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ŠIANDIE JAUNUOLIU DIENA!

ĮVAIRIOS žinios

SUKILIMAS ŠIAURINĖJE CHINUOJE

landų Darbo Dienąjau tik 25 nuoš. to kiekio, kiek 
buvo pagaminta 1929 metais. 
Tai katastrofinis puolimas.

Poona, Indija. — Gandhi 
užbaigė trijų savaičių bada
vimą. Laike badavimo nu
stojo 19 svarų Svorio.

3

Houghton, Mich. — Neto
li nuo čia nuskendo ekskur
sinis laivas, bet žmonės visi 
išgelbėti. Buvo 86 laivo dar
bininkai ir 32 pasažieriai.

Pirmas ‘Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Se&madienių •

Sovietų Sąjungoje irgi auga 
skaitlinės: tai fabriktj budavo- 
jimas, pratiesimas gelžkelių, 
stojimas valstiečių į kolektyvus, 
baigimas mokslo įvairių inži
nierių, technikų, profesionalių 
darbininkų ir kėlimas apšvie-! 
tos. Sovietų Sąjungoje skaitli
nės irgi skaitlinės, bet tai dar
bininkų klasės naudai. Beje, 
darbininkų tėvynėj auga darbi
ninkų skaičius, gi tuom kartu 
kapitalo šalyse auga bedarbiu] 
armijos ir jų vargas.

Paryžius. —* Sustreikavo 
apie 8,000 biznierių . prieš 
taksų sistemą. Reikalauja 
sumažinimo taksų.

ga, tai Amerikoje' ’ smdnkaJ” T ? , - ■f . .. -
1932 metais Jungtinės Valstijos SeiKltaS Atfflete 6 V3“ 
automobilių srityje 'pagamino' i' A.

Tuom part kartu mes mato
me visai ką kitą Jungtinėse 
Valstijose. Kada Sovietų Są
jungoje gamyba .smarkiai au
ga, tai

Kapitalo šalyse auga skaitli
nės apsiginklavimo reikale. 
Jungtinių Valstijų] kapitalistai 
budavojasi dar du nauju karo 
orlaivių vežėju, 18 naikintojų 
po 1,500 tonu] įtalpos, tris nai
kintojus po 1,850 tonų, šešis 
kreiserius po 10,000 tonų įtal
pos ir keturis submarinus. Tai 
Roosevelto valdžios “nusiginkla
vimas,”—daugiau karo laivų, 
orlaivių ir kitokių žudymo ma
šinų.

KRISLAI
Skaitlin.es ir Skaitlines. 
Gražus Darbas. , 
SSSR Pripažinimas.

Rašo Valstiečio Simus

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gegužės (May) 30 d., 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIII, Dienraščio XV

Sovietų Sąjunga jau užima 
pirmą vietą pasaulyje gamini
me traktorių. Jų kiekis nuola
tos auga. Jeigu 1930 metais 
per tris pirmuosius mėnesius, 
—sausis, vasaris ir kovas, pa
gamino 2,237 traktorius, tai 
1931 metais į tą pat laiką jau 
padarė 7,252, gi 1932 metais— 
20,382, o 1933 metais—21,672.

Tais pat mėnesiais automo
bilių gaminimas išreikštas seka
momis skaitlinėmis: 1930 me
tais—1,334; 1931—4,525; 1932 
metais—6,260 ir 1933 metais— 
13,637.

Drg. J. žebrys, ALDLD 190 
kuopos sekretorius iš Clevelan- ( a a |. s a ymo geležinkelių” 
do, prisiuntė narių duoklių ir kf knriq kalba
rašo: “čionai ant blankos yra PunRt^ Runs Kalba apie 
$6.92. Tai pinigai už bedar- įvedimą sesių valandų dar- j . 1An . p <r itįAV A IT IA CTDCIVTII
bius mūsų narius. Kaip Jums,' bo dienos. Geležinkeliečių • KOMUNISTU MAJORAS VADOVAUJA STREIKUI 
drauge, jau yra žinoma, mūsų brolijos žada protestuoti ir 1 z
kuopa nutarė sukelti pinigų pa- kreiptis prie prezidento Ro- 
rengimų pagelba ir apmokėti už oseve]įo užtarimo. Bet juk 
bedarbius, šiuos pinigus už- senatas elgėsi na-
rašykite skyrium, kad gale me-' alsKU’ Kacį senatas elgesį pa 
tų žinotum, kiek prisiuntėme už ( Sa^ Roosevelto norą, 
bedarbius, nes ir daugiau | ---------------------
rengsime parengimų tam tiks-'n .«
lui.” Draugus ir drau&es iš Gyvate 45 M1110I1U Mėty 
190 kuopos reikia sveikinti už 
prakilnų darbą. . Reikėtų, kad 
i 
pintų sukelti finansų už apmo-t 
kėjimą nors dalies bedarbių 
duoklių.

NEW YORK.—Naturalės 
ir kitur ALDLD nariai pasirū- ( Įsįorjjos Mažėjuje dėštinė- 

1 jamos liekanos gyvatės, ku-. 
i rios esančios net 45 milionų 
, metų amžiaus! Tos lieka
nos buvo, rastos Pietinėje 
Amerikoje 1931 m. Sako
ma, kad, gyvatė buvo tarpe 
30;ir 35 pėdų ilgio. ; J • '

Visoms Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopoms yra išsiuntinėta 
blankos rinkimui parašų už pri
pažinimą per Jungtines Valsti
jas Sovietų Sąjungos.’ 'Dalis 
kuopų jau prisiuntė blankas su 
parašais. Drg. Norman II. 
Tailentire, generalis organiza
torius SSSR Draugų organizaci
jos ačiuoja už pasidarbavimą ir 
prašo daugiau parašų surinkti.

RAGINA BAŽNYČIAS 
PASISAKYTI APIE SCOT
TSBORO JAUNUOLIUS

NEW YORK.—Protesto- 
niškų Bažnyčių Federalė 
Taryba pripažįsta, kad visoj 
Amerikoje išaugo didžiau
sias susidomėjimas Scotts
boro januolių klausimu. Ta
ryba ragina bažnyčias pasi- 
sakyt, kur jos stovi tuo 

' klausimu.
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Privertė Kapitoną Nuimt 
Fašistu Vėliavą

ANTWERP, Belgija. — 
Uosto darbininkai atsisakė 
iškoduoti tavorus iš vokie
čių laivo “Drachenfels,” kol 
kapitonas nenuėmę fašistų 
vėliavos. Tas parodo Bel
gijos darbininkų nusistaty
mu prieš fašistus.

Jauni Socialistai už 
Bendrą Veikimą

CLEVELAND, O. — Ge
gužės 27 d. čionai buvo su
šauktas jaunųjų socialistų 
susirinkimas. Jame kalbėjo 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
organizatorius draugas Ben 
Gray. Susirinkimas nutarė 
dalyvauti bendroje su komu
nistais demonstracijoje ge
gužės 30 d.

. WASHINGTON. — Sena
tas išmetė iš biliaus delei

KIDNAPERIAI GAVO 
$10,000

KANSAS CITY. — Iš tur
čiaus McElroy namų kidna- 
periai pavogė dukterį Mary 
ir pareikalavo $10,000 ’ už 
paleidimą. Turčius tą sumą 
sumokėjo.

ŽEMĖS VERTĖ

NEW YORK. — Manhat
tan pavieto žemės vertė sie
kia $5,500,000,000. Yra to
kių vietų, kur už žemės pė
dą, moka, net $9,999!

O to paties pavieto namų 
vertė siekia $9,188,151,000.

■A*

Už Pakėlimą Algą Ir Už Trumpesnes 
Darbo Valandas Be Algą Kapojimo

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos Nacionalė Pildomoji 
Taryba išleido manifestą į 
visas darbo uiijas ir į visus 
darbininkus. Revoliucinių 
unijų centras šaukia visas 
unijas stoti į kovą už pakė
limą algų ir už trumpesnes 
darbo valandas be nukapoji-

Produktų kainos kyla, o 
bosai algas dar kapoja. Dar
bo unijos, taip pat neorga
nizuoti darbininkai turi pra
dėti kovą už algų pakėlimą.

Roosevelto valdžia irgi 
kalba apie trumpesnes dar-

TIENTSIN. — Generolas 
Feng Yu-hsiang pareiškė, 
kad jisai neužleis japonarns 
šiaurinės Chinijos ir pradė
jo mobilizuoti armiją karui. 
Jis taip pat pasmerkė Nan
kingo valdžios pasidavimą 
Japonijai. Feng sako, kad 
jis kariaus už išvijimą ja
ponų ir už nuvertimą Nan
kingo valdžios.

CROSBY, Minn. — Prasi
dėjo atvira kova tarpe mies
telio tarybos, kurios daugu
ma susideda iš buržuazijos 
atstovų ir komunisto majo
ro d. Nygard. Trys tary
bos nariai buržujai laikė

Hitler Uždraudė Fašistai Laimėjo Sinur-
Streikus to Rinkimus Danzige

, B E RLYN.^Hitlerio , val
džios pramonės komisionie- 
rius Wagener patvarkę, kad 
Vokietijoj - uždraudžiaimi .vi-, 
šoki darbininkui streikai. 
Per aštuonias savaites dar
bininkams uždrausta statyti 
bile kokius reikalavimus bo
sams. < ”

Darbo unijų laisvė' pa
naikinta. Unijos paverčia
mos fašistinės valstybės or
ganais prieš darbininkus.

Kaliniai Badauja

BOMBAY, Indija.Ąnt 
salos Andaman paskelbę ba
do sfreiką 39 politiniai kalL 
niai, daugiausiai komunis
tai.

r

bo valandas, bet proporcio- 
naliai algos bus nukapotos. 
Darbo Unijų iVenybės Lyga 
šaukia darbininkus kovoti 
už'trumpesnes valandas, bet 
taip pat prieš kapojimą al
gų- • ■
Darbo Unijų Vienybės Lyga 
ga stoja už bendrą visų dar
bininkų frontą kovoje prieš 
bosus ir prieš valdžią. Ji 
ragina visus darbininkus, 
visas darbininkų organizaci
jas, suglausti, savo eiles ir 
bendru frontu atmušti kapi
talo ofensyvą!

Pranešimai parodo, kad 
šitas sukilimas jprieš japo
nus ir <. Nankingo valdžią 
randa plataus pritarimo. Ja
ponų armijos štabas rėkia, 
kad Fengo sukilimas esąs 
Maskvos padiktuotas.

Kol kas sunku spręsti, ko
kio sukilimas pobūdžio ir 
prieš ką jis ištikrųjų at
kreiptas.

specialį susirinkimą ir nu
tarė atšaukti pirmesnį tari
mą prieš verstiną darbą už 
pašalpą. Darbininkai pa
skelbė streiką prieš tų bur-' 
žujų nutarimą ir dabar ma
joras draugas Nygard tam 
streikui vadovauja.

u DANZIGAS. — Taip ža
dinamo “laisvo” miesto 
Danzigo rinkimus* į seimą 
laimėjo hitlerininkai, gau
dami 107,619 balsų, arba 
50.8 nuoš. Jie turės 37 at
stovus, arba tris sykius dau
giau, kaip turėję sename 
seime.

Socialdemokratai senam 
seimelyje turėjo 19 vietų, o 
naujam beturės 13. Komu
nistai turėjo 7, turės 5. BaL 
sais socialdemokratai gavo 
10,000 mažiau, negu 1930 
metų rinkimuose, o komuni- 

t .» .

štai, 6,000 mažiau. Hitleri
ninkai vartojo smurtą ir 
prievartą terorizavimui dar
bininkų laike rinkimų.

1 J v
į i ' 1
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Komunisty Partija Austrijoje 
Paskelbta Nelegale

VIENA. — Austrijos ka
binetas nutarė uždrausti 
Komunistų Partijai gyvuoti 
legaliai. Nuo dabar Austri
jos Komunistų Partija turės 
veikti slaptai, kaip Lietu
vos, bei Lenkijos.

Shanghai, Chiniją. — Ge
gužės 29 d. vienam teatre 
šviesos užgeso, kilo panika 
publikoje. Dvylika. žmonių 
žuvo, o dvidešimts sužeista.

Buffalo, N. Y.—Nuo 1926 
metų sėdi kalėjime tūlas Ed
ward Larkman. Buvo nu
teistas nužudymui už apiplė
šimą ir žmogaus užmušimą. 
Paskui gubernatorius baus
mę pakeitė visam amžiui 
kalėjimu. Dabar tūlas Kal- 
kievičius prisipažino, kad 
jis ir jo draugai tą žmogžu
dystę papildė, ir kad Lark- 
man yra nekaltas. Tačiaus 
Larkman laikomas kalėji
me.' ■

Japonai Plėšia Peipingą

SHANGHAI. — Praneša
ma iš Peipingo, kad japonai 
.kareiviai plėšia vietos gy
ventojus. i Tie ikareiviai bu
vo pastatyti saugojimui Ja
ponijos atstovybės, bet dą- 
bar užėmė policijos vietą ir 
daro kratas • palei stubas. 
Po priedanga jieškojimo ja
ponų priešų, vagia žmonių 
turtą ir terorizuoja gyven
tojus. : , - •

PRILIJO KETURIS 
COLIUS

, SAN JUAN, Puerto Rico. J Hartford, Conn. — M. E.
—Geg. 28 d. čionai užėjo 
toks baisus lietus- kad į dvi 
valandas prilijo keturis co
lius storio vandens. Mieste 
sudenloralizuotas visoks su
sisiekimas.

LIETUVIAI DARBININKAI IR DARBI
NINKES, DALYVAUKITE JAUNUOLIŲ 

DEMONSTRAC. PRIEŠ NAUJĄ KARĄ
Šiandien, gegužės 30, yra 

Nacionalė Jaunuolių Diena. 
Vadovybėje Jaunųjų Komu
nistų Lygos visuose didmies
čiuose rengiamos masinės 
demonstracijos prieš naują 
karą, prieš bedarbę, prieš 
Roosevelto alkio programą. 
Mes raginame ne tik lietu
vius jaunuolius, bet taip pat 
visus suaugusius darbinin
kus ir darbininkes dalyvau
ti tose demonstracijose. Jau
nų darbininkų ir studentų 
kova yra dalimi visos darbi
ninkų klasės kovų. Tėvai ir 
motinos, raginkite savo sū
nus ir dukteris eiti į gatves,

Politiniai Kaliniai
Nugalėjo Sargus

TOKYO. — Gautas prane
šimas iš Mandžurijos, kad 
mieste Changchune ‘ vienam 
kalėjime sukilo du šimtai 
politinių kalinių, nugalėjo 
sargus, išlaužė vartus ir pa
bėgo. Toliau sakoma, kad 
vėliau 40 kalinių buvo su
gauta ir du nušauti. Kiti, 
matomai, pasislėpė.

