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Darbininkai Visų šalių, Į 
Vienykitės! Jūs Nieko 
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Retežius, o Išlaimėaite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)
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KRISLAI
Jaunuolių Lenktynes.
Bando Apsivalyt, bet...
Jaunuolių Mokykla.
Girėnas ir Darius.

Rašo Komunistes

Girdėjome, kad iš Chicagos 
atvažiuos gražus jaunuolių bū
rys j jaunuolių suvažiavimą, 
kuris įvyks Brooklyne liepos 3 
d. Taip pat bus jaunuoliai iš 
Detroito ir Cleveland©. Be abe
jonės, visi tie jaunuoliai taip 
pat dalyvaus metiniam “Lais
vės“ piknike liepos 2 d.

Klausykite, jaunuoliai, kodėl 
jūs negalite sudaryti kokias 
nors dideles sportiškas lenkty
nes šiame piknike? Daleiskime, 
jeigu Chicagos ir Brooklyno 
“beisbolininkai” kietai susiim
tų? Vakarai su Rytais!

Davė Tris Medalius, bet 
Nukapojo Pašalpą

Ponas Tysliava bando apvaly
ti “Vienybę,” bet ne iš to galo. 
Jis mano, kad išmes purvinas 
fašistines keliones ir padarys 
laikraštį iš šlamšto. Niekas iš 
to neišeina “Vienybė“ pasilie
ka fašistinis lietuvių darbinin
kų priešas, Smetonos įrankis 
apgaudinėjimui Amerikos lietu
vių.

Ponas Tysliava sakėsi, kad 
jis nėra fašistas ir jiems nepri
taria. Bet nuėjo jų laikraštį 
redaguoti. Vadinasi, žmogus 
dirba tam, kas apmoka...

BELLINGHAM, Wash. 
—Birželio 7 d. Hans C. 
Neilson aplaikė siuntinį 
nuo geraširdžio Uncle 
Sam (Roosevelto val
džios). Tame siuntinyje 
jis rado tris medalius už 
p a s i ž y m ė jimą ispanų- 
amerikonų kare, philippi- 
nų sukilimo malšinime ir 
Boxer kare. Bet tuo pa
čiu kartu gavo to paties 
Uncle Sam laišką, kad 
Neilsonui pašalpa suma
žinamą ant $40 per mėne
sį, tai yra, gaudavo po 
$60, o dabar tegaus $20!

ROOSEVELTO “EKONOM. ATSTATYMO” į 
PLANAS PRIEŠ DARBININKU KLASE

V- V- ,

Darbininkų Priešai 
Tyrinėja “Sweatshop”

Pa.

Brooklyno jaunuolių mokykla 
prasidės liepos 15 d. Jau daug 
jaunuolių užsiregistravo mokyk
lą lankyti, bet dar nepakanka
mai. Brooklyno ir New Jersey 
tėvai privalo tuo susirūpinti. 
Kalbinkite savo sūnus ir dukte
ris lankyti mokyklą. Padėkite 
jiems.

MEDŽIOJA NEGRĄ 
NUŽUDYMUI

Tarpe Senato ir Atstovų 
Buto eina derybos de-( 
lei galutinai priėmimo Roo-į 
sevelto valdžios “ekonomi
nio atstatymo biliaus.” Ne
užilgo tas blius įeis galion 
—kongresas priims ir ’Roo- 
seveltas pasirašys.

Tas bilius turi tris pama
tinius punktus.

1. Panaikinamas 
trustinis įstatymas, 
ma kapitalistinėms 
nijoms ir korporacijoms su
sivienyti ir varyti biznį. Bet 
tą biznį prižiūrės Roosevelto 
valdžia, kad užtikrinus ka-

prieš- 
leidžia- 
kompa-

3." Valdžia turės galią nuį 
i statyti pramonėje darbo vai 
landas, algas ir darbo sąly

gas. O valdžia yra kapita-. 
Jistų rankose. Tokiu būdu 
jinai nustatys taip, kaip 
daugiausia naudos būtų ka
pitalistams. Panaikinama 
“close shop” sistema, tai 
yra, panaikinamos unijinės 
šapos. O tas reiškia, kad 
gyvuojančios . reformistinės 
unijos bus paverstos val
džios įrankiu, o kovingos 
unijos bus bandomos visai 
iššluoti iš pramonės.

Šitas Roosevelto planas

PHILADELPHIA, 
Gubernatoriaus P i ne hot 
paskirtoj komisijoj ištirti 
baisias darbininkų sąly
gas drapanų pramonės, 
“sweatshop” sistemoj ran
dasi ketūri senatoriai, ku
rie yra nuožmiausi darbi
ninkui priešai. Tą viešai 
pripažino ponia Pinchotie- 
nė. Todėl aišku, kad iš to 
tyrinėjimo pave r gtiems 
darbininkams naudos ne
bus.

Japonija Atsako už 
Manchukuo Darbus

KATALIKU BAŽNYČIOS VYSKUPAI IŠ
SIGANDĘ KOMUNIZMO IR PRAKEIKIA «, 
DARB. KOVĄ UŽ PASILIUOSAVIMį ,

Įstojimas į mokyklą • lėšuoja 
$5. Kai kurie mano, jog su tais 
penkiais doleriais jaunuolis bus 
užlaikomas ir mokinamas visą j 
mėnesį. Bet taip nebus. ' 

•» r • penki doleriai imami tik už mo
kinimą, tai yra, eis padengimui 
lėšų mokytojų ir kitokių išlai
dų. Mokiniai, kurie išgali, tu
rės patys rūpintis pragyveni
mu per tą mėnesį. Kurie neiš
gali, tiems mokykla duos pra
gyvenimą. Tam tikslui renka- 

w mos aukos.

kaip su Philadelphia? Ko- 
Philadelphijos jaunuoliai

O 
del 
negalėtų lankyti Brooklyno mo
kyklą? Ką sakote, draugai phi- 
ladelphiečiai ? Sumobilizuokite 
kokį desėtką jaunuolių ir atsiųs
kite į Brooklyno mokyklą.

WOODVILLE, Miss. — 
Čionai baltveidžių (gauja 
jieško negro bežemio James 
Slack. Jeigu sugaus, jį nu- 
linčiuos. Mat, žemės savi
ninkas Joseph Redhead pa
dare užpuolimą ant Slackų 
šeimynos. Kuomet Red
head bandė nušauti Slacką, 

Tie Į Slacko moteriškė metėsi į 
priešakį ir tapo pašauta. 
Dabar randasi ligoninėj ir 
kovoja su mirčia. Tada 
Slack paleido šūvį į Red
head ir jį lengvai sužeidė. 
Dabar gauja nori už tai 
Slacką nulinčiuoti už gyni
mąsi nuo užpuoliko baltvei- 
džio savininko.

Roosevelto Artimas Draugas 
Įveltas j Graftą

pitalistams pelnus. naudingas tik kapitalistams.
2. Ta “suvienytą” pramo

nė užtikrins Amerikos im- 
1 perialistams geresnį prisi
rengimą prie naujo karo. 
Biliuje numatomi trys bilio- 
nai dolerių viešiems dar
bams bus sunaudoti kari
niams reikalams. Jau pa
skelbta, kad neužilgo bus 
pradėta budavoti 30 naujų 
.karinių laivų.

Jisai bando išgelbėti kapita
lizmą nuo pražūties, užde
damas naują vergijos jun
gą ant Amerikos darbinin
kų klasės.

Prieš šitą Roosevelto sky- 
! mą reikia kovoti visiems 
darbininkams. Reikia su
daryti visų darbininkų bend
ras frontas apsigynimui nuo 
valdžios ir bosų.

ANGLIJA, FRANCIJA, ITALIJA IR VOKIETI-...... 
JA PASIRAŠĖ DEŠIMTIES METU -WART!

ROMA. — Mussolini pra
nešė, kad tapo pasirašytas 
“taikos” paktas tarpe Vo
kietijos, Francijos, Angli
jos ir Italijos. Ši sutartis 
tęsis dešimts metų.r Tos 
imperialistinės valstybės pa
sižada viena kitos nepulti, 

j Bet šita keturių stambių

kapitalistinių * valstybių su
tartis atkreipta prieš Sovie
tų Sąjungą. Tai bandymas 
sudaryti kapitalistinių val
stybių bendrą frontą ir ati
traukti Vokietiją kuotoliau- 
sia nuo Sovietų Sąjungos, 
kas liečia ekonominius ir 
diplomatinius santikius.

TOKYO. — Japonijos val
džia bando nusimazgoti ran
kas nuo atsakomybės už 
Manchukuo (Mandžurijos 
valdžios) provokatoriškas 
žygius prieš Sovietų Sąjun
gą. Ji sako, kad už trukdy
mą Rytinio Gelžkelio atsa
ko tik Manchukuo. Bet 
faktas yra, kad Manchukuo 
yra tik Japonijos imperia
listų įrankis. Todėl Sovie
tų Sąjungos ambasadorius 
draugas Yurenev dar kartą 
sūdė j o protestus prieš Japo
nijos valdžią.

WASHINGTON. — Sep
tyni Amerikos katalikų baž
nyčios vyskupai ir archivys-. 
kūpai išleido pareiškimą 
apie dabartinę situaciją. Tai 
desperatiškas bažnyčios tū
zų šauksmas išgelbėti kapi
talistinę sistemą nuo pražū
ties. Begėdiškai atvirai tie 
sutvėrimai pasmerkia darbi
ninkų klasės kovą už pasi- 
liuosavimą. Net bedarbių 
apdraudą atmeta, tai yra, j 
sako, kad tas galima tiktai 
“normališkais,” “gerais” lai
kais.

“Mes teisingai drebame 
prieš komunizmo besiplėti- 
mą mūsų šalyje,” šaukia vy
skupai. Komunistai, girdi, 
“skelbia pamatines tiesas,” 
bet “naikinimo tikslams.” 
Komunistų skelbiamos idė
jos esančios skaisčios, ir už 
tai, girdi, taip sunku prieš 
komunizmą kovoti.

