
KRISLAI
Rinkite Parašus
Shenandoah Mokykla.
Fašistų žygis.
Apie “Cementą.”

Rašo Valstiečio Sūnus

Veik visoms klasiniai sąmo
ningų lietuvių darbininkų kuo
poms ir organizacijoms yra iš
siuntinėta specialės blankos del 
rinkimo parašų už pripažinimą 
Sovietų Sąjungos. Daugelis 
ALDLD kuopij jau prisiuntė 
blankas su parašais, bet dauge
lis dar neatsiliepė. Padirbėki
te, draugai ir draugės, nes pa
rašai gauti nesunku! Reikalau
kime, kad Washington© valdžia 
pripažintų Sovietui Sąjungą ir 
tuojaus užmegstų prekybos ir 
diplomatinius ryšius.

Paryžius. — Parlamen
tinė socialistų frak’įa, po
no Renaudel vadovybėje, 
nutarė nepaisyti parjos in
strukcijų ir pfdail.v. Da 
ladier l-:rL •■eą. Partijos 

Seniau Washington© komitetas šaukia specialį 
Mes niekados partijos kongresą liepos 14 

nepripažinsime bolševiktj vai- d. del apsvarstymo, ką da- 
džios!” Bet darbininkų reika-' 
lavimai ir viešpataujantis krizis 
verčia kapitalistų valdžią skai
tytis su Sovietij Sąjunga. Roo; 
seveltas tiesiai i 
Kalininą nusiginklavimo reika
le, o dabar jau ketina užmegsti 
prekybos ryšius. Jeigu darbi
ninkai surinks daugiau parašų 
ir darys didesnį spaudimą, tai 
greičiau bus pripažinta Sovietų 
Sąjunga.

Darbininkų reikalavimai turi 
reikšmės. L 
ponai sakydavo:

Shenandoah-Minersville drau
gai mainieriai organizuoja kla
sinę mokyklėlę. Originaliai pla
nas yra mokyklėlę turėti per dvi 
savaites laiko, žinoma, tas pri
gulės nuo pačių draugų, ant 
kiek jie lankys ją. Todėl dar- 
buokitės, draugai, kad mokyklė
lė būtų skaitlinga lankytojais.

šiemet Chlcagoje atsibus pa
saulinė paroda. Apart kitko, į 
ją iš Italijos rengiasi atskristi 
24 jūriniai orlaiviai “Savoja” 
tipo. Tai dideli kariniai orlai
viai ir kiekvenas tur po du mo
toru.

Tas fašistinis orlaivynas 
skrįs, apsistodamas Amsterda
me, Airijoje, Islandijoje, Lab
rador, Shediac, Montreale ir 
Chicago j e. Taip pat jie pla
nuoja, kiek kitu keliu, grįžti į 
Italiją. Fašistai tą daro, kad 
labiau išgarsinus fašizmą. Vi
sur darbininkai sutiks jų orlai- 
vininkus, kaipo Italijos darbi
ninkijos budelius.

Iš Maskvos pranešama, kad 
Sovietų valdžia priėmė Japoni
jos pasiūlymą, kad pardavime 
Rytinio Chiniško Gelžkelio de
rybas su Sovietų Sąjunga ves 
po Japonijos priežiūra Manchu- 
kuo valdžia. Sovietų Sąjunga 
pirmoji atsikreipė *su pasiūly
mu parduoti tą gelžkelį. Japo
nija kiek pakeitė derybų for
mą. Derybos prasidės 24-tą die
ną birželio, Tokio mieste.

mė-

Hartford, Conn

siems darbininkams. Nuka-> Mooney Paliuosavimo Kong-

4
audinyčių bo-

25 nuoš. Bosai žada kreip
tis prie valdžios, kad. gavus 
užgyrimą nukapoti algas.

gegužės 1; d. Visi Hartfor
do lietuviai darbininkai, da
lyvaukite. .' <

NAUJI AUKSO LAUKAI
Vidurinėj Volgos srityje 

Sovietų tyrinėtojai nesenai 
atrado turtingus aukso ir

do- 
nu-

or-
ne-

Brooklyn. N. Y.—Nuteis
tas mirtin jaunuolis Barney 
Mellow, 18 metų amžiaus, 
už nužudymą tūlo Isadore 
Wahl.

NEW YORK. — Geležin
kelių kompanijos planuoja 
naują algų kapojimą vi-

Birželio 14 d., 8 vai. va
kare, Sons of Italy svetainėj, 
460 Main St., įvyks svarbus 
masinis susirinkimas. Bus 
išduotas raportas iš Tom

Keletas draugų išsireiškė, kad 
“Cementas” reikėjo išleist kny
goje. Sluotn kartu tas nebus 
galima padaryti, nes pradėda
mi ją spausdinti nepadarėme 
plano leidimui knygos.

Drg. W. Turosky rašo: “Skai
tau ‘Cementą’ su pasigėrėjimu. 
Tai jau tokia apysaka, kuri aiš
kiai vaizduoja, kaip energingai 
darbininkai dirbo atbudavojime 
šalies. Tai apysaka, kuri ragi
na kovoti prieš bent kokį apsi
leidimą ir biurokratizmą. Dau
giau tokių apysakų!”

Liepos 3-čią d., Brooklyne, 
įvyks Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos de
legatų suvažiavimas. Bus dele
gatų iš Chicagos, Michigano ir 
kitų vidujinių ir vakarinių val
stijų. Todėl visų ALDLD kuo
pų, kaip Pennsylvania, New 
Jersey, New York, Connecticut, 
Massachusetts ir t. t. yra parei
ga išrinkt delegatus ir prisiųs
ti. Atminkite, kad 2 d. liepos 
bus didysis “Laisves” piknikas, 
o po ALDLD suvažiavimo, ant 

t rytojaus, yra nedarbo diena.
Patogesnio laiko negali nei būti! sams.

No. 136

Jaunuoliu Komitetas Aplankė Darbo Kempę;
Gubernatorius Atsisakė Duoti Leidimą

Darbininkai Tikrai Pavergti, Turi Dirbti Sunkiai; Negrai 
Valgydinami Atskirai, idant Juos Paniekinti; Darbininkai 
Kėlė Protestą.

ryti su parlamento atsto
vais.

atsikreipė pai Hitlerio Valdžia Neišgy- kkivimn rpikn-
do Ekonominės Ligos
BERLYN. — Hitlerio de

magogija bejėgė sulaikyti 
Vokietijos ekonominį smu
kimą. Štai Rhine-Westpha
lia anglies sindikatas paskel
bė, kad sausio mėnesį buvo 
parduota 3,661,000 tonų an
glies, o balandžio mėnesį te
išleista 3,404,000 tonų. Pa
našus gamybos sumažėji
mas pastebimas kitose pra
monėse.

Sudėjo 13 Centų Nupirkimui 
Komunistų Manifesto

MENA, Arkansas. —Com
monwealth College, darbo 
mokyklos mokytojai ir stu
dentai sudėjo 13 centų ir 
pasiuntė Oklahomos univer
sitetui, kad nupirktų “Ko
munistų Manifestą” ir lai
kytų savo knygyne. Mat, 
pasirodė, kad tame univer
sitete iki šiol nebuvo nė vie
nos kopijos “Komunistų 
Manifestą” ir laikytų savo 
knygyne. Mat, pasirodė, 
kad tame universitete iki 
šiol nebuvo nė vienos kopi
jos “Komunistų Manifesto,” 
tos istorinės komunistų pro
gramos.

Laimėjo Streiką
ALLENTOWN, Pa. — 

Belvidere and Phillipsburg 
Silk kompanijos darbininkai 
laimėjo dviejų dienų strei
ką. Privertė bosus pakelti 
uždarbį ant pusės cento už 
jardą, pripažinti šapos ko
mitetą ir panaikinti viršlai
kį.. , Darbininkams vadovavo 
Nacionalė Audėjų Darbinin
kų Unija.

» * 
Suareštavo ir Nubaudė 
Audėjų Streiko Vadus 

ALLENTOWN, Pa. — 
Suntag Silk dirbtuvėje 
streikuoja 200 audėjų. Bir
želio 7 d. policija suarešta- 
va streikierių organizatorių 
ir du streikierius laike pi- 
kieto. Ant rytojaus jie nu
teisti eiti į kalėjimą ant de
šimties dienų, arba užsimo
kėti po $50 bausmės. Teis
me miesto majoras Lewis 
pasirodė vyriausiu valdžios, 
liudytojų prieš darbininkus.]pojimas sieksiąs nuo 20 iki reso, kuris įvyko Chicagoje 
Tai bjaurus reakciorlierius, 
parsidavęs

KRIZIS FRANCUOS SO
CIALISTŲ PARTIJOJ

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 
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TOLEDO, O. — Cleve
land, Akrono, Daytono ir 
Ohio jaunų darbininkų ma
sinai gegužės pirmos susi
rinkimai išrinko delegaciją 
iš 25 ištirti Roosevelto dar
bo kempes. Delegacija krei
pėsi prie Ohio valstijos gu
bernatoriaus, kad jis leistų 
delegacijai tas kempes ap
lankyti. Bet gubernatorius 
atsakė, kad jis neturi teisės 
leisti, nes tos kempės yra 
federalės valdžios kontrolė
je.

Bet delegacija vis tiek nu
vyko į Stony Creek kempę 
pasiteirauti. Oficieriai ban
dė kempės darbininkus su
laikyti nuo pasitarimo 
delegacija,
Pavergti darbininkai pasiti
ko delegaciją ir jai pasako
jo apie maistą ir sunkias 
darbo sąlygas.

SU
bet nepavyko.

BALSAS JAUNO DARBININKO. IŠ ROO
SEVELTO VERSTINO DARBO KEMPES

* * ' . r •

Vienas jaunas darbinin
kas iš Northern Michigan 
verstino darbo kempės rašo 
komunistų “Daily Work- 
eryj” apie padėtį. Tarp kit
ko, jis sako:

“Čionai yra apie 150 dar
bininkų, kurie kasdien tro- 
kais turime važiuoti apie 25 
mylias sodinti medžius ir 
statyti sieną nuo gaisro. 
Darbininkai turi dirbti, kaip 
tikri vergai. Nėra laiko ne 
prakaitui nusišluostyti.’..

“Oh, kad jūs būtumėt bu
vę kempėj pereitą an trad.!

MANCHESTERIO AUDĖJAI VĖL STREI
KUOJA; BOSAI BUVO JUOS APGAVE

7 I 4U

MANCHESTER, N. H.— kapotos nuo 8 iki. 20 nuoš. 
Antra, sugrįžę į darbą dar
bininkai priversti operuoti 
daugiau staklių, • / 

Prieš* šitą j bosų apgavys
tę darbininkai išnaujo suki
lo, vėl išėjo į streiką. Jau, 
apie : pusantro tūkstančio 
darbininkų streikuoja. • ;

. ' ‘7.1 .

