
KRISLAI
Džiaugiasi Nelaime.
Paminklas Išdavystei.
Moterų Uždarbis.
Puikus Pavyzdys.

Rašo Komunistas

Californijos valstijos Socialis
tų Partijos ir Jaunųjų Socia
listų Lygos vadai atmetė bend
rą frontą su komunistais. At
sisako suvienyti darbininkų spė
kas kovai už bedarbių reikalus 
ir prieš naujo karo pavojų.

Iš to gali džiaugtis tik bosai. 
Bet taip pat iš to džiaugiasi i 
Chicagos menševikui “Naujienų” i 
redaktorius Grigaitis. Jis sa-j 
ko: “Tai yra sveikas nusista-: 
tymas” (“N.”, birž. 5). Svei-Į 
kas nusistatymas, kad skaldo' 
darbininkų spėkas!

... 1Baisią ir kruviną naują išda
vystę papildė Vokietijos social
demokratų vadai. Reichstage jie 
sveikino budelį Hitlerį ir 70 so
cialdemokratų šulti balsavo už 
Hitlerio rezoliuciją.

Istorija pasikartoja. 1914! 
metais socialdemokratų
reichstage balsavo už karo kre
ditus, už kaizerį, už kraujo pra
liejimą. 1933 metais jie balsa
vo už Hitlerį, už fašizmą, už 
tautinį šovinizmą, už karą prieš 
Vokietijos proletariatą!

vadai

Plačiai Amerikoje praplitus 
“sweatshop” sistema—tai iš 
dirbtuvių pargabentas darbas 
namuose. Ta sistema labai iš
siplėtojus drapanų pramonėje. 
Moterys ir vaikai pavergti po 
to prakaito liejimo jungu.

Štai kad ir New Yorko mies-

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitėa! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 
Pasauli I

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Se&madienių
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CLEVELAND, O . — Čia 
priemiestyje gyvena Israel 

i suNaujas Žmonių Apiplė- Weinberg, kuris kartu
• Tom Mooney buvo suareš-

ŠOVĖ VYRĄ, SUŽEIDĖ 
JO PAČIĄ

tuotas 1916 metais ir kalti
namas padėjime bombos. 
Po dviejų metų kalėjimo 
Weinberg buvo
pripažintas nekaltu.

CHICAGO, Ill. — Sočia- cionalio komiteto oficialio 
listų Partijos sekretorius leidimo. Tie, kurie nesilai- 
Senior pareiškė, kad jo par- kyg šito patvarkym0) atsij

TRAUKINYS UŽMUŠĖ
16 ŽMONIŲ

bes. 
jam, 
na.

LUCKNOW, Indija.
Birželio 6 d., busui einant 
per gelžkelį, užbėgo trau
kinys ir ant vietos užmušė 
16 žmonių.

Bedarbė ir Krizis Auklėja 
Saužudystes ir Mirtį

Statistikas Frederick L. 
Hoffman paskelbia laik
raštyj “The Spectator” 
skaitlines apie saužudys
tes. Sako, kad pastarai
siais keliais metais visa
me pasaulyje saužudystes 
nepaprastai paaugo delei 
bedarbės ir krizio. Vien 
Jungtinėse Valstijose 1932 
metais nusižudė 23,000 
žmonių. Gi 1931 metais 
buvo tik 20,088 saužudys
tes.

SOCIALISTU PARTIJOS KOMITETAS 
VĖL ATMETĖ BENDRĄ FRONTĄ

tijos nacionalis pildomasis 
komitetas laikė susirinkimą 
ir svarstė Komunistų Parti
jos pasiūlymą delei bendro 
fronto. Senior sako, kad 
komitetas septyniais balsais 
prieš keturis bendrą fron
tą atmetė. Dar daugiau. 
Priėmė įsakymą visiems 
partijos venetams, kad jie 
niekur neitų su komunis
tais į bendrą frontą be na-

durs už Socialistų Partijos 
sienų.

Tas parodo, kad Socialis
tų Partija vėl pasisakė už Į 
padalinimą darbininkų kla-j 
sės spėkų. Bet mes tikime, 
kad ateityje vis daugiau ir 
daugiau eilinių socialistų 
nepaisys savo lyderių nusis
tatymo ir dėsis su komunis
tais į bendrą frontą.

Jeigu Aš Laisvas, tai Mooney Irgi Turi 
Būt Paliuosuotas”, Sako Weinberg

te prie to darbo darbininkės te- v* D 1 * * M J *
padaro vidutiniai tarp $2 ir $4 S1H13S DSIIKICTIŲ Pl3U(l3I
savaitėje. O dirba nuo tamsos 
iki tamsai sveikatą naikinan
čiose sąlygose.

Gyvuoja įstatymai, kurie drau
džia ‘sweatshop” darbą. Bet 
bosai ir valdžia eina ranka ran
kon ir tų įstatymų visai nepai
so.

Laikas nuo laiko “gerašir
džiai” ponai “pasigaili “mote
rų ir vaikų ir pradeda tyrinėji
mą. Šiuo tarpu Pennsylvania 
valstijoj pradėtas toks tyrinėji
mas. Komisijos priešakyje sto
vi pati gubernatoriaus Pinchot. 
Tokių tyrinėjimų yra buvę 
daug. Darbininkai nieko nelai
mėjo.

“Sweatshop” sistemą panai
kins organizuotas darbininkų 
judėjimas—galingos revoliuci
nės darbo unijos.

Šiuo tarpu draugai Šukiai ap
sistoję Brooklyne. šen ten išva
žiuoja su prakalbomis. Drau
gai galėjote pastebėti štai ką: 
Drg. Šukys savo kalboje nero
do jokio svyravimo, jokių senu
mo ženklų. Savo revoliuciniu 
ūpu ir entuziazmu pralenkia 
mus visus. Jis nepaprastai su
sidomėjęs visais mūsų judėji
mo reikalais. Mato jo trūku
mus ir nepasisekimus. Mato 
mūsų draugų netaktiškumą, ne
mokėjimą veikti. Jis kupinas 
patarimų, nurodymų, pamokini
mų.

NEW YORK.—Pagaliaus 
miesto aldermanų taryba 
užgyrč majoro O’Brien su
manymą delei uždėjimo tak
sų ant automobilistų, kurie 
važiuoja per tiltus ir tune
lius. Už pervažiavimą per 
didžiuosius tiltus reikės mo
kėti 25 centai nuo mašinos. 
Tuomi būsią sukelta $30,- 
000,000 del palaikymo plėši
kiškos Tammany valdžios. 
Vietoj takšnoti kapitalistų 
turtus, tai miesto valdžia 
smaugia visuomenę.

Bet kai kurie advokatai 
tvirtina, kad šitas įstatymas 
nekonstitucinis ir bus valsti
jos augščiausio teismo at
mestas. Panašų įstatymą 
buvo išleidus Buffalo 
džia 1907 metais, bet 
panaikintas.

Dabar Weinberg darbuo
jasi del Mooney paliuosa- 
vimo. Jis savo pareiškime 
sako, kad Mooney taip yra 
lygiai nekaltas, kaip ir 
Weinberg. “Jeigu aš esu 
laisvas,” sako Weinberg, 
“tai turi būti paliuosuotas ir 
Tom Mooney.”

SMETONOS GRAFTERIAI SUVOGĖ PINIGUS, 
0 PASTATE TVARTĄ, VIETOJE MOKYKLOS

Kova su Ryklėmis už Gy
vybę Dviejų Berniukų

FERNANDO APURE, 
Venezuela. — Čionai dide
lė ryklė užpuolė du ber
niuku, kurie maudėsi. 
Jaunuolis Eloy, 14 metų 
amžiaus, pamatęs tai, me
tėsi į vandenį tuos berniu
kus gelbėti. Ryklė tapo 
nugalėta ir berniukai iš
gelbėti iš jos nasrų, bet 
vis tiek jie greitai mirė, 
nuo žaizdų. Ryklė vis 
tiek kovą laimėjo.

ATHENS, Graikija. — 
Buvo padarytas pasikėsini
mas ant buvusio Graikijos 
premjero Venizelos gyvy- 

Bet kulkos nepataikė 
o tikf sužeidė jo

Anglija Nesutinka su 
Amerikos Paskola Chinijai

IŠ BEDARBIU DEMONSTRACIJOS NEW 
YORKE KOVOJE PRIEŠ EVIKCIJĄ IR 
UŽ BEDARBIAM GREITĄ PAŠALPĄ

Socialistų ir Oportunistų Bendras Frontas Prieš Darbinin
kus Neišdegė; Darbininkai Suvienijo Savo Spėkas ir Pa
liko Vadus Generolais be Armijos.

Senas bolševikas, senas kovo
tojas, mūsų judėjimo veteranas. 
Imkime draugą Šukį už pavyz
di. Lai augantis metų kalnas 
nepajėgs mus prislėgti, kaip 
kad jis nepajėgė sulaužyti pro- 

r letarinės, revoliucinės dvasios 
draugo Šukio!

DETROIT, Mich. — Im
igracijos agentai suarešta
vo draugą Robert Wald, or
ganizacinį sekretorių Auto
mobilių Darbininkų Unijos. 
Bus bandoma jį išdeportuo- 
ti. Kaltinamas priklausyme 
prie “nelegalės unijos.” Bet
gi unija pilnai legalė ir vie
šai veikia.

Šitas užpuolimas ant uni
jos padarytas Roosevelto 
valdžios darbo sekretores 
p. Perkins komandoje.

Kauno spauda praneša 
apie Krakėse pastatytą 
Smetonos švietimo ministe
rijos pinigais “mokyklą.” 
Pranešimas skamba:

“Iš oro pusės atrodo, kaip 
kareivinės. Gaila, kad pa
ruoštojo plano nebeprisilai- 
kyta: balkonų nepadirbta, 
kaip buvo plane numatyta, 
Dabar viršum durų nuo lie
taus pakabinta blynai, kurie 
labai neestetiškai atrado. 
Buvo kalbama, kad tuose 
mokyklos mūruose bus pa
talpos šešių komplektų mo
kyklai ir butai mokytojams 
su visokiais patogumais. 
Bet padaryta tiktai kelios 
salės, butas mokyklos vedė
jui ir butas sargui. Kiti 
mokytojai, kaip ir seniau, 
turi sau butus samdytis mie
stelyje. Dar padaryta dide-

terklozeto. Taip pat nepra- 
matyta ir'neįtaisyta atskiro 
kambario vaikų prausyklai 
bei virtuvėlei—arbatai. Dar 
tik antri metai eina, kaip 
uždengtas mokyklos stogas, 
o jau kiauras. Valstybės 
Kontrolės revizorius konsta-

Hitlerio Valdžia Nusileidžia 
Del Silezijos

GENEVA. — Vokietijos 
valdžia pareiškė, kad tie įs
tatymai, kurie buvo priim
ti Silezijoj prieš žydus, bus 
panaikinti. Tai Hitlerio nu
sileidimas Tautų Lygai. Bet 
pačioje Vokietijoje Hitleris 

** laisvai tęs pogromus prieš 
♦ žydus.

Wash ingtone, Amerikos 
sostinėj, yra nuteisti mirtin 
trys negrai jaunuoliai. Jie 
kaltinami nužudyme pernai 
vieno policisto parke, kuo
met tas policistas padarė 
provokatorišką u ž puolimą 
ant ramių jaunuolių grupės.

Tarptautinis Darbininkų- 
Apsigynimas veda kampa
niją už išgelbėjimą jaunuo
lių gyvybės. Ragina visas 
Apsigynimo kuopas ir visas 
darbininkų o r g a n i zacijas 
siųsti protestus Chief Jus
tice George Martin, District 
of Columbia.

tavo, kad if izoliacija nuo 
gaisro, matomai, prastai pa
daryta: iš antro augšto gar
sas persiduoda apačion. 
Krakių mokyklai pastatyti 
ir įrengti išleista bene 130 
tūkst. litų.”

LONDON.—Anglai smer
kia Amerikos valdžią, kam 
ji paskolino Nankingo val
džiai $50,000,000. Mat, tas 
reiškia, .kad Amerika ban
do Nankingą papirkti savo 
pusėn. Anglijos imperialis
tams tas nepatinka. Jie sa
ko, kad 1920 metais buvo di
džiųjų valstybių susitarta 
tik bendrai paskolą Chini- 
jai teikti. Dabar Amerikos 
imperialistai užbėgo už 
akių. Ir ’ taip imperialistai 
niaujasi už Chinijos kailį.

DARBININKAI PASITRAUKĖ PRIEŠ GINKLUO
TAS SPĖKAS, BET MORALIAI LAIMĖJO

Užvakar, gegužės 6 d., bininkų kantrybė pradeda 
New Yorke pri(į miesto sve
tainės bedarbiai turėjo de
monstraciją, arba, geriau 
pasakius, dvi demonstraci
jas. Bedarbių tarybos ban
dė sudaryti bendrą frontą 
su tomis bedarbių organiza
cijomis, kurias vadovauja 
socialistai ir lovestoniniai 
oportunistai, bet nepavyko. 
Pastarieji elementai norėjo 
ne bedarbių kovingos de
monstracijos už pašalpą ir 
prieš evikcijas, bet . laidotu
vių maršo; Reikalavo, kad 
bedarbiai jokių iškabų ne
neštų, maršuotų galvas nu
leidę ir tiek.

Po dvyliktos valandos prie 
miesto svetainės susirinko 
arti penki tūkstančiai be
darbių po bedarbių tarybų, 
ir bendro fronto konferen
cijos vadovybe. Pasiuntė 
delegaciją į miestų svetainę 
valdžiai patiekti bedarbių 
reikalavimus. Jau po vie
nos pro šalį pramaršavo so
cialistų ir oportunistų vado
vaujama grupė. Daugelis 
darbininkų pasiliko prie 
svetainės, o kiti nutraukė į 
Battery parką, už kokios 
pusantros mylios nuo mies
to svetainės.

išsisemti ir išrenka komite
tą . iš dviejų, kurie eitų į 
miesto svetainę pasitarti su 
delegacija. Policija nelei
džia. Darbininkai šaukia 
prieš policiją. Pagaliaus 
policija pati pasiunčia kapi
toną, kad nueitų ir sužino
tų, kaip greitai delegacija 
sugrįš. Už kelių minučių ir 
delegacija pasirodė.

DETROIT, Mich.
kanieji maršųotojai į Fordo 
dirbtuvę pasitraukė prieš 
valdžios ir bosų mobi
lizuotas ginkluotas spėkas. 
Jie nepasiekė Dearborno. 
Bet pasitraukė organizuo
tai, daugiau suvienyti ir pa
siryžę, negu pirmiau.

Pranešama, kad tuo laiku,
kuomet maršuotojai pasiekė | Tarybos.

Dearborn miesto liniją, For
do dirbtuvėje poroj depart- 
mentų darbininkai sulaikė 
darbą kelioms minutėms, 
idant išreiškus solidarumą 
su maršuotojais.

Maršavimui vadovavo 
Automobilių Darbininkų In
dustrinė Unija ir Bedarbių

Del Sezono Darbų Bedarbė 
Sumažėjo Anglijoje

WASHINGTON. Per 
kovo mėnesį prie Amerikos 
geležinkelių dirbo 22,000 
darbininkų mažiau, negu 
per vasario mėnesį. Skait
linių nėra už vėlesnius mė
nesius.

NEĮSILEIDŽIA ANGLŲ 
LAIKRAŠČIO

BERLYN. — Hitlerio val
džia uždraudė įvežti Vokie
tijon /‘London Daily He
rald,” organą Anglijos Dar
bo Partijos. Uždraudimo 
priežastis nepaduodama.

LONDON. — Vald. džiau
giasi, kad per geg. m. Angli
joj bedarbių armija suma
žėjo ant 114,755. Bet. tas 
sumažėjimas pareina nuo 
pavasario sezono darbų.

Nužudė Šalies Pardaviką
, BERLYNAS.
tapo nušautas Afganistano 
valdžios atstovas Assis 
Khati. Nušovė studentas.. 
Khan buvo vyresnysis bro
lis karaliaus Nadir. Nušau
tas už tai, kad jo atstovau
jama valdžia parsiduoda 
Anglijos imperialistams.

. Labai Mizerna 
Demonstracija

Nuvažiavau pažiūrėti 
sirinkimo į Battery parką. 
Labai mažas ir i 
susirinkimas buvo. Daugiau 
matėsi policijos ir nusiriju
sių samdytų šnipų , negu 
darbininkų. Vienas drau
gas sakė: 
je ir skaičiau, kuomet jie j 
•maršavo. Buvo 97 eilės po 
keturis kiekvienoj. Tuo bū
du socialistų ir oportunistų 
maršavime nebuvo daugiau, 
kaip keturi šimtai žmonių.” 
Tas tiesa. Pirmiau, negu 
kalbėjausi šu tuo draugu, aš 
spėjau, kad tame susirinki
me nebuvo daugiau, kaip 
penki šimtai žmonių.
Vėl prie Miesto Svetainės
Sugrįžau į demonstraciją 

prie miesto svetainės. Dar
bininkų masės laukia išei
nant delegacijos. Oras bai
siai siltas, bet darbininkai 
pasiryžę laukti. Laikas nuo 
laiko išsilieja iš jų krūtinės 
šauksmai: “Mes reikalauja
me pašalpos! Mes kovosi
me prieš evikcijas! Mes 
reikalaujame bedarbiam ap- 
draudos!”

Policijos visur pilna — 
pėkščios ir raitos... Dar-

Į Battery Parką
Drg. Winter kalba. Jis 

sako, kad mes turime sulie
ti visų bedarbių spėkas ir 
maršuoti į Battery Park. 
Minia patraukia. Skaitlin
ga demonstracija leidžiasi 
Broadway žemyn į Battery 
Park. Pasuka WalLStrytu. 
Meta šūkius prieš bankie- 
rius.

Ta didelė, penkiatūkstan- 
tinė minia pasiekia parką ir 
susilieja su ten esančiais 
darbininkais. Susirinkimas 
pasidaro milžiniškas. Mi
nia reikalauja, kad ten esa
mi vadai leistų atmatavu
sių bedarbių atstovui drau
gui Winter taip pat kalbėti. 
Ant platformos stovi socia
listų tūzai. Matosi loves- 
toniniai vadai, tūlas Rubin
stein bando kalbėti per gar
siakalbį. Bet net tie patys 
darbininkai, kurie buvo su 
jais, reikalauja, kad leistų 
ir d. Winter kalbėti. Va-

mizernas dai ant platformos krato 
galvas ir neleidžia d. Winter 
ant platformos. Aplinkui 
platformą iškyla giria ran
kų, protestas prieš tuos va- 

“Stovėjau gatvė-1 dus. Rubinstein kalbos nie- 
Į kas neklauso. .

Drg. Winter pasitraukia 
tolyn nuo platformos ir ati
daro kitą susirinkimą. Mi
nia darbininkų nueina ten, 
o aplinkui socialistų ir op
ortunistų platformą liko tik 
keli ir tie protestuoja prieš 
vadus. Matydami, kad tuš
čioms erdvėms neapsimoka 
kalbėti, socialistai ir oportu
nistai uždarė susirinkimą.

Gi darbininkų susirinki
me po d. Winter kalbėjo 
dar draugas Minor ir vienas 
juodveidis jaunuolis. Šau
kė bedarbius suglausti sa
vo eiles į bendrą frontą ir 
kovoti už pašalpą ir prieš 
evikcijas.

Demonstracija gražiai už
sibaigė. Darbininkai siun
tė pasipiktinimus socialistų 
ir renegatų vadams, kurie 
bandė jų spėkas suskaldyti.

Rep.
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j- KA SAKO SKAITLINĖS?
Sovietų Sąjunga paskelbė skaitlines apie savo šių metų 

pitmojo bertainio užrubežinę prekybą. Jos įdomios. Po
draug jos džiuginančios, nes parodo, kad Sovietų Sąjun
gos balansas kalbamu bertainiu buvo teigiamas, palygin
ti su 1932 metų tuo pačiu laikotarpiu.

ĮPirmuoju šių metų bertainiu:
T Rublių

Eksportuota už ...’............112,103,000
Importuota .. ...................... 88,401,000
'i ‘ ‘ : I i '

■Vadinasi, 24,000,000 rublių teigiamas balansas. ■
‘Pereitais metais tuo pačiu laiku:—

, Rublių
. L- Eksportuota už..................144,536,000
. Importuota už....................192,120,000

Pereitais metais balansas buvo neigiamas apie 50 
rublių.

Tiesa, šiemet Sovietai mažiau eksportuoja, negu per
eitais metais, bet importo proporcija kur kas mažes
nį’negu eksporto.

Kodėl Sovietai šiuo tarpu mažiau importuoja? Vy
riausiai todėl, kad daugelį labai reikalingų industrinių 
daiktų jie pasigamina patys. Daugybe mašinų, pavyz
džiui, kurios iki šiol būdavo perkamos užrubežyj, šiuo 
tarpu gaminamos namie. Lengvųjų industrijų gaminių, 
taip jau Sovietai vis daugiau ir daugiau dirbasi namie.

Taigi, šis pasikeitimas Sovietų Sąjungos užrubežinės 
prekybos balanse yra išdavas laimingai pravesto Penke- 
rių Metų Plano. Su kiekvenu metų bertaniu užrubežinę 
prekyba Sovietų Sąjungoj vis gerės tuo atžvilgiu, kad 
Sovietam mažiau prisieis importuoti.

i -į . • , •
Tiesa, trūkumų Sovietų Sąjungos gyvenime apsireiš

kia ir šian ir ten. Dar tūlą laiką teks Sovietams impor- 
tūcti. iš kapitalistinio pasaulio tam tikrų daiktų, kad 
greičiau užpildžius tuos trūkumus, kuriuos paliko sena, 
kapitalistinę tvarka. BeĮidtarbininXų šalies nusistatymas 
vįšuomet buvo: kiek fgfelinįt mažiąu importuoti iŠ- kitų’ 
š$(ių tų daiktų, kurie galima namie pasigaminti. • O jeigu 
jtjj;, pagaminama mažai, tai reikia dėti visos pastangos, 
kįd pagaminus daugiau ir greičiau užtvėrus tą spragą.

įį'^Per tą laiką Sovietų prekyba su Jungtinėm Valstijom 
buvo:

mil.

“Neturtingos Šeimos” 
Kaune

Fašistinė spauda praneša, 
kad Kaune “beturčių pašal
pos komitetuose išviso yra 
įregistruota 4,429 šeimos su 
10,563 asmenimis.” Fašistai 
vadina šiuos žmones “betur
čiais.” Sulyg tuo išrodytų, 
kad kiti visi Kauno gyvento
jai yra turtingi.

Šitokis pavadinimas tų, 
kurie yra įregistruoti įvai
riuose pašalpų teikimo ko
mitetuose, aišku, yra neti
kęs ir neteisingas. Netur
tingų žmonių Kaune; yra 
daugiau, ųėgu pusė ! viso 
miešto’gyventojų. Šitie gi 
10,563 asmenys yra bedar
biai, neturį duonos šmoto ir, 
didžiuma jų, veikiausiai, pa
stogės. Tai bedarbiai, be
duoniai, baduoliai!

Reikia pasakyti, kad net 
ši skaitline, kurią fašistų 
spauda labai mažino, yra la
bai didelė, palyginti su Kau
no gyventojų skaičiumi. Iš 
biskio suvirš 100,000 gyven
tojų, virš 10,000 yra beduo
niai, gyveną iš pašalpų! Va
dinas, kiekvienas dešimtas 
Kauno miesto 'gyventojas 
ima pašalpą. Be abejo, tai 
didesnis nuošimtis, negu 
Chicagoje arba New Yorke;

Akyregyj to, Kauno spau
da skelbia, būk Lietuvoj mė
są gilaus krizio ir didėlio 
vąrgo! į ,1

L- Eksportas vertės......... 2,462,000 rub.
Importas, vertes........ 3,938,000 rub.

;Pereitais metais skaitlinės buvo sekamos:
Eksportas į Jungt. Valst.........3,077,000 rub.
Importas iš Jungt. Valst.... 9,337,000 rub.

».Į Didžiąją Britaniją Sovietų eksportas sumažėjo 
nuoš., o importas—80 nuoš.

’;Į kitas šalis Sovietai eksportavo kur kas daugiau,
gu iš jų importavo. Šis Sovietų Sąjungos užrubežinės 
prekybos balanso teigiamumas, be abejo, labai nervuoja 
kapitalistinius kraštus. Sovietų Sąjunga su kiekviena 
(fiena patampa nepriklausomesnė nuo kapitalistinio pa
saulio. Dėlto tos provokacijos ir ruošimasis pulti Sovie
tų, Sąjungą iš pusės imperialistų!
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RAKINA NERAMUOLIUS
*Federuo tosios Pressos pranęšimu, Amerikos socialistų 

partijos nacionalis veikiantysis kdmitetas pastarajam ša* 
va susirinkime svarstė bendro fronto klausimą. Septy- 
niąis balsais prieš keturis, jis nutarė uždrausti visom so
cialistinėm organizacijom (distriktam, miestų komite- 
taiįi ir kuopom) dėtis į bendrą frontą su komunistinėm 
organizacijom. Nutarimas sako, kad kiekviena socialis- 
ti$partijos vienetą, pįrm negu ji darysianti bendrą fron- 
ti£fsu komunistinėm organizacijom, privalo pirmiau at- 
sįįlausti nacionalio veikiančiojo komiteto. Pastarasis 
svarstys ir, jei suras reikalinga, tuomet leis eiti bendran 
fž'bntan. ? ' •

tfcis socialistų veik, komiteto žygis yra lauktas. Hill- 
quitas, kuris šiame atsitikime vadovauja reakcinėm spė
kom, būdamas pąts kapitalistu, didžiai priešinasi darbi
ninkų bendro - fronto sudarymui. Su juo eina šeši jo 
pasekėjai. Thomas, “kairysis” lyderis, supranta, kad 
Hillquito atkakli prieš bendrą frontą kova, atvira, paga
limus. kova neša kur kas didesnį pavojų pačiam social- 
fasistiniam darbui. Todėl jis bando nusileisti masių rei
kalavimams. Bet Hillquitas laimi. Be abejo, kad dau
gelis socialistų partijos vienetų neklausys šito nac. kom. 
žygio. Tuomet seks nauji špendavimai ir mėtymai iš par
tijos. Jau dabar matome yra išmesta iš jaunųjų socia-

Pamokslas Šališkiems
“Vienybes” tfysliava užsi- 

manė išmokinti smetoninin
kus būti gerais Lietuvos pa
triotais. Jo nuomone, žmo
nės,—fašistai ir jiems arti
mieji ura-patriotai,—prade
da “sirgti snaudulio liga, 
kurios be geros operacijos, 
jau beveik negalima išgydy
ti...” Greta snaudulio, ul- 
tra-patriotus yra apėmusios 
ir kitokios ligos, kurias Tys- 
liava išvardija sekamai:

O ar ne laimėjimu apsvaigę 
sapnuojame apie auksą* apie 
staigų pralobimą, kurį mes no
rime pasiekti, sakydami “pat- 
rijotiškas” kalbas? Ar neka- 
sinėjame vienas kitam papa- 
džių, vengdami pasakyti ašt
resnį kritikos žodį, kuris galė
tų būt? naudingas tik mums 
patiems? Ar neveidmainiau- 
jam, dainuodami “mes be Vil
niaus nenurimsim,” tuo metu, 
kai visas tas “nerimas” baį- 

/giasi tik rankų paplojimu? Ar 
mažai mes išgeriam, kalbėdami 
apie “tėvynes meilę” tuo, me
tu, kai tie, pragerti centai, jei
gu jie eitų visuomenės ir tau
tės kultūros reikalams, šimte
riopai butų naudingesni, negu 
tušti ir nenuoširdus žodžįfai? 
Ar kada nors pagalvojome, 
kad tarpusavės rietenos, jeigu 
jos butų paverstos didelio ir 
haudifigo tautos darbo ėnergi- 

. ja, galėtų mums duoti neapsa
komų vaisių? Ar nemanome, 
kad mes, gyvendami didelių 
įvykių išvakarėse, dar tik da
bar nusikratę svetimųjų įta
kos, dabar turėtume pasįpur- 
tyti ir nusikratyti visuotino 
snaudulio, kuris mums pavo
jingesnis, negu bet kokia liga?
Čia pasakyta daug tiesos: 

patriotiškomis kalbomis pa? 
‘siremdami, lietuviški patrio-

................ " l" I.1 "‘I.... —į*—*
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tai apiplėšė tūkstančius lie
tuvių darbiųinkų, pardavi
nėdami jiemš įvairių bend
rovių beverčius Šerus. “Vil
niaus vadavimo” obalsįu pri
sidengę, tūli' gaivalai prisi
deda gerokai dolerių į savo 
kišeniųs. Obalsis “lietuvis 
paš lietuvį”’privedė prie to, 
kad; tūkstančiai žmonių 
(vargšų) tapo apiplėšta nau
dai keletos sugabių šmugel- 
ninkų.

Taip: yra ne tik Jungtinė
se Valstijose; Lietuvoj ma
tome t^ patį, Tie patys “di
dieji” vyrai, kaip Smetona 
ir jo sėbrai, buvo carber- 
niai, paskui kaizerberniai, o 
dabar nusiduoda geriausiais 
Lietuvos patriotais. Smeto
nos žemės ūkio ministeris 
Aleksa, caro laikais tarna
vo šnipu, išdaviųėdamas 
tuos pačius lietuvius revo
liucionierius, o šiandien jis 
kalba už tautą; patriotas!

Visi jie daug šaukia už 
patriotizmą, bet dar dau
giau plėšiasi tūkstančius li
tų arba dolerių iš pačių var
gingiausių darbo žmonių!

Užtat ir Tysliavos siūlo
mas šūkis “už Lietuvą!” yra 
niekas daugiau, kaip priga- 
vikiškas šūkis, tarnaująs 
Lietuvos darbo žmonių ne- 
naudėliams-neprieteliams.

Teisingas obalsis yra tas, 
kurį kelia komunistai. Jie 
sako: Lietuvą valdo ponai ir 
fabrikantai fcu buvusiais '» l ; I 1
carberniais, S m e t o nomis, 
Tūbeliais, Aleksomis, ir kt. 
Norint padėti Lietuvos dar
bo žmonėms (kurie sudaro 
Lietuvą), reikia remti ko
vos, vedamos prieš esamą 
fašistų tvarką, kaipo fabri
kantų ir ponų žiaurią* dikta
tūrą ant darbo žmonių. Ka
dangi tas kovas šiandien 
veda tik Lietuvos Komunis
tų Partija, tai kiekvieno 
darbininko ii\ darbo inteli
gento pareiga remti tą par
tiją.. Podraug reikalinga 
remti komunistinis judėji
mas Jungtinėse Valstijose ir 
kovoti prieš smetonininkus 
šitoj šalyj. Tik tokiu būdu 
bus galima pasitarnauti 
darbo žmonių Lietuvai ir 
darbininkų klasei Jungtinė
se Valstijose!

“Socialistai Arba 
Komunistai.”

Stambioji k a pi t a 1 i s tų 
spauda karts nuo kai4 ;o 
gnybžtelia Roosevelto admi
nistracijos p’ašonėn. Kalti
nimai daronii del perdidelio 
demokratų administracijos 
radikališkurp.o,. Aną dien 
New Yorko “Sun” bendra
darbis tiesiog kerta į akis 
Rooseveltui, sakydamas, kad 
jis^nbrįs susoviėtizuoti ša
lies industriją, ir kad jo mi
nisterial nėra demokratai, I I *
beij . socialistai arba komu
nistai.”

Įdomu tas, kad buržuazi
niai rašytojai toki politiniai 
neišmanėliai' jog jie negali 
atskirti- socialistų nuo ko-^ 
munistų.’ ; Jiems1 Vienas ir 
tas pats. Tiesa, tūli iš jų 
gali tai atskirti, bet tiksliai

listų lygos eilė narių veikėjų už tąi, kad jie kovojo 
bendrą frontą su reyolįųciniąis darbininkais .

Hillquitai ima pavyzdžius iš Wellsu Vokietijoj!
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naitė turi nudirbti darbo. Jei 
nenudirba, tai rugojimai, ir jei 
taip pasikartoja kelius kartus, 
tai atskaito iš algos.

ŽEMALĖ
Bjauriai Išnaudoja, Išvaro 

Ir Algos Nesumoka
Buožė Bogoslauskas turi 120 

hektarų žemės. Jo ūkį turi ap-

Blogėja žemės Ūkio Padėtis
Iš Mažeikių, Biržių ir Kre

tingos apskričių daug darbinin
kų ir mažažemių valstiečių kas
met eidavo dirbti Latvijon. Pas 
dvarininkus ir buožes pasisam- 
dę gaudavo iki 500 ir 600 litų 
metams. Dabar Latvijos buo
žės sako nuėjusiems ten darbi
ninkams, kad daugiau kaip 300 
litų jums neduosim, nes Lietu
voj irgi daugiau jums neduoda, dirbt du bernai, pusbernis ir 
Kai darbininkai nesutinka dirb- dvi mergos. Dirbti tenka po 18

..v ig va| . Sekmadie
niais išeiti niekur negalima. 
Bernus ir mergas apdaužo. Už 
menkiausį nunusilenĮcimą buožė 
išvaro samdinius lauk, neišmo
kėdamas algos. Taip išvarė 
tarnaitę Majauskaitę ir berną 
Mickų, neduodamas nei po vie
ną centą. Daugeliui jo bernų 
tenka į teismą kreiptis, kad 
gauti iš jo algas, bet dauguma 
ir teismo keliu nieko negauna,

ti už mažą algą, tai dažnai buo
žės darbininkus apskundžia po-1 
licijai, mat daugelis darbininkų 
pereina rubežių be leidimo, nes 
leidimas kainuoja 15 litų ir ne 
visi tegali sudaryt po 15 lit. Be 
to iki gauna leidimą, reik po 
keletą kartų nueiti į apskrities 
miesto kai kurias įstaigas ir iš- 
sitrankyt po policijos nuovadas, 
kad gavus ištikimybės liudiji
mus ir kitus ■ formalumus at
likt.
dimų visai neduoda. Latvijoj šokių gešeftų apie ką ir pats 
padieniai darbininkai uždirba yra sakęsis.
iki pustrečio lito, savo valgant naį yra blogi. Algą jei ir 
—truputį daugiau. Lietuvoj 
mūsų apielinkėse irgi moka nuo 
2 iki pustrečio lito į dieną 
vyrams ir nuo lito iki pusantro 
moterims. Net už tokią mažą 
kainą daugelis negauna darbo 
darbymetyj (prie mėšlo ir trą
šų ar prie kirtimo rugių). 
Daugelis darbininkių negalėda
mos gaut darbo dirba ir už 75
centus į dieną ir už valgį. metais jis buvo sulygęs su dar- 

Stasys. bininku 450 litų algos. Tci vi

• • • • • IDaugeliui darbininkų lei-jrnat buožė su teisėjais turi vi-

PUOKIAI, ĮLAKIŲ VALS. 
Už Sklypelį Prastos žemės 
Biedniokai Verčiami Ap

dirbt Buožių Laukus
Mūsų kaime yra daug buo

žių, kurie turi padienius. Iš 
tokių yra buožė Malakauskas, 
Barčas. Apielinkiniuose kai
muose—Lenkauskas, Gečas, Gri- 
bauskas, Jonauskas, Gaudenis, 
Litvinas,, Baužas, Lingis, Bru- 
čas. Jie visi turi - padienius. 
Padienis yra mažažemis arba 
bežemis, kuris eina per metus į 
savaitę po keturias dienas dirb
ti buožei tik už tai, kad jam 
buožė duoda/ po 1 hektarą ar 
truputį daugiau žemės apsidir- 
bįmui. Gautą žemę, žinoma ne 
nuosavybėn, padienis turi pats 
atliekamu laiku apdirbt. Bet 
jeigu buožės arkliais apdirbs, 
tai reik ir už arklius atskirai 

stu- 
jas 
To- 
sau

nebe- 
mergų.

atidirbt. Kartais duoda ir 
belkas padieniams, bet už 
irgi atskirai reik atidirbt. 
kiu būdu buožės pasiėmę 
padienius darbininkus 
Šamdo nei bernų, nei
Dažnai netik pats padienis, bet 
ir jo šeima darbymetėj verčia
ma būtinai eit dirbti pusvelčiai 
pas tą patį buožę.

hek-

GAILAIČIAI, ĮLAK1Ų 
VALSČIAUS 

Kaip Baudžiavoj
Buožė Khiuipis turi 130

tarų žemės. Laiko du bernus 
ir tris mergas. Darbo labai 
daug. Negausi nei truputį pa
silsėti . Kniuipienė nuolata sto
vi ir žiūri, kad tik sparčiau 
dirbtų. Keletą kartų buožienė

Valgis ir drapa- 
mo-

ka, tai tik produktais.

kė,: ;bęt Mlgo$ nemokto, nors; 
darbininkas pakartotinai jos 
prašė. Buožė vis žadėjo algą 
sumokėt rudenį “iš karto”. Bai
giantis lauko darbams išnau
dotojas Kristauskas valgį dar
bininkui visai susilpnino, kad 
vos begalima su tokiu maistu 
gyvybę palaikyt. Darbininkas 
kelis kart buožę perspėjo, kad 
pagerintų maistą. Veltui! Pa
galiau darbininkas, nustojęs 
kantrybės, pareįkalavo algos 
už atbūtą laiką ir sakė išeisiąs. 
Tada buožė darbininką iškolio- 
jo ir išvarė nemokėdamas al
gos, 
dabar 
ryt ir 
“geri” 
tymai.

Draugai lauko darbininkai, 
stokim į revoliucinės organiza
cijas ir joms vadovaujant ko
vokim prieš išnaudojimą; '

Buožės džiaugiasi, kad 
lengva darbininką išva- 
nieko nemokėt, mat esą 
fašistinės valdžios įsta-

Darbininkai Priešinasi Iš
naudojimo Didinimui

Buvęs gubernatorius fašistas 
Merkis norėjo Lapių dvąre pa
ilgint darbo laiką nuo 4 vai. 
vakaro iki 6 vai. Bet darbinin- 

. kai vieningai
Jie, nežiūrėdami į išnaudotojo 
prisakymą, metė darbą 4 vai. 
vakaro. Fašistas Merkis darbi
ninkus už tai visaip iškoliojo 
ir išvadino komunistais, bolše
vikais. Tačiau darbininkų jis

pasipriešino.

LAPIŲ APIELINKĖ
Buožes Gudravo j a

šatijų kaimo buožė Kristaus
kas samdo darbininkus ištisiems | jokiais nei grąsinimais kolioji- 
metams, būtent nuo kalėdų iki 
sekančių kalėdų. Praėjusiais

bininku 450 litų algos. Per vi
są vasarą darbininką jis pralai-

mais neišgąsdina. Tokiu budu, 
darbininkams vieningai laikan
tis, padidint darbininkų išnau
dojimą dvarininkui nepasisekė.

“Balsas”

IŠ CONNECTICUT JAUNUOLIU DIENOS
Kas metas gegužės 30 die

na yra skirta Nacionale Jau
nuolių Diena, arba tinka ge
riau sakyti, jaunuolių išstoji
mas prieš karą, kurį godusis 
imperializmas ruošia. Ši jau
nuolių diena Connecticut vals
tijoje bene buvo viena iš pa
vyzdingiausių. Jaunimo suva^ 
žiavo iš visų miestų ir mies; 
telių iš vakaro į New Haveną. 
Kurie galėjo pribūti anksčiau, 
tie dalyvavo beisbolės lošime, 
bėgime, ir keletas kitų sporto 
dalių išpildyta. Pavakaryje 
buvo suruoštas taip vadinamas 
“long track” bėgimas, ši spor
to dalis labiausia patiko to
dėl, kad ji atlikta miesto vidu
ryje, o kurie bėgo, kožnas vie
nas ant savęs turėjo prisitaisę 
tinkamus obalsius, kaip “Free 
Tom Mooney,” “Free Scotts
boro Boys,” “Youth Day is a 
Struggle Day Against Wars” 
ir keletą kitų obalsių.

Vakare atlaikyta didelis ir 
entuziastiškas masinis mitin
gas, kuriame patys jaunuoliai 
nuo tam tikrų jaunuolių orga
nizacijų kalbėjo; Kaip pirmi
ninkas pranešė, tai pačiame 
New Havene įtraukta daug 
jaunimo organizacijų į apvaik- 
ščiojimą šios dienos, net ir 
Jaunųjų Krikščionių kai kurie 
skyriai dalyvavo, o kas svar
biausia, kad Yale Universite
to studentai tam pritarė. Su
prantama, nę visi, bet tas pa
rodo, kad pradeda atsirasti ir 
iš studentų, kurie studijuoja

tarnaites apkūlė su nagaika. darbininkų judėjimą. Tur būt, 
Ilgiausia, samdinys tegali pas pirniu sykiu ir lietuvių darbi

ninkiški chorai bei LDS jau
nuolių kuopelė iš Bridgeport 
dalyvavo. Tai yra geras reiš
kinys, kad mūsų jaunimas pra
deda pralaužti pirmus ledus 
į abelną darbininkų judėjimą. 
Tiek nesmagu minėti, kad ant 
vietos draugai New Havene 
nevedė agitacijos tarpe lietu
vių jaunimo ir todėl newhave- 
niečių choristų nei masiniam 
mitinge, nei pačioj demonstra
cijoj nesimatė. Gal ir buvo 
vienas kitas, bet tai tik ma
žytė dalelė.

Ant rytojaus geg. 30 iš ryto 
kaip 10 vai., iš Darbininkų 
Centro jaunuoliai parodavo 
gatvėmis iki nuskirtai vietai. 
Ten sustoję atlaikė demons
traciją, priėmė keletą rezoliu
cijų ir leidosi iki New Ilave-

juos pabūt iki dviejų^ mėnesių. 
Pasibaigus dienos darbams pra
sideda įvairūs nakties darbai: 
karvių melžimas, verpimas, linų 
bei vilnų apdirbimas. Iš anks
to nustatoma, kiek kuri tar

no County kalėjimo, kuriame 
yra įkalinti du nariai Jaunų
jų Komunistų Lygos ir vienas ; 
Bedarbių Tarybos narys. Be- 
maršuojant linkui kalėjimo, 
lietus tartum iš viedro pylė, ■ 
tačiaus jaunuoliai žengė be nu 
siminįipo su daugybe obalsių ( 
ir raiidohohi l vėliavom, šauk-jJ 
darni j vairiausius obalsius ir.|» 
dainuodamas revoliucines dai- ‘ 
nas. Maršavimas, reikia pri- ;■ 
pažinti, buvo labai gyvas ir 
daug jaunuolių dalyvavo. Pio
nierių taip pat dalyvavo daug.

Kuomet atmaršavo į svetai
nę, tai kiekvienas buvo šlapu- 
tukas, kaip pelės. Bet ir vėl 
ūpas pakilo, kuomet negrai, 
pildydami koncerto dalį, pui
kiai atliko savo pareigas. Taip 
gi masinis dainavimas buvo 
tikrai malonus ir kuriem pir
mu syk tas girdėtas, tai ir 
na nuostabu, kad minia iš 
kio tūkstančio sykiu kai 
trauks revoliucinę dainą, 
rodos, svetainės ir stogas 
kils.

Šis įvykis įrodė, kad jauni
mas galima įtraukti į masinį 
judėjimą, tik, suprantama, rei
kia tam tikro supratimo, kaip 
prie jų prieiti, ir reikia nesi- 
gailėt brangaus laiko juos 
traukti į darbininkų organiza
cijas. Lietuvių tarpe labai 
puiki yra proga jaunimui — 
chorai įr LDS jaunuolių kuo
pos. Nereikia abejoti, jog 
Jaunųjų Komunistų Lyga yra 
svarbesnė organizacija. Ta
čiaus kurie negalima įtraukti į • 
Lygą, tai reikia neužmiršti ‘ 
traukti jaunuosius į kitas jų 
organizacijas.

ga- 
ko- 
už- 
tai
nu-

L

I 
sumaišo didesniam pabaugi- 
nimui politiniai atsilikusių 
žmonių.

Ęad tarpe demokrato ir 
sočial-demokrato. negalima 
įmatyti skirtumo, tai visai 
natūralu, kadangi tų dvie
jų paukščių plunksnos labai 
panašios. Bet to negalimą 
sakyti apie komunistus. Pa
starieji visumoj stovi pusėje 
darbininkų klasės, kuomet 
pirmie j i—bu ržuazi j os!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Sen am Maldeniškiui. — 

Draugas įvardiji kelis žmones, 
kaip garbarnės streikd skebus. 
Negalime juos tokiais paskelb
ti be ištyrimo. Sakote, kad 
Maldene lietuvių labai mažai.. 
Bet vienas įtariamųjų priklau
so Hudsono ir Brightono orga
nizacijoms. Paduokite prieš jį 
skundą artimiausiai organiza
cijai. Jos nuosprendį paskelb
sime. Organizaciniame teisme 
galėtų į geriau išsiaiškinti ir 
kaltinimai prieš kitus.



Ketvartad. Birželio 8, 1933
• • i • I •

LAISVE Trečias Puslapis

&LAISVES
July. 1933

ATSIBUS

f/W

VEIK TRIJŲ DIENU ŠVENTĖJE. ANTRADIENI FOURTH OF JULY. AIŠKU, JOG PIRMADIENĮ FABRIKAI IR MAINOS NEDIRBS 
TAI PUIKI PROGA BUS PAMATYTI NEW YORKA, ATVYKUSIEMS IŠ KITUR, PASIMAUDYTI JŪROSE IR DALYVAUTI 

SAVO DIENRAŠČIO PIKNIKE

ULMER PARK
Foot of 25th Ave., Brooklyn, N. Y,

Muzikos ir Sporto 
Programa

NEW HAVEN

Šokiams Grieš Dvi 
Orkestros:

WM. NORRIS
-----------IR------------

Meno Orkestrą
Iš ELIZABETH, N. J.

Abi iš 8-nių Kavalkų
Muzika Grieš be Perstojimo

f . '

Wilkes Barre, Pa. Aido Choras vadovaujamas D. Zdaniutes, dainuos šiame piknike

BROOKLYN
LDS Jaunuolių Kuopos

Loš Indoor Baseball

Apart WILKES BARRE AIDO CHORO bus NEWARKO SIETYNO CHORAS, ELIZABETH!) BANGOS CHORAS, GREAT NECKO 
PIRMYN CHORAS ir BROOKLYNO AIDO CHORAS. Visi trauks revoliucines dainas savo dienraščio iškilmėje.

Stebėtinai Žema įžanga, Tik 35 Cent. Ypatai
Tuom tarpu Brooklyne įvyksta du nacionaliai suvažiavimai: ALDLD ir viso darbininkiško jaunimo suvažiavimas. Į suvažiavimus atvyks 

J

delegacijos nuo Chicagos iki Bostono. Tad iš tolimųjų kolonijų svečių bus skaitlingai.
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"Priekalo” Dail. Literatūra ir jos Kritika

—Paulina, nekarkink, kaip višta. Štai, 
nugalėsime banditus ir vėl imsimės už pir- 
mesnio darbo. Pasibaigs partijos suvažia
vimas ir imsimės už naujos politikos...

—To nebus niekados!—sušuko Paulina, 
supurčius savo garbinius.—Partija taip ne- 
riš klausimą, kaip jūs visi jį rišate. Nega
lime mes nusileisti ir revoliuciją išduoti, 
pasiduoti smulkiai buržuazijai. Tai būtų 
baisu! Baisiau negu mirtis. Juk mes jau 
nugalėjome užsienio imperialistus ir jų 
blokadą. Mūsų revoliucija turi persinešti 
į visą pasaulį. Viso pasaulio darbininkai 
su mumis. Reakcija bespėkė. O kas gi 
yra toji naujoji politika, ar tai ne drūtini- 
mas buržuazinių gaivalų ir reakcijos?

—Štai kaip tu neteisingai dalykus su
pranti, kaip tu neįvertini valstiečių ir mū
sų gamybos suirutę.

—Glėbai, tai tu ir vėl stoji už turgus? 
Kad vėl galėtų šaknis įleisti buržuazija? 
Argi tu nori, kad cemento fabriką atiduo
tų kapitalistams kaipo koncesiją? Apie tai 
jau kalbėjo Soviete. Ir rodosi, kad Šramas 
jau daro tam žingsnius. Ką, ar tu galėsi 
pasidžiaugti iš tokios reakcijos laimėjimo?

Paulinos veidas išbalo. Glėbas pasilen
kė prie jos.

—Ką? Ką? Koncesija? Kokios konce
sijos? Ką tu man akis muilini su koncesi
jomis? Ką tu manai, kad darbininkai ati
duos buržuazijai fabrikus? Aš tiems niek
šams parodysiu koncesijas!

—Aha, matai, kaip suprasi, štai tau ir 
nauja ekonominė politika. Išbandyk ją. 
Koncesijos, privatinės valgyklos, jomarkai, 
kūlokų laisvė, spekuliantų auklėjimas ir ki
tų kapitalistinių elementų atgaivinimas. 
Gi aš manau, kad mums, darbininkams, 
reikia kietai laikytis, mušti ir naikinti ka
pitalizmo likučius, tverti darbininkų koo
peracijas, plėtoti visapasaulinę revoliuciją 
ir sukilimų gaisrą. Ne pasitraukti, bet pul
ti ant buržuazijos, 
greitai nubėgo,
galvojo apie tai. Paulina buvo klaidinga 
supratime Naujos Ekonominės Politikos, 
bet ir Glėbas neturėjo aiškaus supratimo.

Glėbas tą naktį su savo būriu stovėjo

Štai kas! — Paulina 
o Glėbas stovėjo ir

ALDLD 6-to Apskričio 
Piknikas ir Kuopų 

Stovis
šiemet ALDLD 6-tas Aps

kritys rengia pikniką bendrai 
su LDSA 5-tu Apskričiu, 11 d. 
birželio, Vytauto Parke, Iluini 
•vili e Pike Galloway Road, 
Philadelphia, Pa. Prasidės 10 
vai. ryte.

Šiame piknike dainuos Ly
ros Choras po vadovyste A. 
Valatkiūtės. šokiams bus ge
tą orkestrą drg. 
puoliai mano tra 
yirvę.
* Šiam apskričių 
kauja mūsų judėjimo rėmėjas 
Ignas Merkelis, 1315 !
St.. 5-kių laiptu keiksa (pyra-j 
gą), kurį atgabens net troku i

šeško. Jau- 
ikti pergalės

klonyje už miesto ir saugojo plentą. Jo 
kovotojai buvo sugulę eile nuo plento į kal
ną, o sargai po tris vaikštinėjo priemiesty
je ir priešakyje eilės. Lojo šunes ir pagal 
jų lojimą galima buvo spręsti, kur yra sar
gai. Glėbas ir Sergiejus stovėjo pagiryje 
ir žiūrėjo į ugninius signalus, kurie kilo 
ant kalnų, štai ružavas liepsnos kamuo
lys iškilo į augštį. Sukosi nakties tamso
je. Aišku, kad signalus leido. Labai toli 
tarpe kalnų iškilo kita rakieta ir išlėkus į 
orą subyrėjo. Paskui dar augščiau tre
čia... ketvirta ir dar, ir dar. Švietė, spro
ginėjo, geso, sukosi; aišku, kad jų pagelba 
kalbėjosi darbininkų priešai.

Užpakalyje giria. Medžiai plačiai iš
skleidę šakas ir tarpe jų viešpatauja tam
sa. Glėbo būrio visai nesimato. Šią naktį, 
kaip ir vakar, mieste labai didelė tyla—bi
josi mirties, kuri šliaužia nuo kalnų; to
kia tyla, kuri gali būti tik tada, kada kiek
vienas bijosi ir savo sušiukždėjimo. Me
džių lapeliai šlama, juda, išduodami malo
nų kvapsnį...

Sergiejui atrodė neišpasakyta tamsa ir 
būk jai nebus galo. O tamsa dar daugiau 
priversdavo klausytis. Jis daugiau buvo 
pratęs būti kambariuose, apšviestuose 
elektros šviesa, o ne tamsioje girioje. Die
nos metu jam buvo daug lengvesnis šau
tuvas.

Vėl ugnies kamuolys, kaip višta iškilo ir 
sukosi, sprogo, išleisdamas kibirkštis, kaip 
pėdas varpas. Ir kitos panašios rakietos 

arti ir toli kalnuose. Glėbas padėjo 
Sergiejui ant peties ir tarė: 
reikia sugauti ir pasiųsti pas vel

nio motiną! Taip ir prašosi kulkos.
—Taip, jis yra visai netoli nuo mūsų.' 

Jis siunčia signalus anglų karo laivams ir 
baltųjų gaujoms. Aišku, kad jis žino, jog 
mes čionai esame, bet nesibijo. Prie to 
mes, drauge Glėbai, jau pavėlavome: jis sa
vo darbą atliko. Matai, kiek rakietų iš
leido ir daugiau nesimato. Jis veikiausiai 
jau visas žinias perdavė, ir baigta.

Glėbas pypkę rūkė ir atydžiai žiūrėjo į 
kalnus.

(Tąsa)
“Beris mano nebebėga, 
Kojų vilkti nepajėgta. 
Lauko arti kuo neturiu, 
Nors ir bėrį dar šeriu.”

“Vidutinis Valstietis”

“Produktus vožu Į rinką— 
Valgyt pačiam’‘netinka’— 
Reik parduoti, nors dykai, 
Kad būt skolai pinigai.”

Biedniokas nors bėrį per žie
mą šėrė, bet kojų jis nevelka. 
Ovidut. dar turi neblogą bėrį, 
bet del skolų veža viską į rin
ką parduoti.^ Vidutinio ūki
ninko likimas kaip biednioko. 
Su buože, jau kitas dalykas. 
'Tas užtraukia:

Buivydas.
nekviest masiniai prieš licituo
to jus įstoti į kovą?

Juškučio Eilių Peržvalga
“Priekalo” No. 4-tam tilpo 

vienos eiles d. Juškučio. Ma
čiau jo kada tai keletą eilėraš
čių ir amerikinėje spaudoje, 
rodos, “Laisvėje”. Tai ne nuo
latinis eilių rašejas, bet taip 
sau prie progos pasirodo, kad 
ir jis gali dainušką nudrėksti 
nuo ausies. Tas gerai, djauge. 
Bet tos jūsų eilutės kvepia 
“ekstrimižmu”, tad verta kaip 
kas apie jas ir atsiliepti.

(Daugiau bus)

NEWARK, N. J.
. <

L.D.S.A. * 1 kuopos susirinkimas 
jvyks penktadieni, 9 d. birželio, '7:30 
vai. vakare, 180 New York Avė. Vi
sos draugės malonėkit atsilankyt ant 
minėto 
dalykų

laiko, nes yra daug svarbių 
aptarimui.

Org. 
(134-135)

scraNTon, pa.
L.D.S. 82 kuopos suirinkimas 11 d. 

birželio neįvyks, nes tą dieną APLA 
57 kuopa rengia pikniką ant Runo 
farmos ir visi nariai prašomi sunešti 
duokles už birželio mėnesi sekretoriui 

numeriu 851 Ferdinand Street.
Sekr. J. Norkus.

, (134-135)

sykių . l?ųs; rodoma Charlie. . Chaplin 
komedija. Visi atsilankykite ir bū
site patenkinti.

' ; ' , 'i , (134-135) '

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 kuopos susirinkitaas įvyks 

šeštadienį, 10 d. birželio, 7 vai. va
kare, ALDLD kambarouose, 10J N. 
West Street. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime ir atsi
vesti naujų narių.

(133-135)

po

PRANEŠIMAI Iš KITUR

lakstė 
ranką

Geriausiai užsimokėjusi duo 
klės kuopa, tai 105 kp. West 
Phila. Pereitais metais ji tu
rėjo 9 narius, šiemet turi 12. 
Ta kuopa sklokos buvo su
griauta if vėliau buvo atgai
vinta. Konferencija šiemet 
įvyks bent virš dviem mėne
siais anksčiaus, negu pereitais 
metais.

Šiame piknike taipgi turėsi
me platesni pasitarimą su ap
skričio kuopų draugais. To- 

!del plačiai traukite į pikniką.

WILKES BARRE, PA
Wilkesbarrieciai nutarė šią 

piknikui au-|vasan-1 atlikti svarbų darbą, 
tJ įsteigti jaunuoliams vasarinę 

So. 2 nd j mokyklėlę, kad pralavinus j&u 
jnuolius klasinio X15L‘~

*įą), kurį atgabens net troku [Taigi yra reikalinga 
į pikniką. • Visi 
apie tą “skaiskreiperį keiksą.’

i Abiejų apskričių kuopos tu 
retų atkreipti daugiau atydos sėkmingai pravestas, 
į šį pikniką, nes visi draugai 
supranta dabartinio krizio naš j parengti pikniką nedėlioj, 11 
tą, delei kurio piknikai nėra d. birželio. Piknikas bus toj 
tokiais pasekmingais, kaip kad pačioj vietoj, kur buvo Aido 
buvo. Visų kuopų draugai Choro piknikas 30 d. gegužes, 
būtinai turi organizuotis masi- ' - _-..........
niai vykti į šį pikniką ir pa- 
remti ii finansiniai labiausiai. !

susipratimo.
l visiems 

žingeidauja [šios apielinkės lietuviams pa
sirūpinti, kad sukėlus finansų 
ir kad šis svarbus darbas būtų

ALDLD 170 kuopa nutarė

Lynwoode. Ten yra puiki vie
ta laiką praleisti. Taipgi šia
me piknike bus gera muzika;

ALDLD 6-to Apskričio kuo- kas norės, galės pasišokti. Bus 
pos silpnai moka duokles. Iš gerų valgių ir gėrimų. įžanga 
jų galima pažymėti sekančias, veįtui. Tai kuriems rūpi, kad 
kurios dar iki šiol neprisiuntė mokyklėlė būtų įsteigta ir kad 
duoklių į centrą: 15 kp., 30 
kp., 96 kp., 133 kp., 142 kp., 
14$ kp. ir 209 kp. Kitos kuo
pos moka duokles, bet labai 
silpnai. Draugai ir draugės, 
pasistengkite užsimokėti duo
kles.

jaunuoliai galėtų prasilavinti 
daugiau klasinio susipratimo ir 
galėtų pūti vadais darbininkų 
klasės, tad yra reikalas visiem 
dalyvauti šiame piknike, kad 
sukėlus finansų.

(Daugiau bus) ,

VERPĖJŲ STREIKAS
HUDSON, MASS.

Gegužės 25 d. Woter Kvo- 
ter Mill apie 200 darbininkių 
verpėjų metė darbą, išėjo 
streikan, reikalaudamos 25 
nuošimčių pakėlimo algos ir 
geresnių darbo sąlygų dirbtu
vėje.

šį streiką veda pačios strei
kuojančios moterys darbinin
kės. Visos laikosi gerai, nors 
bosai bando visokiais būdais; 
streiką pakrikdyti, bet tas? 
jiems nesiseka.

Čia paduosiu vieną bosų 
skytną, kaip streikuojančias 
darbininkes bosai hbrėjo pri
gauti; bet tas jiems neisde^ė.’ 
Sušaukė visas darbininkes prie’ 
dirbtuvės ir bošai pasakė: pir- 
miaus davėm 15 nuošimtį, dii- 
bar duodam 20 nuošimtį, ir ei- y 
kite, dirbti. Bet bosai nepasi- 

Į rašė „ir darbininkės sutiko 
dirbti. Kaip tik stojo darbi
ninkės dirbti, už trumpo laiko, 
bosas šaukia streikierių komi
tetą į ofisą ir sako: mes 
giau neduosim, kaip 15 
šimčių.

Tuojaus žinia perbėgo 
bo greitumu per visas
ninkes, ir vėl visos, kaip vie
na, išėjo streikan.

Jau tiek buvo numušę mo
kestį, kad jokiu būdu pragy
vent buvo 
tik 5, 6 iki 
tę, bet viso 
neišdirba.

dau- 
nuo-

žai- 
darbi-

negalima, paliko
7 dolerių į savai- 
laiko niekuomet

Darbininke.

“Nors ir krizis—verstis moku: 
Valdžia premijas primoka;
Lengvatas visur mums teikia— 
Na, ir ko daugiau bereikia?”

Skolos pielyte 
puikios, 

pravesta
graži 
aiški,

geras

Aišku, kad buožėms šian
die gyvenimas Lietuvoje, o 
b i e d niekams mažažemiams 
ūkininkėliams ir vidutiniams— 
galas artinasi, 
pielina. Eilės 
kalba ir mintis 
suprantama.

Draugas K. š-tis yra 
eilininkas, o kas labiausiai, 
kad jis aiškiai išparodo du 
skirtingu pasauliu. Jo, pavyz
džiui, eilės, tūpusios “Prieka
lo” No. 6-tam, nusako griežtai 
skirtumą tarpe SSRS ir Lietu
vos.

WORCESTER, MASS.
L.D.S. socialė 57 kuopa rengia me

tinį, pikhiką nedėlioj, birželio (June) 
11 d., šių metų, Olympia Parke, 
South Quinsigamond Ave. Shrews
bury Mass.; pradžia nuo 1 valandos 
po pietų ir trauksis lig vėlos nak
ties.

Kiek žinoma iš praeities ši drau
gija surengia šauniausius piknikus; 
nevienas nesigailėsite dalyvavę ir šia
me piknike; išgirsite gerą progra
mą, kaip tai: muzikos, dainų, atle
to, sporto. Visko bus, kas ko pa
norės; skaniausių valgių ir gėrimų.

/ Rengėjas.
(134-135)

MONTELLO, MASS.
Komunisų Partija bendrai su Jau

nųjų Komunistų Lyga rengia šokius 
L. T. Namo Parke 10 d. birželio, šo
kiai prasidės 8 vai. vakare ir eęsta 
kiai 12 vai. nakties. Bus geriausia 
orkestrą šokiams. Visu kviečia atsi
lankyti 'Rengėjai.

(134-135)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre ir apielinkės lietu

viai darbininkai yra kviečiami ateiti 
į Darbininkų Centrą, 325 E. Market 
Street, 9 dieną birželio, 8:30 vai. va- 
karej nes bus rodoma judis iš Sovietų 
Sąjungos vardu “China Express” ir

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

jvyks 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. L. Tureikis.

(132-134)

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
siveskite kitus darbininkus.

(132-134)

WILKES BARRE, PA.
Nedėlioj, , 11 d. birželio yra ren

giamas puikus piknikas. Vieta Lyn
wood tarp dviejų Plymouth tiltų. 
Pikniką rengia ALDLD 170 kuopa. 
Pelnas šio parengimo bus skiriamas 
del palaikymo jaunuolių mokyklėlės, 
kuri bus įsteigta šią vasarą. Šiame 
piknike bus gera muzika, taipgi ge
rų valgių ir gėrimų.

Užkviečia Komitetas.
(134-135)

No.

“Čia mes sėjam iš krepšiukų, 
O akėjam su bėriuku.
Dalgiais kurtam, rankom kuliam, 
Tankiai duonos nebeturim.”

Kodo poetas į SSRS.
“Ten gį traktoriais jau dirba, 
Plieno žirgai rausia dirvą, 
Velka' plūgus ir kombainus— 
Taip' tenai, gyyenimaš ųnainos.”

Bet toliau, “Priekalo”
10-tam d. K. š-tis pasirodo in
dividualistas, o ne organizato
rius dr kovotojas. Kuomet jis 
apdąinųpj^ iį “Rudens • sulau
kus,” tai toji daina permerkta 
individualizmu. Pavyzdžiui:
“Duonos, sėklų mes neturim, 
Mokesčiais tiesiog mus duriat, 
Tad mes jų nebemokėsim, 
Licituotojus kuolu nudėsim 
—Štai kaip kariaujam.”

Drauge, kariavimas individu- 
alis. Licitudtoją vieną nudėsi, 
—bus kitas jo vietoje. Kodėl 
nepravest organizuotą kovą 
prieš licitavimą ūkių?

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kuopos .men. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 12 d. birželio 
(June), 8 vai. vakare, drg. Kunigė- 
hienės kambariuose, 11 Brown Lane.

Visi nariai turi dalyvauti, nes yra 
daug svarbių draugijos reikalų ap
tarti. . ' ! . ' ’

( Atsiveskite ir naujų* nariu. !
- ‘ ■ •* / Org. F. K. J

(134-136)

ROYAL STURCEON 
ILLETS J 
#'• i"

SERVE

Kodėl

DRG. J. ŠUKYS

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-o ii* LDSA 5-to Apskri

čio piknikas rengiamas 11 dieną bir
želio, Vytauto Parke, Hulmville Pike, 
Galloway Road. Ant šio pikniko dai
nuos Lyros Choras po vadovyste A. 
Valatkiūtės. Jaunuoliai, trauks iki 
pergalės virvę. Ignas Merkelis, 1315 
So. 2nd St., aukauja milžinišką pyra
gą, 5 laiptų augščio, kurį atgabens 
ant didelio troko į pikniką. Iš abie
jų apskričių kuopų draugai rengiasi 
masiniai pribūti ant šio pikniko. Prie 
programos bus ir prakalbų.

Bus gera šeško orkestrą. Pikni
ko darbininkai ir komisija susirinkit 
9 vai. iš ryto pas drg. Rainį, 110 
W. Thompson St.> Philadelphia.

Kviečia Koftiisija.
KELRODIS: Važiuojant gatveka- 

riais iš visų miesto dalių reikia at
važiuoti iki Frankford Avenue ir 
Bridge Station, čia imti karą No. 
66 City Line ir važiuok iki galo, čia 
atvažiavus, pikniko busas nuveš iki 

. parko. Su automobiliais važiuokite 
Frankford Ąve. dar už Holmesville 
Pike už antrų trekių svičtas netoli 
bažnyčios, važiuok tiesiu keliu po 
kairei už apie pusantros rriailes ra
site Vytauto Parką.

(134-136>

iš

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

STUFFED PEPPERS

Lankysis Pennsylvanijos 
Valstijoje

Jis bus sekamose vietose:
BINGHAMTON, N. Y.
8-tą d. birželio (June)

Lietuvių svetainėj, 315 Clin
ton St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. 1 ' !

Jis kalbas svarbiais mūsų 
gyvenimo klausimais, tad svar
bu kiekvienam iš darbininkų 
dalyvauti jo' prakalbose.

DETROIT, MICH:
A.P.L.A. 47 kuopos mėnesinis stisi- 

rinkimaS įvyks sekmadienį, 11 d. bir
želio, 10 vai. ryte, Draugijų Svetai
nėje, 3600 , W. Vernon Highway ir 
Ž5-toS gatvės. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime, nes bus daugelis 
svarbių fęikąlų, kur nebus praleidžia
ma neapkalbėjus. Tuo pačiu sykiu, 
pasirūpinkite atsinešti savo narines 
duokles.

Sekretorius V. A. Norkus.
(134-135)

SCRANTON, PA.
A.P.L.A. 57 kuopa rengia 

ką 11 d. birželio, 12:30 vai. po pietų, 
ant Runo farmos. Visi draugai kvie
čiami atsilankyti į šį puikų pikniką. 
Bus gero alaus ir gardžių užkandžių. 
Taipogi bus muzikantai, kurie grieš 
šokiams. Įžanga už dyką.

Kviečia Komitetas.
(134-135)

pikni-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka', kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu taiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelnų krautuvnihkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
’ kainą, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo piknike 

ar kitokiame parengime jas pardavinės.

Toš Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.
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Hartfordo Bedarbiai Turi Vaikščioti po
6 Mylias į Miesto Darbą, kad Gauti iš 

Valdžios bent Supuvusio Maisto
HARTFORD, Conn. — Vie

tinis kapitalistų laikraštis skel
bia, kad čia yra 16,000 bedar
bių, o tikrenybėje randasi 20,- 
000.

Kurie dar dirba po kelias 
dienas į savaitę, jiems algos 
nukapotos iki žemiausio laips
nio. (Kitą kartą, drauge, duo
kite vieną kitą pavyzd j, kiek 
tokiem darbininkam mokama. 
—Red.)

Darbai čia dirbami visose 
dirbtuvėse nuo šmotų. Jeigu 
darbininkas tą darbą pabai
gia, turi laukti kito, nors ir pu
sę dienos arba ir čielą dieną; 
mokėti už laukiamą laiką nie
ko negauna. Tas darosi dau
giausiai todėl, kad mieste dar
bininkai neorganizuoti; nėra 
nei jokių unijų. Tarp darbi
ninkų nėra vienybės. Jeigu 
kuris darbininkas ką prasita
ria apie darbininkų išnaudoji
mą ir kviečia vienytis, tai kitas 
nubėga pas darbdavį ir ap
skundžia, o tas nieko nelaukęs 
meta tą darbininką į gatvę.

Darbininkai taip yra suvar-, 
žyti, kad nevalia darbo laike 
pasitraukti nuo mašinos nei 
vienam darbininkui pakalbin
ti kitą. O jeigu eisi keletą 
sykių per dieną į išeinamąją 
vietą, tai bosas patėmijęs pa
sakys, kad “jis eikvoja be rei
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15-TAS METINIS PIKNIKAS
RENGIA LAISVES CHORAS Iš SO. BOSTONO IR L. L. R. CHORAS Iš NORWOODO 

• V

Nedėlioję, 11 d. Birželio-June, 1933
OAK GROVE, BULLARD STREET, WALPOLE, MASS.

o

L. L. R. Choras iš Norwood, Mass.

PROGRAMOJE DALYVAUS ASTUONI MASSACHUSETTS CHORAI

1) L. D. R. CHORAS iš Mostelio; 2) LYROS CHORAS iš Stoughton; 3) LAISVĖS CHORAS iš Haver
hill; 4) LIAUDIES CHORAS iš Lawrence; 5) AIDO CHORAS iš Worcester; 6) AIDO CHORAS iš 

Hudson; 7) LAISVĖS CHORAS iš So. Boston; 8)L. L. R. CHORAS iš Norwood.

Kviečiame plačią lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti. Pikniko vieta turi visus parankumus: 
Maudynės ežere, svetainė šokiam ir kiti parankumai. Įvairiais gėrimais ir valgiais rengėjai "aprū
pins. . . g

KELRODIS: Važiuojant nuo Bostono ar nuo Providence, reikia važiuoti No. 11 keliu iki Bullard Street. 
Bullard St. 3 minutes pavažiavę, rasite Oak Grove—pikniko vietą.
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PIKNIKO PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ, PROGRAMOS PRADŽIA 4. V AL. PO PIETŲ 
,x>_______ ____vt' *•' ' ) VIETOS ŽINIOS

1ST,. IOg=3Or7. .....JL0CT0E3
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

kalo daug laiko, nevaktuoja 
'savo mašinos; tai jam reikia
kirsti kainą nuo jo darbo.”

Čia reikia priminti apie tuos 
vargdienius bedarbius, kurie 
gauna pašalpos iš miesto. Jiem 
miesto ponai neduoda pašal- 

i pos pinigais nei čekiais, alc 
uždėjo savo krautuvę, kur su- 

' perka iš sandėlių pigiausius 
“kenus,” miltus, mėsą ir kito
kius valgomus daiktus, senas 

. duonas ir dalina bedarbių šei
mynoms. žmogus turi imti ne 

į tą, ką tu nori, bet ką tau duo
da, ir tiek turi užtekti, kiek 
tau duoda, ar tu gali tatai: 
naudoti ar ne.

Ir dar sumanė ponai naują 
“triksą” bedarbiams, kad kož- 
nas bedarbis, kuris tik gauna 
pašalpos iš miesto, turi eiti po 
dvi dienas į savaitę dirbti miss 
to darbą; o jeigu neis, tai bus i 
sustabdyta jam miesto pašai- : 
pa. Ir bedarbiai turi eiti pėsti ; 
po šešias mylias iki miestinio 
darbo; o su sugrįžimu namo, 
tai biednas bedarbis turi pa
daryti dvyliką mylių kelionės 
į dieną.

Kelios dienos atgal bedar
biai, nepakęsdami tokių kelio- 1 
nių, paskelbė miesto ponams ; 
streiką; susitarė streikuoti vi
si išvien. O kaip reikėjo eiti 
į streiką, pasirodė tik keli, o

kiti nepasirodė. Ant rytojaus 
vėl nuėjo visi dirbti. Parodė 
savo išnaudotojams, kad tarp 
darbininkų nėra vienybės. ’ '

Bedarbiai, stokite į Bedar
bių Tarybas, išvien kovokite. 
Tada laimėsite kovą.

Senas Hartfordietis.

HUDSON, MASS.
LDS 1-mo APSKRIČIO ME

TINĖ IŠKILMĖ
LDS Pirmas Apskritys ren

gia savo metinę iškilmę-pikni- 
ką, kuris įvyks birželio 25 d. 
Voses Pavillion parke, May- 
narde, Mass. Apie šią vietą 
nereikia daug aiškinti. Kas 
buvo ir matė, tai gerai žino, 
kad parkas didelis ir gražus; 
svetainė puiki; galima šokti 
apiė tūkstančiui i porų. ^Ežeras 
irgi labai, gražus ir galima ge
rai pąęimaudyti; tiktai nepa
mirškite pasiimti “beiding siū
tus.” Reiškia, visi šie sumi
nėti daiktai atsako patys už 
save.

Dabar tik klausimas kyla 
pas mus, kaip ’šią iškilmę pa- | 
daryti pasekminga. Viena LD į 
S Pirmo Apskričio valdyba to j 
visko atlikti negali, kad ir su Į 
geriausiais norais; bet turi I 
tam tikra skaičių LDS kuopų i 
Mass, valstijoj, priklausančių ■ 
prie apskričio, ir jos visos tu-j 
retų gerai atsiliepti, pačios da-1 
lyvauti ir kitus raginti, kad šį! 
pikniką padarius tokį skaitliu-1 
gą žmonėmis, kokio iki šiol 
dar nėra čia buvę.

Man teko nugirsti, kad Pir
mo Apskričio valdyba žada j 

sųruošt gerą prbgraįn^,' kurios 
'čionai dar negaliu visos sumi- 
nėt; bet drąsiai galiu sakyti, 
kad yra apsiėmę dalyvauti ke
letas darbininkiškų chorų, ku
rie visuomet patarnauja dar
bininkiškoms organizacijoms.

Hudsono ir Maynardo kuo
pos irgi labai stropiai ruošia
si, kad būtų pagaminti geriau
si ir tinkamiausi valgiai šiam 
piknikui. Gaspadinės jau yra 
užkviesos ir kai kurios jau 
praktikuojasi valgių gamini
me, kad visi dalyviai būtų pil
nai patenkinti valgiais, kad 
nei vienam piknike dalyvau
jančiam nereikėtų nukentėti 
nuo kokių netinkamų valgių. 
Reiškia, prisirengimas eina vi
su tempu.

Dabar, tik rašant šiuos žo
džius, gavau nuo apskričio val
dybos pranešimą, kad turėsi
me' net iš tolimesnių valstijų 
svečių, kaip tai, iš Maine, N. 
IL, Conn, ir Rhode Island. Čia 
duodasi mums suprasti, kad 
jeigu jau iš tolimesnių valsti
jų lietuviai darbininkai atsi
liepia, žadėdami dalyvauti šia
me metiniame LDS apskričio 
piknike, tai apie Mass, lietu
vius darbininkus nėra nei kal
bos; jie urmu dalyvaus.

Dabar, draugės ir draugai, 
kuriems vienokiu ar kitokiu 
būdu būtų neparanku su ki
tais atvažiuoti, geriausia ban
dykite paimti busą, sudaryda
mi didesnę “kraudę;” tuomet 
visiems būtų daug saugiau ir 
parankiau.

Tėmykite apgarsinimus mū
sų organe “Tiesoj” ir dienraš-

■ 1 : ■ "* ' 1 ■' 7T ■

tyje “Laisvėje,” kur bus pilni 
nurodymai.

LDS 66 Kp. Narys.

So. Bostono Naujienos
Pas mus randasi tokių, ku

rie “gero” darbininkams daro, 
bet iš atbulos pusės, štai po
nas Kubilius, kunigas arba 
“ministeris,” žmonių mulkinto
jas, vilkas avies kailyje. Jis 
viliojusi sau pasekėjus; vie
naip kalba, o kitaip daro. Po
nas Kubilius per savo pamok
slus žmonėms kalba, kad rei
kia vienybės ir brolybes, bet 
visai atžagariai daro ir sykiu 
kenkia darbininkams. Štai 

I mažas dalykėlis. Jis pajuto, 
kad Kubiliaus choristai pradė
jo susiprasti ir vienytis sykiu 
su darbininkų chorais. Na, 
ii* ponas Kubilius savo žiny- 
čios choro pamokas perkėlė iš 
ketvirtadienio į penktadienį 
todėl, kad Laisvės Choras turi 
pamokas penktadieniais. Mat, 
Kubiliui gaila, kad jaunimas 
pradeda atsikratyti nuo religi
nių burtų. Ir reikėtų duoti di
delį pagyrimą tiems jaunuo
liams, kad atsitrauktų nuo 
mulkintojų chorų ir dalyvautų 
su’ jaunuoliais, priklausančiais 
prie darbininkiškų chorų. Aš 
patarčiau tėvams, kad siųstų 
savo sūnus ir dukteris geriau 
dalyvauti su darbininkais, o nė 
su mulkintojais.

Bobos Vaikas.

HARTFORD, CONN.
Nepaprastai svarbus ALDL 

D 68 kp. mitingas birželio 12 
d. vakare, 59 Park St.

Draugai, šis susirinkimas be 
galo svarbus; privalome visi 
nariai dalyvauti. Matėme P. 
K. paskelbimą suvažiavimo 
liepos 2 d., Amerikos Liet. Jau 
nuolių suvažiavimas liepos 3 
d. ir daug kitų reikalų yra.

Bent retkarčiais turėtume 
visi nariai atsilankyti į mitin
ga. Argi ne °-eda Hartfordo A 
LDLD 68 kp. nariams, kad, iš 
suvirs 60 narių atsilanko į mi
tingą apie 10-12 draugų ir vi
sada tik tie patys. Nagi, bent 
sykį pasirodykime visi.

Naujas Narys.

Iš Long islando Bedar
biu laršavlmo

MINEOLA, L. L—Pirmadie
nį 2 vai. penki šimtai bedarbių 
ir farmerių maršuotojų iš viso 
Nassau pavieto susirinko prie 
Court House. Su vietiniais 
žmonėmis masiniame susirinki
me dalyvavo tūkstantis. Poli
cija darė pastangų išskirstyti 
maršuotojus, pav., grcatnec- 
kiečius buvo suvarius nuošaliai 
į automobilių stovėjimo vietą; 
bet jie atsisakė ten būti.

Iš mitingo buvo išrinkta de
legaciją: arnerikonas, ateivis 
ir negras darbininkas. Pavie
to valdyba privertė delegatus 
ilgai laukti; pagalinus, pasa- 

; kė, kad “męs*- svarstome be- 
Į darbių šelpimą;” ir žadėjo pri
gimti delegaciją su reikalavimų 
! rezoliucija penktadienį, birže
lio 9 d., 16 valanda.

Kada delegatai išdavė susi
rinkusiems tokį pranešimą, bu
vo pasiųsta 'antra delegacija. 
Tuomet valdžios ponai reika
lavo įrodyti, kad delegatai yra 
Nassau pavieto gyventojai. 
Tuo pačiu laiku policija gąsdi
no delegatus ir liepė demons
trantams išsiskirstyti. Sako, 
jūsų kalbėtojai šmeižia mūsų 
valdybą. Bet policijai buvo 
atsakyta, tegul išeina valdybos 
nariai ir atmuša argumentus 
maršuotojų kalbėtojų. Valdy
bos atstovai, suprantama, ne
pasirodė apgint savo “garbę.”

Antru kartu delegatai išda
vė raportą, kad Board of Su
pervisors, sako, jog “nieko ne
galį bedarbių naudai padaryti 
šiuo laiku”; eikite, girdi, į sa-| 
vo vietinius šelpimo biurus.

TU .
Susirinkusieji tuomet priėmė 
reikalavimų rezoliuciją:

“Bedarbiai turi būt aprūpin
ti tinkama pašalpa arba dar
bu; neturi būt matomi iš na
mų ; farmos ir maži namai ne
turi būt atiminėjama už mo
kesčius bei skolas; turi būt 
apmokama bedarbių rendos 
valdžios lėšomis; neturi būt 
siunčiami bedarbiai į prievar
tos darbų stovyklas.”

Šitokius reikalavimus įteiks 
Nassau pavieto valdybai mar-

SOVIETU ŽUVIS
I
i Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

| Už $5.75 j
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus j 

prašome prisiųsti iš anksto
“L A I S V Ė” *

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na- ■ 

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

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

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

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

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

šuotojų delegatai penktadienį, 
birž. 9 d.

Long Island Bedarbių 
Komitetas.

PHILADELPHIA, PA-

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

į NARZAN IR BORJOM
;! Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ 
l;412 W. Susquehanna Ave.; 

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

MOLLYN’S BARBER SHOP
BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

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

Laitninotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon illfl 
Keystone—Maia 1417
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TELEFONAS • ATD4R£ aSW?**Pulaski NAKTĮ
NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM. Manadieris
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ Sfe SUBATOS VAK. 7Se L
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per /Z 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—85e__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- 
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū - r J
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui * /
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- j
KAIS, nuo 10 valandos diena iki 12 vai. vakare. Trys /
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur- l Į
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Gobk ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN. N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Avs.
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Branginamas Pragyve- Fornišių Darbininkų 
rimas Naujais Miesto 

Taksais
Streikas

AIDED II Apskr.Konfe 
reneija ir Piknikas

Stndenty Demonstracija 
Ir Streikas

New Yorko miesto valdybos 
nutarimas, padarytas birželio 
6 d., pabrangins pragyvenimą. 
Kadangi už pervažiavimą per 
didžiuosius tiltus bus kiekvie
ną sykį imama mokestis arba 
14-16 dolerių taksų už auto
mobilį mieste, tai trokais išve- 
žiojamų produktų kaina turės 
pakilti.

Nutarta taipgi pakelt mo
kesčius už inspekciją (valdiš
ką apžiūrėjimą) namų, van
dens ir kt., kas varys augštyn i 
kambarių kainas.

Tuo būdu

Po num. 5 Lagrange St., tar
pe Grand ir Bushwick, yra 
fornišių išdirbystės kompanija, 
kurios darbininkai jau ketvir
ta savaitė streikuoja prieš bo
so pasikėsinimą sumažinti al
gas ir apsunkinti sąlygas.

Paprastai ten dirbo 20 dar-jkui. 
bininkų, bet bosas, šnipų pain- j 
formuotas, kad darbininkai 
rengiasi streikuoti prieš algų 
sumažinimą, priėtnė 5 naujus 
darbininkus.

Iš pradžių viso 20 darbinin- 
■ kų išėjo streikan. Bosas ma- 
' nė, kad ilgai streikas nesitęs, 
Įneš didžiuma darbininkų su 

Tammany Hali'šeimynomis ir negalės daugiau 
žada surinkti 30 milionų do- savaitės streikuoti. Po dviejų 
lerių ekstra įplaukų per metus, savaičių, matydamas, kad 
Sykiu kalba apie naujus algų streikas solidariškai tęsiasi, jis 
numušimus mokytojams ir ki-! pradėjo eiti į darbininkų na- 
tiems miestiniams darbiniu-. mus, pasiūlydamas nekuriems 
kams, idant , sutaupyti lėšų. į daug didesnę algą, negu pir- 
Bando taupyt lėšas ir mažin- jmiau gavo, jei tik jis. ar ji su
darai bedarbiams pašalpą. 60,-i grįš darban. 
000 bedarbių šeimynų 
greitas išmetimas iš 
rių, nes miesto vyriausybė at
sisako apmokėti jų rendas. 
Išviso didžiajame New Yorke, 
kaip pats majoras O’Brien pri
pažįsta, 250,000 bedarbių šei
mynų, bent milionas žmonių, 
neturi jokio kito būdo pragy
venti, kaip tik iš miesto pa
šalpos. Bent bankieriai, su 
Morganu ir Rockefelleriu prie
kyje, reikalauja, kad miestas 
visai nustotų bedarbius šelpęs. 
Tienjs bankieriams birželio 10 
d. “priklauso” skolų ir nuo
šimčių gaut iš miesto $236,- 
000,000.

Bet nesenai specialistai val
dybos lėšų apskaitliuotojai su
rado, kad miestas lengvai ga
lėtą per metus sutaupyti 200 

• milionų dolerių, jeigu tiktai 
paleistų šimtus niekam nenau
dingų valdini nkų-politikierių. 
Šimtai jų dabar gauna po $10,- 
000 iki $25,000 algos per me- 

majoras 
metinės

Apie pustuzinis 
gręsia lengvatikių sugrįžo. Bet susi- 

kamba- pratę darbininkai, susiorgani-
zavę į kairiąją uniją, negrįžta 
darban, nes žino, kad tai boso 
skymas suardyti streiką.

Streikieriai kas rytas pikie- 
tuoja šapą ir kalbinėja dirban
čius (skebus) streikuoti, nes 
tiktai laikydamiesi bendrai ga
lės laimėti.

Simpatikai, kurie galėtų at
eiti ryte apie 7 vai. ar kiek vė
liau ir kartu kokią valandą pa- 
pikietuoti su streikieriais, pri
duos streikuojantiems darbi
ninkams daugiau entuziazmo 
ir drąsos.

PRIEŠFAŠIST1NE KON

tus’. Pats tamsūnas
Q’Brien ima $40,000 
algos. Bet visus taupymus 
New Yorko valdyba daro tik
tai kaštais bedarbių, darbinin
kų ir šaip “mažiuKų žmonių.”

Jaunuolių Naudai Išva 
žavimas Sekmadienį
Birželio 11 dieną įvyks dide

lis išvažiavimas Forest Parke. 
Šis išvažiavimas yra rengiamas 
bendromis spėkomis LDSA 
1-mos kuopos ir Lietuvių Na- 
cionalio Jaunuolių Komiteto.! 
Pelnas bus skiriamas pusiau. 
Liet. Nac. Jaun. Kom. savo da-l 
lį pelno naudos finansavimui 
jaunuolių vasarinės mokyklos, 
kuri įvyks Brooklyne.

1 Mums jaunuoliams yra di
delė stoka pinigų ir mes tiki
mės padidint savo finansus per 
šį išvažiavimą. Visi draugai ir 
draugės, būtinai dalyvaukite ir 
paremkite mūsų organizacijas. 
Tikimės turėti gerą programą 
ir gerų valgių.

Jaunuoliai turėtų, dalyvauti 
šiame parengime su tėvais, nes 
šis parengimas yra pirmutinis 
jaunuolių naudai piknikas 
Brooklyne. Jaunuoliai, paro
dykite, kad jūs interesuojatės 
mokyklos klausimu ir kad 
remsite ją, dalyvaudami šiame 
parėngime.

Visi jaunuoliai ir suaugusie
ji draugai, dalyvaukite išva
žiavime ateinantį sekmadienį!

Lietuviu Nacionalio 
Jaunuolių Komiteto Narys.

Birželio (June) 18, Antras 
Apskritys Amerikos' Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos, turi konferenciją P. Vai- 
čionio darže, Cranforde, N. J. 

! Visos kuopos privalo išrinkti 
ir pasiųsti delegatus, įteikiant 

j jiems ir sumanymus, kurie bū
tų naudingi veikimui apskri
čio ir visos organizacijos.

Tą pačią dieną ir toj pat 
vietoj įvyksta šio Apskričio 
piknikas. Todėl delegatai į 
konferenciją turi pribūti laiku, 
idant galėtų nuveikti savo dar
bus pirm įsisiūbujant pikini-

Piknike bus gera programa, 
.tinkama muzika šokiams ir 
šiaip įvairumų.

Kitos darbininkiškos organi- 
'zacijos šioje apielinkėje yra | 
prašomos tą dieną nieko, savo

I nerengti, idant nepakenktų pa-
1 čios sau ir didžiuliam1 apskri
čio piknikui.

NEW YORK. — Miesto Ko
legijos tūkstantis studentų an
tradienį demonstravo prieš ko
legijos valdyba’ reikalavo su
grąžinti 28 studentus, ,kurie 
buvo suspenduoti už prieškari
nį veikimą bei už kovą delei 
susirinkimų ir žodžio laisvės. 
Policija užpuolė demonstruo
jančius- studentus ant 142-ros 
gatvės ir Convent Ave. Studen
tai buvo išblaškyti, kai kurie 
apdaužyti. Jie trečiadienį iš
ėjo į streiką, reikalaudami pa
šalint kolegijos prezidentą Ro
binsoną, sugrąžint suspenduo
tus* savo draugus ir pripažint 
'studentams laisvę žodžio, 
■spauduosJr susiririkimų.

Kailiasiuvių Streikai
Prieš Indžionkšinus

S. Narys.

Iš LDSA 1-mo Apskričio 
Pikniko

LDSA Pirmo Apskričio pik
nikas 4 d. birželio, Meadow 
Grove parke, Cranford, N. J., 
gerai pavyko, žinant, kokia 
didelė bedarbė, tad pagal tai 
sprendžiant žmonių buvo ne
mažai. Apie programą būti
nai reikia paminėti. Rengėjos 
pilnai įrodė publikai, sakyda
mos, bus programa viena iš 
geriausių. Bangos Choras iš 
Elizabeth, N. J., po vadovyste 
V. Žuko sudainavo tris dainas, 
kurias publika pasitiko di
džiausiais aplodismentais; bu
vo sugrąžintas atgal ir sudai
navo vieną anglišką, dainą.

Bangos Chorąs yra didelis, 
daug jaunimo ir puikiai sutar
tinai dainuoja. Būtų dar dau
giau susirinkusius palinksmi
nę, bet mokytojas turėjo va
žiuoti į Plains Field su sekste-

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacija išvien su fa
brikantais išėmė teismiškus už- 
d r a u dimus (indžionkšinus) 
prieš revoliucinę Kailiasiuvių 
Uniją. Bet kurioj tik dirbtu
vėje buvo tokis indžionkšinas 
parodyta, tuojaus visi darbi
ninkai išėjo į streiką. Didžiau
sias paskutiniais laikais guli
mas yra daromas Roosevelto 
valdžios, policijos, bosų, Dar
bo Federacijos vadų ir jų sam
domų gengsterių, kad sunai
kint tą drūčiausią revoliucinę 
uniją.

LDSA1 Kp. Narėms
Ketvirtadienį, 8 d. birželio, 
vai. vakare, “Laisvės” sve-

FERENCIJ A ŠIANDIEN I • . • I •I parengimą dainuoti.
Antra ant programos kalbė-

8 vai. vakare šiandie įvyks-. j° drg. Šukienė, kuri aplei-. 
ta priešfašistinių organizacijų džia šią šalį ir važiuoja į So- 
konferencija 
Temple, 243 East 84th St., -------- ----- ------
New Yorke. Dalyvauja žydukas, tai buvo drg. Karosienės 
vokiečių, italų ir kitų tautų or-' kalba, 
ganizacijos, priešingos ------
mui. Prie to dedasi grupės ir P°x jungtines Valstijas su pra 
socialistų,-sindikalistų ir Mus- . kalbų maršrutu. Ji i-------
tės pasekėjų.

Lietuvių darbininkiškos or-

German Labor vietų Sąjungą.
Trečias programos kaval-

Ji kalbėjo iš patyrimų, 
fašiz- ■ kuriuos ii Įiri.jo, bevažinėdama

Senė ir Anūkas Suvažinėti 
ant Šaligatvio

NEW YORK.—Joseph Piet- 
rolungo savo automobiliu už
važiavo ant šaligatvio ir už
mušė senutę Eva Olsinskienę ir 
jos. vežamą dviejų metų anū
ką, ant Boston Road. Automo
bilistas areštuotas.

IŠPLĖŠĖ $3,100
NEW YORK. — Katz Kom

panijos eleveiterio (keltuvo) 
tarnautojas atėmė iš kasierės 
$3,100 pinigų, parvežtu iš ban
ko kompanijos reikalams, ir 
pabėgo .

PARDAVIMAI
parsiduoda

Parsiduoda saldaini^ krautuvė ne
toli mokyklos. Banda maža, vieta 
gerai išdirbta. Kaina,prieinama. 506 
Wythe Ave., -Brooklyn, N; Y.

H • į * ; ‘ (134-136) .

PARDAVIMAS
Parsiduoda gerai įdirbtas restora

nas arba priimsiu partnerį. Gera 
vieta pardavinėjimui alaus. 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(133-138)

PA .ĮIEŠKO JIM AI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Į<
417

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
l^orimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

Brooklyne
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.

518 i So. 4th and Havemeyer Sts-
I Bedford Ave. and So. 5th

=,[187 Bedford Avenue
1223 Bedford Avenue

PASIRANDAVOJIMAS
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys; mokestis $7.00 į mėnesį. Kam
barys šviesus ir vėsus, su šėpa dra
bužiams, maudyne,’ atskiras įėjimas. 
Galima pasigamint ir valgis. Matyt 
galima kiekvieną dieną 6 vai. vakare 
arba nedėliomis iš ryto. Atsišaukite: 
136 McKibben Str. kampas Graham 
Avenue, Apt. 14, Brooklyn, N. Y.

1 (134-135)

PAJIEŠKAU
Pajieškau darbo valgykloje ar taip 

užeigoje. Sutinku dirbti kad ir už 
prieglaudą.

J. Žaliauskas, 427 Lorimer St.
Brooklyn, N. Y.

(134-135)

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau Prano Urniežo, paeina 

iš Rietavo Parapijos, Vatušių kai
mo. Seninus gyveno Elizabeth Port, 
N. J., vėliausiu laiku girdėjau, kad 
gyvena Hartford, Conn. Turiu labai 
svarbų reikalą, tat malonėkite atsi
šaukti arba kas žinote apie jį pra
neškite.

8 
tainėj, įvyks LDSA 1 kuopos 
pusmetinis susirinkimas. Šiame 
susirinkime svarbu dalyvauti 
visoms jaunuolėms' narėms, nes 
bus svarstomi jaunuolių mo
kyklos ir konvencijos reikalai. IJ 
Taip pat reiks aptarti keletą 
kitų svarbių klausimų ir iš
rinkti darbininkes 
LDSA ir jaunuolių 
rnui, kuris įvyks šį sekmadie-' P_aties greitai atsiliepti arba, kas ga- 
nį,

Marijona Rezgiene.
P. O. Box 351, Sag Harbor, L. I.

(133-134)
PAJIEŠKAU Peter Zink, kuris vė

liausiu laiku gyveno Brooklyne, N. 
Y. Jo sesuo Malvina Juchniewich, 

hondmm I117 Lock St» Nashua’’ N- H- nori J’ 
'matyti ir turi labai svarbų reikalą, 

išvažiavi- Jos vyras labai serga. Prašome jo

Forest Parke.
Kp. Sekretorė K. Š.

Eikime į Teismabutj

Ji aiškino, 
i kokiose sąlygose gyvena dar- 
1 bininkai, vyrai, moterys ir jau
nuoliai. Jos kalba taip sūdo-.--j- 

ganizacijos būtinai privalo tu- mjn0 publiką, kad visi ramiai jšiūnienė.
rėt savo delegatus šio vakaro 
konferencijoj, kuri, be kitko, 
tarnaus, kaip ]
prie bendros priešfašistinės de
monstracijos, kuri įvyks birže
lio 24 d. Union aikštėje, New 
Yorke.

si.

JONAS STOKES

i ledamas, suteikti mums informacijas, 
kaip su juom susisiekti—būsime la
bai dėkingi. (132-134)

Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand 
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

FOTOGRAFAS
ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
612 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj viKtoj 
studija daug 
geriau {rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausL

JONAS STOKES
K12 Marion St., kampas Broadway 

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

St.

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta,1 
kaip jūs fiziš-., 
kai stovite.

Odos Nušašę-1 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas,1 
Skilvio, Žarnų i 

Ligos, Nervų įde- 
matiški Nesveiku-

y

ir Mčšlažarnės Ligos, Nervų įde- 
11 girnas bei Reumatiški Nesveiku

mai. , • <
Kvėpuojamųjų Kanalų ir * Kitos 

ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškai^ 'būdais.

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

Prieinama Kaina 
" Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
H Kalbame lietuviškai

I ©R. ZINS
; HOEAST 16lh ST. N. Y.
Į Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
i įsisteigęs 25 metai
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 
■ o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau tiniias ir chroniikaH vyrų ir 

moterų ligąs kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER 
W. 44th St. Room 

New York, N. Y. 
Valandos Priėmimo: 

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

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

156 302

*
t

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”Kas tik galite, stengkitės 

šiandien prieš 1'0 vai. būti Wil- 
; liamsburg Bridge Plaza teis- 
iinabutyje. Bus teisiami aštuo- 
Įni darbininkai už tai, kad jie 
'per demonstraciją reikalavo 
!bedarbiams pašalpos. Tarp 
Į teisiamųjų yra ir drg. Tamo- 

Reikalaukime pa- 
liuosuot savo kovotojus.

i WV’W* w w ww w w w w w w w w [>AoA(xS<xmmyocSoO(arte AAA A AArarox*

INC

TEL. STAGG 
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y. 

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C- A. ALEX Savininkas

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

402
xx Kjnunjnot >onor Mjnonof jonyt kjoljt iyr 
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DR. HERMAN MENDLOWITZTelephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

ryto

GRABORIUS 
t UNDERTAKER)

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

klausėsi. Atrodė, kad jeigu 
būtų kalbėjus per naktį, tai 

Jai baigus 
; kalbėti, pirmininkė drg. T. Va- 
sikoniutė trumpai pabrėžė jau
nuolių organizavimo svarbą ir 
prašė, kad paremtų akomis 
jaunuolių vasarinę mokyklą. 
Aukų surinkta $7i Tai gera 

j parama. Valdan* apskričio ta- 
. riama ačiū aukavusiems.

Aido Choro reporteris, apra
šydamas savo pikniką, kaltiną 
mūsų šį pikniką. Tunu jums 
pranešti, jog iš Brooklyno mū
sų piknike buvo devynios ypa- 
tos. Po konferencijos keturios 
nuvažiavo į Aido Choro pikni
ką. Tai nejaugi penkios ypa- 
tos būtų išvadavę jus iš ne
laimės?

prisiruošimas . jr būtų klausęsi.

Kiek Išmoka Bedarbių 
Šelpimo Viršininkams
BROOKLYN. — Šitokias al

gas gauna bedarbių šelpimo 
biuro viršininkai policiniame 
skyriuje num. 62:

Theoboldienė $2,200 per 
metus; šeši jos pagelbininkai 
po $1,800. Be to, yra regulia
riai apmokama 24 knygvedės, 
60 raštininkėlių ir daug sargų. 
Biuras turi išviso 225 valdinin
kus ir tarnautojus, kuriems 
per mėnesį išmoka $19,000. 
Beveik visi tie darbai yra poli
tiniai, duoti demokratų parti
jos klapčiukams.

“Daily News” reporteris’ at
randa, kad 13 ir pusė nuošim
čio pinigų, skiriamų bedar
biams šelpti, yra sunaudojama 
viršininkų algoms. Bet ištik- 
ro kur kas didesnė dalis tenka 
tiems politikierių gizeliams.

Coney Island ant Boardwalk, prie Stillwell Avenue
Season Lockers

Tik už $5.00
Dviem kambarys $16.00 

Keturiem kambarys $20.00
Visiem yra leidžiama? naudotis mūsų roof-garden’u ; , 

, gimnastikam’ ir atskirose kambariuose nuogiem vy- 
ram ir ipoterim aut paulep be jokiu ekstra anokąsčiy.,

■ UŽMUŠT! 7 POLICMANAI
telephone, Stagg 2-440*

RADZEVIČIUS

MATHEW P- BALLAS 
( B I EI A U SKA S) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 

• PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA1 .PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 

’ ‘ KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINĘ IR 
’ PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽJA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATĄRNAUS1M. . ,

' MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKŲ. MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

karšto

. NEW YORK.—Bėgyje dvy- 
likos mėnesių tapo kovose su 
kriminalistais užmušti 7 polic- 
manai; aštuntas ąuli įigųninė- 
je suparalyžiuotais..'1 ! ' ;'

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

Metropolitan A. venue
(Arti Marcy Arenu®) 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

*• ■i-'G ž -
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DR. A. PETRIKĄ
•' ' ' 1 ’(PETRICK)
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
' Brooklyn, Ni Y.

, X-Spindulių Diagnoza , , 
Gazo Anestetiką

Valandos: nuo 9 ryto 
i 11 iki 8 vai. vakare •
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

NUŽEMINTOS KAINOS
suteikimui jums pasįliuosavimą nuo 

oro pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

** J i i V , **

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.