Morgano Agentas Atsisako 
Rezignuoti iš Valdžios

WASHINGTON. — Sek
madienį valdžios iždininkas 
Woodin konferavo su prezi
dentu Rooseveltu ir po to 
pareiškė, kad jis nerezig
nuos iš tos vietos. Mat, 
Woodin, kaip parodė senato 
komisija, yra arit Morgano 
finansuojamų agentų sura
šo.* Tad buvo manyta, kad 
jis ; i rezignuos iš iždinin- 
kystės. ? ■ u . ■ ■ ‘

KOVA Už SCOTTSBORO 
JAUNUOLIUS

■ ROXBURY, Mass.—Per- 
eitą šeštadienį Ruggles sve
tainėj buvo masinis susirin
kimas už Scottsboro jaunuo
lius. Dalyvavo iki tūkstan
čio darbininkų.. Kalbėjo Ri
chard Moore, Mrs. Janie Pa
terson, Ruby Bates ir kiti.

Zion bažnyčioj buvo masi
nis mitingas, sušauktas ko
vai už Scottsboro jaunuolių 
p a 1 i u o savimą. Sūkirinko 
apie pusantro ' tūkstančio 
darbininkų.

, J.,"J | ■' i

Darbininkai Vi«q Salię, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Hlaimėaite 

Pasauli!

į demonstracijas, j masinius 
mitingus.

Grūmoja naujas karas. 
Masių kentėjimai nuo be
darbės auga. Milionai jau
nųjų darbininkų kenčia ba
dą, kartu su savo tėvais ir 
motinomis. Prieš tai reikia 
kovoti ir protestuoti. Tai 
kovai reikia bendro veikimo, 
bendro fronto.

Lai ši jaunuolių diena at
vers naują puslapį klasių 
kovoje!

Tegul gyvuoja jaunų dar
bininkų ir studentų kova 
prieš naujo karo pavojų!

Tegul gyvuoja Jaunųjų 
Komunistų Lyga!

Pustrečio Biliono Dole
riu Kapitalistams

WASHINGTON. — Vai- 
džios Finansinė Atstatymo 
Korporacija jau yra išsko- 
linus visokioms kompani
joms ir pavieniams kapita
listams $2,448,710,246. Vien, 
tik bankams ir bankieriams 
paaukota $1,359,903,137. Ap- 
draudos kompanijoms teko 
virš 82 milionai dolerių. Tai 
prezidento Roosevelto dova
na buržuazijai, o darbinin
kams nieko.

Austrija Kovosianti 
prieš Fašistus

VIENA.—Austrijos dik
tatorius premjeras Dollfuss 
pareiškė, kad jis ir jo val
džia nedaleis hitlerininkams 
įsigalėti ir Austriją pri
jungt prie Vokietijos. Bet' 
Dollfusso prižadai yra tiek 
vęrti, kiek buvo Hindęnbur- 
go. Jisai atstovauja1 taip, 
pat buržuazijos diktatūrą 
prieš darbininkus. Ir tik 
laiko klausimas, kada atvi
rai kruvina fašistų diktatū
ra bus užleista ant Austri
jos.

išvaikė demonst
raciją

HAVANA, Kuba. — Geg. 
28 d. komunistų vadovybė
je buvo sušaukta bedarbių 
demonstracija. Policija už
puolė ir pradėjo šaudyti į 
orą, paskui buožėmis de
monstrantus išvaikė. Kele
tas draugų suareštuota.

I
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Apžvalga Ri Nizarbs Knygos, “Sovietų
Sąjunga Penkioliktais Metais”

I .< . _____ _
Drg, Mizaros knyga pąsie-,jUngų paskutinio dešimtine-

1 nlzcd o n/n no i. i •

tokiajii komunizme ląįpshyj, 
prie ku io’ , ...
kad būpi lygį į privalo būt 
nelygi” (K. Marksas—Cita
ta^ imta iš Lenino raštų,*

“teisė vietoj' to,

MŪSŲ MENAS

kė tūkstančius darbininkų,, bet 
mūsų spaudoje jos pamatinės 
apžvalgos padaryta nebuvo 
(tai sena spraga, senas, trūku
mas mūsų judėjime.) Todėl 
talpiname d. Varnėno padary
tą apžvalgą, i kuri tilpo “Prie
kalo” num. 3-čiam, 1933. Po
draug raginame draugus, tu
rinčius minėtą knygą (p kurie 
jos neturi, privalo įsigyti) 
skaityti ir studijuoti, turint po 
ranką d. Varnėno padarytas 
pastabas. Niekas taip .knygai (p. 57). 
nepadeda, kaip sveika, ęsminė 
kritika ir pastabos. ■— “L.

Gegužės 21 d. New Yorke buvo suruošta Olimpijada 
proletariškų meno pajėgų išsilavinimo parodymui. Da
lyvavo visos New Yorko miesto ir apielinkės darbininkiš
ki chdrai, orkestrai ir pionierių choreliai. 1 .Buvo ir so
listų. , ‘ . i , , į

Apie septynios ar aštuonios tautos buvo atstovauja
mos. Ištisą dieną (su dviem pertraukom) tęsėsi.dainos, 
bei muzika. 'įvairiom kalboūi darbininkų menininkų.įbabi 
sai reiškė vieną ir tą pačią mintį (socialistine turiniu, bet 
tautiška savo forma).. Tai pirmas įtokis įvykis: Jųhgtinių Junga penkioliktais metais 
Valstijų darbininkų judėjimo istorijoj! ALDLD leidinys N. 35 “LaiT

Tiesa, kaip praneša draugai, surengime to įvykio buvo’svės 
šian ir ten padaryta netikslumų; gal ne visai akyliai bu
vo pravestas tas darbas, bet tai mažmožis, pajyginti su. pęs ggRS žinomas Ameri- 
tuo, kas atlikta.

Olimpijadoj pastebėta vienas ryškus trūkumas, svar
biausias mūsų manymu trūkumas, tai t. ,v. amerikoniškų 
pajėgų silpnumas, nebuvimas stipraus amerikoniško chę- 
ro. Daugelis čiagimio jaunimo priklauso savų tautybių 
t. v. svetimkalbiams chorams. Žinoma, laikui bėgant, 
bus padengta ir ta spraga.

Lietuvių darbininkų pasirodė du chorai—Aido ir Sie
tyno. Nebuvo Great Necko ir Elizabetho. Kažin kaip 
pėr rengėjų klaidą jie nebuvo laiku pakviesti. Garbę 
(raudonąją vėliavą) nusinešė žydų didžiulis Freiheit ■ kvoj, Novorosijske, Kislo- 
choras. ’ vodske ir visoj eilėj kitii vie-

Mūsų menininkai privalo ruoštis ateičiai. . Šiemet: bus I tų. Ten lankė dirbtuves, 
eilė mokyklų, kuriose bus aiškinama proletarinio meno anglių kasyklas, ligonines, 
uždaviniai. Kuodaugiaųsiai jaunimo turi dalyvauti jose mokyklas, augštesnęs'kultū-

nio darbo krypties apibūdi
nimą. D. Mizara teisingai 
įvertina/Trockio pažiūras į 
SSRS profsąjungas, sulig 
kurių Trockis reikalavo pa
vertimo profsąjungų vals
tybės organais “pusiau mili- 
tarinėj formoj” (p. 50), kai
po žalingas, kurių priėmi
mas būtų buvęs “tolygu 
profsąjungų likvidavimui.”

visur, kur mokyklos įvyks.

R. s Mizara. “Sovietų Są- ------ n

į spauda 1932 m.
1931 m. gale buvo aplan-

Kiek kitokią politika prof- 
• sąjungų sritį užėmė dešinie

ji i su Tomskiu. priešakyj, 
kuris “advokatavo ųž paver
timą profsąjungų organais, 
ginančiais darbininkų reika
lus, darbavietėse ir nieko 
bendro neturinčiais su ga
mybos organizavimu (p 51). 
Ir todėl “16-tam Komunistų 

kongrese (1930
ikos lietuvių revoliucinio ju
dėjimo veikėjas d.-R., Miza- partijos
ra. Čion jis kartu su Ang- m.) Tomskio pozicija buvo 
Ii jos darbininkų delegacija pasmerkta, 
arčiau susipažino su SSRS.

kaipo siaura 
amatinė pozicija, " stojanti 

Delegacijai, su kuria kartu tik už gynimą darbininkų 
važinėjo ir d. Mizara, buvo interesų dirbtuvėse” (p. 52). 
laisvai prieinamos visos vie- i Trūkumas čia Tomskio 
tos, kurios tik ją žingeida- į pozicijų apibrėžime glūdi 

i vo. Delegacija lankėsi Mas-j tame, kad nepasistengta čia

ros įstaigas. ’Kalbėjosi su 
darbininkais, lankė ■ darbi
ninkų susirinkimus. Dele
gacija smulkiai susipažino 
su tų vietų.darbo sąlygomis, 
su pačių darbininkų gyve
nimu. Visa tai,• ką d. r Mi
zara matė, pastebėjo,^patyrė, 

į SSRS—■nepraleidOf pL.o šalį, 
Pereitą sekmadienį “New Yorko . Timeso” korespon- nepaliko tik savo asmeninio 

dentas turėjo interview su Austrijos kancleriu, Engei- žingeidumo patenkinimui — 
bert Dolfussu,, kurio bėgiu be kitko Dolfuss pareiškęs 'jįs visą tai-aprašė ir išlei- 
Vnvocnnn rtanf n i cnlramn* 11 A č nan ni'ioyinnrtic vn. Lk 1___

AUSTRIJOJ
Šiomis dienomis, kaip laikraščiai praneša, Austrijos 

valdžia paskelbė tos šalies Kęmunis^tų partiją esant ne-, 
legališka. To žygio priežastis, sako Dolfųsso valdžia, yra 
tame, kad Partijos tikslai “grūmoja valstybės saugumui.”

korespondentui sekamą: “Aš tiek pat esu priešingas ru
dajam fašizmui, kiek raudonajam bolševizmui.”

Na, kaip galima išaiškinti šitą kanclerio pasakymą su 
jo aktualiais darbais? Niekaip kitaip, kaip tik tuo, kad 
ministerių pirmininkas Dolfuss, veidmainingai kalbėda
mas, sudaro geras sąlygas fašizmo viešpatavimui Austri
joj. x ?

Tikrumoj, juk, dalykai yra sekami: Austrijoj fašizmas' 
pakėlė savo galvą podraug su Vokietijos fašizmu. Kuo
met Vokietijoj fašistai pasigrobė galią, dėka social-demo- 
kratų vadų pardavikiškai politikai, tai ir Austrijoj jis 
gerokai sustiprėjo. Šiandien Austrijoj fašistinis perver
smas gali būti bile dieną, kadangi fašistai ten tam ruošia
si, o jiems padeda Vokietijos naziai. Fašistinis pavojus 
Austrijoj yra bile momento pavojus. To niekas negali 
užginčyti.

Iš kitos pusės priešfaši'stinės jėgos Austrijoj nesukon- 
soliduotos; visai panašiai, kaip Vokietijoj, Austrijoj “kai
rieji” social-demokratai, vadovaujami Bauerio, eina' ta 
pačia vaga, kaip Vokietijos social-demokratai kad ėjo; 
priešingi bendro darbininkų fronto sudarymui; jie atsi
sako nuo stojimo bendron kovbn prieš fašistus.

Pasiliko Austrijoj viena darbininku organizacija, ve
danti energingą kovą prieš fašistus—Austrijos1 Komunis
tų Partija. Bet ši Partija, deja, tebera palyginamai' silp
na, kadangi per ilgus metūš ‘“kairieji” sotial-demokratai 
Austrijoj pajėgė paląikyti savo įtakoj didplę dalį .darbi
ninkų klasės; pajėgė palaikyti, dėka gudriai demagogi
jai. p

Tik pastaruoju' laiku, kuomet Vokietijos social-demo- 
krątų lyderių (social-fašistų) pardavikiški darbai pradė
jo labai aiškėti, Austrijos darbininkų masės ėmė sųiar- 
kiai kairėti ir pereiti komunistų pusėn. Daugelis tų pa
čių socialdemokratų, pasimokinusių iš Vokietijos ir pa
čios Austrijos social-demokratinių išdavybių,-pradėjo ap- 
leisdinėti social-demokratų partijos eiles ir stoti į ko
munistų pusę, stoti su komunistais į bendrą frontą ko
vai sii fašistais.

Šitie muotikiai, ot, ir buvo priežastimi, delei kurios Au
strijos valdžia uždarė Austrijos Komunistų Partiją! Ko-? 
munistij Partija toli gražu dar negrąšino' “valstybės sau
gumui/^ bet esamoji valdžia naudoja tai pateisinimui sa
vo piktų žygiu' padėti greičiau įsiviešpatauti Austrijoj 
fašizmui. ,

Bet -Austrijos buržuazija klysta, manydama, kad pa
darius Komunistų Partiją, nelegale, ji, Partija, negalės

do knygą, kurioj gyva, leng
vai suprantama, populiaria į 
kalba aprašė,. perduodamas i 
visą ‘tą patyrimą tūkstan
čiams Amerikos darbininkų. 
Tai yra labai didelės svar
bos faktas.

Bet Mizara nepasitenkino 
vien savo įspūdžių aprašy- 

skyrius) 
supranta- 
SSRS su- 

duodan-

socialės
Papildy- 
įspūdžių 
politinio 
ne tik

mu. Įžangoje (I 
duota gan gyva 
ma kalba bendro 
rėdymo apžvalga, 
čio bendrą SSRS, kaip “bro
liškos tautų sąjungos” pa
žinimą. Paskui eina ben
dras t skyrius, “Darbo sąly
gos, ’ profsąjungos, algos”, 
platus patraukiantis įspūdžių’ 
aprašinėjimas, (“Po«fabri
kus ir dirbtuves”) 
apdraudos ir pan. 
mas, aprašinėjamų 
bendromis SSRS 
gyvenimo temomis
kacĮ papildo surinktą turtin
gą į laike ekskursijų ■ SSRS 
medžiagą; ? 6 :iy pąSą; ^knyš 
gą daro , pilnesnė,' thrinin- 
gesųe, labiau T>StraūkiaJrfči^

Pažymėdami knygoj šydr^ 
bą ir "aprašomų - klądtimų 

į žingeidumą, / apasistengsini' 
kiek smulkiaufapSistpti į)^iė 
nekuriu d J MįzŪTOŠ? kiiy^o.j:' 
paliestų klausimų., if ;

Pirmiausia -įąš del ‘prof
sąjungų rolės^ ' Šiokie'sky
riuje d. Mizarą.jitengiąs 
duoti bendrą prpfšą- 
-4——  t.,,,į

pat išlukštenti oportunisti- 
nių Tomskio pažiūrų į “dar
bininkų reikalų” gynimą ir 
jų padėties pagerinimą ža
lingumo. Darbininkų padė
ties gerėjimas SSRS, kaip 
toliaus pats autorius pabrė
žia (p. p'. 63, 238—240), eina 
greta bendrų SSRS soc. sta
tyboj laimėjimų, jos ekono- 
mihio ūugimo ir todėl negali 
profsąjungoms nerūpėti, ek
onominiai šalies beikalūi, 
kurią patys darbiniųkąr'Val
do.

Taip-pat nepažymėta ir 
kitos oportunistinės Toms
kio klaidos—partijos vado- 

|vavimo Ignoravime ir pan. 
Štai kodėl XVI VKP (b) su
važiavimas taip griežtai pa
smerkė oportunistinės Tom
skio pozicijas, kurio rezoliu
cijose duodamas sekantis 
Tomskio pozicijų įvertini
mas:

“Darkydami partijos lini
ją profsąjungose, oportunis- 
tino VCSPS (profsąjungų) 
vadovybė naujame etape vi
suos pagrindimuos profsą
jungų judėjimo klausimuos 
užėmė , antileninistinę—deši- 
niaiportunistinę — pozici
ją.” “Atvaizduodama tred- 
junionįgįines tendencijas” 
oportuilistinė vadovybė ve
dė profsąjungas pri^nusilp? 
ninimo partijos vadovybės 
profsąjungoms”... Tf tt. ;

KalĮ®amas api|ky^SRS< 
I darbininkų algų helyg^ięp 
d. Mizara daleidžįa ■ 
Netikslų teoretinį sampri>jta; 
yimą. Sulig autoriais; jei 
hę < kai-kurios seno gyveni
mo liekanos, tai SSRS dar
bininkų algų skirtumas būtų 
ir visai nebereikalingas. 
Anot autoriaus—“aišku ne
reikėtų tuomet skirtumų ai- 
.gosc” (p. 62). _ '
/ Čia autorius užmiršo, kad 
.SSRS—dar ne augšeiausio 
komunistinio laipsnio visuo
menė, kad SSRS dar randas

Pirmam' komunizmo laips
ny j, kuHąm ; dar randasi 
S$RS, kąda dar einą klasių 
kova, kada dar tik naikina
ma kapitalistiniai elemem 
tai, kurių įtakos iegali neat
siliepti tuo ar kitu būdų ir į 
patį darbą, į pačią soc. sta7 
tybą—lygiavimasis užmoke- 
styj nepadėtų bel^lasinės yį- 
suo.menės pastatymui įį* se
nų pažiūrų į darbą, išgyven
dinimui, o pyįešingai, Tas, 
kas dedasi SSRS, tai nėra 
pripuolama—tai dar Mark
sas savo darbuose yra nu
matęs. Lygiai kaiį) ir'ne- 
pripuolamas yra SSRS dar
bininkų uždarbio nevieno
dumas: “Kas daugiau, ge
riau ir visuomenei naudin
gesnį darbą dirba—tas ir 
daugiau gauna.”

Pagaliau — kas del SSRS 
trūkumų. D. Mizara savo 
knygoj davė jiems netgi at
skirą skyrių. “Trūkumai ir 
jų priežastys,” analizuoda
mas bendras SSRS soc. sta
tybos trūkumų priežastis. 
Tai yra nemažas knygos 
pliusas, tuo labiau, kad mū
sų užsienio spauda, kalbėda
ma apie bendrus SSRS soc. 
statybos atsiekimus, užmir
šta, nesistengia kiek giliau 
panagrinėti pačią soc. sta
tybos eigą, nurodyti tuos 
sunkumus, kurie prisieina 
nugalėti soc. statybos eigo
je. Ir vistik, nežiūrint to, 
kad d. Mizara sugebėjo iš-, 
vengtį šios bendros klaidos 
SSRS?" nušvietime,L-netsven- 
gė jos bendruose sąriiprota- 
vimuose kas del esamų; mū
sų užsienio spaudos trūku
mų ir klaidų šioje srityje.

Autoriaus nuomone “Ka
pitalistinėse šalyse komuni
stinė spauda... leidžiama 
ne tam, kad kritikuoti So
vietų Sąjungos darbininkus 
del vieno ar kito jų gyveni
mo trūkumo, bet tam, kad 
ginti.buržuazinėse šalyse... 
darbininkų interesus ... ”

ZjD i ) . «

Tai teisingai, bet tik iš 
dalies.

Pirmiausia—šiandie SSRS 
soc. statyba neatmezgamai 
susijus su bendru užsienio 
Yeyoliucinio proletariato ko
vos augimu. Ir todėl negali 
nerūpėt užsienio darbininkų 
spaudai visapusis tos “pa
saulinio proletariato tėvy
nės” nušvietimas.- Jeigu 
;ŠSRS. yįso pasaulio darbi- 
pįiikji tėvyne — pasąuljnis 
proilę^ariatas/Jr jo spauda 
ne tik gali, d ir privalo gi
liau | gilintis, kfj-

Ii taisyt * tuos
trūkūfnūš ir klaidas, kurių 
gan daug pasitaiko kasdie
ninėj soc. statybos prakti

daugiau veikti, nebegalės mobilizuoti darbininkus kovai* sunkumų, 
prieš fašizmą, nebegalės traukti revoliucijos pusėn so
cialdemokratų. dąrbipinįų, nebegalės nųmaskuoti socįal- 
fašįstų ir vadovauti plačiosiom darbininkų masių kovom.
Ji pati greit persitikrins, kad. ji klydo! i;y

Čia 'slepiasi ir antra* klau
simo pusė, kurios dar dau
gelis mūsų užsienio draugų 
nesupranta. Mūsų spauda 
tankiai duoda vienų klausi
mo. pusę—pačius SSRS at- 
siekimus, atitraukdama tai 
nuo konkrečios praktikos, 
nuo konkrečių soc. statybos 

“Šito rezultate 
būna, kad darbininkai, ku
riems SSRS piešė rojaus iš
vaizdoj, papoulę į SSRS, 
pusįviJia^' grįžtĮa » ;ątgąl;s rįr

dubttet S.'-if. ’ir fašistams me- • I < t ♦ * 4 * I i I « 4
džiagą. Socialistinės staty
bos 'sMnkųmų ;išąįškihiji|9 be
veik; nerasti mūsų spaudoj 
niekur. Tai h- silpniausia 
mūsų spaudos SSRS popu- 
liarizavimo. vieta (“Komu- 
nističeskij International” už 
spalio mėn., N;’30,'1932 m.; 
p. 62. Pabraukta mano —

Prie knygos trūkumų rei
kia pažymėti stoką konkre
čių SSRS žemės, ūkio—kol
chozų ir. sovchojzų—atsieisi
mų .ir soc. statybos eigos 
nušvietimo, aprašymų, nę 
visai tikslu^ JSSRS fabriko 
darbininkų. kategorijų iš- 
vardinimūs (p. 4Ž), .stoka 
aiškesnių ( visuppienįnių pa: 
stangų ųusyiętimo butų sto
kos likviįavimo srityj (p. 
43>’ i’ 'Ji .

Ir vistik, nežiūrint viršpa- 
.žymėtų ir dar kai kurių 
trūkumų, d. Mįząros kny
ga yra naudinga ir užsitar
nauja plataus jos paskleidi
mo ypatingai dar klasiniai 
nesusipratusių, tankiai įvai
kiu “socialistu” ir tautiniu- j 4. į V

įų-fašistų suviliotų darbi
ninkų tarpe.

V. K. Varnėnas,

ROCHESTER. N. V.

Tulas dvikojis gončas' šni
pinėja, kas turi’bbVletų bonų 
ir suuodęs bėga į policijos nuon-.. 
vadą su skundais ; Ugi šiol- vi-< 
si skundai padarė tik. Pra‘ 
mintus takus, iš ku" gončas iš-• •• 
bėga. • ......

Rochesterio .klebonas uo
liai pikiętuoja Hudson Avp. ir 
teiraujas, kurie skaito “Lais-, 
vę,” tikipšąs pikiętuoja klebO~: 
na ir žino visus kleb'oho' pėtf-:‘ 
sakus ir praneša kipšo kūmui. . 
Negerbi,, kad kipšą? hegall 
pranęšt, kiek atpuskų klebo-' , 
nas žada “Laisvės” skaityto
jams. . j ;,

. . M*. Dušeika daro ; tankias 
ekspedicijas aiit Joseph’ Avę\ . ? 

*ir eritUzias'tiškai ipasakloja; kady, 
klebonas, yra«jė giminaitis.

Patariu M. Dpęeikai per.- - 
kelti ekspedicijas ant Hudson* 
AveJ; te p praeidamš pro kle- 
bohiją galėsi užbėgt į svecids* 
pas giminaitį, žinoma, ' pas?, 
giminaitį kartais gali gaut mi-- 
šiauno paragauti-.

Kapšo Kūmas.

San Rafael, Cal. — Mire' 
Jennie Kistelięne, motina 2b 
vaikų. 1 Buvo dar tik 41 me-• 
tų amžiaus.' Visi ‘vaikai gy
vena. ’ -

REIKALU “LAISVĖS” PIKNIKO, KURIS 
ĮVYKS BROOKLYNE

Skaitykite, ką rašo (įrąu-. giaSi turėsianti progos jį iš--’ 
gai iš toliau: ’ 1 | girsti.

:N^Wa.l*k» ;N* :J-.
■ ’ ’ Gegužės T6,‘ 1933.’

J. Nalivaikai, Brooklyn, N.Y.
Į Gerbiamieji Laisviečiai! i. Siuomi pranešam, kad laiš

kutis, kurį nfdms rašėte už-l 
^kviečiant Uąlyvaut “Laisvčs’f
Spaudos parengime 2 d. lierĮoš; 

Jiiius paniekė iribuvo ska|tytaį| 
9-tą gegužės Šietyno' ’’Choro 
susirinkime. » * * .

Kadangi jame jūsų buvo pa
žymėta, kad žodis ‘no” netu
ri jokio muzikališko s^aipbeji- 
mo toj kompozicijoj, tai mes 
be svarstymo padejoni kryžių 
po žodžitf “yes”, ir* šiuomi 
pranešu, kad pasimatysim 2-rą

< liepos Ulmer Parke.
Su guoddne,

Sietyno Sekr.
N. Yegela.

Augščiau tilpęs laiškėlis 
skamba gana draugiškai.. 
Sietyno Choras yra puikiai 
išsilavinęs, ir šiame paren
gime jis linksmins^ tūkstan
tinę minią dienraščio rėmė
jų.. " ; ; ' ’J •'.* !

• Kitas gan įdomus prane
šimas šitaip skamba:

<. . t* . . ‘ c,

Wilkes-Barre, Pa. v 
Gegužės 14, 1933. U'

Dr^. Pį. Buknys.^ P? M 
• /;t>: Norjti jUmsį pJahešti, •?įckd' '^uą*

Wilkes-Barriu Aido ( 
UaįnuQS( sekąrp^s 3 jdain 
“Laisvės” pikniką, Broo

': ’f I. !Ėi,lŠukilkirn, Darbh
‘II’.Mums Saulutė Bus

šviesi, ir
III. Kovon!- • • •

įšauksi# jums pranešu, nes
> kartais kiti chorai-tas pačias 
*:dainas gal dainuotų; tad jūs 

turėsite pranešti chorams, ku-
t rie dainuos •: tą dieną, kad tų 

dainų nedainuotų, bet prie ki
tų prisirengtų.

Reikalu i esant, dar kelias 
dainas turėsim ant rankų.

Draugiška i,'■
p. Zduniūtė.

Wilkes-Barre, Pa„ Aido 
Choras yra didžiausias lie
tuvių darbininkų choras 
Pennsylvanijos v a 1 s tijoje. 
New Yorko apięlinkė džiau-

. Taipgi. patartina chorams: 
įšiteniyti' ‘ dlaug’ėš’' Zdaniū-' 
tės pranešimą ir vengti, 
kiek galima, pakartojimo tų 
pačių dainų. TaČiaus, da

ily vau^h t progča/ndje pen- 
ų .kiemsChorams, vąpgiai bus 

Įgalimai surasti* kiekvienam 
‘visas Mirtingas dainas, dar
gi dainuojant po keletą.

Yra žinių, kad New Ha
ven, Conn., LDS Jaunuolių 
kuopos bolininkų tymas loš 
“Indoor Baseball.” Tai ir
gi bus, gražus piknike daly
kas.

Jau . labai laikas drau
gams, norintiems atvykti iš 
kitų miestų, samdytis bu- 
sus.

SO. BOSTON, MASS .
Gegulės 7 d; buvo surengtos 

paskaitom Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo kuopos, te
moje: ką Tarptautinis Darbi
ninkų Apsivysimas' padaro 
naudos ’darbininkams. Pre
legentas buvo jaunas vyru
kas, čiagimis amerikonas; kal
bėjo angliškai, ir- labai pui
kiai nųrodiųęjp ;Tatptautinio 
jĮarūiįhikų ^Apsigynimo rcika- 

meperdau- 
ities, kad

£ar

susirinkimai.
Bedalis.

į pastebėta

TA VORŲ UOGAVIMAS 
SUMAŽĖJA '

< ♦
lf --------- ~i*

Pereita savaitė jau matė 
sumažėjimą tavorų kodavi
mo ant arti vięno nuošim
čio. Tas reiškia abelno biz
nio sumažėjimą.

t

<r

Mexico City, Meksika. — 
Ant Mascota kalnų užsidegė 
miškai. Manoma, kad kele
tas žmonių yra žuvę, nes ng-,.... į. 
sugrįžo namot J

&

• h
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AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

626 Woodward Avenue McKees Rocks, Pa.

Centro Komiteto Rinkimų 
Pasekmės

Gegužės 8 d. 3, 7 ir 8 kuo
pų atstovai peržiūrėjo visas 
Centran prisiųstas blankas 
ir suskaitė balsus. Jie su
rado, jogei balsų gavo seka
mai: Pirmininko vietai:. A. 
Čelkis, 345, J. Čirvinskas 91.
J. Gataveckas 146; Vice- 
pirm. vietai: K. Stašinskas 
416, P. Martinkus 145; Sekr. 
vietai: J. Gasiunas 412, J.
K. Alvinas 87, F. Senulis 71; 
Iždininko vietai: J. Yesada- 
viče 419, B. J. Blonskis 64, 
K. Levine 87; Iždo Globėjų 
vietai: Jon. Urbonas 460, J. 
Miliauskas 452, Geo. Urbo
nas 368, J. Girštorf 96, Dom. 
Lekavičius 175, J. Barškietis 
88.

Balsų skaitymo komisija 
pilną raportą paskelbė “Lai
svės” No. 119. Visuotinu 
balsavimu išrinktų Centro 
P. Komiteto narių užtvirti
nimas bus atliktas 25-tame 
Seime, birželio 25-26, 1933.

Svarbu Dalyvaut 25-tam 
Seime

Fifth Ave.), Pittsburgh, Pa. 
Prasidės lygiai 10 vai. švie
sos taupymo laiku.

Birž. 24 vakare bus prieš- 
seiminis vakarėlis Lietuvių 
Darbininkų Kliube, 1335 
Medley St. (prie Reedsdale 
ir Manhattan , St.), N.S. 
Pittsburgh. Iš toliaus at
vykstanti delegatai kviečia
mi pribūt birž. 24 ir daly
vaut priešseiminiam vakarė- 
lyj. Važiuokite tiesiai pa
gal nurodytą adresą į Liet. 
Darb. Kliubą. Ten komisi
ja bus ir suteiks visiems 
nakvynes. Taipgi Pittsbu- 
gho apielinkės nariai kvie
čiami paremt vakarėlį.

Birž. 25 vakare (nedėlioj) 
bus puiki vakarienė Liet. 
Mokslo Draugijos Name, 
142 Orr St. Apart gerų val
gių ir gėrimų, bus gražus 
koncertas. Tai 
nis parengimas, 
čiami dalyvaut.

25-tas Seimas
labai svarbus. Todėl turėtų 
dėt daug pastangų pasiųst 
delegatus. Tolimesnės kuo
pos turėtų pasimokint iš De
troito 47 kuopos, kuri išrin
ko tris delegatus. Nors iž
de nei vieno cento neturi, 
tačiaus darbą varo. Jie da-

bus seimi-
Visi kvie-

taipgi bus

APLA 25-tas Seimas įvyks 
birželio 25 ir 26 dd., Liet. 
Mokslo Draugijos Svetainė
je 142 Orr St. (apie 2000 
__ t______________________________

bar darbuojasi sukėlimui 
finansų pasiuntimui delega
tų. Jeigu taip darytų ir ki
tos kuopos, aišku, turėtu
mėm gana skaitlingą seimą.

APLA Pirmas Apskritis 
rūpinasi suteikt delegatams 
veltui nakvynes ir už visai 
pigią kainą valgį. Kurie 
delei bedarbes delegatai ne
galės užsimoket, gaus vel
tui ir valgį. Viskas būs pri
rengta.

i .

Prisiųskit Laiku
. Raportus

birželio 15-tai visų jPo 
kuopų sekretoriai privalo 
peržiūrėt narių stovį ir iki 
birželio 20-tai, sykiu su bir
želio mėn. duoklėmis, pra
nešt Centrui, kurie jūsų 
kuopoj nariai suspenduoti ir 
kurie nemokėję šešis ar dau
giau mėnesių ir nori, kad 
Centras juos kaipo bedar
bius knygose palaikytų. Tie 
sekretoriai, kurie neprisiųs 
tokių raportų, suprantama, 
neatliks savo pareigų ir tuo- 
mi prasižengs prieš APLA 
įstatus ir patvarkymus, ku
rie būtinai reikia išpildyti 
nusakytu laiku. Centras 
prašo kuopų sekretorius ko
operuoti prirengime Seimui

geresnių raportų.
Sekretoriai taipgi turi j 

Centrui prisiųst Seimo dele- Į 
gatų mandatus ne vėliau! 
birželio 15 d. Rimas,
pų tarimus delei Pašelpos-vas ir draugiškas, 
Fondo reikia laiku prisiųst. 
Jeigu kurios kuopos galėtų 
paaukuot per Seimą bent 
kokiems darbininkų 
lams, kviečiame , tai 
ryt ir sekretoriai 
Centrui prisiųst dar 
Seimą arba delegatams 
įduot. Kviečiamos kuopos 
aukot darbininkų spaudai, 
politinių kalinių gynimui 
arba kitiems svarbiems dar
bininkų reikalams. Aukas 
Seimas perduos tam, kam 
bus kuopų skirta.

APLA. Centro Sekr.
J. Gasiunas.

Easton, Pa
čia

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON. Aptickorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.
Nedėliojo, gegužės 14 d.,

. . : įvyko ALDLD 13 kp. susirin-
aipgl kuo-|p,įmas> Susirinkimas buvo gy- 

ir nąriai 
rimtai svarstė mūsų organiza
cijos reikalus; taipogi padary
ta keletas gerų tarimų. Į kuo
pą įstojo vienas naujas narys, 
d. J. Mikolaitis. Tas parodo, 
kad mūsų organizacija Easto- 
ne auga. Tikimės šiais metais 
gauti daugiau narių. Iš d. fi
nansų sekretoriaus raporto pa
aiškėjo, kad iki šiol užsimo
kėjo 19 narių ; kiti pasižadėjo 
užsimokėti kiek galint greitai, 
kad nepakenkus išleidimui 
naujos knygos “Spalis,” kurios 
visi labai laukia.

Šiame susirinkime nariai 
gavo naujai išleistą brošiūrą 
“Bedarbė” ir labai pasitenki
no ja, nes brošiūra didumu 
veik pusknygė, o labai nau
dinga, joj daug faktų, skaitli
nių ir tt.

Nutarta parsitraukti kelias 
dešimtis kopijų naujos brošiu- 
raitės “Religija Sovietų Sąjun
goje,” kurią išleido “Vilnis.” 
Ji bus parduodama mūsų pik
nikuose, ir darbininkai privalo 
įsigyti ją, nes labai svarbus 
pasiskaitymas. Taipgi nutar
ta. rengti greitoj ateityje pik
nikas. Vieta ir laikas bus 
pranešta vėliau. Lietuviai 
darbininkai prašomi dalyvauti 
ALDLD 13 kp. piknike.

Svarstyta ALDLD suvažia
vimas. Išrinkta du delegatai. 
Taipogi nariai plačiai diskusa- 
vo knygų leidimo klausimą ir 
kitus reikalus, liečiančius mū
sų organizaciją. Veik visi na
riai pasisakė už sumažinimą 
įstojimo mokesties ant mini
mum. Atsižvelgiant į sunkius 
laikus įstojimas neturi būti 
daugiau kaip 10c. Augštas įs
tojimas pakenkia gavimui 
naujų narių. Taipogi nariai 
veik visi pasisakė už išleidimą 
teoretinio žurnalo bent kelius 
kartus į metus, nes tokių raš
tų mums trūksta,

Patartina, kad 
žiūrint šilto oro, 
lankytų 13 kp. 
kuo skaitlingiausiai, 
kimai būna tik kartą į mėnesį 
ir todėl pasiteisinimo negali 
būti, kad pertankūs ^susirin
kimai ir tt.

reika- 
pada- 

turėtų 
prieš

Klaidos Pataisymas
P. S. “Laisvės” 99 num. 

tilpusioj trimėnesinėj at
skaitoj įsiskverbė klaida. 
Vienoj vietoj pasakyta, kad 
43 kuopos narys F. Milleris 
gavo pašelpos $59.00. O tu
rėjo būti 42 kuopos narys 
F. Milleris ir t. t. Šiuomi 
klaida atitaisau.

----- ŠIANDIEN IR VISĄ SAVAITĘ!-------  
TOM MOONEY

Reikalavimą Laisvės Ar Mirties!
Pirmoje svarbioje fllmoje kalbą gar

siojo kalinio, kada buvo paliuosuotas i S 
kalCjitno, naujam tardymui—dalia pro
gramos veikimo pasaulio plotme. 
Dienomis nuo 10 ifi ryto iki vidurnakčio 
EMBASSY THEATRE 15fi0 Broadway

-With ir 47th Sts. 25c per visą dieną

TCT1X1JL!*,

Narys

IMIMI

ir tt.
ateityje, .ne
visi nariai 

susirinkimus
Susirin-

TaipgiH

Drg. Šukienė

Draugė Šukienė

Drg. Šukys.

45^

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

KELRODIS: Iš 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 Elizabeth© paimti Westfield Ave. kelią ir važiuoti iki Garwood Station.

kalbės šiame piknike. Prieš 
pikniką bus konferencija ir 
draugė Karosienė dalyvaus 

konferencijoje.

dar bus Amerikoje ir yra 
vilties, kad ir ji pasakys 

prakalbą. ,

RENGIA LDSA 1-mas APSKRITYS

Sekmadienį, 4 Dieną Birželio-June 1933
MEADOW GROVE PARK VAIČIONIO FARMOJ

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ

Drg. K. B. Karosienė

Kas tik įvertina mūsų ap- 
švietos organizaciją, kas mato 
naudą iš jos leidžiamos litera
tūros, kas supranta svarbą or
ganizuoto darbininkiško judė
jimo, tas noriai lankys tos or
ganizacijos susirinkimus ir ims 
aktyvų dalyvumą budavojime 
ir plėtime jos.

Darbininkai, kurie dar nesa
te ALDLD nariais, stokite jon; 
jūs nieko nepralaimėsite, o 
nauda iš darbininkiškos ap- 
švietos bus didelė.

Susirinkimai atsibūna kas 
antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 3 vai. po pietų, 
Easton Baking Co. svetainėje, 
34 N. 7th St.

S

S

“LAISVES" PIKNIKAI
ĮVYKS sekamose vietose

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

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

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.

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH

1213

Tai bus

AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00 
Nuo Thornton-Fuller Co., ;
N. Broad St., Philadelphia, Pa. 

pirma dovana prie įžangos bilieto

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.

ELEKTRIKINIS 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

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

“Laisvės” Administracija.

MASSACHUSETTS DIDIEJI

11 D. BIRŽEI JO, So Boston, Laisves Choro ir 
Norwood L.L.R. Choro, metinis piknikas

Walpole, Mass. Gražiam “Knus Parke”

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

Gražus parkas, ežeras ir milžiniška svetainė del šokių
Ant čia pažymėtų dienų visų darbininkiškų organi

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

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

Camp “Negadegent”

Kiti Didieji Piknikai Įvyks:
30 d. LIEPOS Worcester Aido Choro ir Hudson Aido 

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

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

L. T. Namo Parke, Montello, Mass.
Dar nežinome kada įvyks Lawrence ir Haverhill 

Chorų piknikai, čia .sužymėti piknikai bus su didelėm 
programom. Dalyvaukite visi.

Distrikto Komitetas.



Etalapls ketvirtu
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FIODOR GLADKOV
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Vertė Ė. M. ŠOLOMSKAS.

(Tąsa), u |

—Pauly te, kas gi tau darosi. Į tai reikia 
žiūrėti drąsiau. Pamatas turi būti tvirtas. 
Eisime pas mus į namus, pavaišinsiu jus 
arbata, o paskui Glėbas palydės iki namų.

Paulina nustebusiomis akimis pažiūrėjo į 
Daša ir greitai atsisveikinus nuėjo savo 
keliu.

—Gera mergina. Protinga. Bet ji la
bai susirūpinus. Globai, jeigu nori, tai pa
lydėk ją. Tu smarkiai palietei jos širdį.

—Daša! Nenoriu eiti į namą, lai jis bū
na prakeiktas. Einame ant kalno—pasėdė
sime ir pakvėpuosime tyru oru.

—Gerai. Aš ir taip sakau. Einame į pa- 
jon- .

Glėbas nusistebėjo: Daša pirmu kartu 
taip maloniai paėmė jį už rankos ir ėjo su 
juomi, kaip mylimiausia mergina. Ėjo ty
lėdama, bet Glėbas jautė, kad Daša suju
dus. Ji rengėsi jam ką tai pasakyti, gal 
būti tokį žodį, kuris tariamas pirmose "mei
lės dienose, o gal būti dar geresnį. Jis lau
ke jos balso. Jie ėjo į kalną pro sodnus, 
prie vandens tvenkinio, kuris buvo augštai 
ant kalno... Apačioje raudonavo fabriko 
budinki; stogai, o dar žemiau banguojan
čios jūros... Takais nuo fabriko linkui 
Ujutnaja grupėmis ir pavieniais ėjo darbi
ninkai. Toliaus bego nedidele mergaitė ir 
mosavo rankomis. Daša atsisėdo ant ce
mento plytos.

—Štai ten eina draugė Paulina. Taip ji. 
Bijausi, kad su jakas nors neatsitiktų. Ar-j 
gi tu nejauti, kaip ji kimba ] 
Juk tu ją neatmesi, ]

jį Daša ir ji visai kitokia, negu jis paliko. 
Glėbas prisiminė ir tą naktį, kada ne jis at- 
sivilko ją pas save ant lovos,—bet ji pati 
atėjo pas jį nuoga, kaip kokia mergina ir 
smarkiai apsikabino...

Glėbas padėjo galvą ant jos kelių ir žiū
rėjo jai į akis, veidą ir iš jo išskaitė jos 
mintis. Taip, Daša yra galinga ir pro
tinga.

—Daša, čionai ant kalno taip gerai gulė
ti ant tavo kelių. Mes su tavimi niekados 
nebuvome toki draugai, kaip dabar. Papa-

EAISVB Antrąd,, Gegulės 3d, 1933

KANADIEČIU BEDARBIU KOVA PRIEŠ 
NEAPMOKAMI BARBĄ

KIRKLAND LAKE, ONT., 
CANADA.

Dar turiu tart žodį į lietu
vių darbininkiškai pažangias’, 
organizacijas. Birželio, 
(June) 10 d. yra šaukiama 
dviejų pavietų—Luzerne ir 
Lackawanna bendro fronto 
konferencija. Tai turime su- 
krust, kad mes, lietuviai, iš
rinktume kuo daugiausia dele
gatų į tą konferenciją, 
įvyks viršminetą dieną 
num. 427 Lackawanna 
Scrantone, 
vakare.

Taipgi, 
kite, kad

koniškus šokius. įžanga 10 ę&ntų, 
pradžia 7:30, Lietuviu Darb. ^Sve
tainėje, 920 E. 79th Street.

(126-127)

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

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 1 die
ną birželio, 8 vai. vakare, M. K. 
Adomonio kambariuose 95 Steam
boat Rd. Visi nariai malonėkite da
lyvauti susrinkime paskirtu laiku. 
Yra daugelis kuopos ir centro rei
kalų, kuriuos turėsime pasvarstyti.

Sekr. V. A.
(126-127)

“gelbėti“ miesto majorą, tik 
lenkai tautininkai su mielu 
noru sutiko. Lenkų tautininkų 
vadas F. Visocjd per cielą 
naktį mobilizavo savo armiją, 
o rytojaus dieną, t. y. gegu
žės 19, prisikrovęs keletą tro- 
kų, atvyko į paskirtą vietą. 
Apsiginklavę buvo įvairiais 
įrankiais, o ištikimesni revol
veriais, matyt, buvo pasirengę 
kruvinam darbui: daužyti gal
vas išbadėjusiųjų bedarbių, 
kurie kovoja už duonos kąsnį.

Gerokas skaičius ir lenkų 
yra bedarbiai, bet jie vis tikė
jo savo “tautos vadui“ Visoc
kiu!. Mat, jis savo prakalbo
mis rodėsi labai didelis užta
rytojas savo tautiečių darbi
ninkų. Keletas lenkų darbi
ninkų, priklausančių Visockio 
organizacijai, buvo atėję pasi
žiūrėti, kas per žmonės ateis 
mušti piketuojančius bedar
bius; tai net nusigando pama
tę savo lyderį Visockį su bū
riu mušeikų, pasirengusį su- 
trupint kaulus ir savo tautie
čių, o pasipriešinusį tautietį 
pavaišinti revolverio kulka.

Lenkai darbininkai pradėjo 
šaukti: “Dabar, Visocki, tai 
tu mums parodei savo tikrą
jį veidą.“

Negavę bedarbių kraujo at
sigerti miesto majoras R. 
Omcra ir F. Visocki sumanė 
nors kiek išreikšt savo žiau
rumą. Apie I vai. p. p. 19 
gegužės, kuomet bedarbiai 
rinkosi ant pietų prie virtuvės, 
jiemdviem vadovaujant, bū
rys mušeikų sugriovė virtuvę 
ir majoras pareiškė, kad be
darbiai sriubos daugiau nebe
gaus, jeigu neis uždyką dirb
ti.

Bedarbiai laikosi solidariai 
ir streikas tęsiasi.

Bedarbiams atėjo pagalbon 
kitos darbininkiškos organiza
cijos ir daugelis miesto gyven
tojų.

Dabar laike streiko bedar
biai gauna pavalgyti Finų dar
bininkų svetainėj ir pasiryžę 
tęsti streiką ligi galutino lai
mėjimo.

Rašydamas apie juodus dar
bus lenkų tautininkų, nesmer
kiu visą lenkų tautą, bet no
riu parodyti,, kokią rolę lošia 
tautininkai, žinau gerai, kad 
ir lietuviški tautininkai nie- 
kuom nesiskiria nuo lenkiškų.

Taigi, draugai darbininkai, 
šluokim sąšlavynan tautininkų 
vadus! Norėdami iškovot ge
resnę ateitį, jungkimės į dar
bininkiškas organizacijas po 
Komunistų Partijos vadovybe. 
Tik bendrai visi darbininkai, 
susijungę i vieną galingą ma
sę, be skirtumo tautybių, tiky
bų ir rasių, nutrenksime nuo 
savęs išnaudotojus, o išsikovo
sime šviesų rytojų.

B. Vaička.

Šis Kirkland Lake miestelis 
randasi šiaurėj Ontario provin
cijos ir garsus aukso kasyklo
mis. čia randasi šešios auk
so kasyklos ir jos dar pilną 
laiką dirba. Dabartiniame 
negirdėtos bedarbes laike, 
darbininkai daugiausia spie
čias į tokias vietas, tikėdamie
si gauti darbą. Darbą gauti 
čia visai nėra galima, nes mai
nų savininkai įvedė negirdėtą 
skubinimo sistemą, taip kad 
dar keletą šimtų darbininkų

. Bedaibių 
skaičius čia di’delis ir jų padė
tis pasibaisėtina. Miestas duo
da du kartus į dieną užvalgyti 
avižinės košės ir dvokiančios 
sriubos.

Dauguma bedarbių pradėjo 
protauti, kad tokiu maistu il
gai gyventi nebegalės, pradėjo 
organizuotis į Bedarbių Tary
bas. Miesto valdžia sužinojus 
tai ūme rodyti savo žvėriškas 
iltis, ėmė “suplainėj“ laukian
čius bedarbius siuntinėti prie 
miesto darbų, dirbti vieną die
ną į savaitę be jokio užmokes
čio už darbą: tik tą dieną, 
kurioje dirbsi, gausi tris kar
tus tos dvokiančios sriubos 
pavalgyti. Kurie neis dirbti, 
tai suplainės užveida W. 
Jonhson pareiškė, kad suplai
nėj nebepasirodytų, neš bus 
areštuoti ir teisiami kaipo 
tvarkos ardytojai.

Sužinojus tokį miesto ’ponų 
! užsimojimą ant bedarbių, Be
darbių Taryba kuogreičiausiai 
sušaukė masinį mitingą atvi-

kuri 
po 

Avė., 
ir prasidės 7 vai.

draugai, nepamirš- 
ateinantį birželio 

mėnesį bus šaukiamas masinis 
mitingas, ant Runo 
Laiką, pranešiu vėliau. 
Ujimą jau turime.

No. 3 Korespondentas.

farm os
Pave-

SCHENECTADY, N. Y.
ALDLD 91 kuopos susirinkimas 

atsibus ketvirtadienį, 1 dieną bir
želio, 8 vai. vakare, L. U. K. Sve
tainėje. Visi nariai dalyvaukite šidf- 
me susirinkime, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui. Kurie dar ne
gavote knygos ‘Bedarbe,” ateikite ir 
atsiimkite. A. G. Sekr.

(126-127)

šakok, kaip be manęs praleidai dienas, kokį | paleido šį pavasarį.
iweirimim'i rlciwni aovn cwinn-nniivic’ iv. VzvIt-I ___užsiėmimą davei savo smegenims ir koki 
buvo įvykiai..

Oras pasidarė vėsesnis. Glėbas, pasirė
męs ant alkūnės, ilgai žiūrėjo į fabriką, 
kalną ir sodus. Visur matėsi elektros švie
sa. Tai jam vodavaujant atgaivinta elekt
ros energija. Didelis džiaugsmas apėmė jo 
krūtinę.

—Daša, štai kaip, tai mūsų smegenų ir 
rankų pagelba atgaivinta energija. Taip, o 
kaip gerai, kad dabar tas viskas yra mūsų, 
o ne ponų. Taip. Aš gulėsiu tau ant kelių, 
o tu kalbėk. Man' taip ramu ir gerai bus 
tavo pergyvento gyvenimo klausytis, kaip 
kokią pasaką.

Daša ir vėl padėjo rankas jam ant krū
tinės. Ji pati buvo sujudus ir jautė, kaip 
smarkiai plakė Glėbo ‘širdis.

—Na, kas... dabar jau galima tau papa
sakoti viską... Dabar galima tau papa
sakoti. Dabar tu esi visai kitokis. Oi, Glė- 

prie tavęs? kaip karštas buvai ir kokis neprotin- 
kada ji paveiks į tavo Sas-

Mirties šešėlis

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Subatoje, 3 dieną birželio, Liet. 
Darb. Susiv. 24 kuopa rengia smagų 
vakarą naudai bedarbių maršo į 
Columbia, tat mūs' visų pareiga at
eiti į šį ’parengim^ ir paremt mar- 
šuotuojus. Draugės moterys paga
mins skanių užkajndžių, bus gera 
orkestrą, grieš lietuviškus ir ameri-

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks 9 d. 
! birželio nedSlioj, antJ. Danulevičiaus 
I svetainės, W. Ridge St. Nanticoke, 
j Pa. Visi draugijos nariai būtinai tu- 
! rit atsilankyt, nes jūs žinot, kad ka- 
I 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)

Glėbas atsigulė greta jos ant žolės ir ma
tė jos r
Kas gi čia? Ar Daša nori Glėbą išbandyti, 
ar kas tokio? Jis nežinojo, ką jai atsakyti 
—juoktis ar pykti. Daša suprato tą ir jų 
akys susitiko, kaip dvi bangos.

—Taip, Daša. Ttr'pUbuvoji visur, bet ir 
meškerę užmesti moki.

—Ką, argi aš pasakiau tau kokį įspėji
mą?—klausė Daša, garsiai nusijuokusi.— 
Aš kalbėjau atvirai, ir tai tavo dalykas. 
Juk tu buvai pilnai neprigulmingas, kada 
turėjai reikalus su kitomis moterimis. r 
argi aš ir Paulina nesame lygios moterys?

—Et, lai tas viskas eina po velnių! Tu 
mane tiek įkutenai, kad nežinau nei ką sa
kyti.

—Oi, Globai, kokis tu negudrus ir slap
tingas. Nekalbi atvirai. Argi aš tau iš- 
mėtinėju už tavo reikalus su kitomis mote
rimis? Ir ar tu manai, kad aš paprašysiu 
iš tavęs leidimo del mano kaipo moters rei
kalų, jeigu tam būtų pas mane noras?

Jos žodžiai skaudžiai plake ir pas ją bu
vo tokia galinga tiesa, kad Glėbas negalė
jo ją įveikti. Ir tada jis pasijuto, kad ir 
jis yra visai kitokiu, negu buvo vakar, tar
tum pas jį sudegė pirmesnis kraujas ir sme
genys ir atsirado naujas. Didelė meilė ap
ėmė jj linkui Dašos, ne kaipo moters, žmo
nos, bet, kaipd vieno iš geriausių draugų. 
Kas būtų, jeigu ji būtų žuvus tada, kada 
jis buvo užimtas kovos darbais? Štai prieš

Daša pasakojo Glčbui taip: Pameni, ka-Įrame ore ir nutarė paskelbti
akyse kaip užslėpta nusišypsojimą. gulėjai nuplaktas ant tvarto, su mirčia streiką priverstinam darbui be
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kovojai. Spėkas atgaudinejai ir naktį iš- i užmokesčio. Laike mitingo, 
ėjai j kalnus, kur buvo pasislėpę sukilėliai, i kalbėtoja! plačiai nušvietė da- ■' 7 X X IltyLA Irnd H r/YTlA PocniA flirh.
Maniau, kąd gal būti atsiskyrei su manimi | 
ant visados ir atsisveikinau su tavimi, kaip 
su mirusiu. Palydėjau tave tik kambaryje. 
Verkiau tyliai, verkiau graudžiai. Visą 
naktį išbuvau tam^pje su dukrele Niurką. 
Visą naktį nemiegojau.—Krūptelėjo pati 
Daša, prisiminus tą vargą ir tas dienas...

Duris išverždami, kareiviškai smarkūs ir
O i koliodamiesi įsilaužė į namus bficieriai, ap-
,9 supo ją ir keli vienu kartu suriko:

—Kur tavo vyras?
Daša sudrebėjo, sudrebėjo langai, sienos 

ir lubos. Sudrebėjo širdis, o ant rankų 
suvirko dukrelė Niurką.

—Sakyk, kur tavo vyras? Mes žinome, 
kad jis buvo parėjęs! Kad loska, nedaryk 
nekaltų akių ir nevaidink žioplės rolę!

—O ką aš žinau, kur vyras? Jūs geriau 
už mane tą žinote. Jūs išvilkote mano vy
rą, o ką su juom padarėte—nepasakėte. Ir 
kodėl dabar atėjote jo jieškoti?

Daša neverkė. Tik jos veidas buvo su
vargęs ir akys žibėjo. Niurką verkė ir kie
tai spaudėsi prie motinos.

Vienas iš oficierių, jauniausias iš visų, 
veik vaikas, tai sėdosi, tai vėl stojosi, labai 
rūkė, mėtė cigaretus ant grindų, akių nuo 
jos nenuleido ir kartojo vieną ir tą pat:

(Bus Daugiau)

jlyką, kad be užmokesčio dirb- 
iti negalima, nes bedirbdamas 
nuplėši ir tas pačias drapa
nas, o nusipirkti nebus galima, 
kuomet dirbsi be užmokesčio;

bedarbius 
y. gegužės 
skaitlingai
ir neleisti

EASTON, PA i orui tą dieną, svetainėj buvo 
‘trošku. Rodant antru kartu, 
' jau buvo geriau, nes sutemus 
' tapo pradaryti langai. Buvo 
i ir kitokių trūkumų, tačiaus, 
i atsižvelgiant į aplinkybes, da- 
t lyviai supratę, kad tie trūku- 
mai neišvengiami ir kaip .vie-

Gegužės 13 d. čia buvo ro
do m i k r u t ami paveikslai 
(muvies) “Dešimts Dienų, Ką 
Sukratė Pasaulį“ I Ten Days 
That Shook the World). Įvai
rių tautų darbininkų prisirin-! nas darbininkas pareiškė, ka- 
ko pilna Easton Baking Co. | da jam prisiminta apie trūku- 
svetainė ir visi su didele atyda 
tėmijo rodomą paveikslą, ku- 

. riamc atvaizduojama paėmi- 

. mas galios į bolševikų rankas 
Rusijoj ir aštrios tų dienų ko
vos darbininkų su priešu.

Paveikslu darbininkai buvo 
■patenkinti. Tiesa, ūpą biskį 
gadino labai troškus oras ,nes 
svetainė nėra atatinkama ro
dyti krutamus paveikslus, ir 
prisiėjo rengėjams užtaisyti

mus: “Vien tik pamatyti Ru
sijos darbininkų kovas ir Le
niną kalbant, vadovaujant tas 
kovas, verta kiekvienam dar
bininkui. Tokis *showJ vertas 
mažiausia pusdolerio. O kas 
trūkumai? Mes darbininkai 
pripratę prie jų. Jeigu vie
nas kitas žodis neaiškus, bei 
filmą nutrūko, ne tame svar
ba. Svarba turinys paveikslo, 
o tokhj judžių buržuaziniuose

langus, kad padaryti tamsią, teatruose mes negalime maty- 
todel, pasitaikius gana šiltam ti.“ ‘ ...

Orui atvėsus, patartina Eas- 
tone rengti, judžius tankiau; 
darbininkai myli matyti revo
liucinius paveikslus ir noriai 
lanko tokius perstatymus. 
Tuomi ne tik patys daug pa
simokina, dar paremia darbi
ninkišką judėjimą, kurio nau
dai ir tie judžiai buvo rengia
mi. 
$14.

Pelno liko, rodos, suvirs

Jodžius Mylinti.

JŪRŲ PIRATAI VEIKIA

SHANGHAI, Chinija. — 
Netoli iiuo sausžemio pradė
jo veikti jūrų plėšikai arba 
piratai. Gegužės 28 d. jie 
užpuolė vieną tavorinį laivą 
ir nužudė laivo kapitoną ir 
vieną darbininką.

taigi kvietė visus 
rytojaus dieną, t. 
19 d. susirinkti 
prie darbavietės 
nei vieno dirbti be užmokes
čio. Mat, miesto ponai buvo 
sumulkinę keletą nesusipratu
sių bedarbių, kad jie dirbtų 
uždyką; girdi, jūs turėsite ge
rą vardą. Bet laike mitingo 
kalbėtojų žodžiai, matyt, pa
siekė ir tų nesusipratėlių au
sis, kad kuomet mitingas pa
sibaigė atvirame ore ir buvo 
nutarta del platesnio pasitari
mo susirinkti 7-tą valandą va
kare į Ukrainų darbininkų 
svetainę, tai tie nesusipratė
liai atėjo Į svetainę ir pasisa
kė, kad ir jie nebeeis dirbti be 
užmokesčio.

Svetainėj tapo išrinktas 
streikui vadovauti komitetas iš 
dešimt narių. Mitingas užsi
baigė. Streiko komiteto na
riai numatydami, kad pikie- 
tuot nėra reikalo, nes nėra 
kam e Ii stre.klaužiauti, nuta
rė slaptai pranešti bedar
biams, kad rytojaus dieną ne
beeitų pikietuot, tik keletui iš 
draugų nueit i ir pamatyti, ko
kias 
tys prieš stveikierius. 
laike mitingo ^atvirame 
kalbėtojai karštai ragino visus 
atkakliai kovoti su policija ir 
su visais, kas tik užpuldinės, 
o miesto ponai klausėsi ausis 
pastatę; taigi buvo panašu, 
kad miesto majoras R. Omėra 
stengsis žiauriausiai sužaloti 
pikietuotojus. Ir ištikrųjų bu
vo neapsirikta.

Vos tik mitingas pasibaigė, 
tuojau miesto majoras pradėjo 
telefonu kviesti policiją iš ap
linkinių miestelių. Bet tam 
kapitalo šuneliui, matyt, ne- 
nųsidave sumobilizuot reika
lingą skaičių policijos ir mu
šeikų, nes jis pradėjo prašinėt 
pagelbos įvairių fašistinių ir 
pusiau-fašistinių organizacijų.

Visos organizacijos atsisakė

miesto ponai išsta- 
Mat, 

ore

SCRANTON, PI
Kokiomis Sąlygomis Pradės 

Dirbt JLeggitt’s Maineriai
Draugams scrantoniečiams, 

kurie yra dirbę Leggit’s Creek 
kasykloj, aš pranešiu naujie
ną, kad mes tuoj aus pradėsi
me dirbt; bet jūs nei sapne 
nesapnavote, kokiomis sąlygo
mis mes pradėsime dirbt—na
gi už $2.50 į astuonias valan
das, Taigi čia klapsimas sto
vi, ar galėsime pasidaryt pra
gyvenimą ir užlaikyt savo šei
mynas su tokiu uždarbiu?

Kai dabar aš valkiojuos be 
darbo, tai visokių žinių suži
nau; ir štai ką esu patyręs iš 
Leggitt’s bosų buvusios vaka
rienės, surengtos būk tai dar
bininkams. Toj vakarienėj 
man teko kalbėtis su tais krau
geriais, kurie laka mūsų syvus 
ir prakaitą; tai jie man pasa
kė, kad viskas OK, ir birželio 
(June) 15 d. pradėsime dirbt. 
Aš tik pamislijau sau, jūs 
rrr. . .

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

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.

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

STUFFED PEPPERS

BRAND

fe

J*OYAL STURC

DY TO SEP’-

4

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

SOVIETU KENUOTU ŽUVU
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai 

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

rei-

I

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.



TV

Seki’. V.( VaSys* Street Mo-

S®. Bostono Naujienospagelbėti

4925Avė.

7148

Čia jo mintis artimai supuo-

TYPEWRITERS

Rašomos
MašinėlesKapitalizmo Žvalgai bato Sau Pavojų

414r

El-

St.,

AIDED 1-M0 APSKRIČIO IR KUORU VEIKIMAS
J

gavo

Šiaučius.

Lowell, Mass.

st.

J. Bale

ntsibūna

Street
Street

Klauskite 
Kainos,

amu- 
tūks-

Co. ant 
maži a u-

kuo-
Dr.
Jos

141 Sawtell Ave.
Draugijos susirinkimai

St.
St.

kad 
akiu

sa
kais
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pa- 
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VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičia. 51 Glendale St. 
paegib. A. Sauka,

APIELINKfiS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

Ave.
Venslauakia, 
St.

290 Wilkins
45 Townsend St.

948 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekviena mėnesį pirmą 
3 va), po pietų.

Pk.
St,

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

8 Ludwig
67 Cutler

Pulaski Street
F. ,
9 Kostncr Pk.

G. Zurgulienė
52 Dale ~
52 Hoff

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

1933 METAMS

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

niam judėjimui. • -sitengė pasidarbuoti sutrauki-
Apskričio mitingas atsibu-' mui publikos. Abelnai pa-u 

vęs gegužės 10 d., kur turėjo j rengimu nesirūpino, kad jis

, Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kaina

DETROIT, 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-

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

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

PITTSBURGH!) IR
PRIEŠFAŠISTIN1S

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
| roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum

Way. S. S Pittsburgh. Pa.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 1-1099 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

0

Antrad., Gegužes 30, 1933

TRIJŲ DIENU UŽDARBIS—40 CENTŲ; DARBI 
NINKES PIETOS UŽ PENKTUKĄ

WORCESTER, Mass.—Wor- 
cesteryje yra tokių dirbtuvių, 
kuriose 40 centų yra uždar
bis 3 dienų darbo. Darbi
ninkai dirba už mažiau, kaip 
tris dolerius į savaitę. Tie 
darbininkai daugiau jaunuo
liai, kurie neužsidirba sau ant 
maisto, o dar turi 
savo tėvams.

r R. ir G. Nektie 
Piedmont St., kurioj 
šia patyręs darbininkas turėtų 
padaryti keturiolika dolerių į 
savaitę (5l/j dienų), padaro 
3 arba 4 dolerius. Pereitą 
savaitę, kaip kompanijos kny
gos parodo, 114-kai merginų 
buvo išmokėta $600.00. Su 
viskuo (darbu ir materija) 
kompanijai kainuoja 4 centai 
padaryti vieną kaklaraišį.

• Viena mergina nuo panedė- 
lio iki seredai pasidarė 50 cen 
tų. Ji sako, kad j: už užper- 

«*eitą savaitę, kurią dirbo kas
dien nuo 8 vai. iš ryto iki 5:30 
vakare, negavo algos.

Kompanijos ponai norėtų il
sias algas kirsti, bet jau ne
žino iš kur.

Buržujai nepaiso, kad žmo
nės badu miršta, bile tik jų 
koserės pilnos.

Čia dar kitas atsitikima;;.

Kuomet gavo darbą Crescent 
Necktie Co., buvo sakyta, kad 
gaus 7 dolerius i savaitę, o 
kuomet, išdirbus savaitę, nuė
jo algos, buvo pasakyta, kad 
“tu tik mokinaisi, tai už tą 
mokėt negausi.”

ši kompanija atsikraustė iš 
New Yorko 2 metai ir pusė 
atgal. Kompanijos ponai susi
rašė su Worcesterio Chamber 
Of Commerce, kuri parsikvietė 
juos i Worcester!. New Yor
ke vyrai dirbo šioj dirbtuvėj, 
o i čia atsikraustę ėmė mer
ginas už daug mažesnes algas.

Čia kitoj dirbtuvėj, New 
England Manufacturing Co. 
ant Front St. viena' mergina 
eina pėsčia 5 mylias j darbą 
kasdieną, kad galėtų pabai
goj savaitės parsinešti $4.00 
visą uždarbį namo šeimynai. Ji 
kasdien nusineša pietum už 
5 centus pasidarius “peanut 
butter” sandvičių. Mes patys 
žinome, kad su tokiu valgiu 
negali ilgai žmogus gyventi.

m 1 • < i ’ ■ •. kelis Mr. (Bennėtto sakinius ir 
raskime išdavą.

Kaip visų kapitalistinių val
stybių, taip ir Kanados kapita
listai su Benueitų priešakyje 
kontroliuoja mokslo įstaigas, 
spaudą, teatrus, meną, 
nicijos išdirbystes; turi
tančius vyrų apšarvuotų pra
dedant mediniais kuolais ir ei
nant iki kulkosvaidžių (tai po- 
licmanai bei detektyvai) ; turi 
dar didesnius pulkus kareivių, 
kuriais turi apdriekę sausumą, 
orą, vandenius. Visi jie sar
gai kapitalizmo.

Betgi Mr. Bennett mato 
priešingą spėką, , prieš kurią, 
kiek nesusitvarkius, jaučiama 
galimybė pralaimėti. O tai 
bus išalkusių proletarų kumš
čiai; apginkluoti komunizmo 
principais, komunistine stra- 

: logine metodą.
I Toliaus, kur Mr. Bonnett ra- 
' gina vykdinti “drąsiai, nesau- 
■ myliai,” čia jis jau gieda atvi- 
i ro fašizmo gaidomis. Prie to, 
! susirietęs rėkia kitų kapitalis- 
itinių valstybių atstovams vyk- 
jdinti bent vieną gerą “pašau- 
;kimą” užtikrinimui kapitaliz
mo, sulig jo nuomonės, “tarp-

Čia kaltė yra, kad neorgani- tautiniai.” 
zuoti darbininkai. Tad reikė
tų vietiniams K. P. draugams ; la su tuo faktu, kad pasitai- 
ilntis darbo ir suorganizuoti , fcįus progai sunAikinli Sovietų 
tuos darbininkus, kad jie visi 
sykiu išeitų į streiką, reika
laudami didesnių algų.

Y.. Tik kuopa turi sudaryti ne
mažiau $10 su kiekvienu de
legatu ir iš tų pinigų bus ąpr 
mokėta delegatų kelionė j 
Brooklyn^ ir atgal j Chicagą.

LDS jaunuolių mokyklos su
organizavimo ir palaikymo į 
bendra komitetų išrinktas d. 
Yuris. Jis darbuosis tarpe jau
nimo.

' ' ’ ROCHESTER. N. Y. ‘ ' 
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEŲEMINO

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., Čcrnauskas B., 103 Mailing Dry.
Pirmininko pagelbininkasz Miller, J. f r...
Protokolų rašt. Gendrėnas, S.
Iždininkas, Galinaitia 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

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vprdai ir Adresai

Pirmininkas J. Bnirdžlpnas. 22S DnUv, Ava.
Plymouth, Pn Tpl. 9905

Vice-nlrųi, J. Kulponas! 27 f'orlc"v »St.. 
Wl’ko= Barre Pn.

Knsierius K. Randav^ikas. 613 Main St.

Puslapio penkta*

tion Avė.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas,* 6821 

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7716 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

102 Hantington St.
Visi Montell. Mass.

| Sklokos Suklaidintieji Pabijojo 
Stoti j Viešas Diskusijas

Gegužės 21 d. buvo sureng
tos viešos diskusijos sekančiu 
klausimu: kodėl lietuvių dar
bininkų tarpe įvyko skaidy
masis į atskiras organizacijas 
ir ar skloka yra priešdarbi- 
ninkiška ?

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

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis,

1323 Muskegon Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. Karėčkas,

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

R. R. ko. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth 

Iždininkas Ant. Daukša,
1131 Walker

TRTSYWa Mvr.wTo.ni writ
MOTERŲ draugystė.

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25th 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, 111

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
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valcčka A.,
• L. D. P. Kliubas laiko ________
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandą.

481 Hudson St.,
7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn.

Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pi., 
Maršalka J. Giraitis, 4S9 Zion St..
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

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

Mes negalime j ieškoti at- 
ne veik mes. 

Mos negalime apsistoti nei mi
nutės delei atsargos subalan
savimui atskiros šalies pelnų 
ir nuostolių taip jau... šis 
perkratinėjimas ženklina, 
mes neturime išleisti iš 
galutinąjį tikslą. Kitaip 
kant, mes galėtumo likti 
pertikrintais liudininkais,
rie sugriovė savo (kapitaliz
mo) civilizaciją.”

Dabar perkratinėkime tuos

Koumet įvyko sugužėjimas 
kapitalistinių atstovų Washing leidimo del savo 
tone, D. C., į tuos manevrus 
nuvyko ir Kanados ministerių 
pirmininkas Mr. Bennett.

* Nuvyko ten ko? Išrišimui 
ekonominių ir politinių kivir
čų, kad nors laikinai atstumti 
tą, kas grūmoja kapitalistų in
teresams. O kapitalizmui, 
kaipo tokiam, tegali būti pa
vojus iš darbininkų organizuo- 
'tės.

Kaip istorija nusako, o mū
sų pačių pergyventos dienos 
patvirtina, vadovaujamos or
ganizacijos kunigų, socialde
mokratų,. nacionalistų bei fa
šistų ne tik su kapitalizmu su
gyveno ir sugyvena, bet dar 

rvisomis išgalėmis gelbsti jam 
būti “amžinu.”

Tai kas kapitalizmui stovi 
skersai kelio, jį ėda su visa jo 
dusia ir kūnu, pagaliaus, gru 
moja sunaikinimu? O kad 
toks kapitalizmo naikintojas 
yra, tai Washingtone 25 d. ba
landžio šių metų patsai Kana
dos ministerių pirmininkas Mr. 
Bennett patvirtino sakyda
mas :

“Pasaulis yra tragiškose bė
dose ir susikirtimuose.
mes greitai nepajėgsime nuga-! būtų su 
lėti ir sulaužyti (tarp 
nesutikimų— nesutikimų, tad 
jie apgalės mus.”

Kas apgalės? čia perskai
tęs imk į galvą, vėliaus pajieš
kosime to baisūno. Toliaus 
Mr. Bennett tęsia: “Mes tu
rime tatai vykdyti drąsiai, ne- 
saumyliai. Gera valia ir pasi
tikėjimas pasaulio šalyse, tan
kiai iššaukiamas, t6ri būti pa
verstas veikimu. Gal rus mū
sų (turčių) paskutinė jmoga. 
Lig šiol vyriausia mūsų ekono-

Apskričio komitetas turėjo 
pasėdį gegužės 22, “Vilnies” 
name. Posėdyj dalyvavo veik 
visi komiteto nariai, išskyrus 
d. Kiškį, kuris nepribuvtrį po
sėdį delei nežinomų mums 

! priežasčių.

Apskričio komiteto ir komi-
I sijų raportai parode, kad vei- 
ikimas mūsų organizacijose ei- 
ina neblogai: Dr. Kaškiaučiui 
: surengta keletas prelekcijų, 
'kurios buvo gana sėkmingos. 
Taipgi daugelis reikalauja, 

Jeigu kad Dr. Kaškiaučius vėl pri- 
prelekcijomis seka- 

savęs) rną Rudenį', vajaus mėnesyj. 
Čia jis padarytų didelę nau
dą revoliuciniam judėjimui s i 
savo prelekcijomis.

Drg. A. Bimba pasakė tre
jetą prakalbų. Taipgi kalbė
jo ir a. Paltanavičiutė, kuri 

i tuo sykiu lankėsi iš rytinių, 
j valstijų jaunuolių reikalais. 
Į Jų mitingai buvo sėkmingi vi- 
I sais atžvilgiais. : ,

Sąjungą, nes ten komunizmo 
šaltinis, kuris naujomis, dar
bininkų labui, idėjomis tven
kia prislėgtąją klasę—darbi- 

I ninku klasę visame pasaulyje.
O išalk tįsiųjų klase savo ke

liu žygiuoja sparčiai prie Savo 
Itikslo ekonominėj ir politinėj 
! dirvoj—pasiimti sau viską, ko 
Trūksta ii’ kas darbo klasei pri-
'klauso.

Abejones nėra, mos ir pasi- 
I imsime, nes mūsų milionai. Ta
liai matydami tokie Benueitai, 
karštesnio temperamento gai
valai. nusimaskuoja kur kas 
greičiau ir išduoda savo pozi
cijos planus. Toji kapitalistų 
baimė tiktai priduoda mums, 
darbininkams, daugiau energi
jos atmušti kapitalistų ataką 
kiekvienoje minutėje. . , 

, Leonas.

davė neblogą programą.
Tolimesnių kolonijų kuopos 

irgi veikia, ALDLD 29 
pa Rockforde surengė 
KaŠk iaučiui prakalbas, 
pavyko gerai.

Waukegan 140 kuopa
du nauju nariu Į kuopą ir Dr. 
Kaškiaučiaus mitingas pavy
kęs. Darbininkai pageidauja, 

apiekad panašių prelekcijų 
sveikatą būtų daugiau.

Westville 205 kuopa .turėjo 
geras prakalbas gegužės 14 
d. Kalbėjo d. Andrulis ir vie
nas jaunuolis dienos klausi
mais. čia mainierių veikimas 
po biski juda. t

De Kalb, III. ALDLD 46 
kuopa bendrai su choristais iš 
Rockfordo rengia didelį pikui-, 
ką “Vilnies” naudai, birželio 
11 dieną Dargužio darže. 
Kviečiama visus masiniai' da
lyvauti “Vilnies” piknike.

ALDLD Pirpao Apskričio 
konferencija įvyks birželio 11 
d. “Vilnies” svetainėje, 10 
vai. ryte. Visų kuopų delega-

Buvo šaukiama sklokos su
klaidintieji, kad apgintų sklo
kos pusę., Jie buvo kviesti 
ypatiškai ir viešai per spaudą, 
bot nei vienas iš jų nepasiro
dė — pabijojo. O gal 
mate savo klaidą ir
uosi? Juk jie bjauriai 
si suvedžioti per skloka, 
yra Pruseiką, Butkų ir kom
paniją.

Tie renegatai seniau saky
davo, kad jie nesą priešingi 
Komunistų Partijai, Komunis, 
tų Internacionalui, tik jie ne
sutinką su Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuro taktika ir tt. 
Bet tas jų dangstymasis, kad 
jie nesą priešingi Komunistų 
Partijai ir Kom. Internaciona
lui, neilgai tęsėsi. Jie išėjo 

! Atvirai prieš Partiją ir Komu- 
nistų Internacionalą ir viso
kiais būdais niekina, šmeižia 
visą komunistinį judėjimą.

Skirtumo tarpe socialfašistų 
ir sklokos nebeliko.

Tie darbininkai, kurie buvo 
i suklaidinti per sklokos rene
gatus, turėtų pagalvoti ir tai
syti savo klaidą, stojant į dar
bą po Komunistų Partijos ir 

'Komunistų Internacionalo va- 
' d o vyste. ,

Mes klaidų galime padaryti 
j kiekvienas, bet kaip greit 
pamatome klaidą, turime tai
syti ją ir už tai negali būti 
gėdos.

Diskusijos sklokos klausimu 
neilgai tęsėsi, nes nebuvo kam 
priešintis, o antra, tas klausi
mas jau buvo išdiskusuotas ge- 

'rai, pirmesnėse diskusijose.
Publika pasirinko temą ben

dro fronto klausimu; šis klau
simas buvo labai gyvai disku- 
suojamas, bot del stokos laiko 
nebuvo galima prieiti prie iš
vados.

Būtų gerai, kad dar ir kitą 
sykį būtų surengta diskusijos 
tuo pačiu klausimu, ir turėtų 
draugai. gerai prisirengti iš- 
anksto; tai greičiau prieitume 
prie išvados .

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

Avė.
LIGONIŲ LAN.BBhrdetaocm 

Ligonių Lankytojai
M. Varniene,

1326 McReynold Avė.
J. Andruška,

T. GruSifltė,

A. Kaupafi,

1351 Broadway Ave. . 
Iždo Globėjai:

1807 Davis Avenue

1108 Elizabeth Ave. 
Trustisai:

J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Rnsikas, J.
KorHikas, J. RuseckaH,

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

Draugijos ausirinkimai Įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarpinką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

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

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

Lii)den, N. J. 
Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas,

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

1411 Clinton 'St., Linden, N. J. 
Finansų Rašt. K. Lėnarth,

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

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

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

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

Draugija susiiTrikimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

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

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark Pi.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalla

Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. .228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienė, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisves” organo raštininkas D. Krūtis, 

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

“Aušros” Draugijos susirinkimai Įvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Reinie Scout Model $39.50

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Yi

- . ■ • • - * ; .

Dabar • apie raportą iš ; bu
vusių debatų, kurį ‘išdavė Yu
ris su Aimanų. Pasirodė ne-!tai būkite laiku, kad galėtumo 

.minė sistema aptarnavo mus mažo nepasitenkinimo didžiu-! konferenciją 
gerai. Bet ligšiolinė veikiau-, mos komiteto narių ,ir prasiĮ 
čioji pajėga nebetarnauja ge-: j0 diskusijos. Didžiuma narių I 
rai. Turi būti ji atsargiai iš-J išsireiškė, kad tokie debatai su LD 1: Apskričio

• egzaminuota ir pritaikinta prie ! skloka ar su bile kokia darbi-' nepavyko, L...
naujų apystovų.” Įninku judėjimui priešinga sro-' '

Mr. Bennettas sulig galimy-J ve, nepageidaujami komunisti-j Rytojaus.” Vietos draugai ne 
bes jau prisitaiko: jis Komunis-' 
tų Partiją Kanadoj nuvarė į 
palėpę, jis žymiausius vadus 
Įkalino ilgiems metams kalėti, .būti debatai, bet pruseikinkri j būtų sėkmingas, iš apsileidimo 

'Didžiuosiuose miestuose panai
kinta susirinkimų laisvė. Dar
bininkų streikai prieš visai nu
kapotas algas bei atsisakymas 
dirbti valdžios kempėse už 20 
centų į dieną trempiama iki 
mirties.

Toliaus Mr. Bennett perspė
ju ja kitus kapitalistų atstovus, 

sakydamas:

uz.iu- į Koiiiereiiui|ii baigti >ąnksti ir 
isįdė-! važiuoti į parengimus.

Indiana Harbor, Ind. ALD 
» parengimas 

kur buvo statoma 
vieno veiksmo komedija “Ant

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAšALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. • A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

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

S, Pėtravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius, 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis, ‘ 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 
Visi iš Montello. . . 

atsibūna kas menesi, kiekvieną pirmą sere- 
dą. Lietuvių Tautiškame name.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1982. Metams

LOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, Mass. 

Pirminin. pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos globėjai: J. M. Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas, 

75 Union St., ' 
Maršalka M. Uždarinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystes mėnesiniai susirinki

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

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 59c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsfpėrimui ' 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nub 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

menševikai nestojo, 
komunistų, tai įvyko prakal-. turėjo būti, 
bos. Kalbėjo d. J. Šukys, 
Bimba, Andrulis ir Paltanavi
čiui^. Prak'albos buvo 'neblo
gos?

Gegužes 14 d. turėjome pa
rengimą bendrai su Liet. Dar- 

i bininkų * Orkestrą ir kalbėjo 
Dr.

pabūgo ' vakaras nebuvo’ tekis, kokis 
Svečių turėjome 

iš Chicagos, Gary ’ ir iš E. 
Chicagos.

Delei ALDLD suvažiavimo, 
Apskričio komitetas išdirbo 
planus, kad kiekviena kuopa 
gali pasiųsti delegatus, į vi
suotiną aldiečių suvažiavimą 

Kaškiaučius. ^Orkestrais dieną liepos, Brooklyn, N.

Pirm.
Pirm. . ..

256 Alpes St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis,

49 Sawtelle 
Turto rnšt. X.

12 Andover
Ligonių rnšt. M. Jazukevičia,

158 Ames St.
Iždininkas M. Mišklhls,

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

B. Zdanavlčta, 11 Glendale St„ 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas

ALDLD 148 kuopos susirinkimai -----------
kiekvieno mėnesio trečią nedėldięnj, O-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje \ '

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

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. 
gauti naujų narių j minėtas draugijas, 
rio 
kito

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Benlųlienė, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. CereSkienė, 87 Battle St. 
IždJ M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9' Broad St.
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių RaSt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St. . 

Visos gyvena Montello. Mass.
kare.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
i_____________ ____________________ I

laisainotas Graborios
Pennsylvania ir New Jer-

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

Taipgi rūpinkitės 
‘ -‘J Ku-

negnlitc duoklių užsimokėti, atsikreip- 
i susirinkimą ir būsite paliuosuoli.

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinakaa, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob.. J, Lekečinskas, 135 Logan St. 

ir J. Jokubėnas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St. 

Viai Gardner, Mass.

1439 South 2nd Street
PHILADML PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon HM 
Keyatone—Main 1417

U2JEZXOI



Puslapis šešta*

I

LAISVI Antrad., Gegužės 30, 1933 !

Visi J Jaunuolių Dienos Demonstraciją!

200,000 Šeimynų Liksią 
be Pastoges T

NEW YORK.—FTed Palsfey 
rašo, Daily News geg. 29 d?., 
kad 200,000 bedarbių šeimynų 
greit gales visus atsidųipti gat
vėse be pastogės. ''Nes miesto 
ponai “nerandą’” pinigų apmo
kėt už jų kambarius.’ ’'

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

PARSIDUODA restaurantąs labai 
pigiai. 475 Grand Street, 

Brooklyn, N.
(126-128)

•PARSIDUODA furniČiai—$30.' •' Yra 
viskas, kas reikalinga gyvenimui.

Kreipkitės: 654 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (Bąrberio šapoj.) (124-127;

IŠRANDA V (U IMA L

NEW YORK. — šiandie 
jvyksta Nacionalės Jaunuolių 
Dienos demonstracija. Prasi
dės nuo 128th St. ir Lenox 
Ave., 2-ra valanda dieną. 
Demonstracijoj dalyvaus tūks
tančiai jaunuolių darbininkų 
ir studentų. Tai bus išstoji
mas prieš imperialistinį karą 
ir už Sovietų Sąjungos apgy
nimą, už politinių kalinių pa-

liuosavimą ir bedarbių šel
pimą.

Demonstrantams, atvažiuo
jantiems iš Brooklyno, yra 
skiriama susirinkt su grupę D 
ant šiaurvakarinio kampo

s 1.31st St. ; J
Tai demonstracija ne, vien 

jaunuolių, bet ir. suaugusių. 
Visi darbininkai, kas tik gaji, 
privalo dalyvauji, toj reikšmin
goj demonstracijoj.

LDSA Pirmo Apskričio 
Piknikas

Apie šį Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj 
Pirmo Apskričio pikniką, ku
ris įvyks 4 d. birželio Cran- 
forde, N. J., yra plačiai kal
bama įvairiuose New Yorko ir 
New Jersey valstijų miestuose, 
todėl, kad ten randasi LDSA 
kuopos, kurios yra plačiai ži
nomos, kaipo nepavaduojamos 
klasių kovoje; bet ir Long 
Islandas neatsilieka. Drg. 
Petkienė ir Bečiai iš Great 
Necko sako, kad nors jiems 
daug darbo reikės padėti, bet 
Great Neckas bus gerai atsto
vaujamas piknike. Bravo, 
draugai, pasikvieskite ir kitus 
draugus į mobilizacijos darbą.

Eina į Bendrą Frontą, 
Nepaisydami Vadų

NEW YORK. — Darbinin-

Traukia Pirštų Ant
spaudus Bedarbių

Šelpimo Tyrėjų
NEW YORK. — Labdary

bės valdyba traukia pirštų 
antspaudus visų tyrinėtojų, ku
rie siuntinėjami po bedarbių 
šeimynų buveines, patirt ar 
reikalinga ten pašalpa, šiems 
tyrinėtojams mokama po $15 
algos į savaitę. Valdyba nori 
sukontroliuot jų teisingumą. 
Bet šelpimo biurų viršininkai 
ir kiti politikieriai nėra varo
mi per šerengą, nors jie dau
giausia nuvagia pinigų, ski
riamų bedarbiams šelpti.

Renegatų Vienybė 
su Socialistais 

prieš Bedarbius
» • —■     r

NEW YORK. i Socialistai
ir jų i Darbininkų Bėdarbių

; 1 ' ' •. i 5 L f •> >

Smarkiai Demonstravo 
prieš Teisėjų Aurelio

. j K ’ ■* ... <

a NEW YORK.— 500 darbi
ninkų • šeštadienį smarkiai de
monstravo prieš teisėjo Aure
lio butą ant Second Avė. I?ir- 
miaus kiekvieną kartą polici
ja išvaikydavo demonstracijas, 
rengiamas prieš tą nuožmų 
darbininkams teisėją. Šį sykį 
policistai nedrįso užsikabint 
demonstrantus-. D a r bininkai 
šaukė: “šalin Aurelio! Paliuo- 
fttiort- Gonshaką- ir kitus jo įka
lintus kovotojus už bedarbių 
reikalus!” Tarp kalbėtojų bu
vo Joseph Porpoer ir kiti, ku
rie jau atliko bausmes pagal 
Aurelio nuosprendį. • ’

Motina su Kūdikiais
Gyveno “Subvėje.”

Viena bedarbė motina su 
dviem kūdikiais buvo “apsi
gyvenus” požeminiame gėlž- 
kelyje; bandė miegoti tai 
traukiniuose, tai stotyse.

Bedarbių Taryba surengė 
demonstraciją prieš šelpimo 
biurą 140 W. 102nd St. ir iš
reikalavo apmokėt už kamba
rius ir duot maisto mptinai su 
kūdikiais. ; Kitai šeimynai bu
vopriverstas; biuras i žadėt 
apmokėt už. gasą ir elektrą. 
Minima Bedarbių Taryba da
bar mobilisuojasb kad privem
ti biurąr apmokėti randas 20

PARSIDUODA gazolino stotis. Par
siduoda gazolino daugiau kaip 25,- 

000 galionų j men., 300 gal. aliejaus. 
Puiki vieta padaryti gerą bizni, 
ypač tam, kuris yra mekanikas. 
Priežastį pardavimo sužinosite ant 
vietos. Ridgewood Center Service 
Station, Oak Street, corner Frank-, 
lin Avenue, Ridgewood N. (J.
' ' (126-128)
PARSIDUODA saldainių krautuvė 

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 Fultori ( St., 
Brooklyn, N. Y. (125-127)

iBROOKLYN LABOR LYCĘUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

/ KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

MOLLYN’S BARBER SHOP* ir
BEAUTY PARLOR

Kuris pirma buvo 578 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
Pries Republic Teatrą

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.
. ■ - t r ę • (124-126)

jPhoiie^ Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus) i 
duris, langus ir gonkas. Patys 
rjUekąme, yisą: dailydės .(carpen-, 
ter) darbą. Kainos’ labai' prieina
mos.
■'1 i 4603 THIRD AVE. ‘

BRONX, N. Y.' j J. • ’
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, šviej 
žio pieno ir visokiij daržovių apščiai.

Kaina tik $10.0,0 j savaittę
Ypač dabar į pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma- 
onų kvapą, gaivina žmogaus svei

katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią Šviežas Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
. / PabandykiteJ

SAVININKAI MARGIUKAI
<17 Lorimer Street, . J “Laisves” Name 

BROOKLYN, N. Y.

kų Komitetas Bedarbių Rei
kalais, vadovaujamas trockis- 
tų ir panašių, yra oficialiai 

i priešingas dėtis į vieną frontą
1 su Bedarbių Tarybomis. Sa

ko, kad Tarybos esą komu
nistų organizacijos. Bet per
eitą ketvirtadienį eiliniai na
riai 4-to lokalo minimo komi
teto nubalsavo stoti į bendrą 
frontą su Bedarbių Taryba, 
nors tam labai priešinosi va
das iš trockistų centro, vardu 
Smith. Vieną tik sąlygą eili
niai nariai statė, kad bedarbių 
demonstracijose nebūtų neša
ma vėliavos, o tik plakatai su 
reikalavimais. Dar jie tebė
ra vadų įbauginti komunisti
nėmis vėliavomis, tačiaus jau 
mato būtiną vienybės reikalą.
—

Iš Dainų Dienos

Lyga turėjo ikonferenęiją <per- bedarbių šeimybtL kuriem iš Tai puikiausiu įtaisyta liėtuviš- ] 
ka “barberne” ir “Beauty Parlor” 1 
Brooklyne. Moksliniai patatnauja i 
su moderniškomis mašinomis, sa^l 
nitariškai užlaikoma, kainos labai< 
žemos. ■ / '' •• y ' j
....... .................................................................................................>■■----

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GR4BORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitrri Avenue 
t d K ’ M. 1 ‘ A ' ’ ■ E f< • 

(Arti Marry Avenue)

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

• z t f’ .

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 Strfeet 
350 Grand Street
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Grąham 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 Mth Street 
Chatham Square- 
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

JONAS STOKES į
FOTOGRAFAS j 

ftiuomi pranešu savo kofitum®- 
riama, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St.} 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotu 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
■ 112 Marion St., kampas Broadway 

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

eitą »šęštadienį Rand Schoolėj.
Konferencijoj dalyvavo ir 
trockistų EĮa^birjinkų fKopinė
tas Bedarbių; Reikalais *ijH lo- 
vestoniečįų .Bedarbių^ Sąjunga, 
šios dvi brganjzacijo's pirmiau 
ątsisakė nuo bendro fronto 
šauktos1 konferencijos' kovai

mest. jau yra. išduobi; 'teismo
patvarkyiDAV .

; ! : c j T-fTT r—T----------- :

Per Mylėtinės Telefoną 
Užsimušė Jos Vaikinas 
ir Kitas Berniukas

f BROOK L Y N, N. Y.
---------------------

\ 1 j i 4 i. i

----------------------

ų »— -/ - r » a

Telephone, Evergreen 6-5310

Dainų dienoje pereitą sek
madienį Cranford, N. J. buvo 
vidutiniai daug publikos; ga
lėjo būt daugiau, ‘ jeigu ne 
liftus iš ryto. , <• ... . . , • • . •

Dainavo Bangos Choras iš 
Elizabetho, vadovaujamas. V.
Žuko,—“beveik labai geraį/’ 
kaip kad išsireiškė mano, kai
mynas. Brookjyno Aidas, va
dovybėje Šalinaitės, dainavo 
gana gerai. Great Necko 
Pirmyn Choras, vadovaujamas 
Žuko, dainavo gražiai. New
ark© Sietyno Choras^ vadovy-

kal-

labai 
dainų

Pramogoje buvo busai iš 
•eat Necko ir Brooklynę.
Veikiausi liks pelno nuo pa-

Rep.

bėjo Šalinaitės, dainavo 
gerai,, užbaigdamas 
programą. .

Programos protarpyje
bėjo drg. R. Mizara apie me
ną abelnai ir apie įvykusią 
darbininkų muzikos Olimpija- 
dą. Viena - draugė i pasakė 
prakalbą apie darbininkų ko
vas. .abelnai ir apie Regai Lė
lių dirbtuvės streiką Trento-

prieš bedarbių mėtymus iš na
mų ir prieš pašalpos mažini
mus, nes tai esąs “komunis
tų mitingas.”

Bet lovestoniečiai ir trockis- 
tai atėjo į vieną frontą su so- 
cialfašistais. O pastarieji 
pereitą šeštadienį neleido nei 
minutės kalbėti delegatams, j 
atsiųstiems nuo Bedarbių Ta- i 
rybų. Socialistų konferenci
jos pirmininkas Weinfeld pa
kišo po stalu ir Bedarbių Ta
rybų ir kitų bendro fronto or
ganizacijų atsišaukimą vieny
ti spėkas kovai už bedarbių 
reikalus.

r-------------------- J t

Jūrininkų Konferencija
NĘW jXORK./^- Sekmadie

nį buvo’atlaikyta konferenci
ja, delegatų nuo laivų darbi
ninkų. ,Ją sušaukė Jūrininkų 
Industrinė r Unija., , Dąlyvavp 
50 atstovų,, tame skaičiuj} 28 
nariai, kurie veikliai clarbuoja- 
si, lankydami atplaukiančius 
laivus ir organizuodami jų 
darbininkus. Unijos sekretų-, 
rius Hudson pranešė apie kon
ferencijas, kurios rengiamos 
daugelyje kitų prieplaukų 
miestų.

New Yorke įvyks didelė jū
rininkų konferencija birželio 
16-18 d. į Jai -fįnanąuot įr f jū
rininkų kovas1 paremt bus bir
želio 25 d. masinė pramoga 
Starlight Stadium New Yorke.

Šių konfetėncijų tikslai '•— 
išjudint laivų, darbininkus ko
von už būklės pagerinimą i ir 
prieš* imperialistinį,, karą. ; y

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK^

‘ BROOKLYN, N. Y. —Užsi
mušė H. Hershkowitz ir Sid. 
Prenovitz, vienas 16, kitas 17 
metų amžiaus, bandydami pa
bėgti Hūo' policijos, šokdami 
nub vieno namo stogo ant ki
to, nukrito keturis augštus že
myn. Vieno iš judviejų mylė- 
tinė buvo patelefonavus poli
cijai, kad jos Vaikinas lošia1 
“daisus” ir atrodo,Lkad pra
loš visus pinigus. ‘ Kada pas
kui berniukai pamatė ateinant 
porą policmanų, mėgino sto
gais pabėgti. Užsimušė tarp- 
namyje 502-508 Willi ams 
Avė.

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti ‘Sovietų 

žuvies už žemą kainų
Penkių Rūsių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūčies, 
viso 50 kenukų

UŽ $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) j
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į 

• Išbalzamuoja ir laidoja numirusius | 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au-l 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, j 

krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue ’ 
i BROOKLYN, N. Y. į 

r- — M —• NV M M—>M—•

Bedarbiai Teisiami už 
Nepavykusią Saužudystę

NEW YORK.. — Bedarbis 
Everett Galguera bandė, atimt 
sau ’ gyvybę: ir sykiu i nužudyt- 
savo moterį, paleidžiant gasą. 
Kaimynai pajuto ir ju gyvybę 
išgelbėjo;/) Dabar įGalguerai 
bus. traukiami teisman, ir gal 
pasiųsti kąl(ėjiman už nepavy
kusią saužudystę. . Taip kapi- 

asi} |)adau^aųči,ų 
Caj a fs, - /

tali^tąi^ rr,ppin 
bedarbių'; reįl

PHILADELPHIA, PA.
Sovietu Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti, pas

J. GEGŽNĄ
;412 W. Susquehanna Ave.
i .j

i Taipgi pad - jį galima įgauti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios rfl

•' i y j i

NUŽEMINTOS KAINOS
suteikimui jums pasiliuosavimą. nuo karšto 

oro pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
< Coney Island ant Boardwalk, prie Stillwell Avenue

, Season Lockers I Dviem kanibarys $16.00 
Tik už $5.00 I Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis ■ mūsų >-roof-garęlen’u 
. , gimnastikam ir „atskirose., kambariuose nuogien) vy

ram ir moterim ąnt .sąul^š bę jokių ekstra mokesčių.

87 UNION AVENUE

l ■

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame, išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
■:»darbus) .

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

BROOKLYN, N. Y
Near So. 2nd Street 

r i j t .• •

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūrtiias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ,ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER z
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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
S i 1 p n u m a s, 

_______Skilvio, Žarnų 
ir Męšlažarnės Ligos, Nervų įde- 

i girnas bei Reumatiški Nesveiku
mai. i ' ♦_____________ . I!

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

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

Prieinama Kaina . • . > (i 
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
i Kalbame lietuviškai

D R. ZINS
110 EAST I6tb ST. N. T.
Tarp 4th (Ave. ir Irving Place 

Isisteiges 25 metai 
į Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM. 
!».,■ M.   ------ ------- — .t 1

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? “LAISVĘ”

7

•____t
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NOTARY 
PUBLIC

(NC

TEL. STAGG 
2-5043
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MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
G R A BORIUS 

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

MŪSŲ. (STAKTA ATLiEKA SEKANČIUS DARBUS: t
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA į 
PAS1ŲNČ1AM (^ KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ. 18 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMB'JLANSINį .AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (. LIGONINĘ IR 
Parvežti, turim moterį mirusioms moterims 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ V|ET/\,SAVQ 
mylimuosius pašarvoti dovanai. .

VISAIS tai$ reikalais KREIPKITĖS L MUS, O MES 
kOOGERIAŲ^IAI feATCRNAUSlM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MŪSU 
. TELEFONAS {NIEKAD NEMIEGA. •' ; ’

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, -eredoms ir subatoms
' nuo 6 iki 7;80 vai. vakarais. <

j NEDALIOMIS ;
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

, j) ri HUi D i m

A T' iW&nft AJ •.». i v. t

FLATBUSH OFISAS 
2220’ Avenue J 

Kampas E. 28rd St