Tik kelios dienos atgal Am- 
oskęag audipyčių darįnnin-, 
kai susitaikė su bosais ir 
sugrįžo į darbą. Bet pasi
rodė, kajd bosai.darbininkus 
bjauriai apgavo. Vietoj 
duoti, žadėtą 15 nuoš. algų 
pakėlimą, tai ąlgos dar nu-

KAPOS GELEŽINKE
LIEČIAMS ALGAS

Oficieriai gyrėsi, kad vie
no darbininko maistas kem- i
pėje lėšuoja 33 centai į die
ną. Bet virėjas pareiškė, 
kad valdžia teišleidžia po 27 
centus j dieną. Iš* to aiš
ku, kokiu maistu darbinin
kai šeriami.

Oficieriai turi savo atski
ras patalpas, gražius stalus 
ir krėslus ir, žinoma, geres
nį maistą. Darbininkai gi 
priversti valgyti susisėdę 
ant žemės. Negrai maitina
mi atskirai, kad juos pa
niekinus.

Dvidešimt keturi darbi
ninkai turi gulėt vienoj >pa- 
talpoj. Ten jie turi laiky
ti savo baksus ir darbo įran
kius. Visiem jiem duoda tik 
du blanketu. Darbininkai 
skundžiasi, kad naktį labai 
šalta, negali miegoti.

Valgį davė prastą ir ne
daug. Po devynių vakare, 
kada visi sugulė, darbinin
kai pradėjo švilpti ir šauk
ti: ‘Neduosite valgyt, ne
dirbsime.’ Tas mūsų protes
tas ėjo apie pusantros va
landos. Ant rytojaus kapi
tonas susišaukė darbininkus 
ir per 15 minučių sakė pra
kalbą apie vakarykštį 'su
kilimą. ..’ Bet tą rytą gavo
me pusryčiams fruktų.

“Jau apie 50 r darbininkų 
pabėgo iš šitos kempės... ”

New York. — Darbinin
kas Irizary, 33 metų am
žiaus, keturių vaikų tėvas, 
peiliu nužudė pačios motiną 
ir seserį ir pačią. Paskui 
pats sau peilį suvarė į krū
tinę, virš širdies. Nugaben
tas ligoninėn. Sakoma, žmo
gus neteko proto delei to, 
kad iš menko uždarbio tu
rėjo užlaikyti tas moteriš
kes.

Konferencijos Pirminin
ku Mūssolinio Agentas

GENEVA.—Pradėjo .sesi
jas taip vadinama Tautų 
Lygos “Tarptautinė Darbi- santikių taškaregio, 
ninku Konferencija.” Ji su
sideda iš kapitalistinių val
džių atstovų ir darbo unijų 
biurokratų, konferencijos 
pirmininku išrinktas fašis
tas Michelis, Italijos val
džios oficialis atstovas.

Konferencijoj taip pat 
pirmu sykiu dalyvauja ketu
ri amerikonai, vienas kurių 
yra Amerikos Darbo Fede
racijos atstovas, ponas 
Frayne. Amerikpnai daly
vauja tik "kaipo “sVečiai?>

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Brooklyn, N. Y. — J. V. 

Valvo, 17 metų, suareštuo
tas ir kaltinamas nužudyme 
savo tėvo. Jaunuolis sako, 
kad jis nušovė tėvą idant 
apginti motiną. X

New York. — Miesto ko
legijos bosai yra • pasiryžę 
išmesti iš mokyklos 31 stu
dentą už dalyvavimą prieš
karinėj demonstracijoj.

Washington. — Numato
ma, kad pirmiausia bus 
“p, e r o r ganizuota” anglies 
pramonė pagal Roosevelto 
planą. . <

Reno, Nev. — čionai apsi
gyveno antras Roosevelto 
sūnus, Elliott Roosevelt ir 
įieško divorso nuo savo pa
čios, su1 kuria vedė 17 
nėšių atgal.

Roma. — Mūssolinio 
laivių skvadronas dar 
išlėkė į Pasaulinę Parodą, 
kuri eina Chicagoje. Blo
gas oras sulaikęs išlepimą.

' i , , i _

New York. -* Miesto ma
joras O’Brien suvažinėjo 10 
metų amžiaus vaiką. Ma
joras skubinosi į kumštynes 
ir užvažiavo ant vaiko. Ne
žinia, ar vaikas išliks gy
vas.

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

ISPANIJOJE REAKCIJA IMA VIRŠŲ;
LIBERALŲ-SOCIAUSTU KABINETAS 

IŠVYTAS; NAUJAS BUS DEŠINESNIS
Socialistai Padėjo Prirengti Dirvą Stambiojo Kapitalo ir 

Bažnyčios Hierarchijos Laimėjimui; Jie Padėjo Nuginkluo
ti Darbininkus ir Numalšinti Ją Sukilimus
MADRID. — Prezidentas nes spėkas, kraujuose pą- 

Alcala Zamora, klerikalas, skandino darbininkų sukili- 
paleido Manuel Azana kabi- i mus vardan “demokratijos,” 

nuginklavo darbininkus, o 
leido reakcionieriams dru- 
tinti savo spėkas. Kaip 
Lietuvoje liaudininkai ir so
cialdemokratai, taip Ispani
joj socialistai ir liberalai pa
dėjo fašistinėms spėkoms 
subręsti. '

Popiežiaus agentas Tedes- 
chini jau džiaugiasi, kad 
nesenai seime priimtas įsta
tymas nebus vykdomas gy- 
veniman, tai yra, bažnyčios 
milžiniški turtai nebus kon
fiskuojami ir vienuolynai 
nebus uždarinėjami.

ne tą, kuris susidėjo iš kai
riųjų buržuazinių partijų ir 
socialistų partijos. Naujas 
kabinetas bus sudarytas iš 
dešinesnių spėkų, kurioms 
pritars katalikų bažnyčios 
hierarchija .

Žiūrint iš klasinių spėkų 
šitas 

įvykis reiškia laimėjimą re
akcijos, stambiojo kapitalo 
ir katalikų bažnyčios. O 
reakcijos laimėjimui kelią 
praskynė kaip tik ta “libe- 
r a 1 i š ka-socialistiška” val
džia. Ji ištaškė revoliuci-

Fašistai Nužudė 37 Darbininkus; Hitleris 
Bando Paslėpti Terorą nuo Pasaulio Akią

MUNICH, Vokietija. - 
Dachau koncentracijos sto
vykloj gegužės 20 d. fašis
tai nušovė du komunistu ir 
paskelbė, kad “komunistai 
bandė pabėgti.” Iki šiol nu
šautų ir nusižudžiusių dar
bininkų šioje stovykloj skai
čius pasiekė 37.

Hitlerio valdžia pasikvie
tė įvairių fašistinių laikraš
čių korespondentus iš Bal
kanų šalių ir važinėja juos 
po Vokietiją. Tikslas tame, 
kad tie korespondentai ra
portuotų, jog “jokio teroro

Italijos Komunistą Vado 
Gyvybė Pavojuje

Komunistų Partija gavo 
pranešimą iš Italijos, kad 
ant mirties patalo kalėjime 
randasi draugas Antonio 
Gramsci, pirmutinis organi- 
zuotojas Italijos Komunistų 
Partijos. Jis tapo įkalin
tas dar 1926 metais, 
liuosuoti draugą Gramsci 
ir kitus komunistų vadus 
Italijoje.
ninku demonstracija, ku
rioj bus < reikalaujama pa-

Šiandien, birželio 10, ryte, 
New Yorke prie Italijos 
konsulato rengiama darbi-

DOLERIS PARSIDUODA 
Už 80 CENTŲ

Londone ir Berlyne už 
amerikonišką popierinį do
lerį temoka 80 centų. Nie
kad visoj savo istorijoj 
leris nebuvo taip žemai 
kritęs.

Darbininkai Visų .šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!

f

nėra.” Bet ir tas planas ne
labai išdega. Vieną dieną 
tie žurnalistai buvo nuvežti 
apžiūrėti Dachau stovyklą 
ir kaip tik tuo laiku stovyk
los sargai nušovė komunis
tą Hausmanną. šito fakto 
nebegali paslėpti net fašis
tiniai žurnalistai.

Ne tik Dachau kempė, bet 
visos kitos koncentracijos 
stovyklos užgrūstos politi
niais, nes areštai nesiliauna. 
Stovyklos didinamos, kad 
sutalpintų naujus areštan- 
tus. 

I

Sovietą Anglies Pramo
nė Smarkiai Auga

Kuomet visose kapitalis
tinėse šalyse anglies, gamy
ba nuolatos smunka, tai ’So
vietų anglies gamyba siste- 
mačiai eina augštyn. Jau 
pasiekta to, kad dabar kas
dien iškasama virš du šim
tai tūkstančių tonų. Gegu
žės 21 d. Vbuvo iškasta 
203,899 tonų.

Ku Klūks Klanas Majoras 
Siunčia Peklon Darbininkus

JACKSON, Miss.—Tarp- 
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas gavo telegramą 
nuo šio miesto majoro pono 
Scott. Jis užginčija, kad 
gaujos chuligapų j ieško 
negro Slack nulinčiavimui. 
Telegramą baigia šitaip “ci
vilizuotai. .. ” “Jūs ir jūsų 
organizacija eikite peklon 
su mano komplimentais.” 

kitų brhngių metalų sluogs- 
nius. Išnaudojimo tų sluog- 
snių darbas jau pradėtas.
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Kiuboj Vis Terorasi 
it

Per eilę pastarųjų metų Kiubos saloje siaučia žiaurus 
teroras. Paklusnusis Amerikos imperialistų lakiejus, pa
statytas Kiubos prezidento vieton, Machado, ugnimi ir 
kardu teriojo ne tik komunistus, šiaip revoliucinius dar
bininkus, bet ir net kairesniuosius liberalus. , (

Komunistų Partija Kiuboje jau senai veikia palėpyj. 
Podraug eilė josios geriausių darbuotojų tapo išžudyta. 
Daugelis jų tupi kalėjimuose,, prie žiauriausių sąlygų: 
Machado agentai žudė ir tebežudo komunistus įvairiais 
būdais: viešais šaudymais ir pasaliniais; katorgose ir 
žvalgybinėse kanceliarijose.

šiomis dienomis 80 politinių darbininkų kalinių, sukiš
tų į Pusių Salos kalėjimą, paskelbė bado streiką protestui 
prieš laikymą jų ten be jokio tyrinėjimo ir teismo. Dau
gelis kalinių yra universiteto studentai, išlaikyti kalba
mam kalėjime po du metu be jokio teismo!

Kiuboje siaučia nepaprastas kapitalizmo krizis. Bū
dama “globoje” Jungtinių Valstijų kapitalizmo, Kiuba, 
tik aišku, kur kas giliau jaučia krizio pasekmes, negu 
Jungtinės Valstijos.

Pereitais metais tūli žmonės vaišino save viltimi, būk, 
užėmus J. V. prezidento vietą Rooseveltui, tam “didžia
jam liberalui,” Kiuboje dalykai bus pakeisti, pagerinti. 
Šiandien tie žmonės jaučiasi smarkiai nusivylę, kadangi 
“didysis liberalas” nepakelia nei piršto sumažinimui Kiu
žoj teroro. O jis, Rooseveltas, lengvai galėtų tai pada
ryti, jei jam kiek rūpėtų žiauriai persekiojamųjų Kiubos 
žmonių likimas!

Tuo būdu Kruvinasis Machado tebeviešpatauja, be jo
kios intervencijos iš Washingtono pusės. Pastaromis 
dienomis Machado, beje, pažadėjo įvesti “didelių refor
mų,” kad tuo būdu aptildžius neramuolius liberalus. Jiš 
žada “reformuoti” šalies konstituciją ir pastatyti šalies 
vice-prezidentą. Sakoma, šis planas yra remiamas libe
ralų, kurię iki šiol sakėsi kovosią prieš Machado.

- Matomai, Machado ir liberalai mato, kad masės yra 
smarkiai išsijudinę kovom, tai, kad aptildžius jas, bando 
mažučių reformčlių keliais išsigelbėti.

, Lotynų šalių darbininkai, gyveną Jungtinėse Valstijo
se, organizuoja kovas prieš siautimą fašizmo Kiuboj ir 
kitose Centralinės ir Pietų Amerikos respublikose. Visos 
Amerikos susipratusių darbininkų pareiga padėti tų ša
lių persekiojamiems darbininkams kovoti su “savo” fa
šistais.

I

i

nuolių kuopos jau jifade 
rimtai prie konfereųgijbs 
ruoštis. Verta, kad pąna- 
šiai padarytų ir kitų mie 
tų LDS jaunuolių kuopo 
Be to, chorai turėtų išrinkti 
savo delegatus, jaunuolius ir 
prisiųsti konferencijom į

S.

APŽVALGA
Pagyvensim-Pamatyshn PORTLAND, OREGON

Patalpinus p. Viniką SLA 
centro sekretorium, Vitai
tis, tik aišku, išdrožia porą 

špaltų straipsnį, kuriame 
visaip tą žmogų augština. 
Juokinga, kad Vitaitis visur 
kiša, būk garbingąjį Viniką 
“SLĄ nariai pasirinko savo 
organizacijos reikalų tvar
kytoju.” Kiek gi tų narių 
ten dalyvavo balsavime? 
Kiek jų bajsavo už Viniką? 
2,000 sū viršum, kuomet 
SLA narių šiuo tarpu turi 
dar apie 11-12 tūkstančių.

■ Reikėtų būt nors kiek atvi
riems ir pasakyti, kad Vini
ką ne SLA nariai kaipo ma
sės pasirinko, bet į tą vietą 
jį įstatė fašistuoją sandarie- 
čiai su socialistais. Teisėtą 
į sekretorius kandidatą J. 
Miliauską jie atmėtė, nepai
sydami konstitucijos, nei 
narių valios. Vinikas yra jų 

v plauko žmogus, todėl jį ten 
.ir pastatė.

Vitaitis prieina net prie 
tokių išsireiškimų:

Jei dešimts metų atgal Su
sivienijimas būtų turėjęs to
kio išsilavinimo ir su tokiu

atsakomybės pajautimu žmo
gų sekretorium, kaip kad dr. 
Vinikas yra, tai daugelio ne
smagumų ir nuostolių būtų 
išvengta mūsų organizacijai... 
Daugelis ir Susivienijimo ne
smagumų ir nuostolių pasitai

kė vien dėlto, kad vėliaus tų 
reikalų vedėja tegalėjo pasi
aiškinti nežinojimu, kajp tuos 
reikalus tvarkyti. Bet tas 
nežinojimas S u s i v ienijimui 
brangiai kainavo, ir todėl da
bar galime pasidžiaugti, kad 
organizacija ' susilaukė tokio 
Sekretoriaus, kuris žino, kaip 
tuos reikalus tvarkyti. < ’
Matome, už visokius Susi

vienijimui paneštus nuosto
lius (kūrie siekia šimtus 
tūkstančius dolerių), Vitai- 
tis verčia kaltę ant buvusios 
sekretores Jurgeliu tęs kup
ros. Kodėl? Kaip čia tas 
atsitiko? Taip, kad Vitaitis 
nekenčia Jurgeliūtės, o ne
kenčia del tų kramtymų ir 
edynių, gurios savu laiku 
SLA ratšinej iškilo tarpe 
Vįtaitienės ir Jurgeliūįės už 
šiltas vietas.

Jeigu Jurgeliūtė būtų bu
vusi tokia negabi, netikusi, 
tai kodėl Vitaitis prieš kele
tą metų ją taip girdavo? 
Kodėl tuomet Jurgeliū'te bu
vo vienatinė ypata, galinti

V*',v ,.r

būti SLA sekretore. Girdį 
tai sugabiausia ir labiausiai 
patyrusi; tai ekspertė tokių 
organizacijų, kaip SLA, rei
kalų tvarkyme.

Dabar Vitaitis kelia Vini-’ 
ką, su tuo bandydamas pa-i 
laikyti geresnį moralą tarpe 
SLA narių. Greita ateitis 
parodys, kaip teisinga ši Vi- 
taičio pagyrų “karūnka” Vi- 
nikui. Mes manome, kad 
Vitaitis suklups ir čia, kaip 
jis jau daug kartų tokiom 
pagyrom yrh suklupęs. ’ ■

SLA reikalų tvarkymas 
prikaluso iruo viąoš eilėą 
žmonių, stovinčių priešaky
je.' Labai svarbų, todel> kad 
tie žrųonęs laikytųsi teisin
gos politikos—darbininkišy 
kos politikos. . Bet ten tokiu 
žmonių neral SLA yra vai? 
domas fašistinių eleų|eųtįų, 
‘Smetonos garbihtojų • ir k;. 
Jiems rūpi ne SLA narių k-; 
bas, bet savi, asmeniški ir- 
teresai. Sulyg tuo jie ir vej- 
da visus reikąįusf Sulyg tub 
jie daro “sugaištis ir kelioA 
nes,” siekiančias tūkstan
čius dol. SLA pinigų: sulyg 
tuo jie visą biznį veda. Vi
nikas yra rėmėjas Gegužio, 
kurio pasidarbavimu buvo 
suskaldytas SLA!

Literatūros Draugijos Suvažiavimas f
_____— t ■ I . 1 1 _ ____________________________ ' 1 ; I

vų Amerikoje ir visame pa 
šaulyje? i ■ i ■

' Neūžilgo turėsime Ameri
kos Lietuvių1 Darbininkų Li
teratūros Draugijos šuva- ^Taimkime kitą svarbų 
ižiavimą. Liepos 3 d. jau klausimą.: ■ Mūsų draūgijos 
visai arti. ■ Delei bedarbės, 
sunku tikėtis labai skaitlin
go suvažiavimo. Bet visos 
kubuos turi stengtis atsiųs
ti! delegatus. ( , Kiekvienos 
kuopos pareigą rūpintis su
važiavimo. reikalais.

$įs mūsų Literatūros 
Draugijos fe u v a ž i a vimąs' ; ------ --- - r — r

įvyks be galo svarbiu ir rim-i • r

Isantikiai šu Konumistų . Par
yti ja yra gėri. Bet kodėl tik 
taip mažas draugijos narių 
nuošimtis priklauso prie 
komunistų Partijos? • Ko
dėl Literatūros Draugija nė- 
ia»ta svarbi mokykla, kuri 
auklėtų naujus kovotojus, 
naujus revoliucineit partijai 

krūtus ?,
. Apie tai reikia rimtąi pa

galvoti. Apie tai reikės 
klaųg kalbėti mūsų draugi
jos suvažiavime.
^Literatūros Draugija yra 
svarbus faktprius Amerikos 
lietuvių darbininkų judėji
me ir gyvenime.* Jos atsa
komybė labai didelė. Jos 
vaidmenys klasių kovoje 
svarbus.- Atgal negrįšime. 
Ant vietos stovėt negalimą, 

irime maršuoti pirmyn, 
irime drąsiai pasitikti 
u j ai iškilusias problemas, 
bijokime naujų bandymų.
ažiuodami į suvažiavi- 

, delegatai neprivalo ti-

tu laiku.1 Jis'negalės būti 
/tik šiaip suvažiavimu. Jis 
turės svarstyti1 ne tik'orįa- 
mzacimus draugijos , reika
lus, bet taip pat draugijos 
tolimesnius uždavinius, vei
kimo metodus, * ’tampresnį 
susirišimą su Amerikos pro
letariato kovomis1 ir t. t. Šė
pas, būdas, seni metodai ne
begali atsakyti naujo gyve
nimo reikalams.

Literatūros Draugija yra 
milžiniška kultūros organi
zacija. Savo kr'editui ji tu- 
jri, turtingą revoliucinę pra
eitį ir daug gražių nuveik
tų darbų. Bet mūsų drau
gija niekuomet nebuvo tiki

Jaunuoliai Renka Delegatus kultQ.ros ię. apšyietos orga- 
i & nizacija. Jinai taip pat yra
i Viena Chicagos LDS jau- kovos organizacija.

i L11 1 ri ii zA n n / 1 X I LJ /-< zx 1 <-» tza T~1 i ■'*' 1 1 • ' 1Ęet nepakankamai kovps 
organizacija. Draugija tu
ri penketą tūkstančių narių 
ir apiė du šimtu kuopų. Jos 
įtaka1 AĄierikoš įiėtuvių gy- 
įvenimę ^įdelę., bDet tiijO mes

i nuolių kuopų (iš : Ros.elan-
I do) jau išrinko savo delega
tus į Lietuvių Jatmuolių N ar 
cionalę konferenciją,1 i kuri 
įvyks liepos 3 dieną, Brook- 
lyne. . ; • ' '1 ; 1

Tam .pačiąm mjieste, North 
.Side daly j, suaugusių jd LDS 
kuopa, kurioj < randasi Jau
nuolių, • taipgi išrinko dele-/ 
gatę, d. Mildred Česįiįenę. /

Taigi Chicagos LDS jau/- 
nuoliu kuopos jau bfadeVd

Gegužes 30 d. įvyko Nacio- 
nalės Jaunuolių Dienos demon
stracija, be miesto valdžios 
leidimo. Tai dienai valdžia 
nedavė leidimo jaunuoliams 
demonstruoti; sake, jeigu ;tą 
dieną darbininkai demons
truos, tai bus sumušti. Taip 
ir ex-karininkai Amerikos Le
gionieriai protestavo miesto 
valdžiai, reikalaudami neleist 
jaunuoliams demonstrųot.

Bet darbininkai jų uždrau-
— — ■ t I •dimų nepaisė; ėmė ir sųręnge 

skaitlingą demonstracija, kūV 
apie 3,000 žmonių susirinko. į, 
Plaza Parka j Ojiš ten prasidė
jo demonstracija ;gatvėmis.