Pasak vyskupų, komunis
tai “garsiai paskelbia žmo
nijos brolybę; energingai

protestuoja prieš neteisy
bes, kurios kraunamos ant 
darbininkų klasės; griežtai 
pasmerkia kapitalistinės sis
temos blogybes; tvirtina, 
kad žmogus žmogaus netu
ri išnaudoti, neigi klase 
klasės turi valdyti, bet kad 
visi turi darbuotis visuome
nės labui.” Tai tokios yra 
komunistų idėjos. Prieš 
tas idėjas, rėkia vyskupai, 
sunku kovoti, sunku atsilai
kyti, nes jos patraukia mi- 
lionus pavergtų darbininkų.

Toliau tie ponai sako, kad 
“yra labai didelis pavojus 
užsikrėtimo komunizmu.” 
Ypatingai pavojinga, kad 
komunistai “bando laimėti 
negrus komunizmo pusėn.” 
Komunistų “pažiūra yra pa
saulinė.” Tai kitas pavojus 
kapitalistams ir kapitalistų 
agentams vyskupams. i .

Taip, komunizmas au
ga. Joks šauksmas Ameri
kos katalikų bažnyčios Nu
tukusių vyskupų jo nesulai
kys.

c

Buržuazinis Blofas

Nesigirdėt nieko apie p. Da
riaus ir Girėno pasimojimą 
skristi per Atlantiką. žmonės 
sako, kad tie vyrai ilsis.... lau
kia gero oro. O Coney Islande 
to oro užtenka. Aną dieną vie
nam viešbutyje Darius ir Gire-I 
naš turėjo išleistuves. Bet kur 
juos susirinkę tautininkai ir 
menševikai išleido, niekas da
bar nežino. Vienas dalykas aiš
kus, būtent, lakūnai Darius ir 
Girėnas tebėra Amerikoje.

Toliau šurnys, toliau rinks pi
nigus ir rengs išleistuves... 
Kišeniai gilūs—o gal kiauri, 
kas žino. “Vienybė” sako, kad 
vienas Bayonnės biznierius nu
pirko lakūnams 750 galionų ga
zolino. Gerai, gazolirto turime, 
bet reikia jieškoti lakūnų.

WASHINGTON. — Bu- 
vęs Roosevelto partnerys ir 
artimas draugas advokatas 
Basil O’Connor pasirodė 
įveltas į graftą delei pirki
mo reikmenų darbo kempių 
darbininkams. O’Connor pa
rašė laišką Roosevelto sek
retoriui Howe, o tas įsa
kė komisijai pirkti tuos 
daiktus pas Bevier kompa
niją. Taip grafteriai, Roo
sevelto draugai, suėdė apie 
$270,000.

Francija Nemokėsianti Karo 
Skolų Amerikai Birž. 15

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia planuoja nemokėti 
birželio 15 d. užvilktų karo 
skolų Amerikai. Kabinetas 
tarimo dar nepadarė, bet 
premjeras Daladier yra taip

Scottsboro Apeliacija 
Birželio 22-rą Dieną

Audroj Žuvo 5 Žmonės Teisė

Saugos Morgano ir Jo 
Partnerių Pelnus

WASHINGTON. — Sena
to tyrinėjimo komisija pri
ėjo prie išvados, kad nebū
tų skelbiami viešai Morgano 
ir jo dvidešimties partnerių 
pelnai ir už tuos pelnus tak
sai. To reikalauja Morga
no interesai ir su tuo sutin
ka Roosevelto agentai.

“New York American” ir 
kiti kapitalistų laikraščiai 
gegužės 24 d. skelbė, kad 
Fordas savo automobilių fa
brike, Detroit’e, priims 
7,500 naujų darbininkų. Vie
nok, tiktai viena diena po 
to pranešimo, geg. 25 d. iš to 
fabriko paleido iš darbo net 
300 darbininkų. Ir taip kas 
savaitę paleidžiama po 300 
iš darbo. Šią žinią praneša 
to fabriko darbininkas.

Vienas Farmerys Pašautas

' l

Susidarė Naujas. Devynių , i 
Valstybių Blokas^. m i į p

i

Vokiečių Protestonų
Kunigy Tikėjimas

Šitokius kalba poterius 
Vokietijos protestoniški ku
nigai, kurie eina su fašis
tais: “Dievas mane sutvėrė 
vokiečiu. Vokietizmas y ta 
dievo dovana ir dievas nori, 
kad aš kovočiau už vokietiz- 
mą. Tarnavimas kare nėra 
sulaužymas krikščioniškos 

t sąžinės, bet klausymas die
vo.”

BUFFALO, N. Y.—Vaka
rinėj New Yorko valstijos 
dalyje siautė baisi audra 
birželio 7 d. Kiek žinoma, 
penki < žmonės užmušti ir 
daugelis sužeista. Taip pat 
dąpg padaryta medžiaginių 
nuostolių.

ATHENS, Ala.
jas Horton galutinai pasky
rė birželio 22 d. delei svar
stymo Heywood Pattersono 
apeliacijos del naujo teismo. 
Tas Scottsboro jaunuolis an
tru kartu nuteistas1 mirtjn. 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas deda didžiau
sias pastangas, kad tą 
kaltą jaunuolį išgelbėti.

ne-

> ; BUCHAREST. -4-/ Susi
tarė Lenkija, Rumunija, 
Jugoslavija/ Čechoslovakija, 
Vengrija,! Bulgarija, Estija, 
Graikija ir Turkiją laikytis 
jis vieno i busimo j pasaulinėj 
ekonominėj r konferencijoj, 
kuri įvyks < Londone. Jos 
ginsiančios žemės ūkio šalis 
prieš industrines valstybes.

ERIE, Pa. — Policistai ir 
mušeikos' /padarė ;kruviną 
užpuolimą ant streikuojan
čių fermerių?* Vieriūs fat- 
mferys pašautas, sunkiai su
žeistas,, o kiti keli bjauriai, 
sumušti. Pašautas farmer 
rys L. H., Hewitt, kuris va-1 
dovauja farmerių judėjimui.

. . < i

Išmėtė Negrą iš Džiurės

DIDELI ŠALČIAI 
BRAZILIJOJ MAžIAU KVIEČIŲ

RIO de JANEIRO.—Bir- 
K

želio 7 d. Brazilijoj tarpe 
kalnų buvo užėję dideli šal
čiai. Sunaikinta labai daug 
javų.. •

Apskaitoma, kad liepos 1 
d. visoj Amerikoj kviečių 
derlius sieks tik 987,000,000 
bušelių, arba 118,000,000 bu
šelių mažiau, negu tuo lai
ku pernai. , 1

43 VAIKŲ TeVAS
SELIMIYE, ' Turkija. — 

Tūlas Hadji Hamdi kreipė
si prie valdžios reikalauda
mas pensijos, nes jis yra tė
vas 43 vaikų—38 sūnūs ir 5 
dukterys., Visi vaikai; gy
vena.

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Buvo pranešta, kad į 
džiurę teisimui vieno balt- 
veidžio buvo įleistas juod- 
veidis Hawkins. Bet kuo
met džiurė susirinko ir ban
dė pradėti teismą, valstijos 
prokuroras išmetė juodvei- 
dį ir pastatė jo vieton balt- 
veidį. Tatai padaryta be 
jokių ceremonijų ir be jokio 
apkaltinimo. <

Lakūnas Mattern Priverstas

SEPTYNI MAINIERIAI PAŠAUTI; AŠTRI 
KOVA SU MUŠEIKOMIS IR POLICIJA

SPRINGFIELD, III. — 
Birželio 7 d. įvyko ūštrus 
susikirtimas tarpe 
mainierių ir Peabody kom
panijos Peerless kasyklos 
samdytų razbaininkų. Mai
nieriai pikietavo kasyklą, 
kad neleidus ją atidaryti su 
skebais. Mušeikos pašovė i
septynius mainierius. Taip!Unija.

2,000

pat pašautas vienas mušei
ka, tūlas Thomas Urban.

Vėliaus pribuvo nacionalė 
gvardija iš Taylorville ir 
mainieriai turėjo pasitrauk
ti. Pikiete dalyvavo ne tik 
vyrai, bet jų moterys ir vai
kai. Mainieriams vadova
vo Progresyvė Mainierių

BURŽUAZINIAM 
PASAULYJ

Nemato Krizio Galo.
Jei metai atgal fašistiniai 

Lietuvos ekonomistai ir 
įvairūs “teoretikai” kalbėjo, 
kad ekonominis krizis greit 
'baigsis, tai šiandien jau be
veik visi jie sako, kad eko
nominiam kriziui nesimato 
galo. Fašistų-liaudininkų 
•laikraštis “Žemaitis” kalbė-; 
damas apie krizį stato klau
simą: “Ar baigiasi krizis?”; 
ir atsako: ‘Ne, krizis nesi
baigia.” Tam pačiam laik
rašty toliau nurodinėjama, 
kad krizis Lietuvoj Vis gi
lėja. Tą darb. mato ir be 
“Žemaičio.” Bet kuomet 
darb. kartu mato kylan
tį darbininkų judėjimą ir 
savo laimėjimo prisiartini
mą, naudolojus laukia liūd
nas likimas: darbininkai ir, 
darbo valstiečiai padarys 
galą jų naudojimui.

buržuazija didžiavosi gerai 
pastatytu bekonų ūkiu ir 
vedama bekonų politika. 
Bet ta bekonų politika byra. 
Lietuvos fašistų valdžios 
buvo numatyta 1933 m. iš
vežti j Angliją nemažiau 
900,000 bekohų. Bet Angli
jai apsiribojus įvežimą, Lie
tuva į Angliją galės išvežt 
nedaugiau 540,000 bekonų. 
Tas smarkiai atsiliepė į be
konų rinką. Valstiečiai per 
savaitę pristato į rinką virš 
20,000 bekonų, kada tik 
8,500 jų tegal parduot. Taip 
bankrutuoja bekonų politi
ka.

BEKONŲ POLITIKA 
BANKRUTUOJA

• Ne taip senai Lietuvos

MASKVA. — Gautas pra
nešimas iš Sibiro, kad amen 

i rikonas lakūnas James Mat
tern nepasiekė Čitos, nes ke
lyje prie Prokopievsk buvo 
priverstas nusileisti. Sovie
tų valdžia pasiuntė mecha
nikus pataisyti Matterno or-



itras Puslapis Penktad., Birželio 0, 1933

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Ino., 

■▼ery day, except Bunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

SUBSCRIPTION RATES:
laited States per year--------- |5.00 United States, six months... .12.58
Brooklyn. N. Y., per year....87.00 Brooklyn, N. Y., six months...$3.50 
foreim countries, per year... 17.00 Foreign countries, six months..$8.50 
fianada and Brazil, per year..$8.08 Canada and Brazil, six months $2.50

- -------------- ---------------------------------------Į- . ...—-j--------APŽVALGA
• . * i " ‘ . J ' •

■atered as secon elasa matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ander the Act of March 8, 1879.■

ALDLD SUVAŽIAVIMO REIKALU
Suvažiavimas liepos 3 d? 

turės nustatyti gaires : pla-. 
tesniam veikimui dar tamp
resnio susirišimo su abelnu 
šios šalies revoliuciniu judė
jimu. Taipgi bus subend-' 
rintos nuomonės, kas . 
knygų leidimo pro 
žodžiu, tapą išnagįnpatl 
pliusai ir minuąai, o taš.įgą^ 
Įima padaryti, jei kieg^iėį 
nas atkreipsime į ALDLD 
daugiau domės ir rūpinsi
mės jos' auklėjimu . 7

Praeityj ALDLD atliko 
didžius darbus tarp lietuvių 
darbininkų, išleisdama dido
ką skaitlių marksistinio tu
rinio knygų, iš kurių nariai, 
pasisėmę žinojimo, patapo 
gerais kovotojais už darbi
ninkų klasės reikalus. Ap
art to, per tūkstančius pra
kalbų bei kitų parengimų,

Su šiuo krizių, iš kurio 
kapitalizmas dedi pastan
gas išlipti darbininkų kla
sės lėšomis, pasireiškė kla
sių kovos paaštrėjimas. Ant 
kiek kapitalistų klasė didi
na naštą ir priespaurą ant 
darbininkų klasės,' ant tiek 
darbininkų ; klasė padidina 
pasipriešinimą ir griežtus 
išstojimus prieš kapitalistų 
pasimojimą., Ir dabartiniu 
laiku darbininkų gyvenimo 
sąlygos pasidarė ant tiek 
nepakenčiamos, kad kovon 
stoja ir tie darbininkai, ku
rie dar visai nesenai būda
vo “siuntė” tuos “nenuora
mas” bolševikus ten, “iš kur 
atvažiavo.” Tą liudija mar- 
šavimai ant sostinių, prote
stai, demonstracijos, strei
kai ir kaskart kova verda 
vis platesniu maštabu; kla
sių kova priima dar griež- surengtų per kuopas, pa- 
tesnes formas, kas galų ga- skleista labai daug apšvie- 
le. išsivystys į pilietinį karą tos.
—revoliuciją...

!le išsivystys į pilietinį karą tos. Finansiniai irgi atlik- 
-—revoliuciją... !ta milžiniški darbai rėmime

Kad toms kovoms visur ir revoliucinio Judėjimo kaip 
visuomet vadovauja Komu
nistų Partija, pripažįstame 
ne tik mes,’darbininkai, bet 
ir mūsų priešai. Kapitalis
tų klasė pripažįsta tą vado
vybę ne žodžiais, bet smar
kiu puolimu ant Komunistų 
Partijos.

Gyvename svarbiame mo
mente, laikotarpyj aštrių 
susikirtimų tarpe klasių, ir

1 mes, būdami darbininkų kla
sės nariais, ypač organizuo
tais nariais, (kalbu apie 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
ją) privalome reikalauti 
daugiau iš savęs aktyvišku- 
mo. Girdime bei matome 
spaudoj komf rakei jų konfe
rencijose, taipgi ALDLD 
Apskričių konferencijose ra
portus, nusiskundimus, kad 
ALDLD ‘^užmiršta,’’neganė
tinai žingsniuoja su abelnu 
revoliuciniu judėjimu, bet 
tuomi ir pasibaigia. Tiesa, 
atskirai paėmus, surasime 
gerą skaitlių kuopų ir na
rių tampriai susirišusių su 
abelnom kovom. Centro 
Komitetas, mano nuomone, 
savo pareigas atlieka irgi 
gerai, tačiaus abelnai, visoj 
ALDLD yra apsnūdimo.

Liepos 3 d. įvyksta ALD
LD suvažiavimas. Centro 
Komitetas iš savo pusės pa
skelbė apie suvažiavimą keli 
mėnesiai tam atgal. Laiš
kai irgi buvo išsiuntinėti 
kiekvienai kuopai tuo rei
kalu su pažymėtu dienotvar
kių, ragino apdiskusuoti die- 
notvarkį, daryti sumany
mus: kas taisytina, kokios 
kliūtys stovi ant 
Draugijos augimui, kaip jį 
jas prašalinti, ir t. t.

čia, taip ir Lietuvoj. Vie
nok šiuo tarpu susidarė at
slūgimas. Yra, tokiu būdų, 
reikalas padaryti “check
up.” Prie pasikeitusių gy
venimo sųlygų ir klasių ko
vai paaštrėjus, veikimas se
na metodą turės būt pakeis
tas nauju tempu, kad neat- 
silikus nuo revoliucinio ju
dėjimo nei žingsnio. Prieš 
mus stovi dideli uždaviniai, 
ir jei mes sugebėsime suva
žiavime juos suprasti ir iš
rišti kaip reikia, tai ALDLD 
suloš dar didesnę rolę klasių 
kovos lauke ateityj.

Draugai, imkimės už dar
bo su didesne energija, 
svarstykime dienotvarkio 
punktus spaudoje, pirm su
važiavimo dar liko trys sa
vaitės, kuopų susirinkimuo
se turėtų būt išlukštenta 
ALDLD reikalai, idant at
stovai, suvažiavę, galėtų 
prieiti prie geriausių rezul
tatų, kurie neštų daugiausia 
naudos ALDLD ir tuo pa
čiu kartu visam revoliuci
niam judėjimui.

V. J. Senkevičius, 
ALDLD CK Pirm.

Kunigai Apie Lietuvos 
Žmonių Dorovę

Bostono davatkų laikria^- 
tyj vienas kunigas šitaip 
posmuojąs H

Prof. Karuža išskaičiuoja 
“Lietuvos Aide” 107 nr., kad 
sveikatos department© žinio
mis, mūsų kaimuose bus apie’:2

< proc. sifilitikų,. o didesniuose 
v miestuose j tį ;b'us apie 10 pro.c.

'Tokiu .;būrfi
■k'0,000 ' sifilitikų. Kur kitos; 
venerinės: iigoąi1 p ką bekal-, 

‘ bėtį ;ąpje, ąbortnsį kurie . kas-< 
■\ hiet iūkstknčiaįs daromi (bene 
; 15,0.0.0 Lietuvoj)) •;

ki • '^kultūringi” . ■ prašmatnu-' 
maįD Savižųdy.bės, vagystės, 

, byliųėjįihas? ■ : Mažytė Lietuva 
i mbkpsi kitų tąutų'; ištižimo, de- 
I mpraližącijos. • ■ • 
. H " ■ '' y;
r ,Thi tiesa, venerinės ligos, 
vagystės, - žmogžudystės Lie
tuvoj plinta.; Bet kokius to 
pikto pagydymui kunigai 
vaistus siūlo?. Ogi va: • |j.į

Tik gyVas tikėjimas, jo vie
šas išpažinimas, gerbimas ir 
praktikavimas išgelbės Lietu
vą nuo savižudybės...
Ar ne juokinga? ! Per ke

letą šimtu metu krikščioniš
kąjį tikėjimą Lietuvos žmo
nėm skiepiję, kunigai mano, 
kad dar daugiau jo reikia, 
idant šalį išgelbėti! Argali 
.būti; Lietuvos žmonės dąr 
maldingesni, p p t e vingesni, 
negu jie yra šiuo tarpu? 
Ne! Gelbėti žmonių sveika
tai ir moralui reikalingi ne 
nauji poteriai, bet pamati
nis perorganizavimas eko
nominio susitvarkymo. Rei
kia panaikinti išnaudojimą, 
—kapitalistinė sistema — ir 
įsteigti socialistinė sistema, 
tuomet vargas išnyks, o su 
juo nyks ligos, vagystės ir 
visokios piktadarys tės, 
graužiančios Lietuvą.

t Kauąe yra apie 
Kur kitos;

kurie. kas

Kūr kito-;

nepavyko. Konferencija se
kė .konferenciją, tačiaus po 
kiekvienai tokių, konferenci
jų “LSS” smuko,' ažuot ki
lus.

Šiomis dienomis Grigaitis 
ir vėl skelbia ‘-LSS” konfe
rencijų, būsiančių Į liepos 
mėn. 'Vėl bando prikelti tų 
neva -organizacijų^ kuri yra 
užsimušus politiniai ir mo
raliai; Pamiršta tie žmonės,

kys jiedu visoj eilėj Illino- 
:jaus valstijos kolonijų: Mo
line, Farmington, Spring
field, Auburn, Gilespie, 
Benld, Collinsville, E. St. 
Louis; Zeigler, Johnston 
City ir Harrisburg.

Pasak “Vilnies,”
Šio maršruto tikslu yra:
(1) Organizuoti jaunuolius 

į LDS kuopas, į Darbininkų 
Sporto kliubus.

(2) Kur yra jau jaunuolių 
organizacijos, suartyti juos su 
tarptautiniu darbininkų veiki
mu, ■ ; l( ;

(3) . Prirengti jaunuolius 
Pirmai Nacionalei Amerikos

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 AP$K. PIKNIKAS Middlesex Ligoninėj.^ Camb-

susirgo ir randasi pavojingoj 
padėtyj po sunkiai operacijai

kad LSS gyvavo iki 1919 Lietuvių Darbininkų Jaunuolių
metų, iki ji pasikeitė į Ko
munistų • Sąjungų. Po lo. 
pasiliko-grupelė ^žmonių, pa
sivadinusių “LSS”

, Iš daugęlid kolonijų draugai 
yra pasirengę- dalyvauti birže
lio 11 dieną apskričio pikni
ke. Bet dar ne visos kolonijos 
prisirengė dalyvauti šiam pik
nike. Chfesterio draugai, pra
nešė, kad jie sumobilizuos vi
sus automobilius ir bus pikni
ke. Jie užkjausė manęs, kas 
bus iš Baltimorės? Atsakiau, 
kad taip pąt bus daug auto
mobilių. Tąipgi bus ir kitos 
kolonijos.

Bet reikalo- . kitų kolonijų 
reikia pasakyti' sekamai. Bū- 

’tinai turi pribūti į šį pikniką 
iŠ šių koloiiijtų’: Trenton, Bur
lington, Eastdn, Bethlehem, 
Reading, Ch^n<|en, Gibbstown 
ir Riverside. PhUajdelphijos Vi-

i 
i

S e jei, uamo- 
r. J. Repšio 
k*'■ , m•priežiūra. 1 ;1 ’

Drg. Barčiųs yraJįJo. Bosto
no rimtas darbuotojas pažan
gių organiz.acijų., Lįnjkime kuo 
greičiausiai pašvęsti.

CLEVELAND, OHIO

Konvencijai, kuri įvyks Brook- 
; lyne liepos 3 d.

. , Chicagiečiai, vadinasi, pa-... , , . . ,
vardu, simoję dirbti plačiu baru. feos -kuopos dhlyv^us. Pirmiau-; 

Didžiuma tų žmonių, varde Rytų jaunuoliai turi juos sia -kuopų valdybos turi d5li’ 
i\a/Dus pasekti. ., . . , ,

Žinoma, čia ne vienų jau- giausia' būtų' sūmobilizuota is
,sqcializjno, . .varė 
šmugeliuš, ąpiplešdami tūks
tančius lietuviu “darbininku.c . c

Tuo būdu jie susikompromi
tavo ir sukompromitavo sa
vo “LSS” taip,:, kad ji nie
kuomet nebus galima prikel-

, ■ j-------------- .— (

Molotovas apie SSSR
Pavasario Sėją

Nelabai senai Sovietų Są
jungos liaudies tarybos'ko
misaras (permjeras) Molo-Į

nuolių darbas. Suaugusieji 
draugai privalo dirbti dau
giau, negu jaunuoliai. Gy
venimas parodė, kad ten, 
kur viskas arba nusverian
čioj i dalis darbo buvo palik
ta ant jaunuolių—buvo pra
stos pasekmės. Kodėl? To
dėl, kad jaunuoliai nėra pa
tyrę organizaciniam darbe 
ir ne pas Visus juos randasi 
užtenkamai ištvermės. Gi

visais- pastangas, kad būtų vi-, 
si, ir žiūrėtai kad kuo dau-

jų kolonijos., f, ,
Apskričio komitetas 

trumpą pašitdfihią 
valdybomis’ reikale 
Apskričio. . ...

6-tas Apskritys 
svarbių darbų atlikti bėgyje 
mėnesio laiko, bet be koope
racijos visų kuopų nebus gali
ma tatai padaryti.

Prie to, visi praleisite laiką 
smagiai, linksmai.

Mažųjų NamiJ Savininkų 
Reikalais'

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopos susirinkime bir
želio 1 d., apart rqrganizacijos 
reikalų, musų, 554a kuopa bu
vo užkviesta Mažųjų Namų 
Savininkų Sąj'įingi)# į prisidėti 
prie jų danbo į bendrą frontą. 
Tai čia inipsų “fcįrąsis” . ęklo- 
kininkas Mt avinaitis; vėl •‘pano
rėjo LDS;- 5f> kc^jiariiie^ nu
traukti nho vienybės; ięjtaip 
“meiliai” ;jis perstatė visUs da
lykus, kad rriūsiį kuopa nega
li eiti į bendrą► darbą; sako, 
kad (Liet. Darb. Susivienijimas 
po ; kortiųnistų kontrole, ir no- 

irėjo apdumt nariams akis, 
turi daug!kad, to'del, su namų savinin-

turės 
su kuopų 

ALDLD 6

kais negalima. čia reikia pri-, 
min.ti, kad gegužes 14-15-16 d. 
jie • susiorganizavo bendro 
fronto konferencijoj Colum- 

‘ bus, Ohio, ir visi 'reikalavimai, 
I kaip namų savininkų, taip ir 

Eastonas yra atsakomingas j bedarbių apdraųdos buvo pri- 
ne tik už save dalyvauti, bet ir j duoti gubernatoriui White.

Vėl Jų Konferencija!
Nelaimingoji ta Grigai

čio “LSS.” Kiek daug kar
tų ji buvo bandoma prikel
ti iš mirtino patalo, bet vis

111JLQCVJL GO I MvX 111 ICIO / 1VJ • * v • • . — •, r i - • o • i pasirizimas, ištverme ir mo- tovas lankėsi Samaroj, kur!
jis pasakė ryškią prakalbą 
kolektyviečių masiniam' mi
tinge. Tarpe kitko, d. Mo
lotovas aiškino:

■ šįmet ;kolektyvuose ir valš- 
tybiniudše 'ūgiuose pavasarinė 
sėja daug geresnė/ palygiriti 
ją ne tik su pereitais metais, 
bet ir su dviem metais atgal 
sėja. 1930 metai, kuomet pa
vasarinė sėja prasidėjo nepa
prastai anksti, buvo derliumi 
geriausi metai ne tiktai po re
voliuciniam laikotarpyj, bet vi
soj mūsų šalies istorijoj.

Geriausiai sėjoj pasižymė
jo Vidurinė Pavolgės Pro
vincija ir Totorių Rėspub. 
Jei tiktai oras;:pasitarnaus, 
tai šiemet Sovietų Sąjungoj 
tikimasi turėti'.geresnį der
lių, negu kitados.' Žinoma, 
daug priklausys nuo to, kaip 
bus pridaboti javai.

IDS JAUNUOLIU KUOPŲ SKAIČIUS AUGA

kėjimas prieiti prie žmonių 
yra vieni iš svarbiųjų ele
mentų pasekmingam organi
zaciniam darbui.

Su 15 diena birželio pra
sideda LDS oficialis vajus 
už jaunuolius;. Kad turėjus 
geresnes pasekmes, LDS 
Centro Valdyba gerokai nu
pigino įstojimo mokestis. 
Tiek jaunuoliai, tiek suau
gusieji ...LDS nariai privalo 
darbuotis, kad gavus juo 
daugiau jaunuolių ir sutve
rus naujų jų kuopų.

Nacionalė Jaunuolių Kon
ferencija privalo konsoli
duoti jau esamas mūsų jau
nimo organizuotas pajėgas. 
Be tof ji turės patiekti pla
nus tolimesnei organizacinei 
darbuotei.

R. Mizara.

už Be-thlehemų.;
Piknikas bus Vytauto Par

ke, Hulmville Pike Galloway 
Road. Kelrodis bus nurodytas 
“Laisvėje.” ' ?

> Bus puiki programa ir įvai
rus sportas*

ALDLD 6-to Apskr.-Sekr.,'
* ! h Y m. Žald.

So. Bostono Naujienos

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

O Martinaitis kuopos susi
rinkime .visaip suko, kad ne- 

: bet

kelio

Reikalauja Paliuosuoti 
Komunisty Vadus

NEW YORK. — Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas pasiuntė Hitlerio val
džiai kablegramą, kurioje 
reikalaujama, kad keturi nu
teisti mirtin komunistai bū- 

t

tų tuojaus paliuosuoti. Taip 
pat reikalaujama paliuosa- 
vimo kitų draugų, kurie nu
teisti ilgiems metams kalė
jimam

Bet __ ___ —_
iki šiol visai mažai atsilie- BURŽUAZINĖ OLYMPIA- 
pimų buvo, ypatingai per 
spaudą. O juk yra svarbu, 
suvažiavimai ne tankiai 
įvyksta, ir huo suvažiavimų 
daug priklauso ateities 
Draugijos, veikimas; tuo la
biau šiame kapitalizmo kri- 
zyje.

DA BUS VOKIETIJOJ
VIENA. — Vokietijos fa

šistai prižadėjo, kad jie ne
kliudys Žydams sportinio 
kams dalyvauti “geimiuose,” 
todėl 1936 metų buržuazinių 
sportininkų 01 y m p i a d a 
įvyks Vokietijoj. ’

Esant Conn, valstijos lie-fCorim valstijoj.’ Tuomet bū- 
tuvių darbininkų organiza- tų patogu ten sudaryti stip- 
cijų piknike (pereitą sek
madienį), susitikau su Hart
fordo jaunuoliais, tiktai ką 
įstojusiais į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą. Ten 
tapo įkurta LDS jaunuolių 
kuopa.. Drgg. Žemaičiai tu
pėjo išpildytas devynias ap
likacijas. I Visi jaunuoliai 
entuziastiški. M’ anO m a; 
kad jie galės prisiųsti savo 
atstoVą (ir gal net: du) ’ į 
Nacionąlę Lietuvių Jauriuo-* 
lių Konferenciją. •’ 'J

Taigi: šiuo tarpu Conn, 
valstijoj turiihe \tfįs ; LĮ?S 
jaunuolių kuopas: Hartfor
de, New Havene ir Bridge- 
porte. Deją, didžiąiisioje 
lietuvių kolonijoj, Waterbu
ry j, dar vis neturime. Rei
kia manyti, kad su laiku įsi
kurs ir ten. ■ ■ ,

Draugė B Urbaitę mano, 
kad Stanford^ taipgi gal bus 
galimą įsteigti LDS .Jaunuo
lių kuopą. Būtų gerai, Jei 
dar kokios dvi ąr tryš jau
nuoliu ' kubpos būtų įkurtos5 jaKifl '.kalbėtojai.

resnis sporto ir apšvietos, o 
taipgi bendroj klasių kovos 
plotmėj darbininkiško jauni
mų veikimas.^ /

Apskritai. ..imant,
i■»< . . '.■■■

Apskritai. ..imant, Conn.
« < 4..-' ,

vaišijo j liėtįųvių darbinin
kiško jaunųno **yrą daug^ir 
nemažai' pažangaus. Til^taj 
Aargąs,’ ‘ ka^d . beveik • visas 
j.ąunfmaš : ^ėbodiAa, tad 
sunkų įtraukti jis į, organU 
žacįjąs be tėvų pagelbpsi 
Bet’ darbubjahtis, galima vi? 
šos kliūty $ .nugalėti. >

Kaip Veikiama Kitur^
G-. -.O , . ; .. ■ v. ‘j ■: ; ■'

Jaąriinjp oęgąhi^yįnu la
bai smarkiai • rūpinamasi 
Illinojaus valstijoj. - Ten, 
ypačiai Chicago j, pasekniin- 
gai veikia keletą^ gerų-LDS 
kuopų, L. dhjęagįegai: (LĮ)S 
Apskritys) gelbsti'ir provin.- 
cinėjn lietuvių kdlohijom., .
• . “yilnįs? praneša, kad šio
mis’ ,-dieliomis •išvyko su 
maršrutu .J.; Urmbhąį jr^T.

G. A. Janušoniui. — Jūsų 
laišką drg. Šukiui perduodame 
jam asmeniškai. Taip geriau 
tiks, negu Meno Skyriuj spaus
dinti, kol drg. Šukys dar neiš
važiavęs.

S. K. Mazahui.—Pasiginčiji- 
mus apie ligas ir pašalpų mo
kėjimus jūsų kuopoje, pralei
džiame. Tai vidujiniai kuopos 
reikaliukai. Jūs ant vietos 
juos išspręsite. Antrą kores
pondencijos dalį, apie namų 
savininkų organizavimąsi tal
piname. ,'

* " ■ h . -

Aldietei. — Rastas laiškas 
prie/ pąštb dėžutės, mūsų ma
nymu, nėra gana rimtas pa
grindas straipsniukui. , Negali
me pasinaudoti. Prašome dau
giau rašyti iš gyvenimo tikru- 
mos. Jūsų laiškučio, rašyto 
birželių 5 d., negalime supras
ti. MAlonėkite parašyti 
prasčiau įr aiškiau.

Laisvės Choras Pradeda 
Pabusti

Buvusiam susirinkime cho
ras nutarė rengtis prie rude
ninės programos, perstatyti 
tinkamą operetę, ir tuojaus, 
kaip bus surasta, pradėti mo
kintis. - • •

Gauta nuo “Laisvės” admi
nistracijos paraginimas užvil
ktas bilas apmokėti, kaip tik 
bus galima; bet dabar yra 
daug skolų; nutarta, kad cho
ro sekretorius parašytų admi
nistracijai persiprašymo laiš
ką.

Išrinkta 3 choro narės į bū
simą visuotiną lietuvių jauni
mo konferenciją, kuri bus lie
pos 3 dieną Brooklyne, N. Y.

Taipgi choras nutarė kreip
tis į draugiškas organizacijas, 
kad paremtų Laisvės Chorą fi
nansiniai del delegatų pasiun
timo į jaunuolių visuotiną kon
ferenciją.

Laisvės Choro būsimam pik
nikui sekmadienį, birželio (Ju
ne) 11 d. busaš išeis n up 376 
Broadway, So. Boston, kaip 11 
vai. ryte. Kaina labai pigi. 
Nepavėluokite.

prileidus prie vienybės; 
nariai vis. tiek išrinko du na
rius ir' pasiuntė parnešti ra
portą iŠ 'birželio 30 d. Tas gi 
“didėlis i darbininkas” Marti
naitis; žino, kad L. D. Susivic- 
nijimąs po' komunistine kon
trolę bęt; dar ir šiandien ne- 
žinb', kad Komunistų Partija 
jau senai pasmerkė skloką, 
kad jinai nėra darbininkiška. 
O J. Martinaitis ir šiandien 
dar sklokos sekretorium, šau
kia ir dirba, kiek drūtas, tam 
nelemtam darbui.
turėtų ant toliaus matyti, kur 
tie “geraširdžiai” veda.

Drg. Petrauskas teisingai 
atsakė Martinaičiui.

Lietuviai, mažieji namų sa
vininkai rengia pikniką -rugp. 
13 d. pas T. Naurą darže, nau
dai bendro fr. organo “Honle 
Defender.” Dabar yra šaukia
mi vieši susirinkimai: birželio 
(June) 11 d., Brookside Park; 
birželio 18 d. Gordon Park; 
birželio 25 d. Woodlawn Ill 
Park,—kur bus bendri reikalų 
apsvarstymai. Todėl visi lie
tuviai yra kviečiami dalyvauti.

S. K. Mazan.

Tad nariai

ALDLD 1-mo Apskričio 
ir Kuopų Veikimas J

pa

Kalnini.
imame domėn. Jūs,-rodosi, ne
taikote jį spaudai. Galėtumė
te atskirai parašyti atsakymą, 
su kuom nesutinkate kiti] 
respondentų pranešimuose 
savo miesto.

Draugo laiškutį

Statys 30 Naujų Laivų
WASHINGTON. -

ko-
iš

Lai-
žemaitis, ■■ Ąbu Jdilnį vyno departnientas pfanųę- 
*“ * “-*" • • ytpšilan- ja greitu laiku pradėti bū-

Gegužės 29 d. buvo svečių 
iš. tolesnių kolonijų—draugai 
Šukiai,. Kairiūtė ir drg. Biik- 
nys, “Laisvės” - administrato
rius. Drg. Kairiūtė sakė pra
kalbą apie tarptautinės jau
nuolių dienos reikšmę; drg. 
Šukys .kalbėjo apie visus bė
gamus reikalus. Tai yra labai 
simpatingas draugas ir ištiki
mas darbininkų .klasės veikė
jas. Jo kalba darbininkams 
suprantama. Drg. Šukys už
braukė ir Pruseikai per nosį, 
iškeldamas 
“Keleivio”

jo tikslus—likti 
plauko bizilieriu.

Draugas Ą. Sarčius staiga

dayojimą net 30 naujų ka
rinių laivų. Tai būsianti da
lis Roosevelto Viešų darbų 
programos, kuriai paskirta 
:apfe trys bilijonai doleri^. -

Aš tik pažymėsiu apie ra
portą iš įvykusių debatų, kurį 
išdavė Juris su Aimanų.
Pasirodė nemažo nepasitenki

nimo didžiumos komiteto na
rių ir prasidėjo diskusijos. Di
džiuma narių iššireiškė, kad 
tokie debatai su skloka arba 
su bile kokia darbininkų judė
jimui priešinga sriove yra ne
pageidaujami komunistiniam 
judėjimui..

Brangūs7 draugai, mūsų or
ganizacijoj randasi tokių ele
mentų. kurie priešingi, kaip 
tai, diskusijoms bei prakal
boms ir kitokiems parengi
mams. Tie draugai klysta 
taip manydami ;* nenori orga
nizacijose veikti, patys save 
nusimaskuoja', kad jie šovinis
tai ( ?), ir bando daryti žings
nį į oportunizmą.

Draugai chicagiečiai, kuo 
daugiausia visokių parengimų, 
kuo daugiausia ’ su skloka 
diskusijų, • debatų ir pra
kalbų ! Tiktai tada mūsų ko
munistinis veikimas bus stip
resnis ir bus sveikiau mūsų Ko
munistų Partijai.

ALDLD-129 Kp. Narys
Chas- Stfauss.



WATERBURY, CONN

Ko

telpa

(134-135)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

jie greitai UŽ— 1 į^yhs II d. birželio, Easton Baking
J ‘ r.. ‘ir, M n\h «irOOf •>.

WILKES BARRE, PA.

(135-136)

Kiti geri prirengimai stalui ir Penniylvania ir New Jer-

>*3OE=IOKAMTORG TRADING CORPORATIONGREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

yra 
ap-

Komitetas.
(135-136)

Co.
vai. po 
te, nes 
rimui.

geras, 
tokių

Org.
(134-135)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 10 d. birželio, 7 vai. va
kare, ALDLD kambarouose, 10Ą N.

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 1 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 9 d. birželio, 7:30 
vai. vakare, 180 New York Avė. Vi
sos. draugės malonėkit atsilankyt ant 
minėto laiko, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarimui.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon ii 16 
Keystone—Main 1417

101=301

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
kare, nes bus rodoma judis iš Sovietų 
Sąjungos vardu “China Express” ir 
sykiu bus rodoma Charlie Chaplin 
komedija. Visi atsilankykite ir bū
site patenkinti.

“SOCROS” VIRINIU

EASTON, PA.
A.L.D.L.D. 13 kuopos susirinkimas

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 eęsis 
kiai 12 vai. nakties. Bus geriausia 
orkestrą šokiams. Visu kviečia atsi
lankyti Rengėjai.

(134-135)

[tu, ig

nores; skaniausių valgių ir gėrimų.
Rengėjas.
(134-135)

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

ką 11 d. birželio, 12:30 vai. po pietų, 
ant Runo farmos. Visi draugai kvie
čiami atsilankyti į šį puikų pikniką.

i Bus gero alaus ir gardžių užkandžių. 
I Taipogi bus muzikantai, kurie grieš 
šokiams. Įžanga už dyką. >

Kviečia Komitetas.
(134-135)

- SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
«T. A IQ V S”

Penktad., Birželio 9, 193S

J. Buivydą#.

1

T*

Marijos Giraitės Eilės rįįįffl,

REDAKCIJOS PASTABA.

ar

S. Žukelio Eilės

<1

.»

“Priekalo” No. 8-tam tilpo 
nei eilės nei rauda, kur jose 
nupasakojamas apsiskundi- 
mas. Sako:

.■4-1

■

“Priekalo” Dail Literatūra ir jos Kritika
I ------------------------------------------------------------------------------------

(Pabaiga)
\ “Bet jau komunistai juos organizuoja 

Ir veda prieš turčius į kovą būrius”

Tas tiesa, kad komunistai 
bedarbius ir visus nuskriaustus 
ir išnaudojamus darbininkus 
organizuoja ir veda į kovą 
prieš turčius, bet ve kur jūs, 
drauge, perdedate sakydami:

* “Jau turčių, skriaudikų galybe svy
ruoja ...

Kovon darbininkai! Ir jie tuoj su
grius.”

Nors krizis pasiekęs Ameri
koj augščiausį laipsnį, nors už
darbiai kapojami atvejų atve
jais tų darbininkų, kurie dar 
dirba, bet pati kova darbinin
kų dar menka. Tankiai išsi
veržia kur cichiniškai ( ?— 
Red.), žiūrėk kokie mekleriai 
iš darbo unijų pasisuko ir ko
vos liepsna užgesta... Orga
nizuotume Amerikos darbinin
kai negal prilygt jokios šalies

* Europoje. Jeigu tokioje šaly
je, kaip Amerikoje, kame pri- 
skaitoma šimtas suvirs milio- 
nų gyventojų, o organizuotų 
nėra į darbo unijas nei penkių 
milionų, tai dar Amerikos tur
čiai nedreba ir vienu šūktelė
jimu jie nesugrius.

Kas link pačių eilių techni
kos, tai jos neprastesnės, kaip 
daugelis “Priekale” telpa. Pa
galios, aš technika perdaug ir 
nesirūpinu, nors tas eiliavime 
būtinai reikalinga, bet ką pa
darysi, kad jos nėra. . .

“Mes skaldom akmenis per dieną, 
Mums draugas—kūjis, kaltas. 
Sugrįžę vakare atrandam sienas, 
šlapias ir šaltus.”

Toliaus dar “puikiau.”
“Numirsime—gausime po sklypą 
Ties kapinyno durim.”

Visi žinome, kad mirsime,
tai dabar tik reikia raudoti ? 
Ne. Paskui, kad pabėgti 
nuo tų šlapių sienų, nuo to kū
jo, kalto ir to sklypo ties ka
pinyno durimis (vietos, kuri 

4 netikėliui paskirta), d. M. Gi
raitė sušunka:
“Gana prieš jus mes nusižeminom! 
Mes šiandien nieko nebelaukiame iš 

ponų.
Nugriausime kalėjimą ir pastatysime 

laisvą miestą žemėje
Iš plieno ir betono.”

Ar ne bus puikus miestas 
žemėje? Ten nešlapiuos, ne
bus šalta! Nes aš suprantu 
miestą žemėje, tai kapinyną. 
Vadinas, jeigu d. M. Giraitė 
pamatė, kad ties kapinyno 
vartais sklypas žemės del jos 
paskirtas, tai ji pakviečia vi
siems i žemes sulįsti ir ten 
miestus statyti. Absurdas. . .

Draugo S. žukelio tilpo 
“Priekale” keli eilėraščiai, 
kaip tai, “Pavasario sėją už
baigus,” gana gražios eilės, ir 
kitos “šienapjūtė.” visais at
žvilgiais atatinkamos, kaipo 
kolektyviečiu eilės. Daugiau 
tokiu eilių!

Bet “Priekalo” No. 2-ram 
d. S. žukelis apdainuoja Leni
ną ir jo idealus, kurie šiandie 
vykinami SSSR. Tos jo eilės 
tiesiog prieina prie Lenino ne 
iš to galo, kaip pridera bol
ševikui prieiti. Jose matosi 

A tendencija Leniną įdievinti, 
kas yra neleistina komunisti
nėj literatūroje daryti. Pa
vyzdžiui, d. S. žukelis šaukia:
“Stok, pažiūrėk, kas dabar dedas— 
Auga zavodai kiekvienais metais, 
Uejame geležį tūkstančiais tonų, 
Darbą šturmuoja žmonių milionai.”

Čia jau iš Lenino norima pa
daryti antrą kristų, kuris mi
ręs prisikėlė ir savo mokiniam 
pasirodė; taip ir d. S. žukelis 
užsimanė iš mirusių prisikelti 
Leniną, kur jis sako: “Stok, 
pažiūrėk.” Tik dar trūksta: 

1 paglostyk mus it vaikus, kad 
mes zavodu pristatėm. Tokios 

* minties p ra ved imas yra prie-

H
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jšingas Lenino idealams, prie
šingas jo mokslui ir mokymui.

“Priekalo” No. 1-mam d. S.
jžukelis duoda eiles “Raudonos 
vėliavos.” Eiliavimas 
mintis puiki! Daugiau 
eilių! •

Palantos Eilės
“Priekalo” No. 9-tam 

d. Palantos eilės “Drąsiau.” 
Neblogos, turbūt, specialiai 
parinktos ir pagamintos del 
“Priekalo.” Jo dikčiai eilė
raščių tilpdavo “Laisvėje,” 
“Vilnyje,” bet ne visos jos pro- 
letariško turinio. Tiesa, pas 
Palantą technika eilių gera, 
žodžių netrūksta, bet ne visos 
jo eilės tinkamos darbinin
kams.

Aš apie kelias eiles d. Pa
lantos, kurios tilpo “Laisvėje”, 
parašiau kritiką, tik visa bėda, 
kad toji kritika saulės nema
tė, redakcija konfiskavo su ta 
nuomone, kad aš ne “konpen- 
tantiškas” poetus kritikuoti. į' 
Ką padarysi, jų galė; 
daktoriai, prieš jų valią nepa-į 
sięriešinsi. . . O reiktų d. Pa- , 
lantos eiles gerai perleisti per ( 
kritikos sietą*. Ateityje, ma
nau, bus tas padaryta, o dabar 1 
pakaks, kas tapo pasakyta.

P^-ie pabaigos. Gal būt, 
kaip kam mano kritika iš po-: 
etų nepatiks, nes poetai yra | 
jautrūs žmonės 
sigauna, kad kas jų kūrinėlius 
pakritikuoja, bet be kritikos 
mes, draugai, apsieiti negalim, 
tad aš jos ir pateikiau apie 
“Priekalo” poetus, eilių rašy
tojus.

ALDLD 28 kp. mjėnesinis 
susirinkimas įvyks 13 d. bir
želio, darbininkiškų draugijų 
kambariuose, 774 Bank St. 
Draugai ir draugės, visi ateiki
te į šį susirinkimą. Yra parė
jusi stambi brošiūra “Bedar
bė”. Kurie pasimokėję už 1933 
metus, tie galės gauti šią bro
šiūrą.

Reikės apsvarstyti ir išrinkti 
delegatus į ALDLD visuotiną 
suvažiavimą, kuris įvyksta 3 d. 
liepos, “Laisvės” name, Brook-

Draugai, kurie dar neužsi
mokėję už 1933 metus, laikas 
jau užsimokėti.

Taipgi kalbėsime apie palai
kymą darbininkiškų draugijų 
kambarių.

Kuopos Narys P. Bokas.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Duktejų Drau- 

j gystė rengia didelį pikniką sekma- 
---------- ; jienyj, n (į. birželio, Lietuvių Par- 
jie re- ke, Sta. 24, Glastonbury Line. Pra- 

į džia 1 vai. po pietų. Visi kviečia
mi dalyvauti šiame piknike, nes bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. Taipgi 
dalyvaus Antro Skyriaus nariai iš 
Manchester, Conn. Bus ir orkestrą 
šokiams.

Drg. Buivydas perdaug vie
nu sykiu pasimoja, ir kritika | 
išeina paviršutiniška. Kritikas 
virš saiko kimba į tūlus 
žodžius ir techniškus pavadi
nimus, kartais juos atbulai su
prasdamas. Su kai kuriais iš
vedžiojimais taip pat negalim 
sutikti. Drg. Buivydo straips
ni talpiname, kaipo dirbtuvės 
darbininko išsireiškimą.

Gera šio rašinio savybė, kad 
nejieško vien blogumų-prieka- 
bių, idant “viską supliekti.” 
Drg. Buivydas kalba apie savo 
įmatomus vienų eilėraščių blo
gumus, o kitų gerumus. Sykiu 
jo kritika yra stambus primi
nimas poetams atsižvelgti į 
darbininkus skaitytojus, kurie 
neturėjo bei neturi progų taip 
“plačiai” išsilavinti, kad su
prast svetimų kalbų tarptau
tinius bei “naujoviškai-”lietu- 
viškus žodžius. Jeigu J. Bui
vydas, vienas iš nedaugelio ge
riau prasilavinusių darbininkų 
Amerikoje, turi keblumų su 
įvairiais mūsų poezijoj var
tojamais “prašmatniais” išsi
reiškimais, tai ką ir kalbėti 
apie didžiąją proletarinių skai
tytojų daugumą?

Svetainėje, 36 N. 7th Street, o 
pietų. Visi nariai dalyvauki- 
turime svarbių reikalų apta- 
Atsiveskitc ir naujų narių.

Sekr.

A.L.D.L.D. 43 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 11 d. birželio, 10 vai. 
iš ryto, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market Street. Visi nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes yra labai 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Sek r.
(135-136)

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 12 d., 8 vai. vakare, 995 

N. 5th Str., įvyksta Lyros Choro su
sirinkimas. Visi choristai ir choris
tės būtinai dalyvaukite šiame suirin- 
kime, nes bus svarstoma lietuvių jau
nimo klausimas, ypatingai jų visuo
tinas suvažiavimas, kuris įvyks pra
džioje liepos mėnesio, Brooklyne.

Šiuo klausimu turėtų susidomėti 
visi mūsų choristai ir jų tėvai, kad 
pagelbėt jaunuoliams padaryti tą su
važiavimą galingu įrankiu prieš ka
rą, prieš verstiną Roosęvelto darbą 
kempėse ir kitas kovas už darbinin
kų reikalus.

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

tinį pikniką 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-

Bremen 
7 Eur°Pa 
z Dienas į LIETUVĄ

• Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene, užtikrina patogiausią kelionę j 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

GREAT NECK, N. Y.
■ TDA 48 kuopos men.’ susirinkimas
I įvyks pirmadienį, 12 d. birželio 
(June), 8 vai. vakare, drg. Kunigė- 
nienės kambariuose, 11 Brown Lane.

Visi nariai turi dalyvauti, nes 
daug svarbių draugijos reikalų 
tarti.

Atsiveskite ir naujų narių.
Org. F. K.
(134-136)

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

čio piknikas rengiamas 11 dieną bir
želio, Vytauto Parkę, Hulmville Pike, 
Galloway Road. Ajrt šio pikniko dai
nuos Lyros. Choras po vadovystę 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 gerą šeško orkestrą. Pikni
ko darbininkai ir komisija susirinkit 
9 vai. iš ryto pas drg. Rainį, 110 
W. Thompson St., Philadelphia.

Kviečia Komisija.
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 Ave. dar už Holmesville

BRAND

Pike už antrų trekių x svičias netoli 
bažnyčios, važiuok tiesiu keliu po 
kairei už apie pusantros mailės ra
site Vytauto Parką.

(134-136)

I / DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 11 d. bir- 
jželio, JO vai. ryte, Draugijų Svetai- 
| nėję, 3600 W. Vernon Highway ir 
25-tos gatvės. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime, nes bus daugelis 
svarbių reikalų, kur nebus praleidžia
ma neapkalbėjus. Tuo pačiu sykiu, 
pasirūpinkite atsinešti savo narines 
duokles.

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

SCRANTON, PA.
L.D.S. 82 kuopos suirinkimas 11 d. 

birželio neįvyks, nes tą dieną APLA 
57 kuopa rengia pikniką ant Runo 
farmoą ir visi nariai prašomi sunešti 
duokles už birželio menes} sekretoriui 
po numeriu 351 Ferdinand Street.

Selęr. J. Norkus.
(134-135)

West Street. Visi nariai-kviečiami «
dalyvauti šiame susirinkime ir atsi
vesti naujų narių.

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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 

f

gOYAL STURGEON
FILLETS

■
I ■ItRVE

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

NELMA STURGEON
SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK

(Strimelės) (Su Tomeitėmis)
STUFFED PEPPERS

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 Į pavasarį, kur tik ne

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

katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

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

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

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold 
^Resident 3-5341 > Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS .

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

(?E3Ol_____^OE=3OE=_____ 101=30=5
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce

Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvininkams. Del smulRmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

Laisniuotas Graborius

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

261 Fifth Ave., New York City
; ( f J Taipgi Skyriai: 260 California St., 

Ų San Francisco, Cal.

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

-*■

TELEFONAS ATDAR 4
Pulaski 1-1088 IK NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežij 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.
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Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M. TEITELBAUM. Manadžeris

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ Oc SUBATOS VAK. 7S« 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—SSc— 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiika Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išaipėrimui 
veltui 1 MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambaryj. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell ŠjL, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IB FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N, Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.



Šeštas Puslapis LAISVE Penktad,, Birželio 9,v 1933

Brooklyno Konvencija Bedarbių Reikalais
Sekmadienį, birželio 11 d., 

bus Brooklyno bedarbių kon
vencija, į kurią įvairūs blokų 
komitetai, kuopos, kliubai ir 
kitos organizacijos jau išrinko 
delegatus. Konvencija įvyks 
Vienna Mansion svetainėje, 
105 Montrose Ave.; prasidės 
10 valanda diena.

Apart kitų organizacijų, ku
rios išrinko delegatus į kon
venciją, reikia paminėti Old 
Glory Karo Veteranų Sąjungą, 
vieną negrų parapiją, Moterų 
Tarybą, Rusų Darbininkų Kliu- 
bą ir lietuvių darb. kuopas.

Konvencijoj bus svarstoma,

2 Metai Kalėjimo Sam 
Gonshakui Užtvirtinti

NEW YORK. — Vadinamas 
“laisvesnis” teisėjas Shientag 
augščiausiame miesto teisme 
užtvirtino nuosprendį žemes
nio teisėjo Aurelio prieš be
darbių demonstracijos dalyvį 
Same Gonshaką. Už tą vadina
mą “netvarkų” pasielgimą bu
vo Aurelio skirta 6 mėnesiai 
iki 2 metų kalėjimo Gonsha
kui.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas per savo advokatus 
Scheinerį ir Krauthamerį įrodė 
augštesniame teisme, kad tei
sėjas Aurelio nelegaliai pasi
elgė, nes pagal įstatymus ne
galima nuteist daugiau, kaip 6 
mėnesius kalėjimo už netvar
kų pasielgimą. Bet augštes- 
niojo teismo teisėjas priėmė 
Aurelio argumentą, kad, girdi, 
Gonshakas jau pirmiau buvo 
areštuotas (irgi už darbininkų 
kovas), ir todėl galima jis da
bar skaudžiau bausti. Tarptau
tinio Apsigynimo advokatai 
prirodė, kad Gonshakas nutei
stas be jokio nusikaltimo, vien 
už tai, kad jis buvo veiklus 
kovotojas už bedarbių reika
lus.

Gonshako motina, apie 45- 
50 metų amžiaus, kuri buvo 
teisme, išreiškė pasigailėjimą, 
kad sūnus taip ilgai įkalina
mas, bet sykiu tarė: “aš di
džiuojuos savo sūnum; jis ken
čia už darbininkų reikalus.”

Tomo Mooney Liuosavi- 
moKonferencija

NEW YORK. — Organizuo
jama mieste platesnis judėji
mas kovai už paliuosavimą 
Tomo Mooney. Tuo tikslu 
Mooney Nacionalio Veikimo 
Taryba šaukia konferenciją 
birželio 25 d., 1 vai., Irving 
Plaza svetainėje, 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke. Spe- 
cialis konferencijos darbas bus 
sukurt Vietinę Veikimo Tary
bą kampanijai delei Mooney 
paliuosavimo.

Nuo organizacijų, turinčių 
ne daugiau 200 narių, renka
ma po'vieną delegatą į konfe
renciją; paskui dar po vieną 
nuo kiekvienų 500 narių. Lie
tuvių draugijos ir kuopos pri
valo išrinkti delegatus.

Pakvietimai j konferenciją 
išsiuntinėti’ lokalams Amerikos 
Darbo Federacijos, Soc. Parti
jos kuopoms ir įvairioms ki
toms organizacijoms.

Birželio 19 ir liepos 4 d. 
bus viešų rinkliavų dienos 
(Tag Days), kad padengt ne- 
dateklių .Torn Mooney kongre
so, įvykusio Chicagoj, ir sėk
mingiau tęst kovą už jo pa- 
liuosavimą.

ALDLD 2 Apskr. Konferencija ir Piknikas IŠRANDA VOJIMAI

kaip plačiau išjudinti Brookly
ne veikimas delei šelpimo visų 
bedarbių. Be kitų, kalbės ir 
bedarbiai, kaip jiems tapo iš
kovota pašai pa per Bedarbių
Tarybą.

Kurios lietuvių organizaci
jos dar neišrinko delegatų, ją
sias turi konvencijoj atstovau
ti jų komitetai. Į konvenciją 
lygiai kviečiama, kaip revoliu-1 toj'bus 
cinės, taip dešiniosios organi
zacijos ir be jokio skirtumo

ALDLD 2-ro Apskričio kon- 
fęrencija įvyks 18 d. birželio, 
(June), 10 vai. ryte, Vaičionio 
darže, Division Ave., Cran
ford, N. J.

Jau seniau buvo pranešta 
(laiškais kuopoms apie šios 
konferencijos įvykimą ir kiek 
delegatų nuo tam tikro skai
čiaus narių reikia siųsti. To
dėl šiuomi tik paraginu drau
gus, idant nepamirštų, kurie 
yra išrinkti delegatais, pribūti 
konferencijon prisirengę ir lai
ku. Nepamirškite, jog yra nu
tarta, idant kiekviena kuopa 
priduotų per delegatus raštiš- 

I ką1 raportą Apskričio sekreto- 
iriui iš savo kuopos veikimo.

Tą pat dieną ir toj pat vie- 
II Apskričio piknikas.

Stengkitės, draugai, nors pas
kutinėse dienose išgarsinti šį 
pikniką, kiek galėdami, idant 
būtų pasekmingas visais at
žvilgiais.

KELRODIS: Reikia važiuo
ti gelžkeliu Central R. R. of 
New Jersey^ į Garwood, N. J. 
Nuo Garwood stoties reikia ei

kas liečia religijos bei politi
kos.

B. V.

Vokiečių Fašisto Bučkis 
Policmanui Kelly

NEW YORK. — Fašistinio 
darbininkų skerdiko Hitlerio 
pasiuntinys Hans Weidemann 

j specialiai atvažiavo į miestelį 
I Orangeburghą ir pabučiavo 
i žiauriausią policmaną James 
i E. Kelly. Už ką? Už tai, kad 
i Kelly su ypatingu žvėriškumu 
įskaldė galvas darbininkams, 
I kurie susirinko demonstruot 
prieš hitlerininkus, kada Wei
demann gegužės 25 d. šičia at
plaukė iš Vokietijos. Dabar 
Weidemannas atvežė tam po
licmanui ne tik bučkį, bet ir 
dovanų: cigarų dėžę ir rožių 
bukietą. *

Per minimą demonstraciją 
daugelis darbininkų, vyrų ir 
moterų, buvo bjauriai sumušta 
ir 14 areštuota. Jų teismas 
įvyks birželio 13 d. Laike de
monstracijos užpuolantieji po- 
licmanai taipgi keli gavo į 

į kailį.

Federacijos Vadas Pa
laiko Prakaitinį Darbą

NEW YOr2. — Robert Fe- 
chner, vice-prezidentas Inter
national Mašfhistų Asociacijos, 
priklausančios prie Amerikos 
Darbo Federacijos^ yra aršiau
sias darbininkų kamuotojas. 
Roosevelto valdžios pastatytas 
prie aprūpinimA verstino dar
bo kempių, Fechner užsakė Be 
Vier korporacijos dirbtuvėj, 
54 Franklin St., sudėlioti į dė
žutes apsidailinimo bei> ruošos 
daiktukus: mujlą, sukąs, skus
tuvą, adatas ir ■ siūlus, kurie 
duodami kempių >darbininkam. 
Minima dirbtuvė yra prakaiti- 
nė; merginos ir vyrai yra pri
verčiami joj, dirbt 60 iki 70 va
landų į savaitę, ir pragariškąi 
skubintis. Merginos už 12 vą- 
landų darbo dieną tegauna. įtik 
du doleriu.

Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime pernai Cincinnati 
buvo nutarta reikalaut, kad ša
lies kongresas uždraustų mote
ris ir vaikus laikyt ilgiau dar
be, kaip 48 valandas į savaitę. 
O dabar po Federacijos viršinin
ko Fechnerio globa moterys 
yra priverčiamos prakaituoti 
net iki 70 valandų.

Valdžia moka kompanijai po 
$1.40 už tokių daiktelių dėžu
tę, kurie galima bile kur gauti 
už dolerį ar pigiau. Taigi 
kompanija daro sau graftišką 
pelną iš' valdžios ir, be abejo, 
tuom dalinasi su Darbo Fede- 
/racijos oficierium Fechneriu.

Kelios dienos atgal buvo iš 
Be Vier dirbtuvės paleista 30 
merginų ir 15 vyrų. Ar tai jie 
atrodė bosams neištikimi, ar gal 
nepaspėjo gana skubiai dirbti?

Greitaisiais Reikalais 
TDA 17-tos Kuopos ir

Vietinio Distrikto
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 17-tos kuopos perei
tame susirinkime buvo išrink
ta komisija surengimui atvira
me ore prakalbų delei paliuo
savimo draugo Weinsteino. 
Tuo klausimu taipgi yra šau
kiama konferencija birželio 12 
dieną.

Taigi 17-tqs kuopos valdyba 
ir minėta komisija, būkite 
šiandien, birželio 9, kaip 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Taip pat nariai, kurie turite 
laiko, ypač tie, kurie dar. ne
užsimokėję už 1933 m., turė
tumėte ateiti ir užsimokėti. »

Yra ir kitų svarbių reikalų, 
kurių1 negalima laukti iki re- 
guliąrio kuopos susirinkimo.

“Labor Defender” žurnalas 
su liepos mėnesiu lieka nupi
gintas nuo 10 iki 5 centų. Jis 
bus 24 puslapių.

TDA distriktas atsikreipia į, 
visas kuopas, kad užsisakytų 
žurnalo iki liepos pirmai die
nai, prisiųsdamos pinigus iš 
anksto. Reikės sukelti $250. 
Vietinis distriktas turi kiekvie
nos laidos parduoti ne mažiau 
kaip 10,000 egzempliorių.

Liepos 16 d. įvyks distrikto 
piknikas Pleasant Bay parke, 
Bronxe. Tai turime pardavi
nėti tikietus ir rinkti aukas 
ant tam tikrų blankų.

17 kp. Organizatorius
J. Saulėnas.

prakalboIatviram ore
' J ' ■ 1 ■ , •

Rytoj vakare, kaip 7 valąnda 
ar kiek vėliaus, ant kampo 
Grand ir Leonard gatvių įvyks 
pHkalbosĮ šias prakalbas lak 
kys K. P. Viėnetas 10 ir Lori
mer St. Bedarbių Taryba. > ’

Kviečiame ' visus, 1 dirbančius 
ir nedirbančius, ateiti ant ko
kios valandėlės kitos pasiklau
syti gerų kalbėtojų, kurtę aiš
kins vėliausius* įvykius iš kla
sių kovos lauko. i '• ; < i ;

žinoma, jei lytų, tad prakal
bos neįvyktų. Bet jei tik oras 
bus tinkamas,< tad visi dalyvau
kime šiose prakalbose!

J. V-kis. .
■- — ......... r-"-;

Iškovota Rendos 35-ms 
Bedarbių Šeimynoms
BROOKLYN. — Nuo birže

lio 1 d. iki dabar Williams- 
burgo Bedarbių Taryba, 61 
Graham Ave., iškovojo iš pa
šalpos biuro 35-kioms bedar
bių šeimynoms čekius apsimo
kėti rendas. Tai nežiūrint pa
skelbto valdžios rtusišfatynicj 
daugiau nebemokėti už bedar
bių kambarius. ' ”: ; : r

ti ligi North Ave. ir pasisukti 
į dešinę linkui Cedar gatvės; 
nuo Cedar gatvės eiti po kai
rei į Brookside Place, iš 
Brookšide PI. tiesiai į Division 
Ave., į Vaičionio farmą-daržą.

Patogiausias traukinys išei
na nuo Liberty St., N. Y., į 
Garwood 9 :50 vai. Šis 1 trau
kinys išeina per vėlai, tačiaus 
kiti traukiniai per daug anks
ti. Vienok, jeigu draugai ne
paisytų biskį keblumų, galima 
konferenciją pasiekti laiku. 
J Elizabėthą traukinys išeina 
9:00 vai. Elizabethe galimA 
gauti gatvekarį “Union” ant 
Broąd ir Wept 0rap d St. kam
po, ir reikia juo važiuoti ligi 
Garwood gelžkelio* stoties, o iš 
ten eiti augščihu nurodytu kel
rodžiu. j Automobilistai gali 
važiuoti iki Elizabetho, o iš 
ten lengvai suras kalbamą vie
tą.

Taipgi reikia nepamiršti de
legatams paduoti pinigus, 
idant jie pamokėtų kuopų 
duokles Apskričiui.

ALDLD II Apskričio Pirm.
A. Gilman.

Jaunuolių Naudai Išva
žiavimas 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
lį pelno naudos finansavimui 
jaunuolių vasarinės mokyklos, 
kuri įvyks Brooklyne.

Mums, jaunuoliams yra di
delė stoka pinigų ir mes tiki
mės padidint savo finansus per 
šį išvažiavimą. Visi draugai ir 
drauges, būtinai dalyvaukite ir 
paremkite mdšų organizacijas. 
Tikimės turėti gerą programą 
ir gerų Valgių. 
1 * / ii. r

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 
parengime,

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

Lietuviu Nacionalio
Jaunuolių Komiteto Narys.

j.,, p . . —•
ATSIDARĖ BEĖR GARDEN

PUIKIAME; KIEME, po gražiais 
medžiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražus parengi
mai;. grąjys merginos muzikantės po 
vadovyste Marty Turuta. Įžanga dy
kai. Antrašas, 131 N. 4th St., Broo
klyn, N, Y., tarpe Berry ir Bedford 
Ave. Savininkas John Jurevich.

(135-137)
-r-;—1_—,----- j-------

PHILADELPHIA, PA.
' Sovietų Mineralinių i ' i . 

Vandenų

: NARZAN IR BORJOM
i Į ;

: Dabar galima gauti pas r j
: ! J. GEGŽNĄ
: 41 ii W. Susquehanna Ave.; 
:; i H ; ’ • • j :

; Taipgi pas jį galima gauti ir So-; 
; ‘vietų žuvų. Tai puikiausios rQ 
i; Šies kenuotos žuvvs.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
. (PETRICK)

DAXTU GYDYTOJAS
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gązo Anestetiką
Valandos: nuo 9 fyto 

iki 8 vai. - vakare 
Penktadieniais ir šventądięąiais 

• ‘tik susitarus’ * « • •: ‘

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI
Pardavimas

Parsiduoda Stanley’s Business 
Men’s LuCh Room po šiuo antrašu: 
249 So. First Street, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Evergreen 7-0503.

(135-140)

PARSIDUODA
Parsiduoda saldainių krautuvė ne

toli mokyklos. Randa maža, vieta 
gerai išdirbta. Kaina prieinama. 506 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(134-136)

PARDAVIMAS
I

1 Parsiduoda gerai įdirbtas restora- 
i nas arba priimsiu partneri. Gera- 
vieta pardavinėjimui alaus. 518 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(133-138)

PAJIEŠKOJIMAI
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 nedeliomis iš ryto. Atsišaukite: 
136 McKibben Str.' kampas Graham 
Avenue, Apt. 14, Brooklyn, N. Y.

(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)

t 60 YEARS'SERVICE
Save Safely <

’ 9 SAVINGS BANK
GRAND ST.. AT GRAHAM AVE.. BEKLYK.
BANK BY MAH -Youfl check on o t riniL t> a onDEn ooes ir

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

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

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marr.y1 Avenue 1 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYK LAl^VE^
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 5 dideli kambariai 

su visais parankamais. Pigi randa. 
258 Rutledge Street, Brooklyn, N. Y.

(135-137)

Reikalingas Pardavinėtojas
Mes turime vietą gerai išsilavinu

siam vyrui, kuris nori išmokti kriau
čių biznį. Nuolatinis darbas, geras 
uždarbis su nuošimčiu. Atsišaukite: 
M. Lissauer, Suite 1610, 347—5th
Ave., New York City.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

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

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

JOY4S STOKES
FOTOGRAFAS

fiiuomi pranešu savo koštu me
nama, kad perkaliau saro studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
reriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- p ui kiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fiminx ir chroniškas vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Prieisimo:

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

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

t---------------------------- J
(Sergančių Vyry ir Motery 
i Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien atei
kite delei savo1 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš-n 
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, Nervųn 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 

,___ _ Skilvio, Žarnų
I" 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 

į bei Čiep” TšmirkŠtimai. 
1 Prieinama Kaina i

! Sąlygos pagal jūsų išgalę
J Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
| Kalbame lietuviškai 

į PR. ZINS 
i 110 EAST16thST.il I. 
į Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
i įsisteigęs 25 metai 
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.; , 
■ o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM. 

--------------- -- ---- Ą

SKAITYKIT IR PLATIN-
* KIT “LAISVE”
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Telephone, Stagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
< UNDKRTAKKR)

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

sssss

MATHEW P. SALLAS 
( BI ELA USE A S) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ^TLiEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJ/\ VIETA SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKT^ t MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. • •
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DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street ; »*
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

iki 4 kas dien, eeredums ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais. i

FLATBUSH' OFISAS 
2220 Avenue J 

ryt0 Kampas E. 28rd St

EAST16thST.il



