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rijos valdžia paskelbė Komuni
stų Partiją nelegale. Mūsų 
draugai persiorganizavo į slap
tą veikimą. Pradžioje 1926 
metų įsisteigė Darbo Partija, 

t komunistų vadovaujama, kaipo 
legalė organizacija. Teismas 
greitai paskelbė nelegale. Pa
skui įsikūrė revoliucinė Nepri
klausoma Darbo Partija. 1931 
metais ant tos partijos tikieto 
išrinkta 29 komunistai į seimą. 
Pernai rudenį komunistai lai
mėjo šalies sostinės Sofijos 
miesto valdybos rinkimus. Pra
džioje balandžio šiemet valdžia 
suareštavo du komunistu, seimo 
nariu. Balandžio 15 d. seimas 
prašalino visus komunistų atsto
vus.

Tokia trumpa istorija teroro 
prieš komunizmą Bulgarijoje. 
Bet ar komunizmas išnyko? 
Nieko panašaus. Bulgarijoj 
komunizmas auga.

Buržuaziniam žurnale “Cur
rent History” tūlas anglas Cole, 
pasivadinęs istoriku ir ekono
mistu, garsiai pareiškia, kad 
Vokietijos Hitleris išnaikino ko
munizmą, kaipo organizuotą ju
dėjimą. Komunizmas, girdi, 
“žuvo” be pasipriešinimo!

Ponas Cole pergreitai apsi
džiaugė. Jis pasiskubino su pa
laidojimu komunizmo. Tiesa, 

, kad Hitleris giriasi prašalinęs 
komunizmo pavojų. Kruvinasis 
Smetona irgi 1926 metais 
džiaugėsi, kad iš Lietuvos ko
munizmas tapo iššluotas ant yi- 

{ 1 sados. Bet argi buvo iššluotas?
Ne, nebuvo.

I

Hitlerio valdžia siunta. Ko
munistai žiauriai persekiojami. 
Bet Vokietijos komunizmas ne
sunaikinamas. K o m u n i z mo 
šaknys masėse, darbininkų kla
sėje. Kaip nesunaikinama dar
bininkų klasė, taip nesunaikina
mas komunizmas. Mūsų drau
gai mokės persiorganizuoti į 
slaptą veikimą ir rengs darbi
ninkų klasę revoliucijai prieš 
fašizmą.

Maskvos “Pravda” praneša, 
kad Sovietinėj Totorių Respub
likoje sėkmingai baigta pavasa
rinės sėjos programa gegužės 
15 d. Kolektyvų atstovai laikė 
suvažiavimą ir entuziastiškai 
pasitiko pranešimą apie kam
panijos užbaigimą, šiemet pa
vasariniais javais užsėta 1,930,- 
000 hektarų žemės, o pernai te
buvo 803,000 hektarų.

K o 1 e k tyviečių suvažiavime 
kalbėjo draugai Kalininas ir 
Molotovas. Suvažiavimas pri
ėmė pasveikinimą Koiųųnistų 
Partijos Centralin. Komitetui 
ir partijos vadams Stalinui ir 
Kaganovičiui.

•Gegužės 29 d. įvyko Thomp
son, Conn., lietuvių katalikų 
studentų suvažiavimas. Pasak 
pačių studentų, suvažiavimas 
buvo šaukiamas “dievo ir tau
tos” naudai. Tiek iš jo ir nau
dos tebuvo.

Stebėtina, kaip mokslo švie
sos spinduliams sunku įsibriau- 
ti į tūlų žmonių galvas. Kad 
ir tie studentai: mokinasi, skai
to, bet tiki burtams ir prieta
rams. Tiesa, kad kai kurie ti
kisi iš burtų biznį daryti ir to
dėl jiems pritaria tik iš viršaus. 
Bet dauguma ištikrųjų nesu
pranta mokslo. Jų protavimo 
aparatas nedirba. Mokslą su
prasti nelengva, bet tikėjimui į 
bažnytinius burtus nereikia jo
kių smegenų, ( Religija atmeta 
visokį žinojimą, visokį mokslą.
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Šiemet bus Baigta Apie 
3,600 Statybos Darbą

MASKVA. — Liaudies 
Komisarų Taryba išleido 
pareiškimą ir įsakymą 
įvairioms pramonėms ir 
įstaigoms, jog šiemet turi 
būt pabaigta statyti net 
3,600 įvairių statybos dar
bų — dirbtuvių, kasyklų 
ir tt. Sunkioji pramonė 
turi baigt statyti ir paleis
ti darban net šimtą įvai
rių dirbtuvių.

GAL PASIEKS EVEREST 
KALNO VIRŠŪNĘ

MOUNT EVEREST. — 
Grupė žmonių bando užlipt 
ant pat Everest kalno viršū
nės. Jau dasigavo iki 25,- 
700 pėdų augščio ir įsteigė 
penktą stotį. Smarkios aud
ros sulaiko progresą.

Dar Padidins Armijos 
OficieriiĮ Stabą

WASHINGTON. — Buvo 
paskelbta, kad delei “ekono
mijos” prezidentas Roose- 
veltas sumažins armijos 
oficierių skaičių. - ant trijų 
tūkstančių. Bet prasidėjo 
darbininku rekrūtavimas į 
verstino darbo kempes įoo 
oficierių komanda. Tuo bū
du, vietoj sumažinti, dar gal 
reikėsią dabartinį oficierių 
štabą padidinti ant trijų 
tūkstančių.

Gal Panaikins Prekybos 
Sutartį su Japonija
LONDON. — Manoma, 

kad Anglijos valdžia panai
kins gyvuojančią prekybos 
sutartį su Japonija. Japoni
ja taip mažai mokanti savo 
darbininkams, jog ypatin
gai audeklo ir drapanų pra
monėj baigianti vyti anglus 
iš Chinijos ir Indijos.e

Uždraudė Raudoną Vėliavą

HELSINGFORS. — Ein- 
liandijos kabinetas išleido 
griežtą uždraudimą Ęile ko
kiuose susirinkimuose iškel
ti raudoną vėliavą. (. Mat, 
Darbo Unijų Kongresą ati
darant, buvo iškelta raudo
na vėliava, kurią policija 
tuojaus nuplėšė.

Mokinas nuo Mussolinio
• •’ . ) -ta

ROMA.—Čionai pribuvo 
Vokietijos fašistų valdžios 
švietimo ir propagandos mi- 
nisteris Goebbels. Jis tyri
nėsiąs Italijos fašistų pro
pagandos būdus, kaip pasi
gauti į fašizmo bučių Vokie
tijos žmones. Vien smurto 
ir prievartos metodų nepa
kanka. , . , ,

JAPONIJA SIUNČIA DAUGIAU ARMI
JOS j CHINIJĄ NAUJAM 0FENSYVU1
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TIENTSIN, Chinija. — 
Čia gaunami pranešimai iš 
Japonijos parodo, kad Japo
nijos valdžia atsiunčia tūks
tančius naujos kariuomenės 
į šiaurinę Chiniją. Dešimts 
ilgų traukinių gabena nau
ją armiją. .

Japonija esanti pasiren
gus pradėti naują ofensyvą, 
jeigu dabartinės paliaubos

JAUNUOLIAI BĖGA 
NUMIRS ISNI

MILWAUKEE, Wis. — 
Rooseveito verstino darbo 
kempėje prie Rhinelander 
vienas jaunuolis mirė nuo 
nedavalgymo. Mirė vežant 
ligoninėn. O gegužės 17 ir 
18 dienomis iš tos kempės 
pabėgo apie šimtas jaunuo
lių.

IŠ KEMPIŲ; VIENAS 
ŽVALGYMO

DETROIT, Mich. — Kem

pėj prie Iron River penkio
lika jaunuolių primušė ofi
cierių ir pabėgo. Kempėj 
prie Soo jaunuoliai privertė 
oficierius sustabdyti karinį 
muštravimą. n.' •
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ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJ. KŪRYBOS
“Moscow Daily News” y^- 

šo, kad šiemet* -pirmoji ge
gužės buvo smagiausia die
na visoj Sovietų Sąjungoj^.- 
Pasisekimas kūryboj, ypa
tingai agrikultūros srityje, 
pridavė neapsakomo ūpo 
darbininkams ir valstie
čiams. Laike gegužinės pa
vasario sėja rodė,, kad šie-, 
met buvo apsėta net 20,000,- 
000 hektarų žemės daugiau, 
negu pernai tuo laiku.

Nuo balandžio 15 iki gė- 
gužės 10 d. Sovietų Sąjungo
je buvo' į dieną iškasama, du 
šimtai tūkstančių tonų ang
lies. Tai rekordinis atsieki- 
mas.

Sovietų Sąjungoje grupė 
inžinierių, lakūnų ir ’ moks
lininkų rengiasi skristi į er
dves čpepiąliai pagamintu 
baliūnų “VĄ-l”. Tas. žygis:. • 
bus;daromąą birželio, mene?,

J.’ tatai.'. - H -tata-ts Altai.

j Soyįętų ^Sąjungos mpksr 
lininkąi išradę naųją telegr 
rafiųį aparątą, kuriu pagal
ba bus galima persiųstą < nuo 
30,000 iki 40,000 raidžių į 
minutę. Inžinierius' Zukov 
sako,, kad platus y arįp j įmąs 
šio naujo aparato galrsure- 
voliucionizuoti visą telegra
finį - susisiekimą^ Iki į ąiol 
naudojamu, aparatu, tegali
ma persiųsti nuo 200 iki 50,0 
raidžių per , minutę. ,, Jt .

i. ! ■ . • ■ • ■ - • . • i > •

Pirmu sykiu pradėtas; iš-' 
ėmimas iš žemės gelrųių ge
ležies rūdos iš Kursko < lau
kų. , Sakoma, kad ten yra 
žemėse; net 2Q0 bijūnų .tonų 
rūdos. - Tįek .daųg ten, yra 
geležies, jog pasiekusią 

■ I I 

pasibaigtų mesusitarimu, 
arba jeigu generolas Feng 
bandytų užimti miestus Pei
ping ir Tientsin. Japonų 
generolas Nakamura vėl 
blofina, būk gen. Fengui 
padedanti Sovietų Sąjunga. 
Tai yra japonų, provokato
riškas tvirtinimas, idant pa
teisinus savo žygius Ghini- 
joje ir idant prisirengus ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

apielinkę, kompasas, nesilai
ko^ savoi ivagos t ir i veikia, at-; 
bulap YMat,;geležieš magrie*J 
tas jį traukia. Greitu ląiku 
Čia bus išvystytos didelės 
geležies/ rūdos- kasyklos/; "’

mere iNieKsątas 
’Komunistų Partijos

Iš Komunistų Partijos ta
po Išmestas tūlas John Pope 
(Būmbia),< rumunas. Jis bu
vo • partijos ■ nariuo Detroite 
per) vienus metus,"buvo be
darbių- taryboje.5Sugautas 
Vagiliaujant - ' ir i kitokius 
niekšiškus darbus atliekant.

Partija persergsti darbi- 
minkus • 'saugotis to sutvėri
mo.

DanzigoFašistai^Būsią;r-.
“Geresniais”Su^ėriinais; L.L

. ■ ,BiE R'L YN.JAta Matomai, 
patiest Hitlerio ipakotnanda* 
yotr, miėsto < Danzig- fašistai 
sako,i kad jie 'neina Vokįetk 
jos .hitlerininkų[kėliais; kad 
jie nepersekios r žydų irt ttr 
Talpi pat- jie bandy šią. pupi- 
tartii šui Lenkiją/ Tai daro
ma, kad Hitleriui palengvi-r 
nūs pasį teisinti.prieš pasau
lį delei’4 kruvinų < pogromų 
prieš žydus. . . i >

JIEŠKO KIDNAPERIŲ
KANSAS CITY. — .Mies

to gaspadorįus j ponas Mc
Elroy paleido, darban mies- 
to policijos ir federates val
džiom agentus išieškojimui 
kidnaperių; kuriė buvo pa
vogę jo i dukterį / Mary 
maudynės > ir ■ išgavo . ) iš, b jo 
$30,000 už paleidimą.1 0)0 n

Nubaudė Farmpriūs už Ap
mušimu Reakcionieriaus

LE MARS, Iowa. — 
Teismas nubaudė kalėji
mu- šešis farmerius už 
apmušimą teišėjo Brad
ley. Kaip žinoma, bal. 27 
d. farmeriai paėmė tą 
reakcionierių ir išsivežę į 
laukus pusėtinai apstum
dė/ Vienas farmerys už 
tai nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjiman, o kiti po 30 
dienų. Paduota apeliaci
ja į augštesnį teismą. Far
meriai paleisti po $1,000 
kaucijos kiekvienas.

PERKŪNAS PRITRENKĖ 
AŠTUONIS

WHEELING, "W. Va.— 
Prie Oglebay parko į tvar
tą trenkė perkūnas geg. 29 
d. ir pritrenkė ten buvusius 
aštuonis žmones, šeši su
žeisti pavojingai.

Bedarbis Mainierys Su 
sisprogdino Dinamitu

1 ' ' 1

SHENANDOAH, Pa. — 
Herman Qinch, 36 metų am
žiaus, eks-kareivis, ' kuris 
gyveno .po h'Um. 1208 Call 
Št.!, susisprogdino dinamitu, 
ntišįžudė. Jis buvo ilgą lai
ką bedarbis ir neteko kan
trybės ilgiau kentėti.

Paskelbė Streiką

SHANGHAI, Chinija. — 
Anglijos ir Amerikos kapi
talistų kontroliuojamos ta
bako r(kompanijos šeši tūks
tančiai darbininkų paskelbė 
streiką prieš algų nukapoji’- 
mą ant 50 nuoš.

Vokietija Negalėsianti Atmo
kėti Privatinių Skolų

‘ ■ BERLYX. —■ Hitlerio vai- 
džios valstybės banko direk
torius ponas '■ Schačht pasi
šaukė atstovus įvairių šalių 
bankų ir pareiškė, kad Vo
kietija! gal1 negalėsianti • at- 

;mokėti bhnkieriams skolas,' 
kurios turėtų būti šūmdke- 
tps grėitū laiku. ■ ‘ V

• '■ i:' ta ' i .; >

PąkiĮš Pieno Kaina
’ V ta ; ‘ ;

TRENTON, N. J. — Val
džios taryba nutarė, kad vi
suose !NeW Jersey valstijos 
štoruose už 1 kvortą pieno 
Grade A būtų imama ne ma
žiau kaip 13 centų, o Grade 
B po 10 centų. Reiškia, pie
no/ kairia , pakeliama. Gi 
farineriarfis bus mokama 
tik pUstr&hri ’cdrito Už kvor
tą Črade' A, Ir apie du centu 
ūžt Grade B. r
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Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

STREIKIERIAI NUBALSAVO UŽ PRIĖMI
MU PAKĖLIMO ALGŲ 15 NUOŠ.; BOSU 
PLANAS APGAUT DARB. NEPAVYKO

MANCHESTER, N. H.— 
Gegužės 29 d. čionai įvyko 
Amoskeago audinyčios dar
bininkų balsavimas priėmi
mo 15 nuoš. algų pakėlimo, 
tai yra, sugrąžinimo pir
miau nukapotų algų. Apie 
vienuolika šimtų audėjų bal
savo, kad streiką tęsti, idant 
privertus bosus sugrąžinti 
visą nukapojimą, tai yra 
apie 42 nuoš. Bet apie ketu-

KUR VISKO DAUGIAUSIA, TEN IR SKUR
DAS DIDŽIAUSIAS PRIE KAPITALIZMO

Tarptautinio P r e k y bos 
Buto susirinkime kalbėjo 
Amerikos kapitalistų atsto
vas ponas Filene. Tarp kit
ko, jis padarė sekamą pri
pažinimą: “Pagelba moder
niškos jėgos ir moksliško 
darbo sutvarkymo, būtų ga
lima sutverti tiek daug tur
to, jog neturėtų vietos visam 
civilizuotam pasaulyje joks 
skurdas... Betgi, nepaisant 
to> pastaraisiais laikais

Automobilių Gamyba
Jau Pradėjo Smukti

f < *

Kas liečia automobilių 
pramonės “atgijimą,”’ bur
bulas jau pradeda sprogti. 
Štai per paskutinę savaitę, 
pasibaigusią gegužės 27 d., 
gamyba sumažėjo beveik 3 
nuošimčiais, tai yra, nuo 
47.1 punktų nusmuko iki 
44.4. Skaitant vienetais, 
per tą savaitę buvo padary
ta 52,000 mašinų arba 3,801 
mažiau, negu per pirmesnę 
savaitę.

Smegenų Specialistui 
Trūksta Vienos Lentos

NEW YORK.—Čionai atvy
ko ‘iš Holandijos smėgenų 
specialistas tūlas prof. Kap- 
pers. Jis tvirtina, kad šis 
krizis pataisė žmonių ner
vus. Girdi, prieš krizį žmo
nes buvo ant slenksčio vi
siško nervų suirimo. Tas 
tik parddo, kad tam ponui 
pačiam ne tik nervai, bet ir 
smegenys pradėjo veikti at
bulai.

Dar Vienas Žygis prie Pa
didinimo Infliacijos

WASHINGTON. — Ats
tovų Butas priėmė bilių, ku
ris atšaukia tą įstatymą, 
pagal kurį buvo reikalauja
ma, kad valdžios ir privati
nės skolos būtų atmokamos 
auksu skolininkams. Dabar 
bus legališka atmokėti po
pieriniais pinigais.

ri tūkstančiai balsavo už 
priėmimą bosų pasiūlytų 15 
nuoš. ■

Iš karto bosai norėjo, kad 
darbininkai sutiktų priimti 
tą pakėlimą tik nuo liepos 
pradžios, bet tas skymas ne
išdegė. Darbininkai reika
lavo ir laimėjo, kad tas pa- s 
kėlimas turi būt vykinamas 
tučtuoj aus.

f

skurdas paaugo kiekvienoje 
šalyje. Ir auga smarkiau
sia tose šalyse, kurios turi 
galimybės daugiausia tufto 
pagaminti.”

Tai toks kapitalizmas. Juo 
daugiau mašinų, daugiau 
pramonės, tuo didesnė ne-t 
laimė darbininkams prie kai 
pitalizmo. Tik Sovietų Są?, 
jungoje kitaip. Ten liau-' 
dies būklė kasdien eina ge
ryn. '

f

>, i
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Atidarė Dniepro Upę 
Laivų Plaukiojimui

Didysis Dnieprostrojaus 
prūdas pakėlė upės vande
nį ir padarė galimu laivams 
plaukioti per tūkstantį my
lių nuo Juodųjų jūrų iki 
Dniepro galvos. Bet laivus 
ties Dnieprostrojum reikia 
iškelti net 100 pėdų augščio. 
Čia tapo įtaisyti keturi 
punktai del laivų iškėlimo. 
Ims tik apie 45 minutes, kol 
laivas bus iškeltas. Darbas 
baigtas ir Dniepras atida
rytas navigacijai. Tai dide
lis darbininkų tėvynės lai
mėjimas komunikacijos sri-

-1
’Mtai

A

Dar Viena Kapitalistą .
Konferencija

VIENA, Austrija. — Čio
nai pradėjo posėdžius- taip 
vadinamas T a r p t a u tinis 
Prekybos Butas. Susirinko 
stambaus kapitalo šulai'iš 
įvairių šalių, idant išgelbė
jus kapitalizmą nuo krizio.

Streikuoja 1,500 Darbiu.
MANILA, Philippines. — 

Čionai išėjo į streiką 1,500 
tabako darbininkų. Jieftis 
vadovauja revoliucinė darbo 
unija.

UŽSIMUŠĖ DU ŽMONĖS
POUNDRIDGE, N. Y. — 

Netoli nuo čia į mišką nu
krito orlaivis ir ant vietos 
užsimušė orlaivininkas ir ki
tas žmogus.

' ■■ f -i 'Ja Ik ■ > ( ' ’ ta ’
t t ’ • '■
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A J į *Už Algų Pakėlimų ir Trumpesnes ? j 
H Darbo Valandas be Algų Nukapojimo!

*. I". TT fw
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Šiomis dienomis Darbo Unijų Vienybes Lygos Veikian
čioji Taryba išleido atsišaukimą į visus organizuotus ir 
neorganizuotus Jungtinių Valstijų darbininkus. Atsišau
kime trumpai, bet aiškiai ir višąpusiai išanalizuojama 
esamoji padėtis ir patiekiama veikimo programai 1: ’

Pasiremdama atsiradimu sezoniškų, darbų, lįiurodoi at
sišaukimas, buržuazinė spauda ir vyriausybes žmonės 
šaukia, kad laikai jau gerėja, būk krizis šalinasi. Betl 
juk tai netiesa, nesąmone. Padėtis nei kiek nepagerėjo. 
Priešingai, ji pasidarė sunkesnė, nepakenčiamesnė. i : .

“Darbininkų masės pasiekė tą vietą, kur josios nebega
li ilgiau esamų sąlygų pakęsti,” sako pareiškimas. “Ne 
tiktai milionai bedarbių, bet dar dirbą darbininkai ir jų 
šeimos stovi prieš badą. Algos nuvarytos lygi tokiai 
lygmalai, kad mainieriai, tekstiliečiai, metalistai, ir kitų 
industrijų darbininkai priversti reikalaut pašalpų tikslu, 
kad prasimaitinti. Imant bendrai, šiandien Jungtinių 
Valstijų darbininkai tegauna tiktai vieną trečdalį algo
mis, palyginti su tą suma, kuri buvo algomis išmokama 
prieš karą. Suma, kurią šiandien bedarbiai gauna pa
šalpomis, lyginami vienam nuošimčiui tos sumos, kurią 
bedarbiai gaudavo algomis, kuomet dirbo. /Tolydžio, darJ 
bo diena tapo pailginta, nepaisant kad dirbą darbininkai 
tedirba tiktai dalį laiko. Daugelyj industrijų darbinin
kai ir darbininkėš dirba po 10, 12 ir daugiau valahdų .į. 
dieną. Dar tobulesnė paskubos sistema įvedama taip,, 
kad bosai galėtų palaikyti ir padidinti savo pelnus, nepai
sant, kad jie daro mažiau biznio. Greta tos propagandos 
apie priartėjimą gerų laikų, bedarbių pašalpos yra kapo
jamos. ! Valdžia atsisako netgi svarstyti įvedimą federaL 
liška plotme socialūs apdraudęs įstatymo.” . s ,,...,, 

/ Daugelis kadaise tikėjosi naudos iš naujo prezidento. 
' Bet naujasis prezidentas jau beveik trys mėnesiai kaip 
• valdžioje ir jokios lengvatos neatnešė. Atpenč, kiekvie
nas Roosevelto naujas žygis, taikomas neva palengvini
mui darbo žmonių būklės, yra jiems dideliu smūgiu, yra 
dar didesniu pasunkinimu tos būklės. Visi Roosevelto 
žygiai iki šiol gelbėjo tiktai kapitalistams, o darbinin
kams nešė didžiausią nenaudą. Bankų uždarymas ir jų 
atidarymas nunešė milionams darbininkų paskutinius 
taupybos centus. Įvedimas po $1 į dieną verštino jaunuo
liams darbo—kitas darbininkų klasei smūgis. Dabarti
nis įvedimas infliacijos—dar didesnis smūgis kiekvie
nam darbo žmogui.

/ Pasekmėje to visko, daugelis darbininkų, kurie iki šiol 
’■žiūrėjo į Rooseveltą kaipo gelbėtoją, dabar žiūri į Roose- 
veltą, kaipo jų reikalų neprietelių. Jie kairėj a ir kovin
gąja.

Persirito banga darbininkų streikų. Didžiumoj atsiti
kimų jie buvo gaivališki, savaimi iškilę;’ didžiuma tų 
streikų buvo darbininkų laimėti" Valdžia ir darbininkų 
reikalų visoki pardavikai dažnai naudęjo prieš stręikie- 
rius net miliciją, nekalbant jau apie policiją. Darbinin
kų masės vis draugiškiau žiūri linkui kairiojo revoliuci
nio judėjimo, Komunistų Partijos ir revoliucinių darbo 
unijų. Amerikos Darbo Federacijos vadai, todęl,( viską 
daro, Had tik atitraukus darbininkus nuo kovingųjų 
unijų. / ‘ •’ ' ’ ■ : •• • •

! - .. . .. • ■ . ■ s v; ■
Atsižiūrint j tai, DUVL Veik. Taryba šaukia:
“Darbjninkai! Dabar laikas kovoti. Stokit su tais 

darbininkais, kurie, streikavę ir laimėjo. Nesiduokit būti 
apgautais Roosevelto gražiais pažadais. Nesiduokit pri
gauti Grėenams, Hillmanams, būk valdžia rūpinsis jūsų 
reikalais. Veikit jūs patys. Tarkitės savo darbavietėj'. 
Sudarykit savo komitetus. Svarstykit savo reikalavi
mus. Įteikit juos bosams. Paruoškit savo pajėgas vei
kimui, kad įgyvendinus tuos reikalavimus, jei bosai at
sisakys, tai padaryti gražuoju.

“Tikslu, kad pasekmingai laimėti, jū$ tųHte suvienyti 
savo eiles.. Vienykitės dirbtuvėse, fabrikuose, liejyklose, 
mainose ir geležinkelių stotyse. Visokių politinių pažiū
rų darbininkai, sudarykite savo veikimo komitetus. Ne
leiskit būti padalintiems. Tiktai bosai gali pasįriaudoti 
jūsų pasidalinimais, čiagimiai ir sveturgimai, negrai ir 
baltieji, vyrai ir moterys, jauni ir seni, ’ kovokit už savo 
bendrus .reikalus/’ ’

t ' ’ ’ 'i y
Lietuviai darbipinkai, gavę šitų atsišaukimų (jie bus, 

voikiauąiąi, išleisti lapelių formoj), turėtų kuoplačiausiai 
paskleisti tarpe organizuotų ir neorganizuotų' darbintokų.

---------------------------- į — ----------- 1—,—,—ft.

Kas tie do “Gandai?”
Kauno spauda rašo, būk 

ten “pasklydo visokių gan
dų apie -kun. Tumo-Vaiž
ganto mirtį.” Išrinkta spe- 
ciališka iš gydytojų komisi
ja, kuri,, matęmai, tyrinės 
Vaižgahto lavoną. .

Kas tie do “gandūi”—ne- 
pasakotoa. Gal tai suuo- 
džiamas savos rūsįes1 lietu
viškas borgijadizmas?! , .

Trečiad., Gegužes 31, 1933

11 ACT i ūęt Aidžiausia’ kliūtis yra J ‘ ’

1 Ju < ■ Ijl V# <> ku^įe- ir ‘norėtų patapti
LPS;nariais, negali, nes rei- 

./ kją. mažiausiai iki dviejų do-;
Įęrių. įstojimo mokėti. : : 

, 'Ątsi^Vęlgįant į tai, Cčntro 
Valdyba nutarė paskelbti 

jąjų, numaži
nant jįsto’jimą- ' jaunuoliams 
nuo .16 iki 25 metų amžiaus.

Vajus prasidės nuo birželio 
15 (ji. ir tęsis iki 15 d. rug
sėjo. , • ; | , ,
( .Kadangi, daugiausia jau- 
nuoĮių įstoja jik apt $150 ap- 

i ęlrąudo^, tai Centro Valdyba 
I svarstę,, kiek būtų galima nui- 
mažinti. įstojimo a‘nt; to laips
nio. Įstojimas ant $150- yra 

, $2.00,. jš kįirįų vienas dole- 
j (ris pasilieka kuopai ir vienas 

doleris įma 'į centrą^ Centro 
Valdybai ndtarė,1 kad ’laike 

( vajaus nuo* $2.00 įstojimo ,į 
centrą eitų > tik i25 j centai. 
Ęeiškįa, iš centro pusės įsto- 

• jjmas ant pirmo laipsnio nu
mažinta ant 75 centU; Apli- 
kantui prisieiną mokęti tik 
$1.25 ant 'pirmo laipsnio. 25 
centai eina į centrą, o $1.00 
lieka kuopai. Jeigu kur kuo
pa gali gauti daktarą, kuris 
sutiktų įstojančius jaunuolius 
išegzaminuoti už 50 ar; 75 
centus, tai' taipgi gali nupa
mpti įstojimą ir iš savo pusės. 
.Visur, rėikją dėti pastangas 
gauti, .daktarą, kuris sutiktų 
egzaminuoti aplikantus už 
mažiau kaip po dolerį; reikia 
daktarui paaiškinti, kad jis 
ant sykio galės išegzaminuo
ti kelis aplikantus, ir dėl to 
jis gali pigiau egzaminaciją 
atlikti, k 

j , Ant kitų laipsnių ąpdrau- 
! (č|os centras aš . savo pusės 

įstojimą sumažina ant pusės. 
(Kuopos iš savo'pusės irgi pri- 
vąlp įstojimą suhldžinti ant 

, kįejc. galin'i&r ■ ; ,
\ Mūšį pągeidaviihu, kad 
šis vajus bu£ų kuopasėkmiin- 
jgjąįišiąš. .0 jis^ tokiu’ buš, 
peį sąmoningi; lietuviai ’daf-' 
ibininkai, visi LDS nariai pa
siaukojusiai p a s i d arbuos. 
Kttodaugiausiąi draugų turi 
’įsitraukti į darbą (gavimui 
jaunuolių į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijįmą!

r H 
kurje

UP- j

in

Labai Kunigiškai!
•! < ’ * * ‘ • 'i * i

Chicūgos 'kunigų
gas” smarkiai įtūžo

“Drau- 
ant ko- 

munistį. 1 Palfeido jis visą 
gerklę jų piekinimui ir kė
limui parapijiečių prieš ko
munistinį judėjimą. $tai 
kokiais “kristaus žodžiais!’ 
Chicagos marijonai žeria į 
komunistus:

Komunistai žvėriškai elgia
si ir su katalikų kunigais, sta
čiatikių šventikais ir kitais 
dvasininkais. Jie šaukia, kad 
reikalinga, girdi, išnaikinti 
visus Dievo ątstovus, tada ir 
pats Dievas išnyks. Taip gali 
šaukti tik bepročiai. Ir aiš
ku, kad komunistai ištikrųjų 
neturi sveiko proto. Tik be
protis ir sugyvulėjęs žmogus 
drįsta kovoti prieš Dievą. O 
jei komunistai nenori prisipa-. 
žinti, įkad jie - yra bepročiai, 
tai jiej yra dvikojai gyvuliai. - 
Aršesni už šiuos. Tai xpragą* 
ro bernai. . į , . , ■ . • ,
Panašių kerštų įtūžimų 

ant komunistų kįunigų 
“Draugas/ (išpylę , visą špal- 
tą. Cįąle: to j jis. surinką ■

I \ \ > i, j •• ■ ■ , '

Štai ir f svarbu, kad šio lai
svės prasto' piliečiai daūgįa'u 
budėtų ir sukpneveiktų žvė
rišką 'komunistų veikimą.

» \ ’ « * J X ’ • /

Nebandysim su prabaštė- 
liais-keikūnais argumentuo
ti jų pasirinktu kalbos to-' 
nu. Pasakysim trumpai: 
kunigų rašytojas, meluoja, 
sakydamas, būk bolševikai 
“šaukia, kad reikalinga iš
naikinti visus dievo atsto
vus, tada ir pats dievas iš
nyks.” Bolševikai niekuo
met ir niekur taip klausimo 
.nestatė ir panašiai nešau
kė. Bolševikai sako, reikią 
tikinčiuosius darbi ninkus 
(ne tik katalikų, bet visų ti
kybų) apšviesti, tuomet jie 
patys nerems “dievo atsto
vų,” ir, to pasekmėje, “die
vo atstovai” priversti bus ei
ti djtbti naudingą darbą, 
kad pasidarius1 sau pragy
venimą* Panašiai yrą So- 
yietų/Są j ungo j. Netuj’ėda- 
mi i^‘ i ko - gyventi,. kadangi 
parapijiečiai atsisakė duoti 
pinighį nes liovėsi būti tikin-' 
čiais,topbpai, kunigaiį YabU 
nai iij • mulloš, (tūkstančiai 
jų), ^iaųdien dirbą , naudin
gą darbą;dnetė “dievo- atr 
stovų” profesijas,' kądąngi 
jos nęapsimoLą jięm's;

Tiek apie tai.
į Kunigai trokšta <ssukoine- 

veikti” komunistų vbikimą 
Jungtinėse Valstijose. Kad 
tai pądaryti, reikia' įvęsti 
fašizpiąs,' reikia komunis
tus sukalįnti ir išžudyti /(žįį 
noma, ir tuomet komunisti
nio veikimo buržuazija šit 
kunigiją nepajėgti^ sunai
kinti, tik kiek tįek ąparHyti- 
ir lakinai pakenkti).f / Saky
sim' kad kunigų maldavi-

—.....m 1 'i1 imi t j*"’
maš1 greit išsipįldys. Da^ 
leisim, ryt-.poryt' (įįą 
fašizmas ir prasidės /ko
munistų mėsinėjimas, jų. žuT 
dymas, kaip kunigai pageL 
dauja: Ar’ tai čia: tųomėt 
būtų suįyg kunigų skalbia
mu krimtaus mokslu? Juk 
šventą^ moksląs gina kerš
tauti. < į O kunigai skelbiasi 
esą “dievo atstovais.” Kaip, 
tuomet čia įgalima suderin
ti Jų skelbiamą mokslą sū 
šiuo pagięžoą tulžies lieji
mu? Argi [ ne tįęsą, kaip,
jau. mes daug kartų esame 
nurodę,, kad kunigiją > yię- 
nąip kalba, o1 kitaip daro? 1

.Kilniausiai tikime,.'kąd, 
jei Amerikoje įsivyrautų fa
šizmas, tai -kunigija, ypat- 
čiai! lietuviškoji; 1 pagrobusi 
bile ginklus, bandytų jais iš
naikinti komunistus.

• >’ •. . t i
i*

Pralotas Krušas matomai 
būtųvienas iš pirmutinių. 
Jis taip įtūžęs ant, rėvolitici- 
nįo darbininkų judėjimo!

Vajus už Jaunuolius į LDS
• I 1 ’ If

Tik nesenai lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas turė
jo savo apyilgį vajų už' ga
vimą ;paujų narių.. Laimėtą 
arti .^00 naujų narių,, tarpe, 
kuriui 113 buvo, tarpe 16-kos 
ir 125. metų amžiaus. • s

• LDS' Centro Valdyba tuo 
nėpašitenkino. Ji nutate 
šią vasarą, tųifętį speęiąlišką
.LDį. .vajų , UŽ jąųnųpjįųs. 
“Tiesą” rašoi kad vajus pra-- 
sides birželio 15^-tą dieną >, ir 
tęsis per tris mėnesius. To-* 

’•liaū LDS organas' ’nūrodo :'•* 
. j r H > > • '> ' '-.( ■> f . > z ' / j

Iš. įvairių kolonijų draugai 
. praneša, r kad : j būtą , .galima 

gauti/ nemažai jaunuolių tarp, 
1 16 ir-.20..metų ^aCPižįąus į, Lie
tuvių Darbininkų) Susivieniji-

Iš GAIVOS KRAUSTOSI KANADOS 
VALDANČIOJI KLASĖ

17 d., gegužes Ontario ‘ pro
vincijoj pirmininkas Mr. G. S. 
Henry pasikalbėjime 'su dar
bo niinistėriu W. A. Gordoriu 
priėjo prie išvados, kadi, tos 
provincijos padėtis ; žymiai 
demagogiją: “British Cohitn- 
ma lig šiol teikiamoji beddr- 
biamš pagelba Sulaikyti. O 
apmulkinimui Ont. provincijos, 
darbininkų vartoja štai kokią 
deūiogogiją“ferįtišh Colum
bia ptovin. gyventbjąms ’ esą 
žymiai lūogesnės gyvenimo są
lygos ir tai prie miestų ir pro
vincijos vąlstyĖė iš savo iždo 
fih'abfeayb įBJ/o %/ pašalpos' ūž 
kalaildį ir gegužės then.; '20' 

.procėAfusČųz birželį *ir $k( 10’ 
prb.ępntų už. .^eųosP ' ’ ' • ’

Matopie', ' pumazind . daū-1 
giaus kaip dų^ trečdaliu. 'Tik
renybėje ekonomine' padštįj 
n e atšimaįniųsi. pelitu1 " kitu 
vištas pabrango',, nes valstybė 
įvedė mokesčius ant p&toąvi- 
mų. i .. 1

1 ■ ' ' L I ' - j Į ' ' r: i. .v
. Tųręiaj nenustoja pynę ryks 

tės del biedniokų., Badauk 
ir tylėk—toks parazitų sūkis.

Faktai Rodo Blogyn Ėjimą ,
1933 metais ūž . balandžio 

mėnesį pirmą kartą importas, 
viršijo, eksportą <445,642 dole
riais, ? Bendrai už -193.3 me
tų1 balandį prękyba siekę $40,- 
468,946; 1932■' metais per ,tą, 
p a tį! J a ik ą si ek e . .' $56,722,052 .■ 
ir 1931 ,mbtaisnw$85„l 24,451., 
Reiškia^
žemyn;; o jie .kalba *apie JaikV 
gerėjimui ■ :Nonsensas. : i | i

,prekybą tebepuola

Porą mėnesių prieš tai So
vietų Sąjunga buvo pasiūliusi 
aliejauš, mainą ant Kanados 
100,00.0 galvijų ir 10,000 tonų 
Žalių odų; bet Kanados val
dančioji gengė jį atmetė.
Algų Didinimas Parazitams

Centus ponai iš darbininkų 
išplėšia, o štai kur deda. 26 
d. balandžio šią metų genero
lui majorui McNaughtonui, 
/kaipo geram tautos apgynėjui, 
kitaip sakant Kanados buržu
azijos sargui, .pridėjo 2,000 1 
dolerių algos; jis dabar gaus 
ią.000 dolerių į rpetuk. ■■ ;

161 d. gegužės šių metų mui
tų \komisijos pjrmsėdžiui Mr. 
Sedgewick’ui j parlamentas be 
jokiųj dis^ijų -pridėjo 3,000 
dolerių. Jis dabar gauš T5,- ■ 
00Q .dolerių pietinės algos.

'■ < Sudėjus tokius kelia dalykė
lius krūvon/-kas matosi ; bied- , 
nuomonė išmesta iš žmonių 
tarpo, < kapitalistų išįskąitliavi- 
mu, o. (parazitams algos kelia
ma: i ■' •'

B.et: mes, darbininkai, turi- , 
me akis, rankas, kojas, su išto
bulintomis smegenimis; nemir
sime kaip žuvys bangų iš
mestos ant smėlio. Tą buržu
azija patirs ant savo kailio.

. •; Leoųas. ■
; " f! ’ ’• ’ . - ' r !

t . T--------‘t—r——;———-

INNSBRUCK,; Austrija. 
—Gegužės 29 d. čionai fašis
tai išprovokavo riaušes, ku- 
<rio$e .septyni žmonės tapo, 
ąužęistji..

iaitytojŲ BaJsai Apie Einama Per 
laisvę” Apysaką “Cemėntą. ’T

į ! i j -------------- - •} ;( f

“Laisvėje” eina F. Glad-i] tys tą knygą, taĮP neūtrąiis 
kovo apysaka ;“CĖMEN~: nebus. Mąstys, sutiks iJne. 
TAS.” Tai viena iš* popu- tas juos teisingesnį su- 
liariškiausijj;; ir labiausiai; j tai kag
sudomeiancm apysakų. Jos; . 1
išėjo kelios" laidos Sovietų |ant 1?.tofus ?° evoliucijos 
Sąjungoje. Vertimas pada- P° pilkių karo. C.---------
rytas iš devintos laidos, 1927 j° draugai dėjo pastangas- / 
metais atspausdintos. Po to 
dar. kelios laidos padaryta 
ir šimtai tūkstančių/egzem
pliorių išplatinta.:' r/ 
‘ Apysaka, kuri iššaukė vi- 
sų( dailės rašytojų susidomė
jimą. Apysaka, kurią skai
tant negalima būti neutra- 
lįškū. Apysaka, kuri nemę^ 
lubią^ nieko 'nebailina,, nie
ko nesigaili,, niekam’ nepa
taikauja, nieko nežalatina; 
kuri gyvenimą -inia tokiu, 
kokiu jis buvo 1920 ir 1921 
metais. Apysaka iššaukė 
Sovietų Sąjungoje susido
mėjimą ir minčių apsikeiti
mą, kaip rusai sako “našu- 
miela.”

“Cementas” perstato vaiz- saką, 
dus ir vaizdus, piešia tipus 
vieną po kitam. 7 
mūsų draugų mano, kad re
voliucija įvyko, buržuazija 
nugalėta, darbininkų val
džia įsteigta, tai jau ir vis
kas persikeitė. Žmonės, bu
vę su įvairiomis ydomis, nu
krypimais, k a p i.talistinįais 
palinkimais, -papročiais, ka
pitalo liekanomis, tartum 
perėjo per kokį šveistuvą, ir 
štai jau išėjo visai kitokiais: 
naujais, gerais,-, be jokių 
blogumų naujos sistemos 
kūrėjalš.i ’ Gyvenime taip 
hera? ' Prabėgs idesė t kai ir 
desetkai metų, kol bus išgy
vendinta kapitalistinės tvar
kos likučiai. “<_______
•nesigaili nieko. “Cementas 
nieko neslepia.” Jis perda
vė tos . vietos veikėjus to
kiais, kokiais jie buvo. Pa
imkime Badiną, pas jį mes 
rasime asmens apsiėjimą, 
su kuriuomi daugelis iš mū
sų draugų nesutiks, bet Ba
dinas ne bailys, jis drąsus, 
jis žino darbininkų klasės 
reikalus, supranta savo pa
reigas ir, kaipo revoliucio
nierius, atlieka jas gerai. 
Daša buvo mylima Glėbo 
žmona, kada jos draugas bu
vo armijoje, ji daug kentė
jo.’ Ji nežinojo, ar Glėbas 
gyvas ir ar teks jį pamatyti. 
Ji perkentėjo daug vargo, 
kartu susipažino su kitais 
vyrais, “paslydo” nuo ištiki
mos žmonos rolės, bet juk ji 
ir negalėjo būti ištikima 
Glėbui,. kurįo. nemanė dau
giau sutikti. Bet ji yra ko
votoją, jį revoliucijos kūdi
kis, ji švietėja moterų,- ji 
drąsi revoliucionierka*

Mes randame tipus Ser- 
giejaus , jr Dįųritrio. Du1

Glėbas ir

paleisti cemento fabriku — / 
paleido. Tuom. pat. kartu jie:i. 
žinojo, kad, ,laikui bėgantį •• 
jie išbudavos‘“day ne tokiup ’ ■ ■ 
rųilžinus,” taiph jrt buvo..’ ’'; / 
Penkių Metų Planas tą pa-1'*'f." 
tvirtino. ......

'. i : . ’ ; : • i-* .
,Visa eilė draugu išreiški.'-';

sayo mintis ąpie ^Cementą.””. \ ' 
Drg. M.; y. .lapai ųžgirian-; v 
čiai. Ji sakė:.. < . , a , .......  \

—Laukiu su, nekantrumu’"

skaitau “Cementą.”
Visa eilė-skaitytojų reika-. ’ 

lauja prisiųsti jiems “Lais- • 
vės” numerius, kurių jie ne7 - - 
gavo, kad gavus pilną apy--

ir pirmiausiai”

Yra draugų ir draugių,: ' 
>”• 

blogai perstato naują tvar^.,. 
ką, kad Badinas—“bobius.”/y 
Draugas P. J. prisiuntė ilgo-x ' 
ką kritiką ir čionai paduo-,,. • 
du to laiško turinį. : ‘

“Drauge! Kaip jūs nori- •• 
te, taip mąstykite, bet apy--' 
saka, “Cementas” nesu' pa-’"'" 
tenkintas. Man rodoki, 61ė-',,: 
bo s ji, Daša, kaipų 1 pasiau
kavusių kovotojų, romansas— ■'* 
netinkamai perstatytas.1 Ba-:?' 
dinas r ‘ pėrstūtOmas • kaipo • d' 
biurokratas* ir įurintis*' lyti1-!/.: ■ ' 
nius reikalus šu ’kitomis mo
terimis ir lendąs’prie Daščsų 

Cementas” iDaša priešinasi ‘ jo ' reikalą--

jjauge is |curįe sak0, kad “Cementas

vimams. Bet jis taip šutai-.z * 
so, kad ji turi su juom' va-’ ; 
žinoti į sodžių. Kelyje jis *1 
begėdiškai lenda prie jos^,~ 
Pagaliaus ant jų užpuola ‘ 
baltieji. Badinas—pabėga,
o Daša pasilieka jų nelaišP***' 
vėje. Baltųjų vadas grūmo
ja ją pakarti, bet paskui pa-’2.7 
leidžia. Jis net neleidžia. *. 
kazokams ją išgėdinti. AG..... 
rodo, kad jis doresnis už;t 
Badiną. Vėliaus pribūna 
Badinas su raudonarmiečių"' 
pulku, parsigabena Dašą ir* » 
nakvoja su ja vienoje lovo-~* 
je.

“Man rodosi,’kad netinka-*,. 
mai vaizduojama komunis-.:i 
tinių kovotojų elgęsis. Taip,’., 
man nepatinka “Cementas’- ;- 
ir kol kas skaitau jį ir pyk
stu.” ' ’ " 1 ■ ’ ' ■

“Cementas” negali būti:.. 
bloga apysaka kidri tik 
del, kad vieno ar: kito- as-/ 
mens, elgėsi® mums nepatik-- 
tų. “Cementas” i būtų ,’blor.... 
gas, jeigu jis bandytų visua*.?

j Al X711^11Vllv« JLV LA j *—' ' *—f v v **

broliai. Sergiejus-rbolsevp veikėjus perstatyti angelais. ...
kas, Dimitrius—priešas. Po
ilgų nietų nesimatymo, jie nistų Maniefeste 
susitinka prie mirštančios kad dabartiniai šeimynos.* 
motinos lovos, bet ir ten ryšiai, santikiai, kurie išsi-: 
viešpatauja jų tarpe kova, vystė kapitalistinėje sisto-...

“Cemęptas” parodo, kaip moję, pxlv
revoliucija eilę merginų at- turės griūti ir ji| vietą užj

Dar K. Marksas “Komu-.
” aiškino;.:;

prie naujos tvarkos :::

t

i

>

i<»iD
! .r?JI f
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I *

t

veda nuo lengvo būdo prie 
rimtų darbuotojų. “Cemen
tas” parado, kaip nepaisant 
kapitalizmo liekanų, Glėbai, 
Badinai, Dašos, Sergįejai, 
Paulinos, Savčukai ir kiti— 
dirba revoliucijos darb’ą. 
Kas skaito- ir kas dar skai-

ims nauji šeimynos šantU:. 
kiai, to atspindis matomas-'' 
ir “Cemente.” K* '

Pageidaujama daugi aū- 
draugų ir draugių nuomo- ' 
nių apie “Cementą”, ir abel- 
nai apie mūsų spaudą.

DM. š.
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ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

“LAISVES” PIKNIKAI
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Apie Sovietu Sąjungos Komunistu Par 
tijos Valymą. VKP(b) CK ir 

CKK Nutarimas

AR VERTA TURĖTI. SAVUKITlKį?
’ h • ' ■ i

L Partijos Valymo Reikalingumas
įvykdymas penkmečio į ketverius me

tus, SSRS industrializacijos pergale, ko
lektyvų judėjimo pasisekimai ir milžiniš
kas skaitlinis darbininkų klasės augimas 
iššaukė naują proletariato ir valstiečių 
politinio aktingumo pakilimą.

Remiantis šiuo pakilimu partija per 
paskutinius du su puse metų padidino 
savo eiles 1,400,000 žmonių, davesdama 
jų skaičių iki 3,200,000 (partijos narių— 
2,000,000 žmonių ir kandidatų-1,200,000).

Vienok masiniai priimant į partiją, kas 
buvo daroma vietose dažnai aplamai ir 
be*tinkamo patikrinimo, į partijos eiles 
prasiskverbė svetimi elementai išnaudo
dami savo buvimą partijoj karjeristi- 
niams ir asmeniškiems reikalams, prasi
skverbė dviveidės politikos elementai, žo
džiais prisiekdami ištikimybėj partijai, 
o ištikrųjų mėgindami nutraukti jos po
litikos pravedimą.

Iš kitos pusės, del nepatenkinamo 
marksistiniai leniniško partijos narių 
auklėjimo stovio partijos sąstate pasiro
dė nemažas skaičius nors ir dorų, pasi
rengusių ginti sovietų valdžią draugų, 
bet arba neganėtinai pastovių, nesupran
tančių dvasios ir reikalavimų partinėj 
disciplinos, arba politiniai mažamokslių, 
nežinančių programos, statuto pamatinių 
partijos nutarimų ir negalinčių delei to 
aktingai vykdinti partijos politiką.

Apvienytas sausio mėnesio VKP(b)CK 
ir CKK plenumas, turėdamas galvoj tas 
aplinkybes, nutarė 1933 metais pravest 

• partijos valymą ir partijos valymo darbą 
organizuot tokiu būdu, kad užtikrint par
tijoj geležinę proletarinę discipliną ir ap
valymą partijos eilių nuo visų neištiki
mų, nepastovių ir prisišliejusių ele
mentų.”

Prie to partija vadovavosi 1920 metų 
liepos 30 dienos II-jo Kominterno kong
reso nutarimu, sulyg kurio “visų šalių 
komunistų partijos, kur komunistai veda 
savo darbą legaliai, turi pravesti parti
nių organizacijų asmeniško sąstato valy
mą (perregistravimą), kad sistematiškai 
apvalyti partiją nuo neišvengiamai prisi
šliejusių prie jos smulkiai-buržuazinių 
elementų.”

Remiantis šia Kominterno direktyva, 
mūsų partija pravedė partinį perregist
ravimą 1920 metais, partijos valymą 
1921 m., negamybinių kuopelių valymą
1924 metais, kaimo kuopelių patikrinimą
1925 m., partijos valymą 1929-1930 m. 
Šie valymai ir perregistravimai, kaip yra 
žinoma, sustiprino mūsų partijos eiles, 
pakėlė jos kovingumą, kiekvieno partijos 
nario atsakomingumo jausmą už darbą 
partijoj.
II. Partijos Valymo Uždavinys ir Kryptis

Partijos valymo uždavinys glūdi pakė
lime ideologinio partijos narių lygmenio, 
politiniam ir organizaciniam partijos su
stiprinime, tolimesniam sustiprinime pa
sitikėjimo partijai milionų bepartinių 
masių.

Šis uždavinys įvykdinamas valant par
tiją keliu: (a) pravedimo atviros ir do
ros partijos narių ir* partinių organizaci
jų savikritikos, (b) patikrinimo kiekvie
nos partinės kuopelės darbo žvilgsniu iš
pildymo partijos nutarimų ir nurodymų, 
(c) pritraukimo į partijos valymą nepar
tinių darbo masių ir (d) išvalymo iš par
tijos žmonių, nepateisinusių augšto par
tijos nario vardo.

Iš partijos išvalomi:
(1) Klasiniai svetimi ir priešingi ele

mentai, apgaulingu būdu prasiskverbę 
pąrtijon ir besirandanti ten partijos eilių 
ardymui;

(2) Dviveidžiai, gyvenantieji partijos 
apgavimu, slėpdami nuo jos savo tikruo
sius siekimus ir prisidengdami melagin
gu prisiekavimu “ištikimybėj” partijai,1 , 
stengdamiesi nutraukti partijos politiką;

(3) Atviri ir slapti partijos ir valsty
bės geležinės disciplinos ardytojai, nepil
dantieji partijos ir vyriausybės nutari
mų, nepasitikėdami ir diskredituodami 
partijos nutarimus ir nustatytus partijos. 
planus savo kalbomis apie jų “nerealu
mą” ir neįvykdytinumą”; • ■ > > •

(4) Persigimėliai, suaugę su buržuazi
niais elementais, nenorintieji tikrumoje 
kovoti su klasiniais priešais, nekovojan- 
tieji ištikrųjų prieš buožinius elementus, 
lupikus, tinginius, vagis ir visuomeniškos 
nuosavybės eikvotojus;

(5) Karjeristai, škūrnikai ir subiuro- 
kratėję elementai, išnaudojantieji būvi- ■ 
mą partijoj ir tarnybą Sovietų valstybėj 
savo asmeniškiems tikslams, atitrūkę 
nuo masių ir ignoruojanti darbininkų ir 
valstiečių reikalus;

(6) Moraliai sukliurę, savo netikusiu 
pasielgimu žeminantieji partijos vardą, 
purvinantieji jos vėliavą.

Kadangi tarp partijos narių, įstojusių 
paskutiniais laikais į VKP(b) eiles, yra 
dalis draugų, atsidavusių darbininkų kla
sės reikalams ir parodžiusiųjų darbe—ga
myboje, kolektyvuose—savo atsidavimą, 
bet nesusipažinusių su pačiu elementari
niu politiniu mokslu, reikalingu komunis
tų partijos nariui—žinojimu programos 
statuto, svarbiausių ipaętijos nutarimų— 
partijos Centralinis komitetas ir Centra- 
linė Kontrolinė komisija rekomenduoja 
laike valymo pervesti tokius komunistus 
į partijos kandidatus ne pavidale partinės 
bausmės, o tikslu jų politinio auklėjimo 
ir geresnio paruošimo su tuo, kad už me
tų pastatyti klausimą apie jų pervedimą 
atgal į partijos narius, jeigu jie per šiuos 
metus sugebės padidinti savo politinį išsi
lavinimą, reikalingą partijos nariui.

Kadangi del tų pačių aplinkybių parti
jos kandidatų sąstate pasirodė nemažas 
skaičius draugų, kurie ne tik neturi ele
mentarinių politinių žinojimų, reikalingų 
kandidatui, bet dar serga nepastovumu 
ir stoka pakankamo tvirtumo partinės 
disciplinos atžvilgiu, partijos Centralinis 
Komitetas ir Centralinė Kontrolinė Ko
misija rekomenduoja laike valymo per
vesti tokius draugus iš kandidatų tarpo 
į prijaučiančių tarpą su tuom, kad už 
metų pastatyti klausimą apie jų pervedi
mą atgal į kandidatus, arba jų priėmi
mą į partijos narius, jeigu patikrinimas 
parodys, kad jie šiam tikslui pilnai su
brendo.
III. Partijos Valymo Keliai ir Būdai
Valymas yra bolševikiškas mūsų par- • 

tijos savikritikos išreiškimas.1 Jis turi 
būti pravedamas > “neatsižvelgiant į as
menis” tuo žvilgsniu, kad patikrinti, 
kaip partijos nariai ir kandidatai išpildo 
svarbesniuosius partijos nutarimus, kąip 
jie dalyvauja soc-lenktynėse ir udarnin- 
kystėj, aktingoj kovoj už promfinplaną, 
už išpildymą svarbiausių ūkio uždavinių, 
kovoj prieš dykinėjimą, kovoj su socia
listinės nuosavybės vogimu.

Visiems partijos nariams valymo ko- . 
misija turi pareikšti reikalavimus žinoti 
partijos programą, jos statutą, svarbes
nius partijos nutarimus. Negal būti ko
munisto, nežinančio programos, savo 
partijos statuto ir jos svarbesnių poli
tinių ir organizacinių nutarimų. Vie
nok valymo komisija individualiai patik
rinant politinį išsilavinimą neturi užduo
ti patikrinamam supainiotus/‘priekabių 
ieškančius,” painius klausimus.

(Tąsa bus)

Jau ne kartą Lietuvos drg., 
Angarietis,. Kapsukas ir kiti 
pažymėjo spaudoje, kad savi
kritika jokios naudos neduos, 
jei mes iš jos nesimokinsime, 
netaisysime klaidų. ’ Jie daug 
davė pamokinimų mums, kur 
mes darorpe klaidas. Bet ma
žai iš to pajsimokinom.

Ir jei mes daugiau kreiptum 
domės į savikritiką,' kuomet 
iškeliam klaidą, kad jos dau
giau jau nedarytum, iš'to tu
rėtum daugiau naudos. Bet pas 
mus darbas eina; priešingai. 
Jei kas1 krjtjkuoja, tegu kriti
kuoja 6 aš- darau savo' ir vis
kas. Tokia kritika revoliuci
niam judėjiibui naudos nedud- 
da. >' ‘1 •• -> :1 h j.
' Mūsų spaudoj,' “LaWėj,“ 
teina kritika, nurodymai , kur 
klaidas darome, kur pe
simizmas įsigalėjęs, ir siauras 
sektantiškas nusistatymas? vei
kime, baimė išeiti, į platesnias 
masės. ’ Tuom pačiu kartu mū
sų “Laisvėje“ telpa pesimistų 
pesimistiniai straipsniai, skie
pijanti menševizmą. Jei vie
na diena pųrodom, kur daro
me klaida^, kur pesimizmas ir 
siauras sektantinis nusistaty
mas, bijojimas platesnio masi
nio veikimo, tai kitą dieną 
telpa pesimisto raštas, skiepi
jantis atgal , pesimizmą. Ar 
tokioj taktikdj mes įgalime 
pravesti Komunistų Partijos 
liniją ? Ar galima bus sulaužy
ti tas siauras sektantiškas nu
sistatymas? Ne. Ir nenuosta
bu, kad bendro fronto pasta
tytas klausimas nęduoda pa
geidaujamų pasekmių. Nors 
tas klausimas yra labai-svar
bus ir jis yra dienos klausi
mas, vienok daugelis /kolonijų, 
ir dar dabar jo nevykina gy
venimam Kurios kolonijos 
bandė vienokiu'ar 'kitokiu bū
du vykint gy veri) man, gavo pa 
sėkmės. O pasekmių būtų bu
vę dar daugiau,, jei pę tas; ne
lemtas pesimizmas^ jkuris kan
kina daugelį;kolonijų. ,

“Laisvės“ No. 88 tilpo ma
no i straipsrielis1 Aštrinkime 
Kovą , prieš 1 Pfesimizmą.“ Ten 
nurodžiau, kaip tie seni > “re
voliucionieriai“ yra nugrimzdę 
į pesimizmą ir atsirUbežiavę 
nuo platesnio masinio veikimo. 
Vieną pažymėjau vardą, )cokį 
jis žalingą'1 nusistatymą |ųri- 
“Laisvės“ red^ išmeta jo var
dą, tik patalpina straipsnelį. 
Nieko tokio. Bėt kuomet tas 
pesimistas parašo pesimistinį 
raštą, tai “Laisvės“ red. patal
pina ištisai jį. Net ir įdeda 
tą primetimą, . kad aš esu 
“prastesnis už menševiką.“ 
Ar dėlto “prastesnis ,ųž men
ševiką,“ kad Baltimore] pavy
ko kiek tiek aplaužyti siaurą 
sektantišką nusistatymą. Pra
dėjome eiti į platesnį masinį 
veikimą. K. P. linija ir CB 
bendro fronto klausimo pozici
ja likosi pravesta geriausia ir 
iš to turim pasekmių. Mūsų 
organizacijos pradeda įsijudiri- 
ti į masinį veikimą, ir dau
giau 1 įsitraukia į tarptautinį 
veikimą, kad niekada , pir- 
miaus nebuvo. Ar tai del tos 
priežasties .esu “prastesnis už 
menševiką.“ Del didesnio pa
sityčiojimo . \š mano kritikos, 
Senas’ Rev. rašo po tuo, pačiu 
antgalvių pesimistinį straips
nį/ “Aštrinkime Kovą prieš 
Pesimizmą“ geriau tiko gilin
kime pesimizmą. Nes visas 
raštas pilnas pesimizmo, ne
pasisekimų, nęgalėjimų. O 
“L.“ red. be jokios pastabos 
talpina jį, žinodama gerai, 
kad Senas Revol. yra pesimis
tas ir jo raštas pilnas pesimiz
mo. Prie to Senas Rev. yra 
senai pabėgęs iš Komunistų 
Partijos, nors jis sakosi, kad 
jis esąs geresnis ir už komu
nistą ir daugiau i žinąs, čia 
reikia pasakyti, kad nėra nei 
simpatiku K.P., bet yra jos 
ardytojas. Tuos draugus, ku
rie įstojo į-Komunistų Partiją 
ir darbuojasi energingai, jis 
juos smerkia, kad jie niekam

nebus, tikę, nebus komunistai., 
O tuo pačiu kartu pats nestoja 
į K. P., o tie, kurie įstoja—pas
merkia. Tai kam pasitarnau
ja Senas Revol.? Jau ne-revo
liuciniam darbininkų judėji
mui. Apie du metai laiko at
gal buvo suorganizuota grupė 
K.P. narių iš kelių darbin., tai 
tas pats SR. ir Senas Vincas, 
kuris dabar randasi renegatų 
logeryj, parašė bjaurią rezo
liuciją prieš mane ir K. P. 
“Laisvė” patalpino minėtą 
rezoliuciją, nors ta rezo
liucija .buvo S., Vinco ' savotiš
kai padaryta, ne^ūi ji buvo 
.priimta ALDLD 25 kp. susirin- 
me. Parašiau atsakymą ant 
tos rezoliucijos, bet jiS;netp,po( 
“Laisvėj“. Tuom laiku buvo 
prūseikiniai dar valdonais 
“Laisvėj.“ Ir vėliau pavyko su 
griauti L. F. K. P. grupę. Ir 
iki vėlesnio laiko nebuvo nei 
vieno lietuvio darbininko K. 
P. O, gyventojų lietuvių yra 
12,000, kurių didelė dauguma 
darbin. Dabar vėl yra keli 
lietuviai K. P., tai Senas Re
vol. meta pesimizmo skerspai- 
nius K. P., o “Laisvė“ jo tokį 
raštą patalpina. Neturiu min
tyj, kąd “Laisvė“ darytų suži- 
niai, bet pasirodo, kad neseka 
kolonijos veikimą atydžiai. O 
antra, tai pasirodo, kad per 
daug yra pas laisviečius bur
žuazinio liberalizmo. Nori bū
ti visiems gerais.

Senas Revoliucionierius vie
naip rašo, o kitaip daro. Ka
da buvo “Laisvės“ vajus, tai 
tik vieną kartą išėjo ir tik 
į vieną stubą. Ten neužrašė 
■‘Laisvės“ ir daugiau nėjo. O 
ALDLD 25 kp. susirinkime ra
portavo, kad nieko negalima, 
“Žmones? negeri, nieko iš jų 
nebuš“. Ąr reikia didesnio 
pesimisto. Ne. Pirmesniam 
savo'straipsnelyj tokį nusista
tymą vadinau menševistiniu. 
Tai ibuvo švelnus 'pasakymas. 
Kuomet žmogus daro sužiniai, 
tai jau negalima vadinti men- 
ševizmu. Tokis pasielgimas 
yra kontrevoliucinis. Ne tik, 
kad nėjo “Laisvei“ gauti skai
tytoju, bet ir kitus sulaikė, 
(šį kartą neminiu vardų; jei 
reikalas bus—pasakysiu vė
liaus).

Toliaus sąko S. R.: “Bandėme ' > "i. • '
irijšį ir tą: bet prabėgo mė
nuo kitas, o didelių pasekmių 
nėra. Bandėme organizuoti 
jaunuolių grupę, bet niekas 
neišėjo.“ Kas čia ar ne pesi
mizmo ir veidmainystės yra 
pilama? Pats susirinkime pri
sipažinai, kad nei vieno jau
nuolio nekalbinai, kad įsirašy
tų į LDS,'nors buvai per dvi 
savaiti komisijoj. O dabar 
sakai per “L.“, kad bandėme. 
Kiti komisijos nariai, kurie 
bandė, gavo, jei ne jaunuolių, 
tai suaugusių į LDS. S.' R. jau 
daugiau kaip du metai kaip 
esi LDS mariu, bet 'nei vieno 
nario nesirūpinai .gauti., O su
sirinkimuose kalbi ir per “L.“, 
kad negalima. Tai ar reikia 
bjauresnio veidmainio? Tuo 
reikalu ir daugiau yra faktų, 
kaip rūpinatės jaunuolių orga
nizavimu., Tokis darbas yra 
tikras sabotažas.

Pionierių grupė, kuri yrą 
suorganizuota, tai jau ne Seno 
Rev. darbas. Visas tavo dar
bas, tai tik mergaitę atsiveži 
į pamokas ir daugiau nei pirš* 
to nejudini., O tuo darbu, pio
nierių organizavimu, rūpinasi 
nauji ALDLD nariai, tai jiems 
kreditas.

Toliaus primeta man: “Pa
galimus, trys mėnesiai, kaip d. 
M. ž. čionai darbuojasi ir tu
riu pasakyti, argi aš užstoju 
jaunuolių organizavimui ke
lią?“ Ne tik kad užstoji kelią, 
bet ir boikotuoji. Jau kartoti 
netenka apie tai. Į kitas visas 
nesąmones nemanau atsakyti.

Jei jau mes tik galime tokią 
kritiką turėti, vieną dieną 
prieš pesimizmą ir siaurą, sek- 
tantinį nusistatymą, o kitą die
ną pesimizmą pilti, tai geriaus

Tokia < Argi, Baltimore] , negalina 
neduoda nieko nuveikti, kaip kad sako

S. R.? Argi buvo bandoma są-, 
moningai ir intensyviai veikti 

Ar buvo 
jaunuolių organizavimas, ar 
gavome “L.“ skaitytojų, narių 

(Pabaiga ant 4-to pusi.)-

tokios kritikos neturėti, 
kritika ne tik kad 
naudos, bet ji. daro daug ža
los mūsų judėjime. Seno Rev. 
straipsnis davė daug žalos ne bent kokioj linijoj ? 
tik Baltimore j, bet ir kitom 
kolonijom. Jis, vietoj rauti 
pesimizmą—pagilino.

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:

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

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

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

Laisvės“ Administracija.
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(Tąsa)
—Na, tu nemeluok taip bjauriai... Tu 

žinai, žinai, kur jis yra... Labai gerai ži
nai, jaunavede! Tu iš manęs neišsisuksi.— 
Trenkęs kumščiu į stalą, suriko:—Tu tuo- 
jaus būsi areštuota ir mes tave sųšaudysi- 
me vieton tavo vyro! Sakyk, akis nemuili
nus!

—Ką gi ir sakyti,—teisinosi Daša.—Iš 
kur aš galiu žinoti apie jį? Jūsų valia— 
užmuškite! Jūs jį išsivilkote; tai jūs man 
pasakykite: kur jis yra? Jūs matote, kad 
aš tik viena. Kam kankinate?

Oficierius tylėjo ir vėl piktai pažiūrėjo į 
Dašą. Matydamas jos kankinimąsi ir Niur- 
kos verksmą, jis sujudėjo, atsistojo ir 
sake:

—Padaryti smulkmenišką kratą, 
kreipti atydą į kiekvieną mažmožį.

Pasodino Dašą tarpe dviejų bazdotų
zokų; o kiti iki ryto vartė viską namuose 
ir jieškojo, vartė ir drabužius ir kiekvieną 
mažmožį.

Tas svolačius laiku pabėgo!—koliojosi 
jie, o paryčiu jau buvo viską išvartę ir iš
metę. Nusivarė Dašą į fabriką; pasiėmė ir 
Niurką. Ten pogrindyje, tarpe svetimų 
žmonių, apimtų didžiausio nusiminimo, ji 
išbuvo iki vidudienio, laikydama Niurką. 
Daugelis iš areštuotų kalbėjosi su ja, bet 
apie kalbos turinį jau nepamena. Vidudie
nyje ją nuvedė kvotimui pas tą pat oficie- 
rių. Jis ir vėl atydžiai žiūrėdamas klausi
nėjo:

—Na, tai kur gi yra tavo vyras, pasakyk 
jaunoji? Pasakyk, kad reikalaujame! Iš 
čionai nepaleisime iki tol, pakol pasakysi, 
kur jis yra. Jeigu jis yra saugioje vieto
je, tai kam tau slėpti ir kentėti? Sakyk, 
kad tave velniai griebtų, nes mes vis tiek 
sužinosime!

Daša ir vėl šaltai, be ašarų, vienodai at- 
sakinėjo:

—Kaip aš galiu žinbti, kad jūs- patys jį 
paėmėte? Tai jūs man pasakykite, kaip 
jūs jį iki mirties nukankinote.

—Pulkininke, mesk ją po velnių, argi ne
matai, kad boba iš baimėš sudurnavojo?— 
kas tai atsiliepė jos užpakalyje.—Mes ją...

—O ne, ji žino. Tu, chamo šmote, žinai

* irę'■ • r

CAISVB ;

25 centus $ie : <P. Wiltneris, A. 
Stulgas, Ą. Ląuęius, K. Sale- 
monas, J; Žilinskas, L. Sale- 
monienė, J. Laučiene, O. Bi- 
ronięnė, E. Krupovickienė, J. 
Čiužas, A. Adomaitis, F. Ap- 
šiega, L. Zakauskiene, F. Ap- 
šiegiene ir O. Apšiegienė.

Viso su smulkiomis $6.21.
Visos aukos perduota drg. 

Karosienei del padengimo AL 
DLD Centro lesų.

Ačiū visiems aukotojams.
J. Žilinskas.

ir mes už tavo užsispyrimą turime tave su
šaudyti vieton vyro! Vis tiek nepavyks 
tau laimėti.

—Šaudykite, šaudykite, jūsų valia, ką gi 
padarysiu... šaudykite... ir smarkiai ji 
sušuko:—Jūs jį sušaudčte, jo jau nėra!..! 
Sušaudykite ir mane! Sušaudykite mane ir 
Niurką, ir Niurką ir mane!...

Kada ji atsipeikėjo, tai pajuto saules 
spindulių šilumą, apsidairė: ji gulėjo ant 
plento. Prieš ją matėsi fabrikas, o ten to
liaus ant kalnelio darbininkų namai; matė
si namelis su raudonu stogu, kur ji gyveno.

Gyveno viena, draugavosi su Motia. Nak
timis negalėjo miegoti, žiūrėdavo perdan
gą į žvaigždes, mėnulį ir galvodavo apie centro sekretorius. 
Glėbą: kur jis? ar gyvas ar pargrįš pas ją 
kada nors?

Dienos metu, kada saulė švietė ir jūros 
ūžė, žaliavo kalnai, tada Daša sėdėdavo ant 
laiptų, siuvinėdama drabužius, o Niurką su 
kačiuku žaisdavo artimai durų ant cemento 
plytos. Jūrų bangos ūžė ir skrajojo žuv
ėdros.

Pro namelio tvorą ėjo ūsuotas kareivis, 
bet ar mažai vaikštinėdavo kareivių? Pri
ėjo prie tvoros, atsirėmė ir, apsižvalgęs, 
atsargiai prakalbėjo:

—Daša, sėdėk ramiai, sėdėk. Turiu tau 
žinią nuo Glėbo. Štai numečiau laiškelį— 
pasiimk. Naktį ateisiu—nesibijok. Būk 
rami, kad nesuprastų.—Ir ūsuotas kareivis 
nuėjo toliaus.

Norėjo Daša kamuoliu nusiristi ir pa
griebti laišką, bet tuo kartu kareivis atsi
suko. Suprato, kad reikia laukti, kol jis 
nueis už kalno. Su drebančia širdžia, aša
rotomis akimis ji paragino Niurką:

—Niurką, eik čionai, pas mane. Grei
čiau, greičiau! štai ten guli popierėlis, pa
imk jį ir atnešk man... Štai taip. Eikš 
pas motiną, greičiau, greičiau!

—Mamyte, štai, mamyte štai,—Niurką 
kaip viščiukas pagriebus laiškelį nešė mo
tinai. Ji atsigulė pas motiną ant kelių ir 
judino kojukes. Dašai smarkiai, plakė šir
dis ir akyse paraudonavo. Laiškas buvo 
parašytas paties Glėbo, ir niekas kitas taip 
nemokėtų rašyti:

(Bus Daugiau)

. Bet Cokis -tvirtinimas apie 
nebalsavimą tai yra melas ir 
blogas valdybos , pasielgimas. 
Ir dar liekasi klausimas: kur 
yra padėti tie balsai, kurie 
buvo paduoti už J. Miliauską? 
Kaip rašė aną savaitę organe 
“Tėvynėje,”• tai ir J. Miliaus
kas yrą gai
sų įvairios^W:uopose, o 304-tos 
balsų nesigirdi; jie yra paslėp
ti mūsų kuopos valdybos, kad 
net protokole jie neskamba.

SLA 304 Kp. Narys.

Pa., per D. Zdaniutę 5.00
Kovo 1$, -MineiĮsyilJę,
Pa., per K. Rušinskienę 10.15

Viso

s tiek ir tiek bal-

Viso įplaukų per 3 mėn. 25.59 
Išlaidų per šiuos tris mėne
sius nebuvo.

Sutrauka
Viso įplaukė per
Balansas gruod.,

3 men. 25.59
1932 295.55

BUFFALO, N. Y
Nukniaukė J. Miliausko 

Balsus
SLA 304 kp. susirinkime 

balandžio 9 d. buvo narių' 
daugiaus poros desėtkų; tai 
labai sėkmingas pas mus su
sirinkimas. Mat, tame susi
rinkime buvo balsavimas į

Kada prie 
to priėjo, tai narys J. Miliaus
kas suteikė informacijų kas 
link sekančio SLA sekreto
riaus ir patarė, kad ta vieta 
priguli užimti J. Miliauskui, 
kuris buvo kandidatas SLA 
seime ir antrą po Jurgeliutei 
gavęs balsų daugumą seime; 
o ir pagal SLA konstitucijos

WATERBURY, CONN
Paskutinis Paraginimas Komi- 
j sijos Connecticut , Valstijos 

Keturių Darbininkiškų Ap- 
. skričių Rengiamo Išvažiavi
mų 4 d. Birželio, Lietuvių

, Darže, Waterbury, Conn.
Draugai ir draugės, darbi

ninkiškų draugijų’nariai ir sim 
patikai, visi nuoširdžiai pasi
darbuokime išvažiavimui. Or
ganizuokime žmones į trokus, 
auto-busus ir automobilius va
žiuoti į tą pikniką; paskleis- 
kime gerai visose kolonijose 
tarp lietuvių išvažiavimo ap
garsinimus ; p a r d a v inėkime 
įžangos tikietus; padarykime

nurodymą, tai centro sekreto-j šį išvažiavimą tikra masine de 
riaus vieta turi būti J. Mi
liauskui, o ne kam kitam, ne 
Vinikui arba Raginskui, kurie 
visai nebuvo į tą urėdą kan
didatais pereitame SLA sei
me.

Po nario J. Miliausko pa
reiškimo buvo 
kad pristojo ir reikalavo 
klausimą leisti nariams 
suoti.

Po to SLA 304 kuopos iždi
ninkas M. Kajokas aiškiai 
perskaitė tarp visų narių la
pelį, kuris buvo prisiųstas 
kaipo huo SLA komiteto kas 
link užėmimo SLA sekreto
riaus vietos ir kam ta vieta 
priklauso. Prie pabaigos M. 
Kajotas išreiškė savo nuomo
nę, kad būtų balsuojama , už 
Viniką arba kas > už ką nori, 
tai-gali - balsuot; valia buvo 
duota lygiai visiems 304-tos 
kuopos nariams.

P a s i b a igus balsavimams, Į 
pasirodė, i kad daugumą balsų 
į SLA sekretorius gavo Vini
kas; taipgi 5 ar 6 balsus gavo 
J. Miliauskas,’ sekretoriaus 

pereito seimo

tokių narių, 
tą 

disku-

monstracija. Visas nuo išvažia
vimo likęs pelnas bus skiria
mas darbininkiško judėjimo 
palaikymui.

Dailiuos visi keturi Conn, 
valstijos chorai kas sau ir visi 
kartu; tai bus apie du šimtai 
dainininkų, tai bus bent ko pa
siklausyti. Kalbės drg. R. 
Miz.ara, “Laisvės” redakto
rius; taipgi kalbės vienas jau
nuolis apie Connecticut valsti
joj rengiamą jaunuolių mo
kyklą, kuri prasidės 24 d. 
liepos, Waterbury, Conn.

Komisijos Narys P. Bokas.

ATSKAITA

Sykiu 
Išlaidų

321.14
000.00

Lieka ižde
Sekr. J. Weiss,

i Ižd. S. Sasna

321.14

PRANEŠIMAI Iš KITUR

GREAT NECK, N* Y.
ALDLD 72 kubpos 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)

Ar Verta Turėti Savikritiką?
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

į ALDLD bei kitom organiza
cijom? Ne, to nebuvo daroma. 
Viskas, kas buvo daroma, tai 
tas, kad buvo surengta kelios 
prakalbos ir diskusijos Bendro 
Fronto klausimu. Iš to turė
jome pasekmes. Bet vietoj 
vesti tolyn organizatyvį darbą, 
tai Senas Revol. labai greitai 
pavargo, ne tik kad pats ne
prisideda prie veikimo, bet 
dar ir pesimizmą skiepina. 
Negalima kaltinti vien tik S. 
R. pesimizme—yra ir daugiau.

Dar viena priežastis reikia 
priminti, tai tą atslūgimą vei
kime. Pesjmistai, kaip S. R. 
sako, yra dvejopi: “pataisomi 
ir nepataisomi.” S. R. pri
klauso pastariesiems. Jie ma
to, kad jų teorija pradeda by
rėti, tai atsispyrę laikosi, kad 
tik veikimą nepakėlus, kad vė
liaus jiė galėtų sakyti, “ar mes 
nesakėme, kad čia nieko ne
galima veikti, kad čia jau to
kie žmonės.” Bet, nepaisant jų 
tokio nusistatymo, turim ir 
naujas pasekmes.

Kelios dienos atgal likosi 
suorganizuota LDS jaunuolių 
sportininkų grupę. Trys įstojo 
į LDS kuopą ir nutarė turėti 
parengimą birželio 2 dieną ir 
kviesti drg. Fulton kalbėti, 
kad tuomi sudarius tvirtą jau
nuolių grupę. Birželio trečią 
sportininkai eis pėsti į kalnus, 
ir mobilizuoja kuo daugiausia 
ei|i. Tame darbe iš jaunuolių 
darbuojasi Staniutė ir Stanis, 
irj nėra abejonės, kad turėsim
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geras pasekmes ir januolių 
sportininkų bus skaitlinga 
kuopa. Bet S. R. atsisakė pa
gelbėti, nors jis galėjo pagelbė 
ti. O pagelbėjo ir gelbsti 
nauji ALDLD nariai. Tai ar 
neaiškus nusistatymas S. R. 
nepataisomam pesimizme, ku
ris 
nio

eina į sabotažą revoliuci- 
veikimo.

M. ž.

burną. Su kontr-revoliucinio 
nusistatymo žmogum kokia gi 
gali būti savikritika? Bet vė
liau d. M. ž. nurodo, kad Se
nas Rev. veža savo mergaitę 
į jaunųjų pionierių pamokas. 
Jeigu taip yra ištikrųjų, tai 
kaip galima suderinti tatai: 
kontr-revoliucinio nusistatymo 
žmogus gabena į jaunųjų pio
nierių pamokas savo mergai
tę! Priklauso jis ir prie ALDL 
D kuopos ir dar kartą buvo 
išėjęs rinkti “Laisvei” prenu
meratorių. Jeigu Sėn. Rev. yra 
“kontr-revoliucinio nusistaty
mo,” tuomet neverta jis lai-

buvo priduoti 
pirmininko ir 

visais

Amerikos Lietuvių Organizaci
jų Priešfašistinio Susivieniji
mo Centro Komiteto Įplaukų 
ir Išlaidų už Sausio, Vasario 

ir Kovo Mėnesius, 1933 m.
Įplaukos už Sausio Mėn.

Sausio 21 d., Metuchen,
N. J. per A. Zeikų 

Įplaukos už Vasario
Vasario 14 d., San Frau 

cisco, Calif., per Ig. 
Urboną

Vas. 28 d., 
les, Calif, 
bičienę

Los Ange-

$1.00
Mėn*

4.00

5.44

9.44
už Kovo Mėn.

Tik kai
iš tų narių, ką balsavo

Viso
Įplaukos

Kovo 18 Wilkes Barre,

Trečiad., Gegužės 31,

gera

CLEVELAND, OHIQ,
Subatoje, 3 dieną birželio, < Liet. 

Darb. Susiv. 24 kuopa rengia smagų 
vakarą naudai bedarbių mąršo į 
Columbia, tat mūs visų pąreiga at
eiti į šį parengimą ir paremt mar- 
šuotuojus. Drauges moterys paga
mins skanių užkandžių, bus
orkestrą, grieš lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Įžanga 10 centų, 
pradžia 7:30, Lietuvių Darb. Sve
tainėje, 920 E. 79th Street.

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 1 d .birželio, pas drg. 
E. Vitartienę, 24 Burdick Ave., John
son City, N. Y. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Draugės, dalyvaukime vjsos 
šiame susirinkime, nes turime dau ’A 
svarbių reikalų aptarta. Apart visą » 
kitų, yra rengiamas piknikas, kuris 
įvyks 18 dieną birželio, tad turėsime 
aptarti nekuriuos dalykėlius, Įiečian- 
čius būsimą pikniką. Del padidinimo 
kuopos narių skaičiuj, pasirūpinkime 
visos atsivesti nors po vieną naują 
narę prirašyti prie LDSA 23 kp.

* O. š. Girnienė.

SCHENECTADY, N. Y.
ALDLD 91 kuopos susirinkimas 

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

(126-127)

SOCRA
BRAND

*0!

TO SF”V

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“Laisvės” Red. Pastaba. — 
Mums išrodo, kad šitokiu tonu 
kalbant, kokiu kalba d. M. ž., 
dalykų nepataisys, bet juos 
daugiau sugadys. Savikritika 
yra tam, kad su ja pataisius 
draugų — partijinių ir ne- 
partijinių, bet artimų mūsų 
judėjimui — paklaidas. Net 
ir pats pesimizmas, kurį di 
M. ž. ima perdaug abstrak
čiai, juk, pagalįaus, turi sa
vo šaknis ir priežastis.* Jeigu 
d. M. ž. suranda, kad “tas 
nelemtas pesimizmas kankina 
daugelį kolonijų,” tai tokiam 
atsitikime reikia kitaip prieš 
jį kovoti: surasti jo priežastis, 
pašalinti ir veikimą pastatyti. 
Tokiu atsitikimu, beje, niekaip 
negalima kovoti panašiai, kaip 
d. M. ž. kovoja su Sen. Rev.

Jeigu d. M. ž. suranda, kad 
Senas, Rev. “nėra ne tik sim- 
patik'u K. P., bet yra jos ar
dytoju,” ir jeigu Seno Rev. nu
sistatymas jau ne menševisti- 
nis (kaip M. ž. vadino pir
miau), bet kontr-revoliucinis, 
tuomet neverta su juo nei dis- 
kusuoti, neverta nei aušinti

> < 1 f ■

įkyti nei ALDLD kuopoj, tuo
met su juo reikėtų kovoti kai 
po su tokiu.

Bet mes tom d. M. ž. teo
rijom nėtikim. Todėl mes bu
vom įtalpinę Sen. Rev. rašinį. 
Mes manom, kad šitokiu būdu 
argumentuodamas, kaip,d. M. 
ž., jis nepadeda rauti pesimiz
mą iš darbininkų, bet, atbulai, 
padeda jį skiepyti.

žinoma del šitų mūsų pasta
bų, tegul draugai nemano, kad 
mes palaikome pesimistus ar
ba sektantiško nusistatymo 
draugus. Ne! Mes sakome, 
kad su tuo reikia kovoti, išro- 
dinėjant draugų klaidas. Ko
voti gi patogiausiai galima ant 
vietęs, organizacijose, kur jie 
priklauso, įrodant jų klaidas 
pavyzdžiais.

įpėdinis, sulig 
balsavimo.

. Tie balsai 
ant stalo prie
sekretoriaus lygiai su 
balsais. Bet SLA 304-tos kuo
pos pirmininkas Wait atskirai 
laikė J. Miliausko gautus bal
sus, net nepareiškė, kiek balsų 
gavo J. Miliauskas, 
kurie
už J. Miliauską atsiliepė, kad 
ir jis yra gavęs šiek tiek bal
sų ; tai kodėl pirmininkas ne
paaiškini ? Bet į tai 
Wait nieko neatsakė.

Dabar eisime toliaus 
antro susirinkimo, kuris 
gegužės 4 d.

ponas

prie 
įvyko 

Ir kada čia bu
vo skaitoma protokolas iš per
eito susirinkimo, protokole gir
dėjosi, kad daugumą balsų 
gavo ponas Vinikas į SLA se
kretorius, o kiti nariai tai “at
sisakę” balsuoti, visai nebalsa
vę.

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
« Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. > Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“L AIS V E”

427 Lorimer St., > Brooklyn, N. Y.

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną kraųtuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION

Lewiston irAuburn, Me.
4 geg. per prakalbas drg. 

K. B. Karosienės aukų surink
ta $6.21. Sekanti draugai au
kavo f 50 centų H. Žilinskiene; 
30 centų V. Mainoriš, ir po

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

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

' San Francisco, Cal.

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

IKI Atliekame išpjaustymus švie- 
[sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės
žS* darbus

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

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

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.
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439 Maplewood Ave.,
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Box
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Library St., Brad- 
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St., Nanticoke, Pa. 
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Eckert St., Buffa-
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NARZAN IR BORJOM
■ Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna

! Taipgi pas jį galima gauti
! vietų žuvų. Tai puikiausios rū 
; šies kenuotos žuvys.

C.oal St.
279 So. 5th

1331 Goebel St. 
< c-

Empire

st., 
Carniegie,. Pa.
Avė. Shenan-i

E. Monroe .St.,
690 E. 9 2nd St .

Elroy Ave., Brent.

1401 Page . St.,
Ave., New

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1089 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

, 1009
P. O.

102
514

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

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

McKees Rocks, Pa.
3— j z: z/:__ z
4— St. Kuzmickas, ’ 197 Ohio
doah
5—M. 123

MW

Lietuvos Darbininku Ir Kaimo Biednuo- 
menės Jaunimo Gyvenimas Ir Kova

KAUNAS
Mitingas “Trikolit”

Fabrike
Darbo Jaunimas Pradeda 

Organizuotis
1-932 metų pabaigoj 

kūrė iš 3 jaunuolių 
; komjaunimo kuopelė, 
šiol čia jokios darbininkų 
jaunimo organizacijos nebu
vo. Iš pradžių kuopelei su
sikūrus buvo sunku veikt, 
nes buvo persiauri ryšiai su 
jaunimo sluogsniais. Bet 
gavę literatūros, pradėjom 
ją uoliai platint ir dėka to 
susilaukėm daug pritarian
čių. Tuomet ir organizuotis 
tapo daug lengviau. Dabar 
kuopelės narių skaičius jau 
padidėjo.

Raudona Vėliava

Sąryšyj su Lietuvos 
darbių diena—sausio
komjaunimo kuopelė No. 1 
pravedė mitingą “Trikolit” 
fabrike. Mitinge dalyvavo 
Tipie 15 darbininkų-jaunuo- 
lių. Kalbėtojas kalbėjo apie 
darbo jaunimo padėtį Lietu
voj ir Sovietų Sąjungoj ir 
ragino organizuotis ir kovot 
del savo būklės pagerinimo. 
Mitingas tęsėsi apie 20 mi
nučių. Mitingą bandė truk
dyt sargienė, šaukdama: 
“Jūs nepadedat darbinin
kams, o tik kalėjimus pripil- 
dot.” • Ją nutildė pačios dar
bininkes ir pradėjo kalbėto
jai statyt įvairius darbinin
kų gyvenimą liečiančius 
klausimus. Kalbėtojas į 
juos išsemiančiai atsakė. 
Darbininkės žadėjo dalyvau
ti bedarbių demonstracijoj. 
Per šį mitingą komjaunimui 
pavyko užmegsti su tuo fa
briku ryšius.

Darbininkų Jaunuolių 
Pasitarimas

Sąryšyj su Mopro savai
te kuopelė No. 1 pravedė! 
pasitarimą, kuriame dalyva-i 
vo 6 darbininkai-jaunuoliai.' 
Pasitarime buvo kalbėta | 
ifpie gruodžio 17 dienos fa-i ----- - ----c -----------------

j buvo suruoštos naujokų iš j 
važiuojančių tarnaut į fašis-, 
tų armiją, išleistuvės. Į jas 
atsisveikint su draugais su
sirinko daug apielinkės jau
nimo. Išleistuvėse vienas 
jaunuolis padarė trumpą

susi-
viena

Iki

Gruodžio 27 d. Petrašiū
nuose ant elektros laidų bu
vo iškelta raudona vėliava. 
Už įrodymą, kas iškėlė, fa
šistai siūlė pinigų, Bet- 
nieks judošiškais grašiais 
nesusižavėjo, 
liavą pamatė 
ras. Jis tuoj 
nešė polięijai,
9 vai! vėliavą nuėmė.

Auštant vė- 
šaulys Jaspa- 
apie tai 
kuri vos

pra- 
apie

Naujokų Išleistuvės
Praėjusį rudenį Obeliuose 

iš-|šistų perversmą, ap'ie Mop
ro savaitės reikšmę, apie 
ruošiamą karą prieš SSRS 
ir, apskritai, apie darbinin
kų ir darbo valstiečių padė
tį buržuazinėse valstybėse ir 
Sovietų Sąjungoj. Darbinin
kai-jaunuoliai p a s i t arimu' pranešimą tema: “Kareivių 
buvo labai patenkinti. Jie uždaviniai Lietuvos fašistų 
visi pasižadėjo stot į Mopro armijoj 
organizaciją.

Pastaba. Jei pasitarime 
įkalbama bent apie penkis 
atskirus dalykus (kaip aug- 
ščiau aprašytam!,), tai pap
rastai nei vienas klausimas 
tinkamai n e i š a iškinamas. 
Toks pasitarimas dažniausia 
būna labai paviršutiniškas. 
Verčiau reikia mažiau klau
simų liest, bet geriau juos 
išaiškint. Sušauktam sąry
šyj su kokia nors kampani
ja pasitarime svarbiausia 
reikia.apie šią kampaniją ir 
kalbėt, o kitus klausimus 
liest tik tiek, kiek jie su šia 
^kampanija rišasi. Toliau, 
jaunimo pasitarimuose rei
kia kalbėt ne “apskritai, 
apie darbininkų ir darbo 
valstiečių padėtį...”, bet 
apie darbo jaunimo padėtį 
bei reikalus.

Bedarbių Jaunuolių 
Pasitarimas

,” kuriame jis paaiš
kino, kad ginklą reikia iš
mokt vartot, bet išmokus 
pavartoti jį ne prieš kitos 
šalies darbininkus ir darbo 
valstiečius, o prieš savo 
krašto išnaudotojus, prieš 
Buržuaziją, ir jų fašistinę 
valdžią. Šį panešimą ne tik 
naujokai, bet ir visas susi
rinkęs jaunimas išklausė su 
didžiausia atyda. Po to vie
nas naujokas pareiškė: “Mes 
važiuojam ne buožių, dvari
ninkų ir fabrikantų tėvy
nės saugot ir ne fašistinei 
valdžiai tarnaut, o gaut ir 
išmokt vartot ginklą, kad 
laikui atėjus galėtum jį tin
kamai pavartot prieš savo 
klasinius priešus. Mes bū
sim ištikimi sargai ne fašis
tinės Lietuvos, o savo tikros 
tėvynės — Sovietų Sąjun
gos.” Išleistuvės baigėsi 
pakilusiu ūpu.

Puslapį pęnltftt

Gruodžio men. kuop.
2 buvo sušauktas bedarbių- 
jaunuolių pasitarimas. Ja
me dalyvavo 10 jaunuolių- 

,bedarbių. Pasitarime svar
biausia buvo kalbėta apie 
darbo jaunimo padėtį Lietu
voj ir Sovietų Sąjungoj, o 
taipgi apie fašistų reakci
ją, politkalinius ir mopro 
reikšmę. Ant galo buvo iš-

Iš MOKSLEIVIJOS 
GYVENIMO

įdomus Sugretinimas

Šiais mokslo metais Sovietų 
Sąjungos vidurinėse mokyklo
se mokinasi apie 3 milionus 
jaunuolių. Lietuvoj gi, pagal 
oficialius davinius—vos 4,137. 
Jei šį mokinių skaičių palygin
kime su bendru gyventojų 
skaičium, tai pamatysim, kad 
iš kiekvieno šimto tūkstančiu

rinkta komisija iš 3 jaunuo- gyventojų Sovietų Sąjungos 
lių, kurios uždavinys—šaukt 'vidurinėse mokyklose mokinasi 
bedarbių pasitarimus ir or-11,840 jaunuolių, O Lietuvos vi- 
ganizuot jų būrius, kurie ei- sOse vidurinėse mokyklose — 
tų prie miesto savivaldybės1 vosv16°’ į/’ vie?.Uolik^ kart*J 
su reikalavimais Darbo ir čiŲ daugiausiai sudaro ne dar. 
auonosl’ . ibo jaunuoliai ir jaunuolės, o

visokių išnaudotojų fabri
kantų, buožių sūnūs ir dukte
rys. Panašus šantikis gaunasi 
sugretinus- ir kitose Lietuvos ir 
Sov. Sąjungos mokyklose mok
slus einančios jaunuomenės 
skaičių.

Fašistų Lietuvoje mokslas 
darbo jaunimui neprieinamas. 
Sovietų Sąjungoj gi juo nau
dojasi plačiausi darbo jauni
mo sluogsniai. Kovokime 
Sovietų Lietuvos!

Susikūrę Komjaunimo 
Kuopelė

Virbalyj jau senai kalbama 
apie reikalingumą darbo judi
nimui organizuotis, bet ilgai 
niekas nebuvo daroma. Paga
linus ' paskutiniu metu prieita 
prie konkretaus darbo—^tapo 
sukurta komjaunimo kuopelė. 
Draugai, pradžia padaryta, 
dabar energingiau prie darbo!

“Darb. Jaun.” ,

Ekonominis 
Phi Indei phi jos 
nos pusės, gi 
tieriai, iš kitos pusės,
velto atgaivinimo 
programa vis daugiau veja 
lauk darbininkų iš dirbtuvių, 
krautuvių, iš restauranų ir vi
sokeriopų įstaigų. Ekonominis 
krizis atsiliepė ant kapitalistų 
pelno kišenių, bet jis dar la
biau atsiliepė ant darbininkų 
pilvų, kurių be pinigų negali
ma prisotinti kapitalistinėj sis: 
temoj, nepaisant pagaminto 
perviršio pačių darbininkų.

Philadelphijoj kasdien užsi
daro žymesni bizniai viduryj 
miesto, o tam tikrose miesto 

. dalyse krautuvės stovi užda
rytos su rendų iškabomis, vie
tomis su išdaužytais langais, 
dulkėmis, ir nešvara apneštais, 
šimtai didesnių ir mažesnių 
dirbtuvių •uždaryta,,., dalis jų 
griaunama, kad išvengus tak
sų už nuosavybę. Gyvenamų
jų namų tūkstančiai riogso 
tuščių; tūkstančiai jų pavesta 
šerifų pardavimui. Moderniš
kiausiai pabudavoti augšti bu- 
dinkai del įvairių biznių: ban
kų, real estatų*ir profesionalų 
kambarių išrendavojimui yra 
krizio suėsti ir stovi ant ban- 
kruto dugno. Radasi budin- 
kų, kurie turi su virš po 3,- 
000 kambarių išrendavojimui; 
jų du trečdaliai neišrendavo- 
ti. Daugiausia tokių budinkų 
pabudavoti s u b a nkrutavusių 
bankų, kurie nunešė darbinin
kų pinigus.

Philadelphijos miestas sko
lose paskendęs, o jį skandina 
dar labiau visoki miesto poli
tikieriai, raketieriai, keldami 
taksus ant gyvenimo reikme
nų. Bedarbių, manoma, ran
dasi apie 400,000, kurie di
džiumoj neorganizuoti, mulki
nami buržuazinių įstaigų ir 
laipsniškai ‘ marinami badu. 
Bedarbių Taryba darbuojasi 
tarp jų, bet kol kas be masi
nių kovų sunku įtraukti gana 
žmonių į j Bedarbių Tarybas. 
Anksčiaus ar vėliaus, badas 
privers protauti ir kovoti už 
bedarbių didesnę, pašalpą, už 
apdraudą. Šios šalies žmones 
darp tiki feikeriškiėm blefam, 
kad Rooseveltas sugrąžins ge
ruosius laikus, ir jie jam atsi
duoda ir atsiduos patol, jki 
pradės masiniai mirdami iš ba
do mokintis kovoti.

Gegužes .21 d. ALDLD 10 
kp. atsibuvo pirmas piknikas, 
kur, iš netyčių pribuvo drg. 
Šukiai. Qrg. Šukys kalbėjo 
apie krizį, organizavimą jau
nuolių, mūsų? veikimo judėji
mą ir abelnai vedamas kovas 
po revoliucinių organizacijų 
bei Kompartijos vadovybe. 
Drg. Šukys dar yra energingas 
ir jautrus veikėjas darbininkiš 
kam judėj. Jis nustebo, kad 
Philadelphia, tas miestas, :’ku-

ris padėjo pamatą mūsų pla
čiam darbihinkiškarn judėji
mui po visą šią šalį, nusmuko 
iki “zero,” visiškai pasiliko 
silpnas judėjime. Jis kalbėjo 
apie valandą laiko ir visi žmo
nės rimtai klausėsi prakalbos. 
Drg. Šukys yra geras kalbė
tojas. Drg. Šukienė buvo 
pagarsinta, kad ji kalbės ant 
rytojaus ALDLD 10 kp. susi
rinkime moterų klausimu. Drg. 
Šukienė kalbėjo daugiau da
rydama apžvalgą iš tų koloni
jų, kurias jiedu keliaudami 
aplankė. Ji nurodė, kaip jie 
pasekmingai su visais draugais 
Grand Rapids, Mich., darba
vosi; kaip jie išvystė jaunuo
lių organizavimą. Tatai buvo 
gera pastaba ir ženklas Phi
ladelphijos organizacijoms.

Nežinia kodėl iš LDSA 
kuopos tik keletas draugių
silankė, nors jų daug didesnė 
dalis buvo piknike ir* girdėjo 
pagarsinimą.

Drg. Šukys irgi kalbėjo ir 
padarė daug gerų pastabų 
mūsų silpnam veikimui. Po to 
sekė diskusijos. Draugai dis- 
kusavo vienaip ir kitaip, bėt 
veikimas pasiliksiąs veikiausia 
ant naujos energios, tuit naujo 
kraujo, o jo vėliau atsiras tarp 
kovojančių masių.

Apie Philadelphijos veikimo 
puolė ,tai bus sekančios: pir- 
žastis, kodėl veikim'as taip nu- 
Hfpuolė, tai bus sekančios: pir
miausiai tai ištraukimas laik
raščio iš Philadelphijos į Chi- 
cagą; jo netekus, didelė da
lis gerai prasilavinusių draugų 
apleido miestą ir išvyko į 
Brooklyną, Eastoną ir kitus 
miestus; atsiradimas “opozici
jos” dar labiau nusilpnino vei
kimo spėkas, o ketvirta 'prie
žastis tai, turbūt, viską viršija, 
tai kaip senas mūsų judėjimas 
Philadelphijoj vis vyrauja as
meninės kovos, pletkai. . .

Pietinėj miesto daly j gyve
na prie vietos 10,000 lietuvių ; 
ten randasi Kaulakio didžiau
sia parapija. Dabartiniu lai
ku ten bedarbių ir badaujan
čių daugiau randasi, negu kur 
kitur. Ten randasi ALDLD 
141 kp. Ji turėjo ’kelias de-> 
šimtis narių. Savu laiku ji 
veikė vidutiniai. Ten pridary
ta klaidų, kas liečia pašalpinį 
kliubą. Ten buvo LDSA 80 kp., 
kuri turėjo keletą desėtkų na
rių, bet vėliau ji asmeniniais 
nesutikimais buvo sunaikinta 
ir sklokai atsiradus visiškai li
kviduota, o kelios pasilikę 
draugės susijungė su 11 kuo
pa. šiaurės dalyje randasi 
veik visos organizacijos. Čia 
taip pat yra viena parapija, 
bet lietuvių gyvena mažuma, 
sulyginant su pietine miesto 
dalimi. Philadelphijos or
ganizacijos ir jų narių di
džiuma pirmiau daugiausiai 
Jaiko sueikvodavo pašaipiniuo- 
!se kliubuose, ne skleisdami ten 
narių klasinį susipratimą, bet 
pasyviai laikydamiesi. Vėliau, 
kada kovos prasidės, tie trū
kumai pranyks ir veikimas tu
rės pagerėti.

Rausvietis.

Nuo Redakcijos.

Šioj korespondencijoj mato
me bent du “dievovališkus“ 
reiškinius. Vienas — atsidėti 

* ■ ; ■ ; (

ant “naujo kraujo,” laukti, 
kol iš jaunuolių atsiras kovin
ga energija, kuri išjudins ir 
kitus darbininkus. Antras ■— 
kad masinęge organizacijose 
kaip tai 'savaime veikimas tu
rės pagerėti, kada kovos pra
sidės. ; Viename ir kitame atsi
tikime akysna metasi pasyvu
mas, nusivylimas, likimasis iš 
užpakalio ir sykiu įsikalbinė- 
jimas sau, kad revoliucinio ju
dėjimo reikalai galėsią kokiu 
tąi būdu patys pasitaisyti. Tai 
dešinysis nukrypimas. Klasi
niai sąmoningi draugai neturi 
laukti jokių stebuklų, bet pa
tys tiksliau ir energingiau 
veikti, būti organizuotojais to 
masinio revoliucinio, judėjimo, 
kurio jie ^tikisi.”

Draugijų Adresai, Kurios' 
Turi “Laisvę” už Organ?

4 , . , i Į GARDNER, MASS, < _
. L. D .IaD '' ' "Kuo p oi Valdyba

Organizatorius, M. Šleiva,
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulio,
6Crawford St.

Finanay raštininkas. Ą. Siekis, . ; ,’ > T P. O.; Box 4,
Protokqlu raStlninkas. S., Rasimavięhli, .

140 Mechanic St.

’ tion’Ave. > - • • ' ■ f ‘ ‘ ‘
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vegelienfi,‘7715
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
I Ave 
’ 102 Hantington St.

j Vial Montell, Mata

A.’ P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. Celkis, 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskai, Box 655, 

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gašlūnai, 626 Woodwarad 

McKees Rocks, Pa
Iždininkai .1 ‘ .

tJtrvr Kensington. Pa.
Iždo Globėjai f—
G. Urbonai. 434 Library St.,
J. Urbonas. 1925 Harcumi 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskai, 626 Woodward 

McKcea Rocks, Pa.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
J

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yušks., 825—4th Avė., 

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 

• 25th St., Moline, III.
Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtb 

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

Avė., Moline, Ilk
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

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

& 5th Avė., Moline, TU.
Maršalka J. Kairia, 2435—83rd St. 
i' Moline, III

ROCHESTER, N. T
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS I

ANTRASAI: ‘ • •
Pirmininkas Buguliškli P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis. P.,

52 Dale Street 
Protokolų raštininkai Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai;

Evans J.,
Daukai, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valečka A.,

30 Kelly St.
L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek

vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 ;30 valandų

Pn. 
Glaubičiui. 

’ McAdoo, Pa.
6— K. Rornand,

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

wood. Pa. 
8—J J. Urbonas, 

i Pittsburgh,'' Pa. • 
9—J. Yasadaviče, 538—8rd

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

Height!, Ill.
11— J. Bar&kietis, P
12— John Kinderii, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban. R. F. 

Pa.
14— Geo. Urljonas, 

dock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine
17— K. Levine, 21" 7- 

Turtlo Creek, Pa.
19— J. Preikfia, ~ '

W. Va.
20— A. Pasko, 
22—P. Cibulskis, 70-42

N ‘
24— P.

C
25— J 

lo. N. Y.
26— J. Šeris. 

ville, Pa.
27— M otiejui
29— Antanas 

ter, Pa.
30— J.* Leonaitii, 107 N. Duquoin St., Ben

ton. Ill.
32— T,. Tilvik. 38 N. 7th St., Easton, Pa.
33— P. Samulionis,

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, P. O. Bo% 113 Royal

ton, Ill.
35— M. J. KrikStanas, 

Shamokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 

Harrisburg, Ill.
37— L. Aimanas, 

Shannon. Pa.
38— M. Tamulienč, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsville, III.
40— M. AndruSkcvičius, 

Akron, Ohio.
41— J. Guziavičienė,' P.

Ill.
42— J. J. Stankus,
43— M. . Lingevičienč,

Saginaw, Mich. ’
44— Mary Barnes, 602 So.
45— M. Savukaitienė, P. O.

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

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

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 

eriville. Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Joe Shimkets, 

I Pittsburgh. Pa.
51— P. Maslaveckas, 69

Wilkes-Barre, Pa. :
52— B Aluzas, 1705 N. Artesian Ave., 

Chicago. *n.
53— J. GudiSauskas, 437 Elm 

Pa.
54— Geo. Braknis, 222 

Pontiao. Mich.
55— P. Alsko, 171 W. Wylie Ave;,
5*-V. Glaubičiui, 316

’*VMke8-Barre. Pa.
57— John Norkus, 851 

ton. Pa.
58— S. Rainard, 

Dorchester, Mass.

r , DĘTROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388< Sparta

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

Oąden Avė. < • >
Nutarjm. rašt. Ona Gyviute, 7148 j 

MačKenv.ie Avė.
Turtų: rašt. A. Jekstis, 14G2 June-'

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

1933 METAMS
Pirrrt. M. Selickfts. 31 Amity Si., 
VicoPirm. A. Grinkevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481' Hūdson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

’ 7 Seymour Ave.,: W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

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

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

liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

Mohawk St., 
Hobson St., 
568, Castle 

E. 4th St., West 
Autumn Ave., Col- 

172 Gertrude St., 
Box 400. Benld, 

Buckner, III: 
Fordney Ave., 

Pine St.,
Zeigler, Ill. 

Box 262, Cuddy,

Klauskite 
Kainos,

Jei esate “Laisvės 
Skaitytojas

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 kainą

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

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

Washington, Pa. 
George Avė., N. End,
Ferdinand St., Scran-

190 Magnolia St.,

Edwardsville, Pa., Tel. 74073 
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 
Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corlcav St , 

Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511 
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turiklenč, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Dųobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potiua, 184 Ames St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena. Montello. Mass, 
kare.

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, nar 

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

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

Kaina tik $10.00 j savAittę
Ypač dabar i pavasarį, kur tik ne- 

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

katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

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

iMWWVWWWWWWWWWWWWVWVWVMVSaiC

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

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

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—Š5c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltuiI MOTERIMS PANEDĖLIAIS ĮR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai dėlei išsipėrimo: 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. elėveitėriu; išlipt ant Fisshing Avė. stoties; 
B. M. T, subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flunking Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
OE3

hiiraiuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Kerstohe—Main 141?



Puslapis šeštas

1
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Streikląužis Pašovė
Skebinį Viršininką

LAISVI

LDSA Pirmo Apskričio 
Piknikas

J Demonstracijas prieš Mėtymus iš 
Nainy ir už Kitus Bedarbių Reikalus!

Linden, Kearney, Bayonne 
ir Elizabeth, šios keturios LD 
SA kuopos pasiėmė sau už pa
reigą būti atsakomingos už 
pikniką, todėl kad joms lygių

džia lapelius :ir perkalbinėja 
neorgaąizuptus dar biniųkus, 
kad dėtųsi streikam Tai yra 
eilinių narių streikas, kurio 
neužgiria Darbo Federacijos 
vadai.

šiandie yra demonstracijų 
diena Brooklyne ir New Yor
ke prieš bedarbių mėtymus iš 
kambarių, prieš uždarinėjimą 
jiems gazo ir elektros, prieš 
pašalpos mažinimą, o už di
desnę ir reguliarę pašalpą.

10 vai. iš ryto visi bedarbiai 
ir kurie tik gali dirbantieji 
darbininkai yra šaukiami susi
rinkt prie sau artimiausių 
Home Relief Biurų ir atsinešt 
išduotus bedarbiams patvar
kymus del jų mėtymo iš namų

ir šiaip įvairius skundus.
Laike demonstracijų bus iš

rinkta delegatai, kurie eis į 
biurus su reikalavimais apmo
kėt rendas, elektros ir gaso bi- 
las, duot pašalpas. Demons
trantai turi nesiskirstyt, kol 
delegatai išeis iš biuro ir iš
duos jiems raportą.

Brooklyn© bedarbiai ir ga
linti su jais dalyvauti dirban
tieji privalo susirinkt 10 vai. 
Bedarbių Tarybos centre, 61 
Graham Ave.

Šį Vakarą Ten Eyck St, 
Bed. Kom. Susirinkimas

Nassau Pavieto Alkanų
jų Maršavimas Birž. 5

šiandie vakare įvyksta susi
rinkimas Ten Eyck St. Bedar
bių Komiteto, “Laisvės” svetai
nėje, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts., Brooklyne.

Visi nariai privalo atsilan
kyti. Pageidaujama atsivesti 
naujų bedarbių. Dirbantieji 
irgi turėtų labiau tuo judėji
mu domėtis ir skaitlingiau da
lyvauti Ten Eyck St. Bedar
bių Komiteto susirinkimuose ir 
jo darbuotėje.

Narys.

Meta Darbininkus iš Li
goninės del Literatūros

LONG ISLAND. — Birželio 
5 d. bus alkanųjų maršavi
mas į Nassau pavieto valdžios 
centrą Mineolą. Maršuos dar
bininkai ir farmeriai iš Great 
Necko, Elmonto, Port Wash- 
ingtono, Glen Cove, Hicksvil- 
lės, Hempsteado ir Huntingto- 
no. Protestuos prieš bedarbių 
mėtymą iš namų ir prieš ati
minėjimą farmų ir namukų iš 
smulkiųjų savininkų. Reika
laus reguliarės pašalpos be
darbiams.

Jau pirmiau Nassau pavie
te buvo paleista 25,000 bedar
bių iš pašalpinių darbų ; dabar 
paleidžia vėl 11,000 ir žada vi 
sai sustabdyti pašalpą.

NEW YORK. — Iš Monte- 
fiore ligoninės pavarė darbi
ninką Pat. Bestoną. Jis buvo 
kaltinamas kaip skleidėjas la
pelių, raginančių darbininkus 
kovoti už sąlygų pagerinimą. 
BuvO padaryta krata jo kam
baryje. Lapelių nerado, bet 
užtiko šiaip darbininkiškos li
teratūros. To ponams ir už
teko.

Ligoninėje darbininkai turi 
dirbti po 12 valandų į dieną. 
Maistas blogas; priespauda 
didelė. Visų darbininkų nu
traukiama pirštų antspaudai, 
lyg kokių kriminalistų.

IDS 1-mai Kuopai

Trečiad., Gegužės 31, 1933

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rustų Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikoniška Stiliam“Kultūra Komunistinėje 

Visuomenėje”
NEW YORK. — “Kultūra 

Komuhistinėj Visuomenėje” — 
šitokia tema duos prelekciją 
M. J. Olginas šiandie vakare, 
Irving Plaza svetainėje, kam
pas 15th St. ir Irving Place. 
Kalbės taip pat prof. Sidney

NEW YORK. — Benjamin 
Marder pašovė Jacobą Schnei- 
derį, delegatą “socialistinės” 
Moteriškų Drabužių Darbinin
kų Unijos, pačioje unijos raš
tinėje. Tai todėl, kad dele- (kuopų neturime gabume pik- 
gatas Marderiui darbo neda- nikų surengime. Jos sako, kad 
vęs. Marder savo laiku tar- visi atmena pereitų metų aps- 
navo Lovestono ir “socialistų” . kričio pikniką; bet tai buvo 
saikai kaip skebas prieš strei- tik repeticija šiem metam. Tą 

. patirsime atsilankę. Aš tikiu, 
kad jos duotą žodį išpildys. .

Piknike kalbės drg. K. B. Hook, Malcolm Cowley ir Jo- 
Karosienė, apvažinėjusi Sovie
tų Respubliką ir kitas šalis. 
Gal būt, kalbės ir drg. Šukie
nė. Dainuos Sietyno Choras 

jis Newarko, vadovaujamas ša- 
l linaitės, ';įr; Bąngųs . Choras iš 
i Elizabėtnd,1 vadovaujamas V.
, Žuko.

kuojančius darbinipkus Indus
trines Siuvėjų Unijos.

Ir Inteligentai Pikie- 
tuoja prieš Aurelio

seph Freeman. Rengia Pro
fesionalu .Grupių Sąjunga.

-T55

8YKJ ATSILANKĘ PERS1T1KRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
<17 Lorimer Street* “Laisves* Name

. f * i • * ■

BROOKLYN, N. T.

' NEW YORK. — Prie Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni-1 
mo ruošiamų pikietų prieš tei-Į 
sėją Aurelio dedasi eilė lais-I 
vesnių inteligentų, kaip kad 
Malcolm Co'wley, Heywood 
Broun, Profesionalų Grupių 
Lyga ir kt. Organizuojama 
nuolatinis ; pikietas prieš tą 
inkvizitorių teisėją, kuris pa
siuntė net iki dviejų metų ka- 
lėjiman Šamą Gonshaką tik 
už tai, kad jis dalyvavo de
monstracijoj prieš šelpimo 
biurą, reikalaujant bedarbiam 
pagelbos.

Graftas iš Pašalpinių 
Darbininką

BROOKLYN. — Kurie be
darbiai yra tiek laimingi, kad 
turi pašalpinius darbus, gauna 
už 10 dienų darbo $45 čekį 
per mėnesį laiko. Kada jiems 
duodama čekiai, tuos darbinin
kus apspinta Tammany Hall 
icliai mekleriai, siūlydami ant 
vietos išmainyti čekius, kad 
nereikėtų važiuoti delei jų iš
mainymo į Municipal Budin
gą; Už čekio išmainymą jie 
atsiskaito sau po kvoderį iki 
I^usdolerio. Kadangi tokių 
laikinų darbininkų randasi iki 
2,000, tai demokratų grafte- 
riai iš jų išgauna šimtus do
lerių per mėnesį.

Turčiaus Apkirsta Mer
gina Badu Numirė

,, SUSIRINKIMAI
; BROOKLYN, ,N. y.
i Lietuvių.' ^inelri.kbs Piliečių Kliubo 
mėnesinis fsbširinkimas: įvyks 2 die
ną birželio' (Jun^',;8 vąlaridą vakare, 
Kliubo name, 80 Union Avė. Visi 

dalyvauti šiame 
daugelis dalykų

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

fiiuomi pranešu savo koatume- 
riams, 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

Brooklyne:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts.

(127-128) Bedford Ave. and So. 5th St.
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadieni, 2 dieną birželio, Han
over Kliube, 738 5th Avenue. Visi 
naria kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime ir atsivesti nauju narių.

Fin. Sekr. E. M.
(127-128)

nariai malonėkite 
susirinkime. Bus 
apkalbėjimui.

187 Bedford Avenue 
223,Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St.
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street
114 Union Avenue . •
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue '
114 Bridge Street .

Grand Street
Grand Street
Grand Street

ROOSEVELT, L.L—Badu nu 
mirė mergina Elizabeth Jack- 
s6n, kuriai; pirm trejeto1' metų 
“įtaisė” vaiką turtingas “ryl- 
esteitninkas” Ed. L. Traynor. 
Kūdikis buvo atiduotas 'į vai
kių priegl. nąmą, o turčiaus 
prigauta mergina palikta nuo
šalioje bakūžėje be jokio ap
rūpinimo šiais bedarbės lai
kais. į

Jinai buvo užgėrus nuodų, 
bet daktarai sako, kad ne tas į 
bįskelis nuodų ją užmušė, bet 
badas užkankino. Ji svėrė tik
tai 77 svarus.

Turčius Traynor, 64 , metų 
amžiaus, turintis savo moterį ir 
tris vaikus, dabar susirūpinęs, 
kad tas nuotikis perdaug ne- 
suerziptų jo pačią.

i ' L U 1 : \ i i ' • f

Studentą Išstojimas 
prieš Karinį Muštrą 1 
’ ' Wew' YORK. —trupė k a- Į 
fui iptri ęšingą ( MUšto Kol egi j os 
studentų pirmadienį sukėlė de
monstraciją prieš muštravimą ' 
600 kitų studentų po ,oficierių 
komanda, Kįaro. priešininkai 
buvo apspitę, ,Kolegijos prezi
dentą Robinsoną., Jis lietsar
giu gynėsi kol atvyko jam pa- 
gelbon kareiviai ir policija. 
Keli karo priešininkai , buvo 
apdaužyti. , .

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

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

MOLLYN’S BARBER SHOP 
ir 

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST. 
Prieš Republic Teatrą

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos NušaŠS- 
jimai, Nerią, 
Ligos, Abelnas 
S i 1 p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų

ir iMSšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški .Nesveiku
mai. i; i •; • j

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, fierUmų 
bei Čiepų IŠmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę, , * 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

DR. ZINS 
110 EAST 164 SI. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Isisteiges 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM«; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Liet. Darbininkų Susivieni
jimo 1-mos kuopos pusmetinis 
susirinkimas įvyks birželio 1 
d., “Laisvės” svetainėje.
■ Yra svarbu, kad šiame susi
rinkime dalyvautų kuo dau
giausiai narių, ne vien todėl, 
kad tai pusmetinis susirinki
mas, bet todėl, kad turėsime 
įvairių komunikacijų aptarti. 
Yra nepaprastai svarbus laiš
kas nuo apskričio—veikiausiai 
bus ir atstovas.

Draugės ir draugai, kol oras 
smagus, kol neperkaršta būti 
viduje, nepatingėkite ateiti į 
šį susirinkimą. Yra daug 
draugų, kurių mokestys jau 
užsivilkę; yra tokių, kurie ne
patenkinti kuomi nors. Šiame 
pusmetiniame susirinkime už
simokėsime, apkalbėsime trū
kumus, teiksime nąujus suma
nymus kuopos ir viso Susivie
nijimo gerovei.

Jsitėmykite, kad rytoj, ket-1
virtadienyj, nepaisant koks ' Quoliu i Vergijos Kempes 
oras bus, įvyks susirinkimas.

Padarykime šį susirinkimą į 
skaitlingu 1

Fin. Sekr. O. Visockienč.
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IŠRANDA VOJIMAI

Naujas Rekrutavimas Jau-

PARDAVIMAI
402

LDSA 1 Apskr. Delegatėm'

f.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Dar- 
nusi- 
vajų 
prie-

NEW YORK. — Kom. 
tijos distriktė komitetas 
kia sekretorius visų 
nių, kultūrinių ir darbininkiš-
kai-politinių organizacijų suei-

deracijos lokalu 1164-to prieš 
Forest Box and Lumber Kom
paniją. Pikietuotojai sklei-

1*0z
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PARSIDUODA gazolino stotįs. Par- 
sidupda gazolino daugiau kaip 25, 

000 galionų į men., 300 gal. aliejaus. 
Puiki vieta padaryti gerą biznį, 
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)

Par- 
šau- 
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Dailydžių Streikas
Long Island City streikuoja 

dailydės Amerikos Darbo Fe- 
ti i labai svarbų susirinkimą ,
6:30 vai. rytoj vakare, Work
ers Centre, 35 East 12th St., 
antrame augšte. Kalbės dis- 
trikto org-anizatorius drg. C. 
A. Hathaway.

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus)
duris, langus ir gonkas. Patys 
r.tliekame visą dailydės (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos.

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS | 

| Išbalzamuoją ii* 'laidoja numirusius! 
į ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
| tomobilius ir kerietas veselijoms,! 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams. I

Telephone, Stag# 2-440*

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(PARSIDUODA
PARSIDUODA restaurantas labai 

pigiai. 475 Grand Street, 
' • Brooklyn^ N. Y. , •

. , • .,(126-128)

MėtroĮJOlįtm j A venue
(Arti Marry Avenue) 

BROOKLYN, N.; Y.
-4............... i—..—............ ...-------------------

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikaa. vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

—M-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

rd St

Organizacijų Sekretoriai 
Šaukiami į Susirinkimą I SKAITYKIT IR PLATIN

1 KIT “LAISVĘ

Jūrininkų Unijos Vajus 
2,000 Naujų Narių

NEW YORK.—Jūrinių 
bininkų Industrinė Unija 
tarė per pasmarkintą 
gauti 2,000 naujų narių, 
plaukų darbininkų, jūreivių ir
kt. iki nacionaliam jūrininkų 
suvažiavimui, kuris įvyks lie
pos mėnesį.

Tos unijos organas “Voice” 
gauna vis daugiau skaitytojų 
tarp jūrinių darbininkų. Be 
kitko, jame pravedama mintis, 
kad laivų darbininkai neturi 
mesti darbus del persunkiu są- 
lygų; bet kovoti už jų paleng
vinimą.

Kailiasniviiį Minios prieš 
Federacijos Raketierius

NEW YORK. — Pirmadie
ni vėl keli tūkstančiai kailia- 
siuvių per pietus turėjo de
monstracinį mitingą prie 7th 
Avė. ir 30th St., smerkdami 
raketierius bosus ir jų talki
ninkus skebus-mušeikas, ku
riuos pristato Darbo Federa
cijos vadai. Laike mitingo Fe
deracijos agentai po policijos 
ir detektyvų apsauga bandė 
skleisti savo žulikiškus atsi- 
šaukimus-lapelius. Bet ne vie
nas jų skleidėjas džiaugėsi pa- 
sprūkęs nuo įnirtusių darbinin
kų, einančių vadovybėje revo
liucinės Kailiasiuvių Unijos.

Gengsterią Sušaudytas 
ant Skersgatvio

Keli gengšteriai pirmadieJ 
nio vakare išmetė iš savo auto
mobilio Josephą Tropą savais 
laikais pagarsėjusį raketierių, 
ir sušaudė ant Allen ir Ri- 
vington Sts., New Yorke, ne
paisydami, kad keli desėtkai 
žmonių tatai matė.

NEW YORK. — šiandie 
prasideda rekrutavimas dar 
1,676 bedarbių jaunuolių, ku
riuos siųs į Roosevelto prie
vartos darbo stovyklas. Tėvai 
neturi leisti savo sūnčis 'į tą 
vergiją. O kuomet už tai grą- 
sinama atimti iš; tfvų pašalpą 
reikia eiti į Bedarbių Tarybas' 
ir per kovą įšręitlalĮautj pašal
pos.

RANDAVOJIMAS.— Kas nori pigiai 
ir gerai gauti kambarius, malonė

kite atsikreipti. Turiu keturis kam- 
, i barius; atlyginimus mažas, ,;nęs noriu 

j gauti 'laisvu^, /larbininkbs, vedusius 
'ar pavienius,'del smagesnio gyveni
mo^ ■‘•žmoną} išvažiuoja j Lietuvą;va- 
kącijoms, tai vietos phkarikąmai. 
Kreipkitės: Yumplot, 135 Thames 
Street, Brooklyn, N. Y., ant 3-čių 

lubų. (127^129)f

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. 3ALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALILĮ, 18 iŠ ČIA 
PASIUNČ1AM KUR KAM REIKIA. TURIM PRlVATlŠKĄ

, PIRMĄjJAI PAGALBAI AMB'JLANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUŪEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MlRUSįOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. • DUODAM'GRAŽJA% VIETZ\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGBRIAUSIA1 PĄTARNAUSIM. f ' ) <

! MUSU RAŠTINE* ATDARA DIENĄ. IR NAKTį MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

' l ■ : » «• , j. ’
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Metalistai Išreikalavo Trum
pesnių Darbo Valandų

NEW YORK. — Laimėjo 
darbo laiko sutrumpinimą nuo 
54 iki 48 vai. į savaitę darbi
ninkai Vim Lighting Kompa
nijos, vien tik pagrūmodami 
streikuoti. Prie mažiau valan
dų, tačiaus, savaitinė alga lie-* 
kasi ta pati, šie ‘ darbininkai 
priklauso Industrinei Metalis
tų Unijai.

Brooklyno, East New Yorko, 
Maspetho ir Ridgewoodo, de
legates, kurios esate išrinktos 
į LDSA Pirmo Apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks birželio 
4 d., Cranforde, N. J., — ,tąi 
sekmadienį, 4 d. birželio, 8 
vai. iš ryto, būkite Hewes St. 
“eleveiterio” stotyje. Iš ten 
visos kartu važiuosime į kon
ferenciją. Malonėkite būti lai
ku ; nepavėluokite, J iil-l j'

Apskričio Sekr. T. V. 
'! į 127^128)

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 apgyventą. 1547 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. (125-127)
PARSIDUODl hirnySiai—$30. Yra 
.viskas, kas'reikalinga gyvenimui.

Kyeii^itė 
Nį Y/dBi

j Telephone, Evergreen 6-5310 |

| J. GARŠVA |
į Graborius (Undertaker)

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y,

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS , 
Nuo 10, iki 112 įrąL ii ryto .
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