Taipgi Jr policijos Uuv^ už
tektinai ; suskaičiau 'vięnoj yįę- 
toj 60 poiicistų; galim.a( fįakyti, 
kad 100 policijos buvo. Betį 
darbininkai jų visai nepaisė j.r 
pracįėjo veržti^ į gatves, jieš- 
darni iškabau skobaisiais prieš 
imperialistinį karą. Policiją, 
matydama,, kad , taip daug 
žmonių čia yra, tai ir nedrįso 
u ž s i k a binti demonstrantų. 
Taip ir užsibaigė Jaunuolių ir 
suaugusių demonstraciją sėk
mingai. . ''

Tai matote, draugai ir drau
gės, kokias teiše ’mes tupmėį- 
kad uždraudžia mums gatvė
mis demonstruoti ir valdžią, su
traukiu ginkluotą ppiicjj.ą 
prieš darbininkus. ;

Mes, jaunuoliai ir saiigę 
darbininkai, turime ,vis tvirčiau 
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kovoti prieš kapitalizmą.

Jaunuolis.

^negalime. pasitenkinti., . Tie 
jtūkstąneiai o r g;ą n i z u otų 
'darbininkų ; nėra - įsivėlę į 
klasiheš kovdšf aip, kaip šis 
laikotąrpiš i*'eikalatija. Mū
sų kūopbse ’nūšvęriamai’ te
beviešpatauja sena dvasia, 
seni papratimai, sena proce
dūra. Turimei daug apsilei
dimo ir ištižimo. Duokles 
sumokame, pasišnekame su
sirinkime, padiskusuojame 
vieną kitą parengimėlį, ir 
taip eina kuopos gyvenimas. 
Ne visose, žinoma, bet dauJ 

\gumojg. v
JRdimkime Brooklyno kuo

pą. Nariais gana skaitlin
ga. Pusė jos narių yra be
darbiai. Bet argi kuopos su
sirinkimuose bedarbės klau
simas užima svarbiausią vie
tą? Argi visi kuopos be
darbiai nariai suregistruo
ti ir sužiūrėti? Ne, nieko 
panašaus. • Čia pat “Lais
vės” svetainėj susiorganiza
vo bedarbių skyrius. Turi 
iki 50 lietuvių bedarbių. Ką 
daro mūsų Literatūros 
Draugijos kuopa, kad jos 
nariai. - bedarbiai > - ten . pri
klausytų ir veiktų ? Beveik 
nieko. Stačiai nieko; < *f ■ <

- Pdi'rhkiihe ‘ kitus didžhld- 
siųs.klasių kovos klausimus 
—pųaktiškus, ^yarbiųS: klau
simus. -Rasime tą pačią si
tuaciją; ■ Mūsų: organizacija 
nėra įsivėlusį’• kovų, ■žo
džiais ūž kov%, bet darbaiš 
dar nepasirodomė pakanka
mai. .. . ~ .
r Štai į kur, mano isuprati- 
hiuy suvažiavimo širdis turi 
būt. Kaip mūsų -didžiulė 
darbininkų ’draugija turi 
būt įtraukia '‘į zdidžį:Hsias' ko
vas., už opiausius darbinin
kų klasės / reikalus? Kaip 

įmesi.. turime; ? išvesti mūąų 
kuopų susirinkimus iš (šeno 
papratimo ir padaryti juos 
atspindžiu proletarinių ko-

(Tąsa) . .

Kompąrtijų Silpnumas Kovoj su 
; f Provokacija, ; (

t J j Provokačija—skaudi rykšte Kominter- 
no sekcijoms. Dešimtis tūkstančių revo
liucinių kovotojų kankinami dabar įvai
rių kapitalistinių šalių kalėjimuos, tik
riausiai galima pasakyt, kad 90 nuoš. 
tų areštuotų yra provokacijos aukomis 
ir tiktai 10 nuoš.,—arba atskirų atsitikti
nų pravirtimų, arba neatsargumo pa
sekmė. 90 nuoš. didžiausių savo au£ų 
komunistų partijos duoda del provokaci
jos, išdavystės ir del pačių apsileidimo 
kovoj su provokaciją. Visa eilė nelega
lių partijų, kaip ana Jugoslavijos, Veng
rijos, Rumunijos, Bulgarijos ir kt., Ry
tų šalių partijos, kur Anglijos Inteli- 
gence service ir kitų žvalgybų patyrimas 
labai plačiai vartojamas kovoj su revo
liuciniu judėjimu, labai skaudžiai kenčia 
nuo provokacijos. Ir pas mus Vokieti
joj, ir ypatingai tokiose šalyse, kaip 
Francija, Čecho-Slovakija ir kitos, pro
vokacija ir šnipavimas kompartijoms pa
daro daug žalos.

Ar vedė iki šiol kompartijos pakanka
mą kovą su provokacija? Deja, reikia 
pasakyt, kad kompartijos'nevedė kaip 
reikiant tos kovos, nežiūrint įt tą ypa
tingą pavojų, kurį sudaro kompartijoms? 
provokaciją., šiame atsitikinje reikia pa- t 
simokyt pas priešą. Pakanka atsimintu 

’ kaip sugebančiai valdančiosios klasės ve-‘ 
• ,da visuomeninės nuomonės mobilizavimą 
savo tikslams, kuomet joins reikia ąp-1 ( 

. ginti savo reikalus. Aiškų to , pavyzdį, 
duoda inųjerialįstinis .1914-1918 metų ka
ras. Karo metu visa buržuazinė spauda,; 
visas klasinės buržuazijos valstybės apa- 

į tatas sudarė tikriausią kovos su šnipine 
psichozą. Reikia atsimint, kaip sąjun
gininkų šalyse del to psichozo įtakos 
daužė krautuves, priklausančias vokie-. 
čiams. Žinoma, kompartijoms visiškai 
svetimi tie melagingi, veidmainiški me
todai, kuriuos vartoja valdančios klasės 

’sukėlimui visuomeninės nuomonės, jos 
negali panašiai kaip buržuazija žadint 
nesveikus šovinistinius gyventojų jaus- 
'miis, bet jos tur ąpeliuot į klasinius-jaus- 
mus, į darbo žmonių sąmonę, jos dide
liam laipsnyj tur pakelt jų budėjimą link

ŠeštadiėAis/Biržėlio 10,1953’~

kūtis/ kad’ jie’ paskutinį žodį’ 
fšgitfs i| i Gentimi kad drau-' 
gijo? .sekretorius ar kas ki
tas paduos jięms viską ga
tavai iškeltą. į

Čia Lūs jdarbininkų suva
žiavimas., i Jis riš darbinin
kų Reikalus. ' ! Delegatai bus 
darbininkai. Patys darbi
ninkai turi rūpintis savo rei
kalais. Niekas geriau, kaip 
patys revoliuciniai darbinin
kai iš dirbtuvių ir kasyklų, 
kaip revoliuciniai bedarbiai 
iš bedarbių armijos, gali ne 
tik suprasti, bet pajausti sa
vo * svarbiuosius dieninius 
reikalus. Tik jie gali pada
ryti šitą draugijos suvažia
vimą tikrai sėkmingu, tikrai 
istoriniu. .

Todėl, draugai, rengkimės 
prie suvažiavimo. Galvoki
me apie pagerinimus mūsų 
draugijos veikime. Važiuo
kime į konvenciją su tuo gi
liu įsitikinimu, kad ši kon
vencija turi padaryti mū
sų judėjimą stipresniu, ge
resniu, tobulesniu, kiečiau 
surištu su abelnomis darbi-- 
ninku kovomis, giliau 
įtrauktu į tas kovas.

; redakcijos atsakymai
• I ‘ ’ I P ‘ 1‘. < - . x ’ i Ii
į Kėliems DraųgąĮipS.^-^-PraŠO^r ’ 
į me aietijėtį j korespondencijas 
įgarsinimų apie būsimus laįn€-\ i • 
jimus ' parengimuose.

ūždrąustį J pa’sįto teisėmis
garsjnimai yrą laikraščiams; 
ūždrąustį; Ipa’sįto teisėmis, Irm 
fries esame priversti juos il£>»į 
braukti; ' ‘

Bedarbiui, Balto—Mašinėle 
rašydami, geriau1 visiškai nede
kite lietuviškų akcentų prie 
raidžių. Nes didelę jų daugu
mą Draugas prisegate ne vie
toj. Korespondencijas taisant, 
parankiau yra pridėt reikalin- . 
gi akcentai, nekaip išbraukyt 
nereikalingi. Ačiū už tris tu- . , 
riningas, korespondencijas, ku
rias talpiname. Naudinga bū
tų Draugui tėmyti smulkius 
techniškus pataisymus talpina
moje korespondepęįjose. Tuo 
būdu galėtumėte greičiau išto
bulinti savo rašybą.
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Lancaster, Pa. — Bedar
bių taryba demonstravo 
prieš policijos bandymą iš
mesti bedarbio ;šeimyną iš 
stubos. Dvylika darbiniu- . • 
kų demonstrantų suareštuo
ta.

Apie Kovą su Provokacija
ir Snipavimu

Johan Biuchner
klasinio . priešo, jpakelt neapykantos ir 
pasipiktinimo bangą niekšiškomis prie-’ , 
šo priemonėmis. < iii n—, i

Kompartijbs veda' ‘energingą ir sugė; 
bančią kovą su* visų, rūšių oportunizmu, ' 
su visų rūšių svetimos klasines įtąkoą 
prasiskverbimu. į darbininkų- Judėjimą, 
veda negailestingą kovą su socialdemo-- . 
kratija. Bet kompartijos iki šiol neve
da ganėtinai energingos, nenuolankios ir 
nuoseklios kovos su pačiu nešvariausiu, 
su pačiu niekšiškiausiu, su pačiu pasi
bjaurėtinu metodu, kurį vartoja klasinis 
priešas buržuazijos ir jos fašistinės ir 
socialfašistinės agentūros asmenyj,—su 
provokacija. Tą kovą tuč tuojaus rei
kia imtis vest. Kova su provokacija 
tai ne tam tikro laiko kampanija, kurią 
galima pravest 2-3 mėnesių bėgyj. Ko-’ 
va su provokacija tur tapt nuolatine 
normalia komunistinių organizacijų 
funkcija. Tol, kol kompartijos kaip le
galios, taip ir nelegalios, nesupras, kad n 
kova su provokacija yra kasdieninė kiek
vieno partijos nario ir kiekvienos or- 

j ganizacijos pilnumoj funkcija, tol jos nė- 
I sugebės paralyžįuot kenksmingą provo

kacijos veikimą komunistinio judėjimo 
eilėse.

Visose Komunistų Internacionalo sek
cijose šioj srity j gyvuoja prietarai, •prieš 
kuriuos reikia išstot tiesiai ir atvirai. 
Daugelis kom. njąno, kad provokąciją yrą ?

, tam tikrą'.“slapta”. liga, apie kurią ,tarp - 
gerų žmonių netinka kalbėt, kad .kovą < 
su provokacija tur vykdyt specialūs-orga- ' 
nai, kompartijų paskirti. Tai-—žalin-1 
giausias ir pavojingiausias prietaras. Ko- 
va su provokacija ir snipavimu riegaį. ‘ 
būt tiktai {dviejų—trijų žmonių darbu, 
ji tur būt visos partijos, kiekvienos jos 
organizacijos, kiekvienos kuopelės, kiek
vieno partijos nario darbu. Komunistų 
partijos—tai masinės darbininkų parti
jos, ir jų kovos su snipavimu ir provo
kacija metodai gal būt tiktai masiniai? 
Tuo, tarp kitko, kompartijos skiriasi nuo. 
tokių grynai suokalbio tipo partijų, ko
kiomis savo laiku buvo eserai, anarchis-> 
tai ir tt. Ęet kad pakelt partijos ma
ses ir darbininkų klasę į kovą su tuo pik
tu, reikia kalbėt apie jį viešaį, pritrau-

• kiant prie jo visos proletarinės yjįuomę^ 
nes domę. (Daugiau bus)

t

i

J
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, Trečias Puslapis
T""...............       .

Galėtum Pasaulį Laimėt
Jei verksi, vaitosi ir ašaras liesi,-
Ar bus gi iš to tau nauda?

* Ar glaudė turtuolis prislėgtąjį skurdžių— 
Matei? Ar girdėjai? Kada?

i

Turtuolis tik geidžia daugiau praturtėti, 
Jis vargšui—nelauk—neužjaus.
Širdis jo—it ledas. Jis tą, kuris verkia, 
Pastums tik į šalį, neglaus.

t

Savimeilės jausmas pas jį teįaugęs,
Jis savo tejaučia skausmus,
Ir savo vaikams jis įsako, mokina, 
Savus teganėdint jausmus.

I

Sočiamjam, mat, alkio netenka pažinti, 
Jei verksi dėlto—nesupras.

t Kas alkanas verkia, vaitoja, maldauja, 
Paguodos nei rado, nei ras.

<•

Visiems nuskriaustiesiems tik einant išvieno, 
Nereiktų vaitoti, liūdėt;
Per kovą galėtum skriaudėją įveikti,
Galėtum pasaulį laimėt!

Buolio Sūnus.
1-1-29.

Jaunuolių Suvažiaviman Delegatų 
Siuntimas

Draugai, liepos trečią dieną, Brooklyne, 
N. Y., įvyksta Jaunuolių Pirmutinis Suvažia
vimas. Jį reikia padaryti sėkmingu, kad ga
vus gerus rezultatus pradžioje naujo judėji
mo jaunuolių dirvoje.

* Kiekvienas choras arba meno vienetas yra 
raginamas siųsti delegatus į šį suvažiavimą. 
Jaunuolių choruose yra pusėtinai didelis 
skaičius, tad nėra abejonės, jog galima rasti 
ir delegatų minimam suvažiavimui.

Delegatų siuntimo skaičius nėra nustaty
tas. Siųskite tiek, kiek galima. Juo dau
giau, tuo geriau. Lai jaunuoliai susipažįsta 
su visų (farbininkų dabartiniu judėjimu ir 
kas jų laukia ateityje.

Chorų jaunuoliai, atminkite, Kad tik dai
navimu darbininkiškų dainų dar nepagerin
site proletarų būvį. Apart dainų, reikia ir 
abelno veikimo darbininkų kovose. Dabar 
jums yra proga pradėti tą darbą.

Dalyvaukite suvažiavime!
> ’ J. N.

Kad Būčiau
Kad būčiau poetas, daug ką pasakyčiau, 
Vargus ir nelaimes žmonių aprašyčiau; 
NuŠviesčiau bedarbio bakūžės namelį, 
Kur verkia iš bado mažyčiai vaikeliai.

Ko liūdi matušė, ką mane augino?
Kaip.buvau mažytis, skaityti mokino;
Tikėjos senatvėj surasti paguodą.
Nelaimė prislėgė, reik kęst vargą juodą.

Todėl aš matušės prašau nerūstauti, 
Senatvės sulaukus, kad reikia vergauti; 
Nors daugelį vilčių į mane sudėjai,— 
Kol buvau mažytis, auklėti mokėjai.

Godus kapitalas mūs turtą suryja,
O jo pasekėjai palocius įgyja;
Nepaiso, kad vargšų minios aimanauja,—
Prie muzikos ponai per naktis puotauja.

Bet aidas kitokis pasieks vargšų širdis, 
Į kovos verpetą visus mus suvirdys;
Bendrai mes suėję, eiles surikiuosim, 
Kovoti su priešais kartu mes žygiuosim.

Kad kovą laimėsim, tai nėr abejonės;
Mums viskas priklauso, tai nėra svajonės.
Juk mes, darbininkai, viską pagaminam, 
Papuošiam pasaulį, jį rėdom, maitinam.

Tai kodėl gi šiandie reikia badu mirti?
Visi gąmtos turtai juk lygiai mums skirti. 
Tad visi į kovą bendrai, proletarai, 
Už Sovietų tvarką, kartu susitarę.

' J. D. Bendokaitis.

Kas Veikiama Tarpe Chicagos 
Menininkų

Užėjus vasaros karščiams, svetainėse vei
kimas visai apsistojo ir viskas persigrupavo 
į laukus.

Birželio 4 dieną, LKM Choras ir LD Aido 
Choras/ po vadovyste drg. Kvedaro, bendrai 
Hldė dalį programos LDS jaunuolių piknike, 
^sėkmės buvo geros ir jaunuoliai turės ne
mažai pelno.

Abudu* viršminėti chorai yra suorganizavę 
<tBaseball tymą ir jau pradėjo savo veikimą 

ne vien tarpe lietuvių, bet ir su kitų tautų 
sportininkais eina į grumtynes. Šiuo vasa
ros metu numatoma turėti gerą pasisekimą 
sporto srityje.

Kadangi artinasi visų jaunuolių suvažiavi
mas, tai LKM Chore yra didelis subruzdi
mas, kad dalyvauti 3 d. liepos, Brooklyne, jų 
visuotinam suvažiavime. Nėra mažiausios 
abejonės, kad nuo LKM Choro bus apie pen
ki delegatai. Todėl kankliečiai turės progą 
susipažinti su rytų menininkais ir abelnu 
veikimu. Nėra abejonės, kad ir LD Ąido 
Choras iš Roselando nepasiliks nuo kank- 
liečių nepasiuntęs delegatų į jaunuolių su
važiavimą. -

Tarptautinis menas, tarpe visų tautų, pra
deda po valiai susibendrinti. W. C. Fede
racija deda visas pastangas, kad daugiau vie
netų įtraukus į savo tarpą.

Širdukas.

Į Kovą!

Į kovą! į kovą, visi proletarai, 
Nežiūrint, neskaitant, kiek yra priešų! 
Suglauskime jėgas vienan idealan, 
Griežtą vest kovą del savo teisių.

Kiekvienas, kurs velka jungą kapitalo, 
Privalo griežčiausią jam kovą paskelbt 
Ir bendromis spėkomis siekt idealo,
Kad kuo greičiau jungą nuo savęs numest. 

Nelaukim pagelbos iš jokių augštybių, 
Nes jos tenai nėra ir nėr kam atsiust; 
Tik visi subruskim čionai ant žemybių 
Gyvenimą naują patys susikurt.

Juk viskas ant žemės, kas tik padaryta, 
Tai darbas mūs rankų, jėgų įtemptų: 
Gražiausi budinkai, keliai ištaisyta, 
Dirbtuvės, mašinos įvairių rūšių.

Bet, deja, valdyti viską pasigrobė 
Saujalė dykduonių,—godžių siurbėlių; 
Nieko nedirbdami, turtus susikrovė, 
O mus paskandino klanuose vargų.

Drauge darbininke, paklausiu aš tavęs:
Ar ilgai mes nešim tuos sunkius vargus ?
Ar ilgai mes leisim lupt skūrą nuo savęs?
Kada mes nusuksim turtuoliams ragus?

Ilgiau nebelaukim, bet stokim šiandieną 
Į kovą audringą už savo teises.
Šluokim sąšlavynan dykduonį kiekvieną, 
Kuris tiktai tunka mūs darbo vaisiais.

Ei! draugai, drąsiau gi, nebėr laiko laukti, 
Pabodo gyventi verksmuos ir varguos, 
Tuomet atsilsėsim, kuomet tik pasaulyj 
Vėliava raudona skaidriai plevėsuos.

BenadaS Vaička,
Kirkland Lake, Ont., Canada.

“42nd Street”

žiūrint paprasto padorumo žvilgsniu, tai 
po šito judžio daugiau nieko neliko parody
ti paveiksle, kaip tik pilnas žmogiškas gyvu
liškumas.

Merginos nufotografuotos iš visų pusių. 
Jos lipa trepais žemyn, sijonai užsikelia aug- 
štyn ir matosi, žinoma, mažu šydu pridengti, 
užpakaliai. Gal būt, kaip kam merginų už
pakalių vaizdai prilips arti prie širdies, 
džiaugsis ta “grožybe/ ’bet aš tą palieku ju- 
džių direktoriui.

Toliaus, sustatoma į eilę išsižergusių mer
ginų pulkas nuogomis kojomis; kojų “žirk
lės” dar padidinamos, o iš toliaus vyriškis 
žiūri per tą vidurį ir juokiasi. Ir vėl nauja 
“grožybė.” šitame paveiksle dar trūksta vie
no vaizdo—rioglinėjimosi, tai būtų tikras 
farmerio kiemas, kuomet jo vis? gyvuliai sa
votiškai lošia “42nd Street.”

Buržuazija šitokiais paveikslais ,lytiniu 
klausimu stengiasi paversti žmones (daugiau 
šia darbininkus) gyvulių banda, atimti iš jų 
protavimą ir paskutinį gėdos jautimą. To ne
darysi—laukan, tavo vietą užims kitas. Čia 
eina kalba apie aktorius. Nepaisant, kad 
jie yra profesionalai, gražiuose rūbuose, ta- 
Čiaus su jais bjauriau elgiasi, negu su gat
vių šlavikais. Padaryti kontraktai atima iš 
jų paskutinį pasipriešinimą bile, kokiu klausi
mu.

Tiesa, aktorių gyvenimas yra '' keistas ir 
šturmingas. Susiėję kelti kokį nors balių, 
jie prisigėrę sykiu kelia tokias atviras orgi
jas, kad tarnai turi apleisti tuos namus. To
kių įvykių jau matėsi ir pačios buržuazijos 
spaudoje.

Anais metais viena aktorka aiškiai pasa
kė: “Nei vienas aktorius neturėtų teisės ap
sivesti, nes juose nėra pasitikėjimo nei savo 
pačiai nei vyrui. Lytinis gyvenimas perdaug 
surištas su visais.”

Gal būt,' tąsai: ‘nūolatfriiš: ‘vaidinimas T ro- 
jnąnsų. bučiayinjosi ąuį visaip ir visomis ir su
darko jųjų g^vėriimą. Bet juk jie turi uniją, 
galėtų pakelti protestą prieš tokius ištvirku
sius vaidinimus, kaip augščiau minėtas. Vie
nok Amerikos aktorių gyvenime dar to nesi
girdėjo. Doleris ir asmeniška garbė laiko 
juos drūčiai sukaustę.

Tiesa, šitame judyje matosi pašaipa, kur 
senis sekioja paskui gražuolę, bet tai mažas 
dalykėlis. Veikale nepasakoma, kad dauge
lis aktorkų, neturint darbo, parsiduoda se
nių norams. Pinigas čia galingas.

Prisirengiant prie vaidinimo to veikalo, 
ant šokikų ir šokikių rėkiama, kaip ant 
vergų : “šokite, kad ir kojos nupuls, bet ry
toj turėsime vaidinimą, lošį.”

Nors, jeigu šiandien praktikuojant šokius, 
kojos nupuls ir rytoj turėsim lošį, neišlaiko 
kritikos, vienok girdisi aiškus atbalsis, kaip 
direktoriai į juos kalba. Kitose vietose tie
siog, kaip ant gyvulių, rėkia.

šitame veikale nėra jokios apšvietos, dau
giau bandomą įbrukti gyvuliškumą visiems, 
o ypatingai jaunimui, lytiniu klausimu. Ta- 
čiaus jo pagaminimas yra brangus. Tai ko
kia iš jo nauda?

Sutvirtėjus darbininkų organizacijom, uni
jom, prisieis mums tverti ir savus judžius, 
nes jau įsipriklino žiūrėti į vieną ir tą patį 
vaizdą,—mergiškas kojas.’ Dabar, kaipo iš- 
gverimo amen, dadėjo užpakalį...

Judžių Lankytojas.

Draugiškumo Klausimu
Aną dien buvom prisiminę pakalbėti drau

giškumo klausimu, kuris yra svarbus ne tik 
chorų veikime, bet ir abelnam darbininkų ju
dėjime. Todėl čia trupučiuką ir pajudinsi
me šį klausimą.

Kad draugiškumas yra būtinas ir svarbus 
kiekvienos organizacijos gyvavime, apie tai 
negali būti dviejų nuomonių. Savotiškas 
pasipūtimas, žiūrėjimas iš augšto į kitus, 
ypatingai naujus narius, turi būti raunamas 
laukan be jokio pasigailėjimo, nes tokis el
gęsis silpnina bujojimą skaičiumi bile orga
nizacijos.

Jau yra pastebėta negeistinas apsireiški
mas pasididžiavime ir pas mūsų jaunuolius. 
Jaunuolių judėjimą Kompartija organizuoja 
ir bando išvystyti iki augščiausio laipsnio, 
kuriame glūdi didelė energinga spėka ko
vai už proletariato reikalus ir siekius.

Jaunuolių organizavimas yra dienos de
gantis klausimas. Kad sudarius veikimo 
aparatą jaunuolių tarpe, tai šiuomi klausimu 
daug rašoma mūsiškėj spaudoj, daug sakoma 
prakalbų ir laikoma pasikalbėjimų įvairiose 
kolonijose, idant pastačius ant tvirtų kojų 
pradžią minimo darbo, ateities komunistinio 
namo.

Ir kuomet jaunuolių klausimas yra tokis 
gyvas, skambantis kiekviename susirinkime 
obalsis: “jaunuomenė, tai mūsų ateitis,” tad 
nekurie jaunuoliai, net pastatyti jų organiza
vimo priešakyj, nešasi save išdidžiai, kas 
kenkia jų pačių pradėtam darbui.

Kas liečia mūsų meno, dailės organizaci
jas, chorus, tai mūsų jaunimas ir į jas turi 
žiūrėti platesnėmis akimis, negu iki šiol žiū
rėjo. Prisidėjimas prie kokio nors techniš
ko darbo, tai dar nėra viskas, draugai, jau
nuoliai.

Jūs turite atminti, kad dabartiniai mūsų 
chorai susideda didžiumoje iš jaunuolių, tad 
jūs ir privalote tarpe jų suktis, veikti ii’ agi
tuoti juos, nes suaugusiems žmonėms jau nė
ra tiek galimybių susieiti su jais Ir palaikyti 
organizacinius ryšius, nes amžiaus skirtumas 
skiria mus, ar mes to norime, ar ne. Kas to 
nesupranta, arba bando kitaip išversti šį 
klausimą, tas dideliai klysta.

Kalbant apie suaugusius, tai reikia pasa
kyti, kad jie, atsiprašant, irgi užtektinai pri- 
putę visokių pupų, jog su kitais susikalbėti 
negalima. To asmeniškumo, visokių užsi- 
varinėjimų, tai apsaugok Jackau! Jokiu 
būdu, rodos, išlyginti negalima. VIbname 
klausime apsimalšina, susitaiko, tai, žiūrėk, 
ir vėl kyla kokis nors skandalas. Jaunuoliai 
nuo asmeniškumų irgi nėra liuosi.

Draugai! Mes, turime daugiau žiūrėti į 
organizacijos palaikymą, negu į savotiškas 
ambicijas. Pavyzdžiui,, Brooklyn© tūlų 
draugių nekreipimas domės į Aido Choro pas
kutinį parengimą (bandymas suversti visą kal
tę ant kitoj kolonijoj gyvenančios draugės, yra 
peiktinas užsiėmimas).

Jeigu mes priimsime tokį veikimo būdą, 
kad aš darbuojuosi vienoj organizacijoj, tai 
ji priklauso man, o anas kitoj, tai ji priklau
so jam,—mes pasigaminsime tokį jovalą, 
kad nežinosim, iš kur pradėti valyti jį.

Taigi draugiškumas, abelnai sakant, nėra 
tokis menkas dalykėlis. Jis yra būtinas ne 
tik tarpe organizacijų ir mūsų pačių, bet jis 
yra reikalingas ir šiaip su pašaliniais žmo
nėmis, dąrbininkais.

Tiesa, kiti, kurie nori pamesti darbinin
kų judėjimą, jie irgi primeta mums ne
draugiškumą, bet čia jau yra kitas klausi
mas. Visiems negalėsime būti draugiški.

J. N.

streikąs;
Pjautuvas 1Q-23

(Pabaiga)
“Tai todėl šiandien būriais eina darbinin

kai darbo jieškoti?” pasigirdo balsas.
“Kur gi ne: ‘Nuolatinis darbas, patyri

mas nereikalingas’,” piktai tarė moteris.
Buvo jau vidurdienis; saulė pakilo augš- 

tai; oras šiltas.
Čia netoli, skersai gatvės stovėjo didelis 

vežimas alaus: sukinkyti keturi gražūs ar
kliai. Pakinkimai taip puikiai ištaisyti, nors 
tu imk ir žiūrėk.

Streikieriai piktinosi ta atmosfera. Jie 
kalbėjo:

“Taip, alaus kiek nori, bet pabandyk nu
sipirkt.”

“Ve, ant duonos negali cento užsidirbti, o 
apie alų tai nei negalvok,” perkirto kitas.

O į dirbtuvę vis nepaliauja ėję žmonės: 
eina ir eina be sustojimo. f

t Kurie grįžo užsiregistravę, dabar juos 
streikieriai pašiepiančiai klausė:

“Na, tai ką, nepatikai darbdaviui, nepri
ima?”

“Blauzdos jos kreivos, kas ją ims,” per
kirto kitas.

Kiti streikieriai išlengvo kalbėjo:
“Reikalaukit atvažiavimo išlaidų, tai jie 

daugiau nedrįs jūsų suvedžioti.”
“Ar jūs kvaili? Mes kiekvieną dieną ei

nam darbo jieškoti, tai reiškia darbdaviai 
turi atsakyt už mus, kad mes darbo netu
rim ?. . . ” aiškino rudaplaukė moteris.

• “Cha-cha-cha... Taip, mes kvaili, bet ir 
jūs neprotingesne! Neužsigaukite,” maloniai 
kalbėjo streikierys. “Mes darbdaviams visi 
atrodome kvailiais. Argi jūs nesuprantate? 
Mes išėjom streikąn ir reikalaujame dešimt 
nuošimčių algos pakėlimo. Kode! ? Todėl, 
kad nuo pereitų metų mums nukapojo pen
kiasdešimt nuošimčių ir atleido didelį skai
čių darbininkų iš darbo. Dabar prie suma
žinto skaičiaus darbininkų mes turime tiek 
pat darbo atlikti. Ar tai ne pasityčiojimas 
iš darbininkų ? Mes nieko daugiau nenorime 
iš jūsų, tik solidarumo. Padėkit mums strei
ką laimėti,” mandagiai aiškino streikierys.

“Taip, aš suprantu, ką reiškia streikas. 
Bet kas galėjo apie tai pamanyti? žmogus 
jieškodamas darbo visur eini. Kaip dauge
lis, taip ir aš pasipirkau laikraštį, peržiūrė
jau pajieškojimų skyrių ir pastebėjau, kad 
čia reikalauja darbininkų, tai ir aš atvažia
vau pasiteirauti. Nagi, čia streikas, te tau, 
kad norėjai... Laimingo pasisekimo,” su 
šypsančia išraiška palinkėjo streikuojantiems

“Yra gerų žmonių, tik darbdaviai suve- 
ir nuėjo.
džioja ir viskas,” liūdnu balsu raibėjo strei
kierys.

“įsivaizdink, net iš kur atvažiuok?” klau
siančiu balsu kalbėjo darbininkas.

■ “Tai ne juokas, šioj gadynėj žmogus va
žiuotų mylių mylias, kad tik kur nors kąs
nį duonos užsidirbus,” perkirto trečias.

Jau buvo povakaris. Saulutė slinko už 
miesto mūrų. O streikieriai vis kovojo su 
praeiviais ir einančiais jieškoti darbo.

Jie buvo pavargę, burnos išdžiūvę, vos 
seiles tegalėjo praryti.

/Policijos būriai sumažėjo ir streikieriai 
pradėjo skirstytis. Gatvėse trukšmas kas 
kart mažėjo; atrodė, kad ir kova darosi 
minkštesnė.

Vakare atmosfera pasikeitė. Dieną čia 
buvo pilnos gatvės žmonių. Streikieriai už
kimusiais balsais užkalbinėjo žmones; poli
cija stumdė streikierius. O dabar taip vis
kas ramu, šalimais gatvių stovintieji namai 
atrodė lyg ko tai nuliūdę; gatvės buvo ne
jaukios. Tik kada-nekada galima buvo gir
dyti vaikų klyksmas ir žvirblių čerškėjimas.

II
KLIUBAS

Kliubas stovėjo pietinėje Williamsburgo 
dalyje. Namas, kuriame buvo kliubas, tu
rėjo prastą išvaizdą. Iš lauko pusės ir iš 
vidaus buvo aplūžęs, neprižiūrėtas. Į kliu
bą-įėjimas buvo nuo pietų pusės.

Po pietų streikieriai pradėjo rinktis į kliu- 
bą. Diena buvo graži, niekas nenorėjo būti 
tvankiam kliubo kambaryje, čia streikieriai 
didžiumoj stovėjo ant šalygatvio. Jie ne
rangiai vaikštinėjo apie kliubą ir vieni ki
tiem pasakojo savo įspūdžius. Kiti kaž ko 
taip skubindamiesi ėjo tiesiai į kliubą, iš ten 
vėl ant šalygatvio, atrodė, kad jie ko tai ne
kantriai laukė.

Atmosfera buvo įkaitus. Daugelis strei- 
kierių buvo areštuota ir pasiųsta į kalėjimą, 
pagal darbdavių įsakymą.

Puikus balandžio mėnuo visus viliote vi
liojo nors valandėlei laiko pasilikti ant ša
lygatvio ir leisti plaučius plaukkta pavasariu 
atsiduodančiame ore; saulutės spinduliuose 
'pasimaudyti, atsigaivinti. Bet streikieriams 
ne tas rūpėjo. Jie statė klausimą:

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

READING, PA.
Iš Bedarbių Tarybos Veikimo

Birželio 5 d. Bedarbių Tary-• 
ba surengė masinę demonstra
ciją, protestuojant prieš nukir- 
timą bedarbiams pašalpos po? X 
20 centų nuo delerio. Demons- ’* 
tracija buvo nebloga; galima 
sakyti, kad Reading Bedarbių 
Taryba dar pirmą sykį tokią— --- 
surengė. Pirmiaus Bedarbių 
Taryba daugiau negalėdavo, 
sutraukti kaip kokius 20-30, 
bet šioj demonstracijoj daly
vavo kokie penki-šeši šimtai.

Readinge randasi kita dide- ' • 
lė organizacija, vardu Tax- . / .< 
payers Protective League, tu
rinti iki 4,000 narių; bet bėda, 
kad visi viršininkai yra socia
listai, kurie aiškina darbinio 'I 
kams, kad vienas tėra darbini- 
kam išėjimas-tai balsuokit už, f 
Socialistų Partiją rinkimuose, 
ir daugiau nieko.

Bet ima rodytis, kad darbi-.,, 
ninkai pradeda tiems socialis
tams netikėti, traukiasi iš mi? , . 
nimos organizacijos ir prade- ‘ 
da prisidėti prie Bedarbių Ta
rybos. ‘ /

Visa bėda, kad mes neturi
me gerų ir atsakančių draugų 
kalbėtojų, kurie darbininkams 
aiškiai perstatytų mūsų pro
gramą, kad darbininkai su-' * , 
prastų. Ypač šioj demonstra- . 
cijoj mes turėjome didelę pro
gą prieiti prie darbininkų; bet 
pasirodė, kad mums dar trūks
ta daug patyrimo ir gabumo, 
neskiriant tautų. Lavinkimės, 
draugai, ir darbuokimės; tik 
tada turėsime pasisekimą ir 
pasitikėjimą tarp minių.

Masiniame susirinkime iš
rinkta delegacija iš 20 darbi
ninkų su reikalavimais: 1) pa
didint pašalpą; 2) veltui ga- 
sas ir elektra; 3) prieš bedar
bių mėtymą iš stubų del ne- į.,. 
užsimokėjimo rendos. , • { .

Bet kada delegacija nuėjo, 
tai nerado iš tų Poor Boardori 
(labdarybės) ponų, apart raš
tininko; o raštininkas tik pra
nešė, kad dabar “negali nie- * 
ko padaryt”, nes neturį pinigų. 
Bet darbininkai su tuom nesu
tiko. ir tapo išrinkta komisija, 
kuri tuos mūsų reikalavimus 
vers priimti.

M. Misavage.

NEW HAVEN, CONN.
Choras Daina vėl, taip sa

kant, atsistoja ant tvirtos že-~‘ 
mės, o jau atrodė, lyg kad.,, 
chorui artinasi galas. Choro 
vadas, kuris savaitė pirmiau , 
buvo padavęs rezignaciją, da
lyvavo sekančiame susirinki-,, 
me ir nusprendė išnaujo va
dovauti chorui, jeigu choras 
truputį daugiau parodys susi
domėjimo savo darbu ir rim
čiau žiūrės į savo pareigas.

Choras buvo gerai pradėjęs 
darbuotis gale žiemos sezono; 
dabar jis juo labiau pasiryžęs 
vasarą stoti darban ir pasivy- 
ty bei pralenkti kitus Conn, 
valstijos žymiuosius chorus. .>

B. Medi.

WILKES-BARRE, PA.
Skloka Desperacijoj

“Naujoji Gadynė” atkarto- 
tinai pranašavo, kad vietinis 
Aido Choras esąs negyvas ir 
kad didžiuma choristų einą su 
skloka. O gegužės 30 d., Ai
dui dainuojant ant Wyoming 
laisvų kapinių, tai buvę choris
tai, o dabar sklokininkai iš 
kailo nėrėsi, kad Aido Choras 
geriau dainuoja, kaip jie atsi
traukė. Labiausia jie neap
kenčia chorvedės D. Zdaniu- 
tės, ‘ir kai toji diriguoja, tai 
skloka visokius gestus daro, 
net sarmata iš šalies žiūrėt. Ar 
ne geriau būtų mest kvailių ro- ♦ 
lę ir išvien veikt ant darbinin
kų naudos?

J« Kaspariunas.
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Ketvirtas Puslapis

MENO SKYRIAUS DALIS
• ' t ’ ISTREIKAS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
“Kas bus rytoj ? Kas atsitiks su areštuotais 

mūsų draugais? Ir kas dedasi su jais da
bar kalėjime?”

Kliube esantieji streikieriai irgi nesėdėjo 
ramiai: vieni lošė šachmatais, kiti—čeke- 
riais, treti skaitė laikraščius, ketvirti žiū
rinėjo į paveikslus.

Kliubo sienos buvo apkabintos įvairiais 
paveikslais. Pačioj palubėj, ties estrada, 
kabojo Marksas su didele žila barzda. Iš 
kitos pusės kabojo Lenino paveikslas, štai 
ten, po kairei, kaip tik peržengi kliubo 
slenkstį, kabojo Sacco ir Vanzetti paveikslai.

Artinosi vakaras. Oras—vėsesnis. Visi 
streikieriai susirinko kliuban. Kliubas ma
žas, troškus, stoka oro. O čia dar iš skiepo 
dvokė troškus, pelėsiais atsiduodantis kva
pas. * i

Streikieriai rengėsi pradėti susirinkimą, 
bet vis ko tai lūkuriavo, laiką leido nuobo
džiai.

“Rankas augštyn!” riktelėjo nepažįstamas 
balsas.

Streikieriai sužiuro linkui durų ir pastebė
jo keletą ginkluotų vyrukų. Kada šie vyru
kai davė įsakymą streikieriams sustoti į ei
les ir iškelti rankas augštyn, tai streikieriai 
elgėsi su jais mandagiai. Iš karto streikie
riai pareikalavo, kad nekviesti svečiai ap
leistų kliubą gražuoju, o jeigu to nepada
rys, tai streikieriai panaudos spėką.

Tačiaus “svečiai” neišsigando streikierių 
pareiškimo, jie vis bandė gąsdinti streikie
rius. Streikieriai pamatė, kad šie “svečiai” 
bus sunku gražiuoju išprašyti. Tik staiga 
pasigirdo balsas:

“Laukan šiuos šunis!”
Tai taip rodos, kaip kokiu geležiniu lan

ku, streikieriai apjuosė nekviestus svečius, ir 
be jokių ceremonijų pro duris išjojo lauk. 
Nespėjo nei atsišiepti.

“Svečiai” pasikėlė nuo šalygatvio ir žaibo 
greitumu išnyko nuo gatvinės scenos.

III ’

PROVOKACIJA
Viena diena vėliau.
Streikieriai turėjo dideli susirinkimą. Po 

susirinkimui pasigamino geras lazdas ir pa
slėpė už piano; jie tikėjosi susilaukt)įdaugiau 
“svečių,” tai rengėsi, kad, reikalui esant, galė
tų atremti ginkluotus darbdavio šunyčius.

Šiandien streikieriai buvo atsargesni. Iš
sirinko kelis stipriausius vyrus ir pastatė 
saugoti prie kliubo durų, kad niekas be leidi
mo neįeitų.

Darbdaviai veikė. Jie nusamdė didesnį 
būrį mušeikų ir pasiuntė juos užpulti strei- 
kierius.

Streikieriai buvo pavargę. Jau kelinta 
savaitė tęsėsi streikas, o jie—diena dienon 
pikietuoja. Streikieriai buvo išsirinkę komi
tetą maistui rinkti. Daugelis iš jų neturėjo 
ką valgyti.

Dabar streikieriai pietus ruošėsi kliube. 
Apie vidurdienį streikieriai sustso gerti ka
vą. Užkandę biskelį, pradėjo skirstytis: 
vieni išėjo pikietuoti bei paleisti rytinius pi- 
kietuotojus pasilsėti; kiti pasiliko kliube. 
Streikieriai leido laiką nuobodžiai.

“Ar čia susirenka streikieriai?”—užklau
sė nepažįstamas vyras streikierio, kuris sto
vėjo tarp dury j.

“Taip, čia,” atsakė streikierys.
“Ar galima užeiti į vidų ?”—paklausė ne

pažįstamasis.
“Galite... o ką jūs norite matyti?”—pa

klausė streikierys.
“Aš noriu matyt visus streikierius, kas link 

streiko eigos,” tarė nepažįstamasis.
“Gerai, eikite,” pasiūlė streikierys.
Ir vėl “svečiai...”
“Į eiles!” riktelėjo nepažįstamasis. Ir že

mesniu tonu pradėjo kalbėti.
Streikieriams ne tiek buvo svarbi prakal

ba, kiek tos lazdos už piano.
Bet šį syk lazdos buvo nereikalingos,— 

“svečiai”—mandagūs. Baigdamas prakalbą, 
išsitraukė iš kišeniaus darbdavio pareiški
mą ir garsiai perskaitė:

“Jei jūs grįšit prie tų pačių sąlygų, ku
rias turėjote pirmiau, tai Thompsonas bus 
paliuosuotas iš kalėjimo.” šiuos žodžius ta
ręs, apleido kliubą su savo vyrais.

Streikieriai pradėjo kalbėtis tarp savęs.
Jie dabar statė klausimą:

“Grįžti atgal?”
“Į bado nasrus?”
“Prie tų pačių sąlygų?’
“Dirbt nuo pat ryto iki vakarui?”
“Badauti?”
Pora valandų vėliau tie patys nusamdyti 

! darbdavių mušeikos įsiveržė į kliubą ir be 
jokio perspėjimo pradėjo mušti streikierius.

Mušeikos buvo apsiginklavę: peiliais, re- 
j veiveriais, švininėmis lazdomis ir bonkomis.

Streikieriai taipgi pasiraitojo rankoves 
priimti “svečius.” Muštynės tęsėsi apie pen
kias minutes. Streikieriai panaudojo kėdės 
ir kitus parankius daiktus, kurie pakliuvo po 
rankom.

Užpuolimas ant streikierių buvo labai 
žiaurus. Daug streikierių tapo sumušta.

Trys streikieriai skaudžiai nukentėjo nuo 
ginkluotų mušeikų: Paul Landow’ui perpjo
vė pilvą, Markui Poiner’iui perdūrė krūtinę 
ir James Readomui perpjovė ranką.

Bet ir mušeikos tapo gerai priimti ir iš
mėtyti ant gatvės, kaip niekšai. Eina gan
dai, kad kai kurie jų atsisveikins su šiuo pa
sauliu.

Čia tuojaus pribuvo policija. Suareštavo 
septyniolika streikierių ir pasiuntė į kalėji
mą. Policija kaltino streikierius už netvar
kų užsilaikymą.

Dabar kliubas sudarė- pasakišką vaizdą. 
Priešakinės durys buvo sudaužytos; dideli 
stiklo gabalai kabojo tarpe dratų; kliubo 
sienos buvo apdaužytos, apdraskytos; kori
dorius, vedantis prie kliubo durų, buvo krau
juotas, cementiniai laiptai irgi šypsojosi rau
donai.

Policija griežtai uždraudė streikieriams 
susirinkti į šį kliubą.

Dabar streikieriai pamatė, kad darbda
viai vedė griežtą kovą prieš savo darbinin
kus: jie panaudojo prieš streikierius spau
dą, policiją, mušeikas ir streiklaužius, kad 
tik suvaryti streikierius atgal į dirbtuvę ir 
priversti juos dirbti už bado algas.

Darbininkai pamatė, kad jie lapo apgalė
ti, nuvarginti, jų spėkos apardytos.

Tačiaus Jie neišsiskirstė, bet nutarė orga
nizuotai grįžti į dirbtuvę ir, sustiprinus savo 
spėkas, vėl išeiti į streiką.

i tl A t S V 6 _ šeštadienis, Birželio 10,193Š
- ........ ............ ............................. / - ' - , V . • .

kėjais. Mat; šį kartą apsčiai 
atvyko jąunipio. Ląikas taip 
greit prabėgo, kad pasigirdo 
pirmininko balsas, jog prasi
deda programa ir jau būta po 
penktai valandai. Perstatytas 
kalbėti C. Strauss, jaunuolis, 
kuris gyvai kalbėjo apie jau
nuolius ir. jiem steigiamą atei
nantį mėnesį mokyklą. Antras 
kalbėjo kolegijos studentas, 
bet vardo neteko sužinoti; tre
čias kalbėjo d. R. Mizara apie 
abelną darbininkų judėjimą.

Po visų neilgų kalbų chorai 
iš karto užtraukė po porą dai
nelių atskirai, o baigiant pro
gramą visi kartu sudainavo 
dvi daineles ir užbaigė su In
ternacionalu.

Chorvedžiai šiuo syk visi 
jauni, vos tik keletas mėnesių, 
kaip vadovauja choram, tai

TORONTO ONT. CANADA
A.L.D^L.D. 162 kuopos mėnesinis 

susirinkimąs įvyks trečiadienį, 14 d. 
birželio, 8 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 382 Queens Str. W. Visi AL 
DLD ir KDA Lygos nariai atsilan
kykite, nes turėsime svarbių reika
lų apkalbėti; Org.

(136-137)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 5 kuopos susirinkimas įvyks 

13 d. biržlio, 995 N. 5th Str., 8 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai būtinai 
dalyvaukite šiame svarbiame susirin
kime ir atsiveskite naujų narių. Kuo
pa auga nariais ir jau išmokėta ke
letas šimtų pašalpos sergantiems na
riams.

Sekr. J. Šmitiene.
(136-137)

yra B. Ramoškiutė ir F. Re- 
meitis; kiek ilgiau vedęs cho
rą, tai C: Strauss. Bet jiem 
visiem sekasi vadovavimas ga
na gerai, o tolimesnis patyri
mas pastūmės juos į didesnį 
gabumą. Bravo jaunuoliams, 
kad patys lavinas ir kitus la
vina. Daug yra jaunuolių, ku
rie praleidžia brangų laiką ant 
kampų gatvių, tačiaus tokis 
“amatas” nieko neduoda gero 
nei jiems patiems, nei organi
zacijoms.

Literatūra platinta gerai. 
Newbritainieciai platino “Dar
bininkę” ir knygeles; bridge
portiečiai “Priekalą” ir šiaip 
brošiuraites. Rinkta aukos 
Tarptautiniam Darbiu. Apsi
gynimui. Išvažiavimas taip ir 
užsibaigė.

Vienas dalykas gal klaidin-j 
gas, tai maža įžanga. Rodos, j 
kurio atvyksta iš miestų, jiem j 
25 centai įžangos nėra bran-j 
gu, nors laikai blogi. Kaip 
dabar buvo padaryta įžanga, 
tai pelno nebus.

Teko girdėt, kad ant greitų
jų jaunuolių mokyklos steigi
mo komitetas žada surengti 
didelį išvažiavimą New Have- 
ne. Kaip tikrai sužinosime, 
pranešime visiems. »

V. J. Va-tis.

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 kuopos susirinkimas 

įvyks 13 d. birželio, Lietuvių svetai
nėje, 920 E. 79th Street, 7:30 vai. 
vakare. Draugai, pusė metų prabė
go ir mes negalime sakyt dar esa
me pradėję mokėti už šiuos metus.
Taigi, draugai, būtinai atsilankykite 
šiame susirinkime ir užsimokėsite 
duokles.

Fin. (Sekretorius J. Raulinaitis.
(136-137)

ELIZABETH, N. J.
L.D.S.A. 4 kuopa rengia didelį 

pikniką, 11 d. birželio, ant Vaičionio 
Farmos, Cranford, N. J. Bus gera 
muzika šokiams; pradžia 12 vai. die
ną, įžanga 25 centai ypatai. Šis pa
rengimas bus puikiausias iš visų ki
tų, nes L.D.S.A. 4 kuopa visuomet 
stengiasi suteikti kuo puikiausi pa
tarnavimą susirinkusiems.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė rengia dideli pikniką sekma- 
dienyj, 11 d. birželio, Lietuvių Par
ke, Sta. 24, Glastonbury Line. Pra
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.

Komitetas.
(135-136)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WILKES BARRE, PA.

Ncdėlioj, 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.

Užkvicčia Komitetas.

kempėse ir kitas , kovas už darbinin
kų reikalus.

(135-W'

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

čio piknikas rengiamas 11 dieną bir
želio, Vytauto Parke, Hulmville Pike, 
Galloway Hoad. Ant šio pikniko dai
nuos Lyros Choras po vadovyste A. 
Valatkiūtes. 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 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

Pike už antrų\.trekių svįčjąs netoli 
bažnyčios, važiuok tiesiu kėliu po 
kairei už apie pusantros mailės ra
site Vytauto Parką. • į

(184-136)

Philadelphia į
ROUND TRIP *3°°

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE ___________ $3.50
WASHINGTON __________ 5.00
BOSTON __________,____  2.00
RICHMOND _________ -__ 6.25
PITTSBURGH ____________ 7.00
DETROIT _______________ 9.00
CLEVELAND _____________ 9.00
CHICAGO____________ u_ 11.00

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. J
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas I 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH. į
- ... . - _ _ _____ _ r n r __________  .. _ ...Tl

Bruožai iš Pirmutinio 
Išvažiavimo

9

WATERBURY, CONN.

• Tartum nejučiom vėl tasai 
litulis-žemė atsisuko į tą erd
vės vietą, kurioj būnant sau
lutė veik stačiai iš viršaus pra- i 
dėjo daug teikti šilumos ir dė
lei to visas ritulio paviršius 
gamtos apdovanotas žaliumy- 
liais pasipuošė, padarant ma
lonumą laukuose, tarpe me
džių arba šiaip augmenų.

Tie darbininkai, kuriem bu
vo laimė dirbti dirbtuvėse per 
žiemos sezoną, jie ištroškę nu
vykti į laukus ant tyro oro, o 
darbininkų organizacijos, ku
rios veikimą nesulaiko nei ant 
.Vienos dienos, taipo pat lau- 
kė tokio laiko, kad atėjus ma
loniom valandotn žaliumynų 
tarpe surengti išvažiavimus, 
pasižmonėjimus, idant darbi
ninkai galėtų suėję pasigro
žėti proletarinėm dailės spė
kom, kur jaunimas, susibūręs į 
'Chorus, dainomis padrąsina 
tęsti kovą su išnaudotojais.

Kitas svarbus dalykas, tai 
padarymas keleto centų vedi

mui organizatyvio darbo.
Taip ir nejutom, kaip prisi

artino birželio 4 diena, šią 
dieną buvo pirmasis darbinin
kiškų organizacijų išvažiavi
mas. Laukiant jo, iš vakaro 
veikėjų mintys buvo sukon
centruotos su klausimu, kaip 
išvažiavimas pavyks? O čia 
povakariais stačiai gadino ūpą 
perkūnėlis, smarkiai belsda- 
masis, kas reiškė, jog gali oras 
sugesti, atvėsti, ir tatai suva
žiavimui būtų didžiausias prie
šas, rengėjam didžiausi nuos
toliai. Tačiaus ryte pakilus 
radome padangę skaisčią. 
Ūpas vėl pasitaisė.

Išvažiavimo komisija anksti 
iš ryto leidosi darban prisiruo
šimui pristatymui reikmenų 
dalyviam. Draugai skubiai 
dirbdami apturėjo vieną ir ki
tą nesmagumą del spėkų ma** 
žumo. Vienas ir kitas šiurkš- 
čiau išsireiškė, ir vėl skubina 
rįktuoja, kas kur turi prigulė
ti. Mat, yra tokių, kurie ap
tingę nepribuvo į laiką ir su
darė daugiau darbo pirmiem.

Besiruošiant pasijusta, kad 
saulutė arti vidurio augštumos. 
Tačiaus veik viskas tvarkoj, 
žmonių po vieną kitą taipo 
pat atsirast pradėjo. Lyg iš

netyčių tik “įsiroliavo” trys 
mėlyni dideli busai į Lietuvių 
Daržą, išvažiavimo vietą. Visi 
žiūri su nekantrumu, iš kurio 
miesto ? Nagi, Laisvės Choras 
iš Hartfordo ir, apart to, du 
busai šiaip svietelio. