
Motinos Laimėjo Pie
no Savo Vaikams

LOS ANGELES, Calif.— 
Kelios dienos atgal čionai 
apie 150 motinų ir daug kū
dikių surengė demonstraci
ją ir reikalavo iš valdžios, 
kad kūdikiams duotų pieno. 
Motinos savo rankose turė
jo tuščius pieninius butelius, 
idant apsiginti nuo policijos 
ir šnipų. Motinos kovą lai
mėjo ir pavieto valdžia bu
vo priversta kūdikiams pie
no suteikti.

Namai Tušti, o Bedar
biai Neturi Pastogės

VILNĮ ŲS.—Šiuo tarpu 
Vilniaus mieste yra virš 
tūkstančio gyvenamų namų 
tuščių. Nėra kam juos ran- 
davoti. Bet tuo tarpu tūks- 
stančiai bedarbių neturi pa
stogės ir gyvena laukuose.

Taip pat Vilniuje šiandien 
yra septyni šimtai krautu
vių patalpų tuščių. Tai vis 
vietos su ban k r ū t avusių 
smulkiu biznierių.
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Roosevelto Paskola
Nankingo Valdžiai

WASHINGTON. — Vai- 
džia paskelbė, kad Finance 
Reconstruction Corporation 
suteikia Chinijos Nankingo 
valdžiai kredito ant $50,- 
000,000. Tais pinigais chi- 
nai pirksią Amerikoje grū
dų ir medvilnės. Tai tie
sioginė Amerikos parama 
Chiang Kai-shekui, kuris 
šiaurinę Chiniją pardavė Jar 
ponijai, o centralinėj Chini- 
joj su didele armija bando 
sukriušinti sovietus ir ko
munistus.

Deportuojami Darbininkai 
Sveikina “D. Workerj”

Vėl prasidėjo masinis at
eivių deportavimas iš Ame
rikos. Šiuo tarpu ant Ellis 
Island randasi apie 40 dar
bininkų išdepo r t a v i m u i. 
Grupė revoliucinių dar
bininkų, nuteistų išdeporta- 
vimui, atsiuntė “Daily Wor- 
keriui” pasveikinimą. Jie 
pasižada tęsti revoliucinį 
darbą ten, kur bus išvežti.

KALTINAMAS NUŽUDY
ME PAČIOS
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SAN JOSE, Cal.—Profe
sorius Lamson kaltinamas 
nužudyme savo jaunos pa
čios. Ji buvo rasta negyva 
vanoję kelios dienos atgal, 
su perskelta galva.

Generolas Feng Nepasi
duoda Japonijai

P EIPING. — Generolas 
Feng kontroliuoja Chahar 
provinciją. Jis mobilizuoja 
armiją karui prieš japonus. 
Ypatingai Feng neįeisiąs 
japonams įsigalėti Mongoli
joje. Birželio 15 d, Feng 
šaukia mongolų kunigaikš
čių konferenciją.

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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TUOJAU PRASIDĖS
DERYBOS

Tokyo. — Valdžia paskel
bė, kad greitu laiku prasi
dės derybos tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Manchukuo- 
Japonijos delei pardavimo 
Rytinio Chinų gelžkelio.

Mokytojų Dienynas Nu
teistas “Sušaudymui”
Lietuvos studentai irgi 

dantį griežia prieš Smetonos 
valdžią ir prieš tuos moky
tojus, kurie Smetonai laižo 
čebatus. Iš Alytaus gimna
zijos pranešama toks atsiti
kimas:

“Keletas ketvirtosios kla
sės mokinių pavogė iš mo
kytojų kambario savo klasės 
dienyną, nusinešė į mišką, 
padarė “karo lauko teismą” 
ir pasmerkė s u š a u d yti. 
Sprendimą tuoj įvykdė, o 
“lavoną” iškilmingai palai
dojo ir dar iš samanų pada
rė antkapį.”

Kunigas Lazda Sudaužė 
Šventą Juozapą

OTTAWA, Ont., Kanada. 
—Čia atsirado kunigas var
du Wish art ir pradėjo pa-, 
mokslus sakyti gatvėse. 
Daug žmonių patraukdavo. 
Birželio 4 d. nuėjo į Švento 
Juozapo bažnyčią ir laike 
mišių geležine štanga su
daužė Švento Juozapo sto- 
vylą. Tatai matė ne tik ku
nigas, bet ir apie 1,000 pa
vapi jonų. Publikoj kilo di
delė panika. Kun. Wishart 
suareštuotas.

PREZIDENTAS BŪTINAI
REIKALAUJA SMAUGTI 

VETERANUS

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas griež
tai išėjo prieš senato ban
dymą sumažinti atstovų bu
to priimtą kapojimą! 
paliegėliams v e teranams 
pašalpos ant 25 nuošimčių. 
Jis reikalauja, kad originą-l 
lis bilius būtų priimtas. O 
jeigu senatas nesutiksiąs su 
juo, tai reikėsią f taksus .pa
kelti. Vadinasi vietoj ka
pitalistus aptakšnoti, Roo
seveltas koja primygęs no
ri apiplėšti bespėkius eks- 
kareivius.
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LAUKIA, KĄ UŽGIEDOS 
ANGLIJA

London. — Birželio 15 d. 
Anglija, ir Franci j a turi at
mokėti tam tikrą dalį karo 
skolų Amerikai. Kitos ša
lys, kurios prisiskolinę Ame
rikai taip pat, laukia An
glijos ir Francijos atsineši- 
mo. Jeigu šios dvi šalys ne
mokės, tai kitos irgi nemo
kės.

Telephone Stagg 2-3878

LAUKIAMA NAUJO SUSIKIRTIMO TARP
BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS ISPANIJOJ

MADRID.—Ispanijos sei
mas priėmė įstatymą, kuris 
panaikina privatiškas religi
nes mokyklas ir uždeda tak
sus ant bažnyčių turto. Pre
zidentas Zamora, kuris yra 
katalikas, po įstatymu dar 
nepasirašo. Jis bijo ir sei
mo ir bažnyčios. Tuo tarpu 
popiežius jau prakeikė nau

Visoms Literatūros Draugijos Kuopoms
Draugai ir Draugės! Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos delegatų suvažiavimas įvyks 3 d. 
liepos, 9:30 vai. ryto, “Laisvės” svetainėje, Brooklyn,N.Y.

Šis suvažiavimas prasidės ant rytojaus po dienraščio 
“Laisvės” metinio pikniko. Aišku, kad visada į “Lais
vės” pikniką suplaukia svečių iš plačios apielinkės, tai 
reikia sujungti, kad su pikniko dalyviais atvyktų ir de
legatai.

Suvažiavimas būtinai reikalingas, nes gyvenime daug 
dalykų pasikeitė, ir Draugijos veikimas reikalauja naujų 
metodų. Gi Draugijos veikimui kelią gali nustatyti, tik 
delegatų suvažiavimas. Kiekviena kuopa privalo išrink
ti delegatus ir prisiųsti.

Delegatus renka pačios kuopos. Kiekviena kuopa gali 
siųsti vieną delegatą nuo kuopos ir vieną nuo kiekvienų 
50 narių skaičiaus. Pavyzdžiui, kuopa turinti 76 narius, 
gali siųsti tris delegatus; nuo 126 narių—4 delegatus ir 
taip toliąus., Kur kuopos pačios negali prisiųsti delega
tus, tai gali susidėti dvi, trys, arba Apskritys ir siųsti nuo 
bendro narių skaičiaus.

Į suvažiavimą gali atvykti bile Draugijos narys, ir jis 
turės patariamąjį balsą svarstomuose reikaluose. Šia
me suvažiavime bus aptarta: Kaip organizaciją pakelti 
nariais? Kokias knygas leisti? Įstojimo ir kiti finansų 
reikalai. Ir visa eilė kitų klausimų. Daugelis kuopų jau 
prisiuntė sumanymų, bet pageidaujama, kad kiekviena 
kuopa apsvarstytų tuos klausimus. Plačiau apie suva
žiavimą rasite oficialiame šaukimo laiške, kuris išsiunti
nėtas visoms kuopoms.

Greta mūsų suvažiavimo, tą pat dieną, kitoje “Laisvės” 
svetainėj įvyks Pirmas Lietuvių Darbininkų ir Studentų 
Jaunuolių Suvažiavimas. Tai suvažiavimas, kuris turi 
didelės reikšmės. ALDLD kuopos ir apskričiai privalo 
pasirūpinti kartu su delegatais į ALDLD suvažiavimą 
prisiųsti ir jaunuolių, arba pagelbėkite kitoms organiza
cijoms prisiųsti jaunuolių iš jūsų kolonijos. Atminkite, 
draugai, kad abu suvažiavimai yra labai svarbūs ir kuo 
bus daugiau delegatų, daugiau minčių, tuo bus geriau 
ALDLD, tuo jaunuolių organizavimo darbas bus sėkmin
gesnis.

Visos ALDLD kuopos, malonėkite pranešti, kiek ir ką 
išrinkote delegatais.

Draugiškai,
D. M. šolomskas, ALDLD CK Seki*.,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Į ŠMUGELI DEL DARBO KEMPIŲ YRA 
ĮVELTAS RUOSEVELTO SEKRETORIUS

WASHINGTON. — Mili- 
tarinė komisija pradėjo ty
rinėti darbo kempėms per
kamų daiktų šmugelį. Pa
sirodo, kad yra įveltas pre
zidento Roosevelto sekreto
rius ponas Howe. Jis įga
liojo kitus savo kolegas 
grafterius pirkti iš Bęvier 
kompanijos kempių > darbi
ninkams asmeniško apsišva
rinimo dalykėlius, kaip tai, 
šepetukus, šukas ir tt. Prie 
tų visų dalykėlių kompani
ja pridėjo dar dvi . špuliu- 
kes siūlų ir tris adatas ir 
ant viso kainą pakėlė nuo 

ją įstatymą ir šaukia kuni
gus ir parapijomis į kovą 
prieš jį. Kaip greitai Za
mora pasirašys įstatymą, 
taip greitai popiežius eksko- 
munikuosiąs (prakeiksiąs) 
Zamorą ir kitus katalikus, 
kurie prisidėjo prie to įsta
tymo išleidimo.

$1.10 iki $1.40. Iš to šmu
gelio kompanijai ir grafto
riams teko apie $60,00!

Prie to šmugelio rankas 
taip pat yra pridėjęs demo
kratų šulas ponas Farley, 
dabartinis pašto adminis
tratorius, taip pat Ameri
kos Darbo Federacijos 
agentas tūlas Fechrier.

HIGHSTOWN, N. J. — 
Birželio 5 d. čionai susidūrė 
du trokai. Vienam buvo 
vežami verstino darbo kem- k "
pės darbininkai. Dvide
šimts du sužeisti. Du su
žeisti pavojingai. ■

LAKŪNAS MATTERN 
PASIEKĖ MASKVĄ

MASKVA. — Birželio 5 
d. čionai atskrido ir nusilei- 
d o amerikonas lakūnas 
Mattern, kuris bando ap- 
skristi aplinkui žemę. Iš Os
lo, Norvegijos sostines, iki 
Maskvai atlėkė į septynias 
valandas, padarydamas 1,- 
100 mylių.

Pertraukė Mūšius, bet 
Siunčia Daugiau Armij.
TIENTSIN, Chinija. — 

Nepaisant to, kad tapo pasi
rašytos mūšių paliaubos tar
pe Chinijos ir Japonijos, Ja
ponija čionai atsiuntė šešis 
šimtus naujų kareivių. Ma
tomai, japonai rengiasi nau
jiems mūšiams.

!
| Japonijos Provokacijos 

prieš Sov. Sąjungą
MASKVA. — Gegužės 31 

d. prie pat Sovietų rube- 
jžiaus Manchukuo valdinin
kai, vadovaujami japonų 
oficierių, nutraukė Chinų 
Rytinį Geležinkelį ir nelei
džia traukiniam vaikštinėti. 
Sovietų valdžia oficialiai už
protestavo prieš šitą japonų 
ir Manchukuo provokatoriš
ką žygį Maridžurijoje.

Padirbo Naują “Šventąjį”
ROMA.—Popiežius Pijus 

XI nenuilstančiai gamina 
naujus šventuosius. Štai 
birželio 4 d. paskelbė “šven- 

įtu” francūzą Andre-Hubert 
Fournet. Jis buvo didelis 
reakcionierius ir beginda
mas bažnyčios turtus ir in
kviziciją, žuvo laike francū- 
zų revoliucijos.

Žadėjo, bet Neišskrido
Kauno spauda rašo, kad 

lietuviai lakūnai Darius ir 
Girėnas išlėkė iš New Yorko 
birželio 1 d. ir bandys per
lėkti per Atlantiką. Bet 
kiek mums žinon^ą,, Girėnas 
ir Darius: yra New Yorke, 
ar kur kitur. O birželio 1 
d. tie lakūnai vienam; Coney 
Island puošniam hotelyjė tu
rėjo gerus laikus.

AMHERST, Mass. — Bir
želio 2 d. grupė studentų 
laikė susirinkimą, idant pa
mėgdžioti komunistus ir 
viešai sudegino Amerikos 
vėliavą. Pasiuto patriotai. 
Penki studentai suareštuo
ti.

Tie studentai, kurie degiT 
no vėliavą, nėra jokie komu
nistai. Komunistai tokiais 
nonsensais savo = susirinki* 
muose neužsiima. Tai pro
vokacinis žygis, idant su
kurstyti studentus prieš 
komunistus.

NETIKĘS, SUGEDĘS MAISTAS DARBO 
KEMPĖSE; REKRUTUOTI JAUNUOLIAI 
ATLIEKA ŠIAIP DARBININKU DARBUS

MITCHELL FIELD, L.I. 
—Čionai laikinai įsteigta 
darbo kempės. Jauni dar
bininkai priversti atlikti 
darbus prie pievų valymo ir 
prie apdabinimo armijos 
oficierių namų. Tuos dar
bus, paprastai, turėtų atlikti 
darbininkai, kuriems ponai 
turėtų mokėti reguliares 
unijines algas.

Buvus Lenką Šnipą Byla Audėjai Laimėjo
Kauno spauda praneša:
Kariuomenės teismo sesi

ja Mariampolėje, išžiūrė
jusi P. Balaikos, A. Alksni
nio, J. Beko, J. Daugėlos, L 
Mulersko, VI. Volungevi
čiaus, VI. Sivučio, V. Albavi- 
čiaus, V. Cimakausko, J. 
Matukonio ir V. Vilkelio by
lą, kurioj jie buvo kaltina
mi už šnipinėjimą lenkų 
naudai, nubaudė tik vieną 
Balaiką 9 metais s. d. ka
lėjimo. Visi kiti išteisinti. 
Teismas ėjo uždaromis du
rimis.1

Geležinkelio Nelaimė
NANTES, Francija. — 

Sekmadienį ekspresinis 
traukinys nusirito nuo bė
gių ir ištiko baisi nelaimė. 
Keturiolika žmonių užmuš
ta, o sužeistų yra 116.

Tėvus Išdeportavo, o Vaikų 
Pasportus Suklastavo

Iš Amaho išdeportavo An- 
glijon draugą Stalker ir jo 
žmoną. Drg. Stalker išgy
veno šioj šalyj 28 metus, o 
žmona 20 metų. Jie turi 
tris vaikus—sūnų ir dvi 
dukteris. Visi gimę šioje 
šalyje. Bet panelė Perkins, 
Roosevelto paskirta darbo 
departmento sekretore, su- 
fušeriavo sūnaus ir jauniau
sios dukters pasportus ir 
padarė juos Anglijos pilie
čiais !

KUNIGAS ŽUVO, GELBĖ
DAMAS MERGINĄ

. MARSFIELD, Mass. — 
Čia prigėrė protestonų kuni
gas Colgate, 59 metų am
žiaus, gelbėdamas 15 metų 
amžiaus merginą. Mergina 
tapo išgelbėta per kitus vy
rus, bet kunigas prigėrė.

----- ■ . - - I *

POPIEŽIUS NENUSILEIS

Vatikano Miestas. — Pla
čiai kalbama, kad Pijus XI 
greitu laiku atšauks savo 
atstovą iš Ispanijos ir užda
rys Ispanijos atstovybę Va
tikano Mieste. Tai reikštų 
sutraukymą visokių ryšių.

Maistą duoda labai blogą. 
Vieną kartą uždavė tokios 
obuolinės košės, nuo kurios 
darbininkams pradėjo pil
vus sukti. Pasirodo, kad 
buvo užnuodinta. Gi deko
racijos dienoje visus tris 
kartus darbininkus pamylė
jo “karštais šuniukais” (hot 
dogs).

DOVER, N. H.—Po dvie
jų savaičių streiko, apie 
tūkstantis audėjų Pacific 
dirbtuvėje nutarė priimti 
kompanijos pasiūlymą ir 
baigti streiką. Audėjai gau-. 
na dvylikos ir pusės nuo
šimčio algų pakėlimą. Rei
kalavo 25 nuoš. pakėlimo ir 
darbo valandų sutrumpini- 
nimo nuo 54 valandų iki 48 
vai. savaitėje. Audėjams 
vadovavo n e p r i k lausoma 
vietinė unija. , •

Vezuvius Atidarė Savo 
Nasrus ir Lieja Mirtį

NAPLES, Italija.—Birže- 
lio 4 d. iš Vezuvijaus vulka
no pradėjo lietis neapsako
mai daug lavos. Ji plečiasi 
į visas puses ir grūmoją už
liejimu keliems kaimams.,.

Suareštavo Benamius

SCHENECTADY, N. Y. 
—Jau antru kartu čionai 
policija užpuola taip vadi
namą “raistą,” kuriame 
gūštose gyvena benamiai 
bedarbiai. Birželio 4 d. su- 
arešeuota 10 bedarbių. Jie 
paskelbti “valkatomis.”

NEGALI UŽLIPTI ANT 
EVEREST KALNO

MOUNT EVEREST. — 
Antru kartu ekspedicija ta
po atmušta nuo atsiekimo 
savo tikslo. Audros ir pū
gos neleidžia pasiekti kalno 
viršūnės. Tačiaus, ekspedi
cija dar bandys pasiekti sa
vo tikslą.

REIKALAUJA ŽYDAMS 
ATLETAMS LYGYBĖS

VIENA.—Ponas Sherrill, 
Amerikos atstovas tarptau
tinės buržuazinės Olympia- 
dos komitete sako, kad Vo
kietijos fašistai turi pripa
žinti žydams atletams lygy
bę, arba būsima Olympiada 
nebus laikoma Vokietijoj.
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Šiandie prie New Yorko Miesto Rotušės!
New Yorko buržuaziniai Tammany Hall politikieriai 

pasirįžo taksuoti miesto gyventojus taip sakant “iki kau
lui.” Pereitą penktadienį miesto aldetmanų tarybos fi
nansų komisija (Board of Estimate) nutarė:

1. Uždėti taksus ant automobilių už pervažiavimą per 
tiltus: už pervažiavimą per East upės bile kurį tiltą—25c, 
o Harlemo upės—10c.

2. —Kiekvienas asmuo, samdąs taxi, turės mokėti po 5c 
taksų.

3. Yra projektuojama apdėti naujais taksais naudoja
mą vandenį, kas paliestų kiekvieną asmenį, gyvenantį 
mieste.

Be to, numatoma dar visa galybė naujų taksavimų.
Grafteriai, miesto politikieriai, Tammany Hall kyšia- 

ėmiai, mat, įsikibę į įvairias miesto valdiškas vietoves, 
ima riebias algas, o čia pinigų stokuoja. Reikia ne tik 
algoms pinigų, bet ir apmokėjimui bankieriams procen
tų ir tam tikrų skolų, kurios jau senai buvo užtrauktos.

Nereikia čia aiškinti, kad šis Tammany Hall politikie- 
"ių pasimojimas gyventojų būvį dar ir dar labiau pasun
kins.

Iš kitos pusės, bedarbiam iki šiol duotos šiokios tokios 
pašalpos vis labiau ir labiau kapojamos; kitiems visiškai 
atimamos. Skelbiama, kad jau laikai pagerėję tiek, jog 
bedarbiai galį gyventi Roosevelto atneštu gerbūviu. Gi 
tas “gerbūvis”—visi matom ir jaučiam: didesnis skurdas 
ir vargas^ negu pirmiau,!

Atsižiūrint į tai, pereitą šeštadienį New Yorke buvo 
sušaukta didelė įvairių darbininkų organizacijų konferen
cija, kurioje buvo plačiai svarstyta klausimas, kas daryti. 
Dalyvavo 469 delegatai, atstovaują įvairias politines dar
bininkų organizacijas (datbo uhijas, savišalpos draugi
jas, kliubas, etc. etc.). Konferencijoj buvo: nutarta su
daryti didžiulę darbininkų—dirbančiųjų ir nedirbančių- 
jų—demons t raciją, kuri-turi įvykti birželio 6-tą diėną, 
antradienį, prie New Yorko miesto rotušės (City Hali). 
Demonstracija įvyks 11 vai. rytą ir ten pat išrinks savo 
atstovus, .kurie bus pasiųsti į miesto rotušę, finansų ko
misijos (Board of Estimate) susirinkimą. Ten išrink
tieji atstovai priduos demonstrantų ir atsibuvusios šešta
dienį konferencijos reikalavimus. #

Konferencija, beje, nutarė reikalauti nevedusiai bedar
bių porai mokėti ne mažiau $10 į savaitę pragyvenimui, 
pavieniam—$7. Ten pat bus pareikšta protestas prieš 
bandymą taksuoti tiltų, vandens ir kt. dalykų.

Taigi kiekvienas New York ir Brooklyno darbininkas 
ir darbininkė privalo šiandien būti prie miesto rotušės ir 
pareikšti savo protestą prieš miesto grafterių politikierių 
naujus ant darbininkų buities pasimojimus!- i

MIRTIES SPRENDIMAI VOKIETIJOJE

A. Gilmanas išstojo “Lai
svėj” (28 kovo), kaip buo
žių užtarytojas *. Jis pasi
naudoja vienu aprašymu, 
kuris tilpo “Laisvėj”. Ta
me aprašyme buvo nurody
ta, kad “tūlą Lietuvoj mer
giną, kurią buožė-, pas kurį 
ji tarnavo, parvežė pas tė
vus. O jos beširdis tėvas ją 
išvežė sergančią į laukus ir 
paliko ant kelio sušalt” (ci
tuoju iš Gilmano laiško). 
Gilmanui ; labai nepatiko, 
kad “tame aprašyme buožė 
pasmerkiamas, o beširdis tė
vas, kaip ir užginamas.”

Kaip buvo ištiktųjų su ta 
mergina, nežinau. Bet 
mums yra žinomas vienas 
dalykas. Kada pas Lietuvos 
buožę suserga darbininkas, 
darbininkė ar piemenukas, 
tai buožė labai dažnai (o pa
skutiniu laiku paprastai) ne 
tik negydo to ligonio, bet 
kaip kada neprižiūri ir ne
maitina. Nors iš iš bado 
dvėsk. Vieni buožės nemai
tina ir laukia, kada toks 
darbininkas ar darbininkė 
pats nors ant keturių, išsidan- 
gys, ir buožei visai nerūpi, jei 
toks ligonis žiemos metu gal 
pakelyj sušalt. Ir ne vienas 
ligonis taip jau sušalo. “Mie- 
laširdingesni” gi buožės ir 
kartu savo cinizme link li
gonių šlykštesni kitą' kartą 
tokį ligonį įverčia į vežimą 
arba į roges, šiltai neapklo
tą: nuveža pas tėvus ir iš
meta tenai. Pakeliui toks 
ligonis. daugiau ligos gauna 
(peršąlą), ir pas tėvus pa
prastai- jiš ne tik gydymo 
negal gaut, bet ir valgio, 
nes patys tėvai dažnai netu
ri ką duot.

■ A. Gilmanas del tokių 
bjaurių buožių pasielgimų 
nesipiktina, jis dar palaiko 
tokių buožių pusę ir užgiria 
juos. A. Gilmanas, kaip tik
ras buožių užtarytojas, šta- 
čiai drožia: “Taipgi mažai 
rasime iš tokių, kurie pa
smerktų tą buožę, kuris ser
gančią mergšę (ne darbinin
kė, o “mergšė”!!—M.B.) net 
per du syk nuvežė pas jos 
tėvus. Vietoj jį pasmerkti, 
'Visi tėvai jį pagirs už tokį 
pasielgimą.”

Antradienis,' birželio 6,1933

Išžudę šimtus geriausių darbininkų be teismų, slapta 
ir pusiau slapta, Vokietijos naziai (fašistai) dabar ima
si teisiminiu (“įstatymingu”) keliu žudyti komunistus.

Šiomis dienomis Altona mieste tapo pasmerkti mirti 
keturi komunistai veikėjai už tai, kad jie liepos 17-tą 
dieną, 1932, vadovavo darbininkų kovos būrius susikir
time su užpuolikais naziais. Kiti komunistai tapo nu
smelkti ilgiems metams kalėjiman.

Nazių spauda praneša, kad Chemnitze teismas nusmer- 
kęs du komunistu, Winkler ir Barti, mirti. Jie buvo nu- 
smėrkti mirti dar laike Papeno režimo, bet buvo nedrįsta 
žudyti; dabar teismas patvirtinęs jiems mirties sprendi
mus .iš naujo.

Spauda praneša, kad greitu laiku bus teisiami Vokie
tijos komunistų vadai, Ernst Torgler, Dimitrov, Popov ir 
Tanev. Visi jie įkalinti. Fašistai jiems suruošė bylą “už 
padegimą reichstago budinko.”

Šitie komunistiniai veikėjai dabar negali gauti net vo
kiečio advokato, kuris juos gintų. Komunistinio nusista
tymo advokatai, be abejo, yra kalėjimuose arba slapstosi 
nuo fašistinio režimo, gi buržuaziniai advokatai bijosi 
imtis ginti komunistų veikėjus, nes už tai jų pačių lauk
tų piirtis iš žiaurios nazių rankos. Teisiamųjų veikėjų 
draugai kreipiasi į Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą 
Jungtinėse Valstijose, prašydami pasiųsti iš čia advokat- 
tą gynimui Vokietijos komunistinių vadų fašistų teisme.

Tas viskas rodo padėties svarbumą Vokietijoj. Po
draug tas viskas rodo, kad Amerikos darbininkai gali ir 
privalo padėti Vokietijos persekiojamiems darbininkams 
ir jų ištikimiems vadams. • 1U

Reikia organizuotis ir traukti mases darbininkų į ben-

gal taip rašyt darbininkų ša
lininkas? Taip gal rašyt 
vien darbininkų priešas! 
G&l A. Gilmanas juo nėra, 
bet jei jis juo ir nėra, taį 
J^ent ritasi į darbininkų prie
šų eiles ir... nusiris, jei ge
rai neapsidairys ir nesu
pras, kur jis ritasi. Buožė 
išnaudoja darbininkę, ta su
serga, ir vieton gydyt ir mai- 
tint ligonę, buožė išveža ją, 
numeta tėvams, laikykitės,

* Nors “Laisvės” redakcija 
ir pridėjo pastabą prie A. Gil
mano laiško vardu “Laiškas 
‘Laisvės’, redakcijai,” kurioj 
kritikuoja Gilmaną, bet nerei
kėjo dėtyto laiško. Reikėjo sta
čiai atsakyt jo autoriui, kad ko
munistų spaudoj buožių gyni
mui negal būt vietos arba duot 
nuodugnią kritiką darbinin
kams svetimų Gilmano pažiūrų 
apie santikius tarp, darbininkų 
ir buožių. “Laisyė”, mano nuo
mone, padarė didelę klaidą, įdė
dama A. Gilmano laišką. j

ji man jau nebereikalinga, 
jau daugiau syvų iš jos ne
begaliu srėbt, jei išgydysit, 
tai vėl sutiksiu iš jos ’ sy
vus srėbt, o jei neišgydysit, 
tai kitą gausiu, bedarbių 
Lietuvoj pakaks, o jei netu
rit kuo maitint, tai man gal
vos nesopa, ir aš susitau
piusiu ir litų (nereikės 'gy
dyt) ir maisto (nereikės 
maitint.).

Tokį šlykštų pasielgimą 
A. Gilmanas giria ir dar 
pasityčiodamas iš darbinin
kų ligonių ir jų tėvų sako— 
kad visi tėvai tur girt.

Besityčiodamas iš darbi
ninkų ligonių ir jų tėvų A. 
Gilmanas dar ir taip drožia: 
“Juk kiekvienas tėvas nori 
būt prie savo sergančio vai-l 
ko, idant jam galėjus pagel
bėt kame nors. Taipgi ir 
vaikas visuomet nori geriau 
sirgt pas tėvus, negu pas 
svetimus.”

Girdit, girdit, kaip gieda 
tas buožių užtarytojas. Bet 
ar paklausė jis, ar tur tie tė
vai galimybės gydyt savo 
vaikus, ar tur duonos, kad 
nors sausą plutą jam duot. 
O gal tas tėvas (jei tikrai 
jis išmetė savo vaiką) nepa
jėgė žiūrėt į savo sergančią 

. dukterį, nepajėgė žiūrėt, 
kaip ji iš bado turės mirt 
savo tėvų namuos. Ar ne
girdėjo A. Gilmanas, kad 
Lietuvoj jau ne vienas tė- 

/ vas pasikorė ar kitaip nusi- 
, žudė, nepajėgdamas žiūrėt 

į tai, kaip Jų vaikai iš ba- 
. do miršta?

A. Gilmanąs, išgirdęs apie 
atsitikimą su darbininke ir 
net neištyręs, kas ją ser
gančią išmetė į laukus, ar 
tėvas ar buožė (paleisda- 
damas paskalas, kad tai tė
vo darbas)*, Vieton to, kad 
išstot prieš buožių bjaurų 
išnaudojimą, užklumpa ne
laimingo ligonio tėvus ir 
imasi teisint buožę. Maža 
to, A. Gilmanas reikalauja, 
kad ligonės tėvas būtų pa
smerktas, o buožė iškeltas į 
geradėjus, nes buožė nepra- 

Įsikalto, o gerą darbą atli
ko.

Ar pripuolamas buvo da
lykas, kada Gilmanas išstojo 
su buožės teisinimu? Ne, 
n e p r i p u o 1 amas -dalykas. 
Kaip iš Gilmano laiško ma
tyt, jis stovi jo išgalvotų 
“gerųjų” buožių pozicijose. 
Jis skirsto buožes į dvi ka- 

r tegorijas. Rrie pirmos ka
tegorijos priklauso “buožės 

‘—buržujai,”* kurie aiškiau
sia kriminalįškus aktus pa
pildo prieš darbininkus 
kasdieną. (Tai ne marksistų 
pažiūros, o .liberalų pažiū
ros į bloguosius buožes.) 
Prie antrųjų gi buožių ka
tegorijos, kuriuos, A.? Gilma
nas užstoja, pas Gilnįaną 
priklauso tokie buožės, ku
rie apsirgusius darbininkus 
numeta tėvams. Gilmanas 
tuos buožes užsistoja ir 
reikalauja, kad ir komunis
tų spauda nedrįstų ant jų

*) Lietuvoj tikrai buvo toks 
atsitikimas,- kada buo-žė išvarė 
ligonį pas tėvus, ir ligoniui su
grįžus dar kartą išvežė ir iš

metė jį į laukus.

drą frontą kovai prieš fašizmo pavojų Amerikoje ir prieš 
Vokietijoj fašistiis, už gelbėjimą smelkiamųjų mirtin Vo
kietijos proletariato vadų!

užsipuldinėti, nes “taip ne
logiškai rašydami žinias 
savo laikraščiuose mes dau
giau skaitytojų neteksim, 
negu gausim.”

Deja, Gilmanas nepasakė, 
kokių skaitytojų neteks 
“Laisvė”, jei ji užsipuldinės 
ant Gilmano buožių. Jei Gil
manas galvoja apie tokius 
skaitytojus, kurie, kaip ir 
jis, Gilmanas, užsistoja buo
žes, tai “Laisvė” ničnieko 
nenustos, jei toki skaityto
jai atsimes nuo jos. Bet jei 
“Laisvė” visuomet išstos ir 
prieš tokius buožes, kūrinos 
Gilmanas giria, tai “Laisvė” 
daug naujų skaitytojų gaus.

Kai kam gal bus neaiš
ku, kodėl aš taip užaštrinau 
klausimą su Gilmano laišku. 
Tąm yra kelios priežastys. 
Pirmučiausia, pas Gilmaną 

I pasireiškė ta dešinumo rū
šis, kuri veda jį net mūsų 
klasinių priešų gynimui. 
Nors Gilmanas jau senai 
dirba komunistinėj spaudoj, 
bet ligšiol jis nepriėjo prie 
klasinio nusistatymo. Iš jo 
raštų, kaip ir iš jo piešinių, 
tryška buržuazinis libera
las, o draugai amerikiečiai 
į tai nereaguoja. Antra, 
Lietuvoj net darbininkai fe- 
derantai neužsistoja buožių, 
kada tie išmeta sergančius! 
darbininkus, nors visokie 
darbininkų priešai nemaža 
suka galvas darbininkams 
federantams. Vadinas, ta
me klausime eilinis darbi
ninkas federantas mums ar
timiausias, kaip Gilmanas. 
Kuomet komunistai kovoja 
Lietuvoj prieš tokius buo: 
žes, kaip ir prieš visą buo
žiją, Gilmanas mus toj 
kovoj nepaturi,, priešingai, 
jis paturi buožes, o federan- 
tai darbininkai, nors jie dar+ 
bininkų priešų aptemdinti, 
visgi dalyvauja toj kovoj. 
Trečia, toki raštai, kaip Gil
mano laiškas, tai puikus 
įrankis mūsų priešams prieš 
komunistus. Mūsų priešai, 
apsiginklavę tokiais laiš
kais, gal pakišt juos darbi
ninkams ir sakyt: žiūrėkite, 
buožės išmeta sergančius 
darbininkus, o komunistai 
net spaudoj užsistoja tokius 
buožes (ar Gilmanas komu
nistų partijos narys, aš ne
žinau, bet jis bendradar
biauja komunistinėj spau
doj). Ketvirta, draugai ame
rikiečiai turėtų kreipt dau
giau domės į klasių santi- 
kiavimą. Turėtų būt labiau 
jautrūs tuomet, kada Gil- 
manai imasi gint mūsų kla
sinius priešus ir tam gyni
mui išnaudoja komunistinę 
spaudą. Gilmanas išstoja 
su savo laišku buožių gyni
mui, siunčia, atvirą laišką 
spaudai, “Laisvė” deda tą 
laišką (tuomi daro klaidą), 
nors šiek tiek kritikuoja tą 
laišką, bet kartu ir teisinosi 
(“žinoma, šio tėvo pasielgi
mo niekas neteisino ir ne
teisins”, — rašo “Laisvė”. 
Nejaugi centro klausime 
teisiname ar neteisiname. 
Juk centro klausimas toj 
priemonėj, kurios imas buo
žės, kad atsikratyti nuo su
sirgusių darbininkų, ir ku
rią gina Gilmanas).. Kiti 
amerikiečiai skaito tą Gil- 
manę laišką ir tuc tuoj aus 
nereaguoja. Nors reaguot 
reikėjo tuč tuojaus^ kad 
daugiau nieks, ir, žinoma, ir 
laikinai (o gal ir nelaikinai)

Anglijos Nepriklausomo-
Darbo Partija pranešė 

Antrajam Internacionalui, 
kad ji iš jo pasitraukia. O 
N.D.P. buvo vienas iš di- 
dižųjų Antrojo Internacio
nalo šulų.

Tuo tarpu N.D.P. kreipėsi 
prie Komunistų Internacio
nalo delei pasitarimo, kaip 
ji galėtų įstoti. K. I. biuras 
atsakė, kad jis sveikina šitą 
N.D.P. žygį ir sutinką tuo- 
jaus pradėti derybas. Tai 
didelis laimėjimas Komunis
tų Internacionalui.

ji

1 lipt
Nepriklausomojoj Darbo 

Partijoj buvo karštų ginčų. 
Konferencijoj partijos va
dai stojo prieš Komunistų 
Internacionalą. Jie, tačiau, 
nedrįso ginti Antrąjį Inter
nacionalą. Jie kalbėjo apie 
tvėrimą naujo. Du ir pusė 
Internacionalo. Bet darbi
ninkai delegatai prie to ne
prileido.

Kitas svarbus klausimas, 
kuris sukėlė ginčų konfe
rencijoj, tai buvo atsineši- 
mas link nacionalio bedar
bių judėjimo. Partijos sek- 

I retorius Paton ir kiti tūzai 
dejavo, kad bedarbių judė
jimas yra komunistų vado
vybėje, todėl negalima jo 
užgirti ir jį remti. • Tūlas 
metalistas Peak atkirto po
nams sekamai:

“Mums bedarbiams ne: 
isvarbu tai, kas vadovauja 
nacionaliam bedarbių judė
jimui. Mes žinome, kad šį 
organizacija darbais i kovoja 
už mūsų teises.' Jeigu jai 
vadovauja komunistai, tai 
už tai jie tos vadovybės už
sitarnauja.”

Partijos vadovybė praki
šo ir konferencija nutarė 
remti nacionalę bedarbių om 
ganizaciją.

Sunku pasakyti, ką dabar 
darys Nepriklausomos Dar
bo Partijos vadai, kurie 
prakišo konferencijoj. Vei
kiausia, jie pabėgs iš parti
jos ir nušliauš į socialfašis- 
tų kempę.

Konferencijoj skirtumai 
buvo ne tik atsinešime lin
kui Internacionalo. Partijos 
sekretorius Paton ir jo ko
legos griežtai nusistatę 
prieš bile kokią revoliucinę 
taktiką kovoje prieš kapita
lą. Vienas toks šulas šitaip 
pareiškė: *

“Aš netikiu karui, o la
biausia civiliam karui. Mūsų 
kelias—išnaudojimas parla
mentarinės mašinos; Niekas 
Anglijoj nieko .nežino apie 
sovietus. Todėl mūsų liau
dis priprato dėti visą viltį 
ant parlamento. Tiktai par- 
lamentd keliu mes įvykin
sime socializmą.”

N.D.P. eiliniai nariai at- 
mestė savo vadų reformisti- 
nius kelius ir pasisakė už 
Komunistų Internacionalo 
taktiką—už taktiką neper
maldaujamos kovos prieš 
kapitalizma.

£.••• v .?•

nukrypę į buožių pusę ne
drįstų panašių laiškų siųsti į 
komunistų spauda.

M. B.
I-V-33 m.

Trockiniai renegatai ne
snaudžia. Kuomet Hitlerio 
valdžia Vokietijoj laka ko
munistų krauja, tai ant Ko
munistų Partijos ugnim' 
spjaudo ir trockistai. Pasi
vadinę “kairiaja komunisti
ne opozicija,” tie gaivalai 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
išdėsto savo nelemtus tiks
lus. Ten jie ne'tik pasmer
kia Komunistų Partiją, bet 
vadina ją “objektinga išda
vike.”

Užkariaut Vokietijos ko
munistų Partiįą, bei ją pa- i 
taisyti trockistams nebelikę > 
vilties. Bet; girdi, negalima 
laukti jos greito iškrikimo, 
susmukimo. Viena, gyvavi
mas Sovietų 'Sąjungos pri
duoda komūnistams gyvy
bės, antra-tebesimatąs nuo
širdus didelės darbininkų 
masės prisirišimas prie Ko
munistų Partijos.

Todėl, jie sako savo re
zoliucijoj, dar peranksti kel
ti obalsį naujos partijos kū
rimo. Tokį obalsį, girdi, su 
“pasipiktinimu atmestų ko
munistų masės ir simpati- 
kai.” Trockistai pasilieka 
kovoti prieš partiją iš vi
daus, griauti ją visais bū
dais, idant ant jos griuvė
sių būtų galima, sukurti 
naują partiją!

Tokie yra trockistinių re
negatų niekšiški tikslai V.Or 
kietijoje. Jie, < - taip kovo* 
ęląmi prieš Komunistų Par
tiją, objektyviai tarnauja 
kruvinajai Hitlerio valdžiai.

O pats Trockis* sušilęs 
stengiasi palaidoti Sovietų 
Sąjungą. Amerikos trockis- 
tų organe “The Militant” 
(geg. 27 d.) jis nerausda
mas pareiškia: “Sovietai 
prarado paskutines nepri- 
klausomingos svarbos lie
kanas ir liovės buvę sovie
tais.”

Trockis eina toliau ir 
tvirtina, kad Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partija irgi 
“nebegyvuoja.” O “darbo 
unijos visai sukriušintos.”

Gyvuoja tik Trockis, sė
dėdamas kapitalistinėj ša
lyj ir lodamas prieš darbi
ninkų tėvynę ir prieš komu
nistų judėjimą.

Gyvuoja sovietai — daug 
stipriau, negu kad nors pir
miau, Gyvuoja Sovietų Są
jungos Komunistų Partija; 
gyvuoja darbo Unijos. Troc
kio ir kitų renegatų nelai
mė yra tame, kad nei parti
ja, nei sovietai, nei unijos 
nieko su jais bendro nenori 
turėti.- Trockiui skauda, to
dėl jis užginčina jų gyvavi
mą.

Spenduoia Studentus už 
Prieškarinę Demonstraciją

‘ NEW YORK. — Miešto 
Kolegijos bosai dar suspen
davo penkis studentus Už 
dalyvavimą prieškarinėj de
monstracijoj kelios dienos 
atgal. Iki šiol iš Viso su
spenduota dvylika studentų. -

i.
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Antrądienis^ Birželio 6,1933 Trečias Puslapis
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"Priekalo”^ Dail. Literatūra ir jos Kritika
J. Buivydas.

t (Tąsa)
Pavyzdžiui:
“Tolimoj Mandžurijoj 
Parubežio tyruos
Į Sovietus žiūri jau

i Atsuktos martyros.”
Suk-tu dabar galvą, kas tos 

“martyros.” Tiesa, dasiproti, 
kad kąnuolės gali būti. Gyvo
joj kalboje pas lietuvius “mar- 

rtyros” nesivartoja, tai kam jas 
brukti,, kuomet suprantamas 
pavadinimas—kąnuolės, armo- 
tos, o d. V. Ž. sulietuvino ir 
“m arty ras.”

Toliau tos pačios eilės dar 
daugiau “patartina” lietuvių 
kalbą.
“Horižontas greitai kinta, 
Jūreiviams rūkyti užginta,. 
Iš lajyų. slaptingų triumų, 
Ne tai..dujų 
Ne tai dūmų.”

Kas tie “triumai?” Toliau 
terminas — “batonams?”

< Nei šis nei tas iš tokių ter
minų išeina. . . Tiesa, nors ei
lės temoje išlaikytos, bet pati 
jų technika yra prastoka.

“Priekalo” No. 6-tam d. V. 
žalionis apdainuoja Sovietų 
Sąjungos tramvajų. ~ J* 
tramvajus išeina nesupranta- Į 
mas, ar jis turi tramvajų, trau
kinį ar gatvekarį. Pavyzdžiui, 
jis dainuoja:
“Anksti tramvajus ritą kelia, 
Jo giesme miesto gatvės 

da;
Įstojęs į plieninį kelią, 
Linksmai jisai iš parko 

da.”
Pagal naują priekaliečių 

rašybą išeina, kad “tramvajus 
rita kelią,” kas tikrenybėje 
begalima, kad tramvajus ristų 
kelią. Tiesa, pasakys, ar jau 
nematai, kad galūnė turi nosi
nę ir turi dasiprotėti, kad 
“tramvajus rytą kelia?” Ei
lėms toji naujovinė rašyba ne
labai tinkama, bet tiek to. . .

. Bet tyliau, sakoma:. .
“Prišliuožęs tęn, kur žmonės 

knibžda,
Jis atsidūsta porą kartų,
Ir vėl .žaibuodamas, ūždamas, 

šnypšdamas.
Jis lekia, kiek tik ratai kerta.” 

Iš antro, punkto jau atrodo, 
rkad hė tramvajus, bet garve
žys, traukinys. O juk trau
kiniai' po miestą skersai, išil
gai nelaksto; jie tik ateina į 
miestą, ir išeina iš jo. čia ne
aiškumas tose eilėse.
i Dar'toliau, pas d. V. žalio- 

nį tramvajus išeina išmintin
gas, kad jis supranta, ką jam 
žmogus pasako. Pavyzdžiui: 
“Tramvajau, lėk, kad laikau 
stotų kariai kūribinės arenos!” 
Pas d. V. ž. išeina taip, kad 
tramvajuose nereikalinga ma
šinistų, krosnakurių ir kitų 
prižiūrėtojų. Pasakei: “Tram
vajau, lėk,” ir'jis lekia savo 

« vietoj;’ Gal kada bus toks 
dasiektas mechanizmas, 
dabar jo dar nėra, tai 
taip idealizuot tą tramvajų ? 
Toks idealizavimas d. V. ž. 
tramvajaus tai nelyginai kaip 
Amerikoj išgalvotas del ko
mercijos “King Kong” veika
las, .guriame piešiamas i virš-r 
gamtini? žjnpgus, kuris savo 
rankų . stiprumu svaido auto
mobilius, laužo New Yorko 
augŠtus namus. Panašiai iš
eina taip ir su tuo V. ž. tram
vajum; ;

“Priekalo” No. ;7-tam, d. V.
D e m j an 
nuo pe- 
Gražiai

Kapitalistinėse šalyse' prole
tariatais, kilus karui, neis ant 
pašaukimo fabriko garso, kad 
“šaliai” pavojus ištiko. To
kiam atvejyj veikia prievarta, 
veiks ir ateityje pas kapitalis
tus. Sovietų Sąjungoj aišku, 
kad proletariatas eis ginti sa
vo šalies reikalus liuosnoriai. 
Skirtumas yra. Tai kodėl d. 
V. ž. to nepadarė’ savo eiliavi
me ?

“Priekalo” No. 12-tam d. V. 
žalionio telpa eilės apie bul
ves, kur sakoma:
“O bulvė—sutvėrimas gan le

pus :
Jei tik neperrinksi ir nesupilsi 

; rusi n,
Sųdrėks jinai, pajuoduos ir 

supus,
Ir mes per mėnesius be bul

vių būsim.” ' ’ ’

Atrodytų lyg pašaipą apie 
bulves, kad joms priduoda bi- 
blišką atsiradimą, “O bulvė— 
sutvėrimas gan lepus;” atro
dytų, kad SSRS atsirado nauji 
sutvertojai, kurie bulves tve
ria. Tai kur jau kolektyvie- 
tis, kuris jas augina? Nema
nau, kad, sutvėrimais bulves 
pavadinti, yra tinkama prole- 
tariškam mene, kuomet pas
kui nurodoma, kaip jas prižiū
rėti.

“Priekalo” No. 1-mam už 
1933 metus d. V. žalionis duo
da eiles “Raudonasai vedin- 
gas” ir “Šautuvėlis.” Pirmuti
nės sektos iš E. Veinerto, o an
tros iš N. Asejevo. Abejos ei
lės savo turiniu ir kalba ge
ros. Tik, mano nuomone, drau
gai SSRS daro klaidą, kad jie 
tankiai naudoja ne tas raides, 
kurios turi būt naudojamos. 
Pavyzdžiui, “Mūšin tvirčiau 
pasirenk!” Kada galūnė “k,” 
o ne “g,” tai išvadą yra, kad 
ne “pasireng,” bet “pasi
rink.” O juk mūšį pasirinkti 
ne visada pavyksta, tankiai 
priedas iššaukia, ir ar tu nori 
ar ne, turi stoti.
, “Priekalo” No. 2-ram telpa 
poema d. V. žalionio “Karas 

.karui.” Tos. eilės saVo; temą 
Puikios eįlės, gryna aiški klaiko, parodo kaip SSRS pro

letariatas skinasi sau kelią į 
komunizmą. Puikios eilės! 
Bet vargas su d. V. žalioniu 
tas, kad jis linkęs “papuošti” 
naujasi terminais savo eiles, 
o kas nusususiai (Nei vienam 
komunistui nėra leistina taip 

,vadinti nei jokią tautą.—R.) 
lietuvių tautai yra perdaug, 
kuri neturi tinkamų žodynų ir 
sunku suprasti tuos jo nukaltus 
“perluš;” o dar labiau, kad 
mūsų darbininkiški raštai ski-J 
riami tik darbininkams, o ne 
kokiems inteligentams, tad kai 
boję reikia naudoti daugiau 
suprantamus, daugiau naudo 
j amus terminus.

Pavyzdžiui: 
“Kai gamybą pakelia 

kas—
Ir jisai taikos sargyboje at

likęs
Savo pareigą: naujų martenų 

plienas—
Reiškia, gimė dar šarvuočius 

vienas.”
Atrodos iš minties, kad tos 

,“martenos” yra koks kąnuolės 
metalas (liejyklos kakalis.— 
•—Red.), tai kam duoti nau
jas vardas? Toliau vėl: “Kai 
stpudentas prendžia tetore- 
mas.” Kas tos teoremos, ką jos 
reiškia, paprastas skaitytojas 
nesupranta. Draugas V., ž. ver
timuose ne tiek tų “moksliš
kų” terminų naudoja, bet jau 
originalėse, tai pilnai “žiba.” 
Atsimenu, kaip kartą J. J. 
Kaškiaučių SSRS drg. 
už naujovinius 
patys save pamiršo ir vargina 
skaitytoją su visokiom marty- 
rom, teoremom ir tam pana
šiais “perlais.”

Draugas V. žalionis yra vie
nas jau skaitomas iš geriausių 
dabartinių darbininkiškų poe
tų, tai iš jo ir reikia reikalau
ti geriau apdirbtų eilių, kaip 
turinio žvilgsniu, taip technika 
ir kalbos grynumu, o to pusė
tinai trūksta jo eilėse, ypatin
gai, kurios tilpo “Priekale.” 

Aš - esu tikras, kad jeigu

leidę, ir tiek. Tad d. D. Bied
nij šaukia: “Rangykis kaimie
ti, nuo pečiaus!” Pirma revo
liucijos metai, dabar SSRS sta
tyba naujos industrijos, stei
gimas kolektyvų, miegot ir 
svajot nėra kada apie varškę, 
apie smetoną ir kitus prismo- 
kus, bet dirbti ir dar dirbti 
del socializmo, del komunizmo. 
Puikios eilės, puikus pažini
mas kaimiečių psichologijos!

“Priekalo” No. 8-tam d. V. 
žalionis pateikia įžangą į po
emą- “Socialistinis rajonas.” 
Puikios eilės, kurios atvaiz
duoja SSRS K.P. ir jos vaid,us 
su tais kurie į 5 Metų Pla
ną žiūrėjo, kaipo į svajonę, 
kaipo į negalimą dalyką. Ei
lės plačiai ir aiškiai išdėsto tų 
“T o m ų”-T a m ošiu abejones, 
svyravimą, kad perdaug pasi
meta, bet SSRS proletariatas 
po vadovyte K. P. parodė Ta- 
mošiams, kad galima industri
ją iškelti ant lygios skalės su 
kapitalistinėmis valstybėmis. 
Tas šiandie veik jau SSRS at
siekta.

Pas lietuvius dalinai priimta 
Pas jį vadinti Tamošius, o ne “To- 

kaip tai vadina SSRS 
išeina iš 
(Kodėl ne

bun

du n-

bet 
kam

Palionio vertimas 
Biednij eilių “Lipk 
čiaus.” Puikios eilės! 
išverstus ir tyra suprantama 
kalba. Pavyzdžiui, skamba 
jos taip:
—“Užteks jau! Gana prisva- 

jojome,
—Gana į lubas prisižiopsojo- 

me,
—Ant pečiaus gulėjom
—Ir.yarškę mylėjom.”

Tas pasakyta apie kaimietį 
ir jo’psichologiją, kaip tikrai 
yra šū jais. Jie tankiai tik 
svajoji 'apie varškę, bet dryb
so ant pečiaus apkiautę, apsi-

mano’kritika -d.?; V; - žalionio:, prisirengęs užmušt- poiieistą-,: : : • Tarptautinio: : Darbininkų: -vuoja-taip ivadinama Eede 
nepataisys, tai jau vis vien • 
pagadins. \

(Daugiau bus)

Livermore, Calif
Įdomus Darbininko Teismas

Gegužės 25 d. čionai prasi
dėjo teismas John Šorio, jau
nuolio, 21 metų .amžiaus dar
bininko, kuris buvo areštuotas 
per lauko ūkio darbininkų 
streiką Niles, Cal. John Šorio 
vadovavo tam streikui. Policija 
ir miestelio valdininkai viską 
darė, kad kaip nors sufabri- 
kuot suokalbį prieš tą jaunuo-

įmas, 
draugai. “Thom 
angliškos kalbos, 
iš aramajų arba chaldejų— 
žydiškos kalbos?—Red.) “To
mas,” kaip SSRS draugai va
dina, tai išeitų knygų tomas. 
“Tomais” Tamošius pavadina 
ne vienas d. V. žalionis, bet 
lyg taisyklė priimta pas visus 
SSRS lietuviškus laikraščius 
Tamošių Tomu vadinti. Aš 
manau, kad mes amerikiečiai 
turėtume daugiau teisės savin
tis “Thomas-Tomas,” bet mes 
vietoj suanglinto žodžio tiesiai 
vadiname “Tamošius” nevier- 
ninkaš. ; » ,

“Priekalo”* No. 9-tam d. V. 
žaliohig duoda vertimą iš vo
kiečių kalbos “Kūdikio žvilgs
nis/’] 
kalba.

“Priekalo” No. 10-tam d. V. 
Žalionio dviejų eilių sekimas, 
kurias su pasididžiavimu dai
nuoja SSRS darb. masės. N. 
Vladimirskio parašyta daina 
apie didvyrius puiki: 
“Jeigu vėjas ore švilpia, 
Niaukias vakarai— 
Šveisk, kazoke, balnui kilpą, 
Bėrį šerk gerai!”

Visiems aišku ir supranta
ma, kad SSRS darb. pasiren
gę bi sekundą pasitikti užsie
nio kapitalistus, jeigu tie ban
dytų veržtis į SSRS žemę. Tas 
budėjimas aiškiai atsispindi 
šiose eilėse. Nors d. V. žalionis 
pasekė d. N. Vladimirskio ei
les, bet jos puikios!

“Priekalo” No. 
V. žalionio eilės 
karas,

ritmo skambėjimą, o 
nesusitaiko. Pavyz-

aršų

11-tam d.
‘Paskutinis 

eilės savo turiniu ne
blogos, bet ritmas šlubas ir ter
minų naujų prikalta, kad su
taikyti 
vistiek 
džiui: 
“Į karą
Šauks fabrikai.
Proletariniu maršu 
žengs pulkai, 
Žengs rikiuotėj plieno Rūras, 
Sukilimais trenksės jūros, 
Švies padangę kruvinas paža

ras—
Paskutinis bus karas.”

Galima daleisti, kad fabri
kai šauks į karą, kaipo kokį 
perspėjimo ženklą paduodami, 
kad šalis užpulta priešų ir 
savus šaukia ginti ją. Bet juk 
čia kalba eina apie “paskuti
nį karą.” Juk aišku, kad ir 
kapitalistų šalyse šauks fabri
kai į karą skerstis už jų rei
kalus. Tai jeigu perstatyti 
simbolu fabriko šauksmą, tai 
ir kapitalistinių šalių darbinin
kai turėtų grieždami maršus, 
pulkais mestis į karą? Aišku, 
kad pats autorius nesutiks. 
Tai jeigu taip, tai “plieno Rū
ras, sukilimais trenksės jūros,” 
netokia prasme įvyks.

lieji

barė
žodžius, bet

Teismas turėjo įvykt 'Niles, 
Cal. Bet Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advokatas 
matė, kad šio miestelio valdan
čios klasės,agentai yra pasiry
žę daryt viską, kad pasiųst 
jaunuolį į kalėjimą; todėl mū
sų advokatas išreikalavo per
kelti teismą į kitą miestą. Tad 
teismui buvo paskirta Liver
more.

Prisirinko žmonių pilnas tei- 
smabutis, ir Livermore darbi
ninkai dar pirmą sykį turėjo 
progą būti panašiame teisme. 
High School ės studentai, kurie 
rengiasi j advokatus, buvo taip 
pat atvesti pasiklausyti teismo 
ir sugrįžę išduoti raportą ir 
savo nuosprendį.

Džiurėn buvo išrinkta 9 vy
rai ir 3 moterys. Prasideda 
liudijimai. Prokuroras šaukia 
liudininkus. 7 policistai stoja 
badyti prieš jaunuolį, kaip jis 
esąs pavojingas, kaip jis buvęs

ne-' prišnekėjo jie ii/ :vi^olpų kitų Apsigynimo : advpkatąs reiVą-
,,provokatoriškų, n^įihjohių. lavo naujo jaunuoliui teismo, #

I Tarptautinio Darbininkų Ap-; kuris .ir, paskirtas ant gegužės ! gelbsti “farmeriams. 
įsigynimo advokatas Anderson 131 dienosi 
gana puikiai šokino policistus 
liudininkų kedėje. Jis prive
dė, kaip jie kiekvienas - vis 
skirtingai melavo, pasistatyda
mi save ant juoko.

Pašauktas jaunuolis ir du 
liudininkai iškėlė aikštėn bjau
rius policistų melus, ir nurodi
nėjo, kaip jie brutališkai puo
lė streikierių susirinkimą, dau
žydami galvas vyrams ir mo
terims be skirtumo, mėtydami 
gasines bombas, ir kaip poli
cistai vaikščiojo po streikierių 
stubas ir daužė jų rakandus.

Džiurėje ir tarp susirinkusių 
matėsi didelis , pasipiktinimas 
panašiais policijos darbais.. , , 

. Studentai labai, atydžiąi tė- 
mijo kiekvieną liudijimą iš 
abiejų pusių.

Teismas tęšėsi nuo 10 vai. 
diena iki 7 vai. vakaro. Džiu- 
rė sugrįžus perskaitė, prie ko
kios išvados džiurė priėjo: 11 
džiurimanų rado jaunuolį ne
kaltu, o vienas balsavo, būk jis 
esąs kaltas. Kadangi 
laujama vienbalsio 
sprendimo, todėl 
prendis negalėjo 

j sulig įstatymų.
Teismabutyje

trukšmas, ypatingai tarp stu
dentų, kurie savo tarpe, matyt, 
padarė nuosprendį, kad jau
nuolis nekaltas; pradėjo atsi
liepti į teisėją, kad paliuo- 
suotų tą jaunuolį. Teisėjas ėmė 
daužyti kūju į stalą ir pareiš
kė: “Kuris dar kartą atsilieps, 
bus areštuotas.”

J provokatoriškų. nbpįmjohių.
* m i i • • T'v 1 • • ’ 1

reika- 
dži u rėš 

tuomi nuos- 
būt išneštas,

kilo didelis

užsilpai- 
studen-

Pirmajam teismui 
gus, (teko kalbėtis su 
tais. Visi sako,.kad jaunuolis 
nekaltas; ir išsireiškia šitaip: 
Mes labai linksmi, kad galėjo
me būti šiame teisme; matė
me, kaip neteisingai policija: 
liudija prieš streikierius. Sa
ko, dab.ar suprantame, kad 
kaltinirhar buvo ! sUfabrikuoti 
ir prieš Tom Mooney ir jis 
nekaltai pasiųstas į San Quen
tin kalėjimą.

■ Puikią lekciją gavo tie stu- 
dehtai, kurie buvo šiame teis
mo; jie pamatė, kaip valdan
čioji klasė yra pasirįžus pas
kandinti darbininkus kraujuo-

I : . 1 • ’ ise. . 1 *
Šio miesto valdininkai ir po

licija iš' piktumo! kramtei sau 
pirštų galus, kai išgirdo stu
dentų išsireiškimą kas link to 
teismoi, ■ i • ;

Ten Buvęs

Graftas Visuose Val
džios Departmentuose

ral Farįn BoJrd; kuri pa
jos

■ apiekoje buvo. $500,000,000/** 
Dabar paaiški, kad dvi di
delės privatinės korporaci-, 
jos, ''papirkdamos valdinin^ vrf 
kus,! skolines pinigus iš Fed- (i 
erai Farm Board žemais , 
nuošimčiais, o paskolino far- 
meriams augštais nuošim
čiais. Tuo būdu tos korpo- • ; 
racijos šimtus tūkstančių \ 
dolerių susižėrė sau į kiše- 
nius.

WASHINGTON. — Dar 
daugiau grafto iškyla vai-Į 
džioje. Jau keli metai gy-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies' už žemą kainą
Penkių Rūsių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

I ’ DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
J čia randasi lietuviška aptieka, kurioje gaįįma pirkti vaistus daug 
J prieinamesne kaina, ne!gu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT
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PIKNIKAS SU PROGRAMŲ
■ 1 • ■ ' • i ■ f r ; i : ' : < • ? ! i . ( ;

RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2dcas .APSKRITYS

Nedėlioję., 18 d. Birželio-June, 1933
' VAICIONIO MEADOW GROVE, CRANFORD, N. J.

PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ. ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI

' i H

PROGRAMOJE DALYVAUS KETURI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CHORAI: BROOKLY- 
NO AIDO CHORAS; NEWARK0 SIETYNO CHORAS; ELIZABETH!) BANGOS CHORAS IR 

GREAT NECKO PIRMYN CHORAS.

Bus prakalbos ir įvairių sportiškų žaislų. Iš Brooklyno atvyks busais ir taipgi philadelphiečiai 
rengiasi skaitlingai dalyvauti. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
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Ketvirtas Puslapis L AIS V ft
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ĘRIDGEPORT,. CONN.. .
i Birželio 7' dieną, peredos- vakare, 
7:30 ,val., 704 Lafayette St. įvyks 
lietuvių bedarbių susirinkimas. To
dėl dirbantieji ir bedarbiai susirinki
te į paskirtą vietą apkalbėti bedarbių 
reikalus. (132-133)

FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.

CEMENTAS
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IŠ SLA 3-čio APSKRIČIO SUVAŽIAVIMO

(Tąsa)
XI

PIRMYN
1

Gaspadoryst.e
Glėbas vaikštinėjo iki aušros ir asmeni

niai vadovavo darbininkų grupėms./ Ant 
gatvių, su šautuvais už jų pečių stovėjo plie
niniais veidais darbininkai. Gatvėse girdė
josi batų trypimas, augštai gi skaisčiai ži
bėjo žvaigždės. ( ,

Žukas—stovi sargyboje. Visai kitas Žu
kas, ne nuolatos išrtietinėjaritis, o drdsus, 
tylus kareivis su šautuvu ant pečių. Kada 
prie jo priėjo Glėbas, tai nebuvo senovinio 
nusiskundimo. Pro didelius veidrodinius 
langus girdėjosi moters verksmas—buvu
sios turtuolės.

—Drauge Žukai, kas čionai dirba?
—Dirba? Girdi, kaip verkia turtuolė. 

Čionai dirba Savčukas, Daša, Siergiejus ir 
du čekistai. Įeik, pažiūrėk, kaip jie varto 
buržuazijos lizdą.

—Žukai, na, kaip tavo darbas Ūkio Ta
ryboje? Ar daug sugavai “blakių?”

—Ho-ho-ho, draugei Nueik į svečius 
pas “čekos” vadą draugą Čibisą—pamatysi. 
Aš juos jau šiandieną prie sienos pastaty
čiau. Iki kiek yra neteisingų žmonių! Šra- 
mą aš vistiek prie sienos pastatysiu. Kiek 
jie prikankino darbininkus; prilindo viso
kių žulikų, ponelių, inteligentų, o ir iš dar
bininkų atsirado blakių. Bet mes taip jiems 
užkursime pirtį, kad net danguje bus 
karšta.

Plačiame koridoriuje stovėjo raudonar
mietis su’ šautuvu; dideliame kambaryje 
įnatėsi ant lovos verkianti moteris; . Vi
duje diPbo eilė draugų. Glėbas drąsiai ka
riškais žingsniais įėjo į kambarį. Moteris 
pusiau nuoga, nustebusiomis akimis žiūrė
jo į darbininkus, kurie kraustė iš-spintų ir 
komodų daugybę drabužių, apvalkalų, rūbų.

Žmogus su minkštais apsiavais, auksi
niais rėmais akiniais, ilga balta barzda, 
stovėjo prie rašomojo stalo ir šypsojosi.

Sugabia ranka Daša atrinkinėjo iš dra
bužių, ką rado naudingo darbo žmonėms, ir 
dėjo į kraitinę.*

—Tai del vaikų namų... vaikučiams. O 
suaugusiems kiek daug audeklų! štai 
žmonės neturi drabužių, o pas juos kalnai. 
Tai kiek bus galima aprengti vaikų.

—Štai šėtonai, kiek susikrovė turto,— 
rūsčiai kalbėjo Savčukas. Darbininkai ap
sirengę maišais, o šie nevidonai tiek turto 
susikrovę ir paslėpę...

Sergiejus stovėjo su šautuvu rankose ir 
nežinojo, kas daryti. Jis čionai praleido sa
vo jaunystės dienas. Namas advokato Čir- 
skio, kuris gerai buvo pažįstamas su Ser- 
giejaus tėvu. Čirskis yra socialistas, narys 
Valstybės Dūmos visų jos sušaukimų ir na
rys Steigiamojo Seimo nuo socialistų. Ser
giejus nežiūrėjo į jį, bijojosi, kad jis nepri- 

ieitų prie jo, nepasisveikintų ir neprakalbė
tų. Jis nudavė, kad nepažįsta čirskio ir 
stengėsi būti'rantus, bet kojos drebėjo. 
Čirskis žiūrėjo į jį ir atrodo, kad lauke 
progos prakalbėtu ! • '!

—Sergiejau, ir jūs užsiimate tokiais už
puolimais ir grobimais mano turto? Se
niau mes tą vadindavome plėšimu. Dabar! 
jūs veikiausiai eisite pas savo tėvus ir tą 
pat padarysite? Gal būti, ten savo tėvui 
paliksite daugiau, negu man. Ar jūs ne
galėtumėte ir čia, kaipo senas pažįstamas, 
kiek nuolaidesnis būti?

—Sergiejau, Sergiejau balandėli!—šau
kė Čirskio moteris.—Tu savo laiku buvai 
mums geras. Ir ką dabar darai? Nejaugi 
tu apiplėši mus?

Sergiejus, norėdamas būti kietas ir drą
sus, dar daugiau suspaudė šautuvą ir, žiū
rėdamas pro Čirskį, kietai tarė:

—Taip, mano tėvui bus tas pat, kas ir 
jum. Kaip ir jūsų, bus jo atliekami dra
bužiai ir kambariai konfiskuoti.

Kada tarė tuos žodžius, jam pasidarė 
lengva, o Čirskis palingavo galva ir pra
bilo : ,

—Taip, taip. Jūs išmokote būti be galo 
žiaurus. Sveikinu!

Daša atrado didelę lėlę ir padavė mer
gaitei, sakydama:

—Kokia graži lėlė! Mergaite, paimk ją, 
veikiausiai tu nerimavai, kada pametei. 
Oi, kaip jūs abi gražios!

Mergaitė su džiaugsmu nutvėrė lėlę ir 
prisispaudė prie savęs. Motina rūsčiai pa
griebė mergaitę už rankos ir piktai pra
kalbėjo:

—Nina, nedrįsk imti! Eik čionai! Tu 
matai, kaip jie begėdiškai grobia tavo dra
bužėlius. Mesk lėlę! Mesk!

—Mama, tai mano lėlė, mano,—priešino
si mergaitė. Daša, į mergaitės motiną žiū
rėdama, kietai suraukė kaktą ir pridėjo:

—Ponia, kaip jums ne gėda!
Savčukas dirbo ir piktai bumbėjo:
—Štai šėtonai kiek gero prisigrobė, o dar 

darbininkų draugais esą nuduoda. Tokis 
jų darbas bjauresnis už vagių. Et, įkyrėjo 
man tas atėminėjimo darbas ir atrodo sun
kesnis už fabriko darbą.

Daša priėjo prie Glėbo ir jam atrapor
tavo:

—Glėbai, viskas surašyta. Paimame tik 
perteklių. Iš drabužių ir kitų rūbų palie
kame jiems po dvi eiles. Manau, reikia pa
imti dalį paveikslų, indų, knygų ir kitko. 
Tas reikalinga vaikų priežiūros namui.

—Ne, viską kitą, apart drabužių, nelie
si. Kaip antra valanda apleisti namą,— 
rūsčiai komandavo Glėbas. Glėbas pasive
dė į šalį Sergiejų ir klausė:—Kur namas 
tavo tėvo? Eisime pas jį į svečius.

Sergiejus negalėjo suprasti, ar tai buvo 
draugiškas pajuokavimas ar kas.’ ' Jis už
simetė šautuvą ant pečių ir atsiliepė:

—Gerai, su jumis aš patsai galiu eiti ir 
parodysiu. Netoli.

—Ne, aš manau, kad tau nepritinka ten 
eiti. Tėvams bus be galo sunku. Mes gi 
ne kankinti juos einame, o reikalingu dar
bą atlikti.

Sergiejus kietai paspaudė Glėbui ranką.
žvaigždėtas dangus. Kalnai nakties 

tamsumoje matėsi, kaip per rūkus. Vieto
mis leido kas tai signalines šviesas. Pla
čiąja gatve tvarkiai maršavo Raudonosios 
Armijos kovotojai. Durtuvų, kaip giria. 
Dundėjo vežimai. Raudonoji Armija žen
gė tvarkiai. Glėbas prisiminė, kaip visai 
nesenai ir jis buvo jos dalelė. O dabar jie 
eina, o jis čionai. Kodėl jis čionai, kada jo 
vieta ten? Raudonojo pulko komandierius 
—šalmas jam ir dabar puošia galvą. Jis 
plačiais žingsniais žengė, kad pasivyti juos, 
bet būrys jau užsisuko už namo kampo...

. ’ 2
Seigiejaus Namai

Glėbas įėjo per atdarus vartelius į sodą 
ir matė ne tai, kas buvo kitur. Paulina 
stovėjo prie krūvos drabužių. Gromada ir 
Lošakas nešė laukan drabužius ir knygas.’ 
Per atdaras duris žiūrėjo smagus senelis, 
juokėsi ii šaukė:

r •—Imkite viską.... viskų! Visą tai buvo 
įgyta, kąd padarius sau niekšišką gyveni
mą. Sulįuopimas.’ Saumylystė buvo ir yra 

' iki pat mirties bjauri. Tam ateina galas.
Taip, draugai:'.'. j; •

Paulina, didelėmis •’ akimis žiūrėdama į 
Glėbą, smagiai prakalbėjo:

—Glėbai,‘pažiūrėk į tą stebėtiną senęlį. 
Jis skirtingas nuo kitų žmonių. Jeigu tu 
būtum matęs, kaip jis linksmai pasitiko 
mus ir kaip drasko savo ^praeities privati
nio gyvenimo lizdą!—Paulina smagiai žiū
rėjo į Glėbą ir gėrėjosi. Artimai pro Ču- 
malovą kariškais žingsniais praėjo vyras su 
viena ranka. Jis numetė Glėbui piktą 
žvilgsnį. Glėbas palydėjo jį akimis ir pa
tvarkė :

—Pilieti, prašau apsistoti!
(Daugiau, bus)

Kam Reikėjo Atmesti Bendro 
Fronto Rezoliuciją Bedarbių 

Reikalais?
BRIDGEVILLE, Pa.— Ge

gužės 28 dieną 1933 m. atsi
buvo SLA 3-čio Apskričio su
važiavimas. šiame suvažiavi
me nieko tokio svarbaus nebu
vo, apart Apskričio valdybos 
bei komisijų raportų. Ir buvo 
darinkta Apskričio valdyba, 
bei komisijos, tai ir viskas. 
Suvažiavime dalyvavo 24 dele
gatai ir Apskričio valdyba, 
kur sudarė suvirs 30 dalyvių. 
Įnešimų veik jokių nebuvo, 
apart tik SLA 128 kuopos de
legato J. Gatavecko, kuris su
važiavimui patiekė rezoliuciją 
bedarbių klausimu; bet rezo
liucija; buvo atmesta. Už re- 
zoliuc. balsavo 8, prieš 14; ki
ti susilaikė. Įnešimų komisijos 
didžiuma: J. Virbickas ir A. 
JanuleviČius stojo už atmeti
mą, o komisijos mažuma, V. J. 
Količienė stojo už priėmimą. 
Didžiuma argumentavo, kad

reikalavimai, o ir šitas suva
žiavimas susidėjo iš darbinin
kų, apart poros biznierėlių, 
—bet ir šie dirba labai ilgas 
valandas, ir tai sunkiai ver
čiasi. Tad kam čia, rodos, rei
kėjo priešintis patys sau?

Ar pašalpos bei apdraudos 
organizacija neturi rūpintis šio 
j e rezoliucijoje pateiktais rei
kalavimais, kurie paliečia vi
są darbininkų klasę, arba dar
bininkų klasės gyvybę? Juk 
pašalpos bei apdraudos orga
nizacijos svarbiausia tam ir 
yra, kad rūpintis savo narių 
medžiaginiais bei elementari
niais reikalais, tai gi ir gyvy
bės palaikymu.

Už rezoliuciją kalbėjo K. Le 
liušis, J. Gataveckas; o prieš 
kalbėjo J. J. Kizus, kuris 
pareiškė sekančiai: “šioje re
zoliucijoje yra tiek daug pri
rašyta, kad reikėtų kokias dvi 
dienas svarstyti, iki būtų gali
ma viską išspręsti.“ A. Vąino- 
rius pareiškė, kad šita rezo-

ROCHESTER, N. Y.
Bedarbių Tarybos masinis mitin

gas įvyks birželio (June) 7-tą d. 8 
vai. vakare, ant Washington Square, 
už bedarbių apdraudą, prieš nukirti- 
iną pašalpų, prieš Smirną jaunuolių j 
kempes, prieš grąsinimą sulaikyti 
pašalpą, kad tėvai neduoda vežti sa
vo sūnų į Roosevelto kempes. Už 
organizavimo Bedarbių Tarybos, už 
piniginę pašalpą vietoj Čekių, ir t.t. 
Visi lietuviai bedarbiai, mažai dir
banti ir pilnai dirbanti jeigu tokių 
dar yra, ateikite į tį masinį mitin
gą užprotestuoti prieš valdžios tuos 
visus užsimojimus ant bedarbių ir 
mažhi dirbančiųjų.

Bedarbis.
: , (132-133)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 8 birželio (June) 
315 Clinton St. Bus ir Drg. Šukys. 
Todėl kviečiame ne tik' narius, ale 
visu šio miesto lietuvius darbininkus 
dalyvauti šiame susirinkime, kur tu
rėsime progos išgirsti prakalbą ‘ seno 
ir, kovingo veikėjo darbininkų klasės 
reikalams. Jau atėjo nauja knyga 
ir šiame susirinkime bus dalinama

nariams. Ateikite visi nariai ir at 
slveskite Įeitus darbininkus.' ' : c 
’’ p’ į(132f^

DETROIT, MICH.'
IJ>SA 1? kp. susirinkimas įvyk 

birželio 7-tą d., trečiadienį, 7:30 vai 
vakare, Draugijų svetainėje, kampa 
25-tos ir Vemor Highway. Narei 
stengkitės dalyvauti.

• Sekr.
(131-132

WORCESTER, MASS* Į i 
Atydai Worcesterio Lietuviams

8 dieną birželio čia kalbės profe 
sorius H. Dana apie Sovietų Sąjun 
gą ir rodys illiustruotus paveikslus 
Po prakalbų bus galima duoti klau 
simai, į kuriuos profesorius atšaki 
nes. Dana buvo Sovietų Sąjungoj) 
tris kartus ir. yra gęrai susipažinę! 
su Sovietų tvarka. Pradžia 7;S0 vai 
vakare, Washbiirh Hall, Wbrcfesteryj 

Visus kviečia atsilankytį Komit.

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugys 

tčs susirinkimas ’ įvyks nedėlioję 
birželio 11 d., 10 vai. ryto, ;J. <Danu 
levičiaus svetainėje, W. Ridge St 
Nanticoke. Visi draugijos naria 
būtinai turite atsilankyti, nes jū 
žinote, kad Kapinės buvo daug! tai 
sytos ir valdyba pilnai raportą iš 
duos. Taipgi, katrie neužsimokėj, 
assesmentus, turit ateiti ir užsimo 
keti.

Sekr. E. C.
(131-133

rezoliucija yra politinio pobū
džio, o SLA kaipo pašalpos bei 
apdraudos organizaciją toki 
dalykai kaip bedarbių reika
lai, neturi apeiti. Tad čia 
žemiau telpa ta rezoliuc., kur 
mes matysime, ar ta rezoliuci
ja ištikrųjų yra politinio po
būdžio, kaip argumentavo tūli 
delegatai ar ne. čia mes skai
tome tą rezoliuciją:

Rezoliucija Bedarbes 
Klausimu

“SLA 3-čio Apskričio įvykęs 
suvažiavimas 28 d. gegužės 
1933 m. Elks Hall, Bridgeville, 
Pa., priėmė rezoliuciją bedar
bės klausimu sekančio turinio:

“Kadangi Jungtinėse Vals
tijose Amerikoje yra apie sep
tyniolika milionų (17,000,000) 
bedarbių, su šeimynomis bus 
apie šešiasdešimts milionų 
(60,000,000), kurie pusba
džiai gyvena1 arba daigelis 
stačiai badauja del stokos mai
sto, tai yra apie pusė šios ša
lies gyventojų stovi bado pa
dėtyje, arba apie pusė gyven
tojų badauja turtingiausioj ša
lyj pasaulyje;

“Kadangi bedarbės pabaigos 
nesimato, nes naujos pagerin
tos mašinos kasdieną išmeta 
šimtus ir tūkstančius darbinin
kų į bedarbių eiles, kurie pa
silieka pastoviais bedarbiais 
ant visados, ir nėra vilties pa
sidaryti pragyvenimą sau ir 
savo šeimynoms,—

“Todėl šitas SLA 3-čio Ap
skričio suvažiavimas stovi už 
sekančius bedarbių reikalavi
mus: 1. Už didesnę bedarbių 
pašalpą; 2'. Už bedarbių ap
draudą darbdavių ir valdžios 
kaštais; 3. Už veltui suteiki
mą medikalės pagelbos bedar
biam ir jų šeimynom; 4. Prieš 
uždarinėjimą gazo, elektros ir 
vandens* 5. Prieš mėtymą iš 
namų bedarbių šeimynų delei 
negalėjimo rendų užsimokėti; 
6. Prieš pardavinėjimą darbi
ninkų namų už skolas ir tak
sus. 7. Prieš Pinchoto pateik
tą Commissary planą; 8. Prieš 
Roosevelto pateiktą verstiną 
darbą kempėse su vienu do
leriu mokesties į dieną; 9. 
Prieš algų kapojimą iki že
miausio laipsnio, ir 10. Prieš 
darbininkų persekiojimą ir te
rorizavimą visokioj formoj.

“Taipgi . šitas SLA 3-čio Ap
skričio suvažiavimas ragina 
visas SLA kuopas, priklausan
čias šiam Apskričiui, koope
ruoti (bendrai veikti) su ben
dro fronto komitetu, kurį iš
rinko Bendro Fronto Konfe
rencija 23 d. balandžio š. m. 
Lietuvių Mokslo Draugijos na
me, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa.“

“J. Gataveckas, SLA 128 
kuopos narys (delegatas).“

Taigi, kaip matome, ar čia 
yra kas tokio baisaus šioje re
zoliucijoje, kurią šitas suva
žiavimas atmetė ? Nieko tokio! 
Čia yra labai svarbūs bedar
bių ir dirbančių darbininkų

liucija yra politinės partijos
reklama; tą patį pasakė ir Pa- 
barčius. Gi S. Bakanas pasa
kė, kad “čia minima apie ben
drą frontą, kur bendro fronto 
nebuvo ir negali būti.“ Ir visi 
šie kalbėtojai, tik išskyrus Le- 
liušį ir Gatavecką, prašė susi
rinkusių, kad visi balsuotų už 
atmetimą šios rezoliucijos.

Jeigu šioje rezoliucijoje pa
teikti reikalavimai yra politi
niai, kaip didžiuma delegatų 
argumentavo, tai tokia politi
ka darbininkų klasei yra labai 
naudinga, ir kiekvienas darbi
ninkas bei darbininkė turi už 
tokius reikalavimus visuomet 
stoti, nežiūrint, kokių pažval- 
gų jie būtų, nes tai yra toki 
svarbūs reikalavimai, be kurių 
jie negali palaikyti savo gy
vybę.

Dar kas link bendro fronto, 
tai žinoma, kad socialist va
dai niekuomet nestoja ui ben
drą frontą su kovojančiais, dar
bininkais, bet užtai jie visuo
met stoja už behdrą frontą su 
darbininkų išnaudotojais ir 
prispaudėjais, tokiais,. kaip 
Hindenburgas, Hitleris, Musso
lini, Pilsudskis/ Smetona, Roo- 
seveltas ir su kitais buržuazi
jos bei kapitalistų agentais. 
Bet juk S. Bakanas yra darbi
ninkas, ir jis neturėtų sekti 
buržuazijos agentus.

J. G.

TAUJĖNAI, UKMERGĖS 
APSKRIČIO

Neišmoka Sutarto 
Užmokesčio

Taujėnų dvaro savininkas ku
nigaikštis Radvila samdo pa
dienes darbininkes įvairiems1 
žemės ūkio darbams, pavyz
džiui bulvekasiui ir kt. ‘’Sude
rama, kad mokės po 2 litu į die
ną. Bet padirbus darbą darbi
ninkėms pinigų išnaudotojas 
nesumoka ir liepia ateit “kitą 
kartą, ’’ ir tt. Taip tęsiasi po ke
lis mėnesius. Dauguma pas šį 
išnaudotoją dirbančių darbinin
kių nesusipratę. Jos, vietoj su- 
siorganizuot ir visoms išvien 
būriu nueit ir pareikalaut už
mokesčio, pavieniai vaikšto pas 
išnaudotoją ir verkšlendamos 
prašinėja sumokėk uždirbtus 
pinigus, lyg tai būtų kokia ma
lonė. Draugės darbininkės, lai
kas' .susiprast!’

(“Balsas”)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 11 birželio, 10 vai, 
ryte, 928 E. Moyamensing Av. Drau
gai, turime daug svarbių reikalų ap
tarti, tad būkite visi laiku i maujų 
narių atsiveskite. Taipgi pasirūpin
kite užsimokėti už šiuos metus, nes 
mūsų centrui labai reikalinga pinigai 
išleidimui knygų.

v L. Tureikis.
(132-134)

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovįetų 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

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON *

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firm^:

AMTORG TRADING CORPORATION
■ • f i i i.- I i . ■ ) > i > < ; ' !

261 Fifth Ave., ' s, • < New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St.,

San Francisco, Cal.

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali vaĮgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.
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' NAKTINIAI TVIRKAV1M0 KABARETAI IR reikėsią vesti plati ir didelė

DARBININKES MERGINOS BEI MOTERYS
DETROIT, Mich.—šioj “kul

tūroj augštai pakilusioj” šaly
je Amerikoj kapitalistinė tvar
ka visokeriopai pūva. O viso
kį klioštoriai, kunigai su savo 
minyškomis ir bažnyčiomis pil 
noj to žodžio prasmėj per 
šimtmečius mokina žmoniją

* doros ir žmoniškumo; ponų
* valdžia turi miestuose šimtus 

tūkstančių apginkluotos nuo 
galvos iki kojų policijos, kurie 
nešiojasi kišeniuose geležinius 
pančius, revolverius ir dar pai
kas rankose gaudymui nedorų 
žmonių bei prižiūrėjimui ge
ros gražios tvarkos. To neuž
tenka; dar tur pasamdžius pul 
kus civilės policijos, kurią va
diname detektyvais, kad jeigu 
koks nedorėlis kartais ir pa
spruktų pro policijos rankas, 
tai pastarieji anksčiau ar vė
liau tokius sučiups. Na, ir 
akivaizdoj šios gražios tvar-

* kos pažiūrėkime, kas darosi iš- 
tikro vien čionai Detroito mies 
te po pačia nosia policijos, de
tektyvų, kunigų ir bažnyčių.

Gengsteriai yra įsivyravę 
ant tiek, kad pradėjo be jo
kios baimės viduryje dienos 
ramiai sau veikti, šiomis die
nomis Detroite gengsteriai ne 
vien tik apiplėšinėja įvairias 
įstaigas, bet paskutiniu laiku 
pradėjo smarkiai gaudyti ša
ligatviais einant jaunas mergi
nas bei moteris. Tokiuose at
sitikimuose tarytum jokios po
licijos nėra, o gaspadoriauja 
sau ramiai šie užpuolikai, ir 
tiek.

Taipgi kelios dienos atgal 
’ įvyko susišaudymas viename 

naktiniame kabarete, kur per 
keturias valandas laiko ėjo šau 
dymasis ir muštynės, kurios 
iškilo tarpe savininko paties 
to kabareto ir vieno atsižymė
jusio plačiai čionai Detroite 

.... gengsterio. Sutruko visi.sta
lai, krėslai ir langai.—Na, o 
kur gi buvo mūsų miesto sar
gyba, policija ir detektyvai? 
Greičiausia buvo beveik visi 
nuėję gerai išsimiegoti, kad 
ant rytojaus galėtų gerai vai
kyti darbininkus, kurie rengėsi 

t apvaikščioti savo darbininkiš
ką pasaulinę Pirmosios Gegu
žės šventę. Nes panašiai vi
suomet policija elgiasi, jei 
darbininkai išdrįsta reikalauti 
išbadėjusiai šeimynai duonos 
kąsnio arba teisių ,—tai šita 
apginkluota policija puola, 
kaip žvėrys, nekaltus žmonės. 
Bet kuomet gengsteriai suke
lia ir pusę miesto žmonių iš 
miego, jų nėra.

Dabar kas tie naktiniai ka
baretai, gal kai kurie mūsų 
darbininkai ir nežino? Tad ir 
pakalbėsime kiek platėliau 
apie. tai. Naktiniai kabaretai 

* tai yra tokios įstaigos, kur pa
prastai susirenka žmonės, ku
rie jokio naudingo darbo ne
dirba. Ten susirenka visokios 
rūšies žulikai, gengsteriai, va
gys, plėšikai ir ponaičiai dy
kūnai. šitie kabaretai yra to
kia įstaiga, kur šie nenaudėliai 
susirinkę gali sau šokti ( fprie 
puikiausios muzikos. Gali sau 
pasirinkti pagal noro šokikę, 
jauną gražią ar suaugesnę, lie
są augštą ar riebesnę, šita 
Įstaiga užlaiko visokių vadina
mų šokikių, kurios turi visu 
kuom patenkinti tuos susirin- 

v kusius naktinius gaivalus.
Kokiu būdu jaunos mergi

nos ir moterys pakliūva į šias 
įstaigas užganėdinimui šių lat
rų ? Merginos ir net vedusios 
moterys pakliūva į tas įstaigas 
paprastai tokiu būdu:

džiumą mūsų nekaltų, išbadė
jusių jaunų merginų bei mote
rų didelius pulkus į tas įstai
gas,—su tuo pirmiausia supra
timu, kad užsidirbs sau pra
gyvenimą vien iš šokių. Bet 
vėliau, žinoma, mažu-pamažu, 
susiduria ir visai su kitokiomis 
užduotimis, su kuriomis jos tu
ri sutikti, arba netekti ir tokio 
užsiėmimo.

Detroito mieste yra labai 
daug privisę agentų, kurie gar
sinasi, būk jie suteikia daraus 
jaunoms merginom ir moterim, 

i ir tai visiškai už menką atly- 
} ginimą. Na, ir kuomet nelai
mingos jaunos merginos ar 
moterys nuvyksta' pas tuos iš
naudotojus bei jų agentus, 
štai ką jie joms melagingai 
pripasakoja:

Esą, aš turiu tamstai vietą 
labai puikią, kadangi tamsta 
esi graži mergina-moteris, tai 
tamsta galėsi labai lengvutėliu 
būdu užsidirbti gerus pinigus, 
ir visai trumpas valandas dirb
ti reikės. Tačiaus pirmiausia 
tamsta turi išmokti labai gerai 
populiariškus šokius šokti, o 
tas bus tamstai be galo leng
va išmokti. Aš turiu tokį spe
cialistą profesorių sugabų, kad 
jis tamstą už 10 dolerių ir į 
porą dienų, ar daugiausia į 
tris, išmokins lakioti oru, ne 
tik šokti. Na, ir kuomet tams
ta jau mokėsi šokti, tuomet 
gausi, aš garantuoju, darbą 
vakarais gražioj vietoj pašokti 
su “džentelmanais” porą va
landų, ir už tokį darbą tams
ta gausi apmokėti po $1 į 
valandą; tatai tamstai mokės 
įstaigos savininkas.

žinoma, moteris, o ypatingai 
jauna mergina, nesuprasdama 
tos apgavystės, šiam agėntui 
patiki, užmoka 10 dolerių, iš
simokina gerai šokti, ir nuvyks 
ta į nurodytą kabaretą. JTie- 
sa,, jei labai gražios išžiuros 
moteris ar mergina, tai ponas 
savininkas sutinka jai čįuoti 
agento pasakotą darbą su ta 
išlyga, kad jo kostumeriai ne- 

Inusiskųs jam del jos nemalo
naus apsiėjimo su jais. Čia 
nelaiminga mergina, nesupras
dama pono instrukcijos, pasi
žada, kad ji bus mandagi jo 
kostumeriams. Bet štai ant
rą vakarą, žiūrėk jau ponas 
šaukia į savo raštinę tą naują 
šokintoją jo kostumerių.

Pasišaukęs į savo raštinę 
pradeda:—Tokios grubijoniš- 
ko būdo merginos pas mane 
nėra toleruojamos, ar supranti 
tamsta?—rikteli ant šios mer
ginos nutukęs kabareto savi
ninkas. žinoma, mergina pra
deda teisintis, kad, esą, tas 
žmogus vakar vakare su ma
nim turėjo tikslą pasielgti 
kaip su ištvirkėle, su kuo aš 
nesutikau. Matomai, jis tuo- 
mi užsigavęs.

Po šių žodžių ponas trumpai 
ir storai paaiškina, kad ji turi 
bile kokiu tikslu su jo kostu- 
meriu sutikti; tik—girdi, tuo 
būdu galėsi pasilikti ir toliaus 
šioj įstaigoj.—O jeį nemanai su 
tuom sutikti, tai aš daigiau 
tavęs nepageidauju’ šioj vietoj 
matyti, ar supranti?

Tik dabar ši moteris ar mer
gina suprato, kaip ji buvo 
agento apgauta, ir sųžihojo, 
kokia ši yra įstaiga,, ir ko iš 
jos reikalaujama. Na, ir jei 
būna drūtesnio nusistatymo 
moteriškė, ar mergina, tai ap- 
sigaili savo nesupratimo iš pa
čios pradžios ir tų $10, ir par- 
kiūtina namo. Bet yra ir to
kių, kurios pasiduoda tokios

kova, nes tų įstaigų esą keli 
tūkstančiai.

šitaip išsireiškė kapitalisti
niai geltohlapiai apie tas tvir- 
kavimo įstaigas veikiausia todėl, 
kad dar geriau jas išgarsinti. 
O kovoti prieš tokias nešvarias 
įstaigas jie ne tik ištikro neko
vos; ir . dar daugiau šiomis die
nomis jų pristeigta čionai Det
roite. Nes jau dideliausiom rai
dėmis geltonlapiai rašo diena iš 
dienos, kad esą greitu laiku De
troite atsidarys keli šimtai 
“beer gardens” (alaus darže
lių), kur, esą, mandag. bus pa 
statyta aptarnauti kostumerius 
gražiausių ir vikriausių keli 
tūkstančiai Detroito merginų ir 
moterų. Taigi šitose girtuok
lystės lindynėse apsvaigelius tu
rės aptarnauti gražios mergi
nos. Kokiose sąlygose joms 
prisieis dirbti tuose urvuose; 
jau galima išhnksto spręsti, kad 
baisiose.

Merginos ir moterys, jūsų 
priedermė kovoti prieš tokį bai
sų išnaudojimą ir, pagalios, pa
juokimą. Juk kodėl yra siūlo
ma tarnautojų darbai tokiose 
vietose tik moterims ir mergi
noms? Kodėl nepasiūloma jie 
mūsų vyrams? Juk ir vyrams 
ten - gana būna riebių momentų 
vien besiklausant,—kur prisiri-
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ję iki ausų girthokl’iai visokias 
nešvarias kalbas 'išpraktikuoja. 
Antra, juk, vyrų kur kas1 yra 
daugiaus bedarbių eilėse, negu 
moterų. Tai, rodos, būtų logiš
ka žadėti tokius darbus dau
giau vyrams, o ne moterims, ir 
dar, mat, anot jų, gražioms.

Prie pabaigos reikia pasakyti
štai ką. Išrodo, kad ponų bur
žujų sistema eina linkui savo 
užbaigos, ir tuo būdu kapitalis
tai mato, kad darbo žmonių kla
sė pradeda susiprasti ir jungtis 
į kovingas organizacijas po va
dovybe Komunistų Partijos. Tai 
va pristeigs smuklių, kuriose

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

DRG. J. ŠUKYS

Visų pirma, to priežastis 
yra ši niekam netikus kapita
listinė sistema, kurioj. mergi
nos bei moterys negali rasti 
sau jokio žmoniško užsiėmimo, 
kad galėjus iš to pragyventi. 
Antra, šioj kapitalistinėj sis-

į s t a igos reikalavimams po 
įtekme alkoholinių svaigalų, ir 
pasijunta beesančios paleistu
vystės naguose.

šitokių kabaretų čionai De
troite’yra didelės daugybės. 
Patys kapitalistų geltonlapiai

temoj lemta yra vyrauti viso- 
kios rūšies apgavystėms, ap
gaudinėjimams žmonių. Ir šios

savo laiku buvo paskelbę, kad 
girdi, reikėtų kovoti su kaba
retais, kuriuose tusta’ ( ?) mū
sų jaunos gražios moterys;
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paskandins darbo minią aluje,' 
ir tuo būdu jie galėsią ilgiau 
jodinėti ant darbininkų šprando 
užsilipus.

Bet jei jų yra toki planai, tai 
jie klysta. Darbininkai kovos, 
nepaisant jų alaus ar mūnšaino. 
Juk Rusija irgi buvo paskandin
ta, kaip kam išrodė, girtuoklys-
tėj. Nežiūrint to viso, cariz
mas nukrito nuo sosto, kaip 
grybas nuo koto ir gana. Bus 
tas pat ir su šios šalies kapita
listine valdžia. Ateina tas mo-

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, . na

mas ant puikaus kalno, aplinkui di
deli medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upe, tyras vanduo {maudytis. 
• Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros,’ švie
žio pieno ir visokių, daržovių apščiai.

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. ,
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

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

sies kenuotos žuvys.

mentas, kad joki jų skymai, 
mulkinimai ir sykiu kankinimai 
darbo žmonijos, išnaudotojus 
neišgelbės. Var^o klasė jieftis 
rengia tokią pirtį, kad jie ir jų 
visokį člarorhi planai subyrės į 
dulkės Su viščinis savo niekšys- 
temis, kurios šiandie teršia žmo
niją. J. J. Butkus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Santiago, Čili. — Birželio 
5 d. ryte čionai buvo jaučia
mas žemės drebėjimas, 

i Nuostolių nepadaryta.

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

MASSACHUSETTS DIDIEJI 8

PIKNIKAI
11 D, BIRŽELIO, So Boston, Laisves Choro ir o 

Norwood L.L.R. Choro, metinis piknikas x
Walpole, Mass. Gražiam “Knus Parke” 2

17 D. BIRŽELIO Komunistų Partijos Pirmo 8 
Distrikto piknikas Franklin, Mass. X

Camp “Negadegent” , X

25 BIRŽELIO L. D. S. Pirmo Apskričio 2 
Maynard, Mass. Vose Parke 2

Gražus parkas, ežeras ir milžiniška svetaine del šokių X 
Ant čia pažymėtų dienų visų darbininkiškų organi- x 

zacijų, meldžiam nieko' atskirai nerengti, bet masiniai 2 
dalyvaukim viršui paminėtuose piknikuose. O

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

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

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

L. T. Namo Parke, Montello, Mass. 2
Dar nežinome kada įvyks Lawrence ir Haverhill 2 

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

Distrikto Komitetas. x

,% Lankysis Pennsylvanijos 
Valstijoje

Jis bus sekamose vietose:
PLYMOUTH, PA.

Antradienį, 6 birž. (June)
Čia įvyksta LDS 60 kuopos 

susirinkimas, 118 Walnut St., 
Plymouth, Pa., 7 vai. vakare. 
Po susirinkimo drg. J. Šukys 
duos trumpą prakalbą svar
biais mūsų judėjimo klausi
mais.

Visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime ir atsiveskite 
kuo daugiausiai tų, kurie nėra 
nariais minėtos kuopos. Seni, 
jauni, dideli ir maži, dalyvau
kite šiame mitinge. Atlikite 
savo kuopos reikalus ir išgirs
kite drg. Šukio prakalbą. 
Svarbu tai, jog mes jau turime 
daug jaunuolių, tai bus gali
ma sutverti jaunuolių kuopą. 
Šiame susirinkime tą klausi
ma diskusuosime . v

Į / WILKES BARRE, PA.
7-tą d. birželio (June)

Darbininkų centre, 325 E. 
Market St. Pradžia 7-tą vai. 
vakare.

BINGHAMTON, N. Y.
8-tą d. birželio (June)

Lietuvių svetainėj, 315 Clin
ton St. Pradžia 7 :30 vai. va-, 
kare.

Jis kalbės svarbiais mūsų 
gyvenimo klausimais, tad svar
bu kiekvienam iš darbininkų 
dalyvauti ,j;o. prakalbose.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
J M TEITELBAUM. Mąnadžcris
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 59c SUBATOS VAK. 75« 
Antroj kiasčj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, o ringam kambary—SRc__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiŠka Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipenmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
garįniai kambariai delei 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. eleveiterių; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushinr Avė.

JUOZAS KAVALIAUSKAS [j
Laisniuotas Graborius

PenneyIvania ir New Jer
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus dtatihka- 
miausiAs ir Už priėihMmą 
kainą. Nuliūdimo Valan
doje, prašau kreiptis prife 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Streei -
PHILADRL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon , I1Š6 
Keystone—Main 1417

o

“LAISVES” PIKNIKAI
....> ’ -■--------- i ..........................

ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August) 

Olimpia Park, Worcester, Mass., 
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

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

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

PLYMOUTH

■•■t Jk-. . infc

1213
Tai bus

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. Dtibrow & 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, augšeiau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” pikhikUose.

“Laisvės” Administracija.
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šeštas Puslapis

Pagal Politikierių Reko 
mendaciją Dalina Be

darbių Pašalpas

Renegatą-Socialistų Ra
siai Bendro Fronto 

Konferencijoj

Antradienis, Birželio 6,1933

Visi Demonstruokime Šiandie prieš Mėty
mus iš Namų, už Visų Bedarbių Šelpimą!

darbiai, kurie patys jieškojo 
maisto iš labdarybės įstaigų. 
Bet keisti buržujiniai teismai 
juos siuntė ir siunčia į kalėji
mą, kad šie žmonės nebegali 
mokėti buvusioms savo mote
rims pensijų už kada pirmiau 
pagulėjimą vienoje su jomis 
lovoje. Vienas, tačiaus, iš tei
sėjų Cotillo reikalauja įsteigti 
skirtingą teismą, kuris pirma 
ištirtų, ar vyras gali mokėti 
pensiją buvusiai savo pačiai, ir 
tik tada jį bausti arba išteisin
ti.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Nante

BROOKLYN, N. T.

NEW YORK. — Pereito 
šeštadienio bendro fronto tarp 
tautinėje konferencijoje prieš 
bedarbių mėtymus iš namų ir 
už geresnę pašalpą dalyvavo 
ir 8 delegatai nuo “socialistiš- 
kų” ir renegatiškų organizaci
jų, priešingų programai Be
darbių Tarybų. Tarp kelių 
šimtų delegatų nuo Amerikos 
Darbo Federacijos eilinių na
rių ir kitų masinių organizaci
jų, einančių, išvien su Bedarbių 
.Tarybomis,—tik “dvieilis kvar 
itetas” opozicionierių ! Jie bu- 
ivo nuo socialistų vadovaujamų 
Darbininkų - Bedarbių Komite
to ir Darbininkų Bedarbių Ly
gų ir nuo lovestoniečių rene
gatų Bedarbių Asociacijos. Jie 
siūlė “vieną frontą,” bet tiktai 
po socialfašistine vadovybe; 
jie reikalavo, kad dirbantieji 
darbininkai nebūtų traukiami 
į bendrus veiksmus išvien su 
bedarbiais. Tas socialistų-re- 
negatų “bunčius” stojo prieš 
nešimą unijų ir pašalpinių 
draugijų vėliavų bedarbiškose 
demonstracijose. Varydami at- 
žagareivišką savo politiką, tie 
aštuoni “boisai” deklamavo, 
kad reikią iššluoti politiką iš 
bedarbių judėjimo.

Vienas trockistas pateko ir 
į rezoliucijų komisiją. Kur 
rezoliucijoj už pripažinimą 
Sovietų Sąjungos sakoma, kad 
ten socializmas budavojamas, 
trockistas iš pradžios su tuo 
pasakymu nesutiko; esą, vie
noj šalyj negalima socializmo 
išbudavoti. Bet, galų gale, ir 
jis del visko pasirašė.

Trys minimos “socialistiš- 
kai”-renegatiškos grupės atsi
sakė oficialiai dalyvauti ben
dro fronto konferencijoj, bet 
atsiuntė keletą savo agentų 
padrumsti vandenį.

Veikiausiai delegatai patys 
plačiau parašys “Laisvei” apie 
minimos konferencijos darbus. 
Čia galima tiek pažymėti, kad 
konferencija patarnauja didės 
niam sudrūtinimui kovos už 
bedarbių reikalus.

NEW YORK. — Vienas tar
nautojas didelio šelpimo biuro 
sakė Daily News reporteriui: 
bedarbiui pašalpa duodama ne 
sulig reikalo, bet sulig to, ar 
jis pažįsta kokį (demokratų) 
politikierių. Nueina pas po
litikierių ; tas parašo biuro vir
šininkui laiškutį, ir pašalpa 
duodama, nors tam žmogui jos 
visai nereikėtų. Minimas laik
raštukas pirmadienį išspaus
dino miesto valdybos nario J?

i i
F. Kiernano ir Coney Islando 
demokratų boso K. F. Suther
land© laiškučius, rašytus šelpi
mo biurų perdėtiniams; ir su- 

reikalavi-1 tų laiškų tuojaus buvo 
'įtraukti į šelpiamųjų sąrašą 
žmonės, kuriuos tie politikie
riai rekomendavo.

Minimo laikraštuko reporte
ris Fred Pasley sykiu nurodo 
atsitikimus, kur žmonės su ma
žais vaikais buvo išmesti iš na
mų ant lietaus ir per dienų 
dienas priversti gyventi gat
vėse, kur bedarbių vaikai ser
ga ir pamažu miršta badu, bet 
jokios pagelbos negali susi
laukti iš šelpimo biurų; mat, 
neturi, politikierių, kurie juos 
užtartų. Vien Coney Islande 
yra 10,000 bedarbių šeimynų 
baisiame varge ir be vilties 
gauti pašalpą, prie dabartinės 
politikos. Todėl, tas buržuazi
nio laikraščio reporteris sako, 
ten pasikartoja vis didesni ko
munistų vadovaujami bedarbių 
maištai, ir “raudonieji” gauna 
daug šalininkų savo kovingam 
veikimui.

Laisvė Gaunama ant JONAS STOKES
Sekančių Stočių

PA ĮIEŠKO JIM AI
New Yorke

IŠRANDA VO JIM AI

156 302

B. N.

Iš Aido Choro Piknikojis
i

Teismas Tamošiūnienės ir
ATSIDARĖ BEER GARDEN

relephojfte. Htagyc 1-440*

RADZEVIČIUS
iš

LDSA 1 Kuopos Narėms K. Rep.

Kp. Sekretorė K. š.

GR4BORIUS 
H'NDMRTAKBH)

2 met'), 
kad jie 
vadina- 

savo di- 
Didelėj

Dar reikėsią 
drg. Bovi- 
kad galė- 
Ligoninėje 
savaites.

Lankytojas.

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts. .

pa- 
vy- 
nuo 
Jis

kaucijos 
Bet už

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

PASIRANDAVOJA 4 kambariai su 
visais parankamais. $26 randa, 

118 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
(130-132)

PASIRANDAVOJA storas, tinkamas 
delei restauranto ar beer garden. 

473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(130-132)

EAST NEW YORK, N. Y.
Šį ketvirtadienį, birželio (June) 8 

d., įvyks LDSA 111-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas, pas drg. Bie
liauskienę, 8831-76-th St., Woodha
ven, N. Y. Visos drauges atsilanky
kite. Komisija.

(132-133)
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šiandie, 11 vai. dieną įvyks-Inos nario; pavieniams bedar- 
ta viena iš didžiųjų ir gerai | biams po $7-į savaitę; ir kur 
organizuotų d e m o n s t racijų i 350 žmonių reikalauja įsteigti 
prieš City Hall New Yorke. 
Bus demonstruojama už be
darbių šelpimą sulig tų reika
lavimų, kuriuos išdirbo bendro 
fronto konferencija, įvykusi 
pereitą šeštadienį. Toj kon
ferencijoj dalyvavo 469 dele
gatai nuo 299 organizacijų. 
Demonstrantai reikalaus išleis
ti sekamą miestinį įstatymą, 
sulig konferencijos išdirbtos 
programos:

$10 kiekvienai bedarbių po
rai ir dar po $3 į savaitę ant
kiekvieno priklausomo šeimy- ' darbių šelpimas.

bedarbių šelpimo bųirą, jis tu
ri būt įsteigtas.

Patys demonstrantai išrinks 
komitetą, kuris eis į miesto 
valdybą su tais bedarbių rei
kalavimais. Juo skaitlingesnė I ’ ’bus demonstracija, tuo labiau 
bus miesto ponai priversti 
kreipti domės į jų i______
mus.

Visi bedarbiai ir kas tik ga- 
lite dirbantieji, urmu traukite 

jį šią demonstraciją, nuo kurios 
i daug priklausys tolesnis be-

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, birželio 7 d., Lietu
viu Am. Piliečių Kliubo salėj, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Pra- i 
džia 7:30 vai. vakare. . Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes turime daug 
įsvarbių reikalų apkalbėti. Taip pat 
bus valdybos rinkimas.' Tad kiekvie
no nariai pareiga šiame susirinkime 
dalyvauti ir parinkti valdybon tinka
mus narius.

Sekr. J. A. Draugelis.
(132-133)

Sušaudyti Penki Alko
holiniai Gengsteriai

Išvažiavimas į Forest 
Parką Sekmadienyje

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

FOTOGRAFAS
Siuomi pranešu savo koštu me- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion 8t., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai

Išvažiavimas į Forest Par
ką yra rengiamas Nacionalio 
Jaunuolių Komiteto ir Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Am- 

Įerikoj pirmos kuopos, ateinan
tį sekmadienį. Rūpinamasi su
daryti gera išvažiavimui pro
grama. Draugai ir draugės 
privalo išanksto nusitarti da
lyvauti tam išvažiavime darb. 
jaunuolių judėjimo naudai. Jo 
pelnas skiriamas finansavimui 
vasarinės jaunuolių mokyklos.

NEW YORK.—Pasmarkėjo 
kruvinas alkoholio šmugelnin- 
kų karas mieste ir apielinkėse. 
Kariauja šaika, vadovaujama 
Dutch Schultzo, su genge, ku
riai bosauja Waxey Gordon. 
Kelios savaitės atgal 
Schultzo šauliai Eilzabethe, N. 
J., nužudė Gordono leitenan
tus Hasselį ir Greenbergą ; vos i 
paspruko ir pats W. Gordon.

Pereitą sekmadienį Schultzo 
gengsteriai iš kulkasvaidžio 
nudėjo dar vieną Waxey Gor
dono oficierių, “Big Bill” Op- 
penheimą. Bėgyje 48 valan
dų Schultzo vyrukai pasiuntė 

-pas Abraomą du Gordono dar
buotojus, Abe Durstą ir Char- 
lesą Brady.

Kruvina kova tarp alkoholio 
šmugelninkų paskutiniais lai
kais paaštrėjo dalinai todėl, 
kad naujo alaus viešas parda
vinėjimas sumažino jiems pel
nus.

Valdžiai yra žinomi tų žriio- 
gudžių vadai. Nesenai Wax
ey Gordon tapo teisman 
trauktas, kad nesumokėjo 
riausybei $600,000 taksų 
savo šmugelio įplaukų, 
dabar po $75,000 
laukia už tai teismo, 
kriminalius darbus nei vienas 
nei kitas nėra traukiami atsa
komybėn. Suprantama, kad - n 
su jais bendradarbiauja poli-1 i KllŲ D6m0nSu311Uj 
cijog kapitonai ir kiti valdinin
kai.

Drg. V. Bovinas jau 
Išėjo iš Ligoninės

I J I

Smagu pranešti, kad drg. V. 
Bovinas sveiksta; jau iš ligo
ninės namo parvežtas; gali 
truputį vaikščioti, nors dar la
bai silpnas. Interesuojasi dar
biu. organizacijų reikalais, 
ypač Proletariniu Menu, ir no
riai kalbasi apie tuos dalykus 
su lankytojais,
poros mėnesių, kol 
nas gana sustiprės, 

stoti į darbą, 
išbuvo astuonias

“Laisvėje” jau ne kartą bu
vo nurodoma eilė pavyzdžių, 
kur per kovą, nepaisant poli
tikierių, tapo laimėta rendų 
apmokėjimas ir maisto pašal
pa bedarbiams.

• Trečiadienį vakare įvyksta 
savaitinis Ten Ėyck St. Bedar
bių Komiteto susirinkimas 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eych St., 
Brooklyne. Reikalaujanti pa
šalpos bedarbiai, kaip ir visi 
abelnai turi ateiti į tą susirin
kimą.

Sargybinis (stūmė Kalinį 
į Kalėjimo Pečių

YONKERS — Paleistas 
Eastview kalėjimo Stephen 
Debley sako, kad kalėjimo 
sargybinis sykį jį įstūmė į di
delį boilerių kaitinimo pečių.! 
Debley’o kojos iki kiškų taip 
apsvilę, kad jis guli Grasslands 
valstijinėj ligoninėj ir randasi 
pavojingam stovyj. Jis kovo 
mėnesį buvo nuteistas 15 die
nų kalėjimo už pavogimą au
tomobilio “tajerio.” Čia tik 
vienas iš tūkstančių pavyz
džių, kaip yra kaliniai bude- 
liuojami “kultūriškuose” bur
žuazijos kalėjimuose.

Šį trečiadienį bus teisiami 
! Williamsburg Plaza Court’e, 
' Brooklyne, du vyrai, keturios 
moterys ir du vaikai už de- j 

! monstraciją, reikalaujant be
darbiams pašalpos iš Boerum 
St. šelpimo biuro. Tarp tei
siamųjų bus ir drg. Tamošiū
nienė, kuri dalyvavo toj de
monstracijoj.

Bedarbiai ir dirbantieji, ku
rie tik gali, privalo 10 vai. 
dieną būti teismabųtyje ir rei
kalauti tuos demonstrantus pa- i 
liuosuoti. Kuo daugiau teis
muose būna mums pritarian
čių darbininkų, tuo labiau tei
sėjai jaučiasi priversti paliuo- 
suoti mūsų, kovotojus.

Aido Choro piknikas sekma
dienį nepavyko; mažai publi
kos susirinko. Nors buvo gar
sinama, kad piknikas bus La
bor Lyceum svetainėje ir dar
že, bet daugelis, matyt, daržą 
pamiršo ir rokąvo, kad tokioj 
giedrioj šiltoj dienoj nelabai 
tinkama vieta svetainėje. Svar 

1 bi publikos mažumo priežas
tis, tai kad tą pačią dieną

Už Nemokėjimą Ex-Pačioms 
Pensiją Šimtai Bedarbių . 
Laikomi Kalėjimuose

New Yorko kalėjimuose sė
di po 3 mėnesius iki 
šimtai vyru ' už tai, 
nemokėjo “alimony,” 
mo užlaikymo pinigų 
vorsuotoms moterims,
daugumoj tie vyrai buvo be-

PUIKIAME KIEME, po gražiais me
džiais; griežiant maloniai muzijkai, 

galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus draugus 
ir pažįstamus atsilankyti. Skanių 
užkandžių duodame už dyką. Bir
želio 3 ir 4 bus gražus parengimas, 

. Darbininkių Susivienijimo ap- Į grajys merginos muzikantės po va- 
skritys turėjo konferenciją ir I ”art^ T'’£,ta' ''ntraSas' 131 J J 1 | N. 4th St., Brooklyn, N. Y., tarpe

Berry ir Bedford Ave. Savininkas 
John Jurevich. (130-132)

j išvažiavimą Cranforde, N. J. 
i Tas nutraukė daug publikos 
Ine tik iš.Brooklyno, bet ir New 
i Jersey apielinkjų. Labai dide- 
i lė klaida padaryta, rengiant 
■ tą pačią dieną dvi pramogas. 
|Tai toks, blogas nesusitvarky- 
i irias, kad blogesnio nereikia.

Aido piknike dainavo Aido 
Choras, vadovaujamas šalinai- 
tės. Del permažo publikos • 
skaičiaus Jugoslavų Choras I 
nebuvo šauktas dainuoti.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Protestai prieš Taksus už 
Tiltų Pervažiavimą

N. Yorko majoras O’Brien 
yra sumanęs reikalauti po 
penktuką mokesčio už perva
žiavimą kiekvieno didelio til
to iš taxicabu, privatinių au
tomobilių, trokų ir šiaip veži
mų. Savininkai 70,000 taxių 
ir 100,000 privatinių automo
bilių jau pasirašė protesto pe
ticiją prieš tą sumanymą.

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoje 1 kuopos 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 8 d. birželio, 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje. Bus raportas iš LDSA 
1 Apskričio pusmetinės konfe
rencijos. Turėsime aptarti 
jaunuolių mokyklos ir suvažia
vimo reikalus, tad svarbu, kad 
visos jaunuolės narės dalyvau
tų.

NUŽEMINTOS KAINOS
suteikimui jums pasiliuosavimą nuo kafšto 

oro pasaulio garsiausiose

Naujose Standi Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie Stillwell Avenue

Season Lockers
- t jTik už. $5.00

Dviem kambarys $16.00 
Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra • leidžiama naudotis mdsų roof-garden’u 
;ika|rt ir atskirose kambariuose nuogiem vy>- 
moterim ant saules be jokių ekstra mokesčių.

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 ir LD& 14 kuopų ben

dras susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 8 dieną birželio, po numeriu 70-42 
Link Court, 8 vai. vakare. Visi na
riai dalyvaukite, užsimokėsite duok
les ir atsiveskite nauju narių.

Sekr.
(131-132)

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

PAJIEŠKAU Peter Zink, kuris vė
liausiu laiku gyveno Brooklyne, N.

Y. Jo sesuo Malvina Juchniewich, 
117 Lock St., Nashua, N. H. nori jj 
matyti ir turi labai svarbų reikalų. 
Jos vyras labai serga. Prašome jo 
paties greitai atsiliepti arba, kas ga
lėdamas, suteikti mums informacijas, 
kaip su juom susisiekti—būsime la
bai dėkingi. (132-134)
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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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos NušaSS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio; Žarnų

ir MėŠlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų ĮšmirkStimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

IStyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

©R. ZINS
110 EAST 16th 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.

MetropoIHrn Avenue
i A n!) M are v A vėnn* j

BROOKLYN. N. V

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
' Graborius (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

KIT “LAISVĘ

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. 3ALLAS
( B I E Lfi U S K A S)
GRABORIUS

& UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAMO ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIŲ. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA% VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TĄIS REIKALAIS KREIPKITĖS f MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
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.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDfiLlOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




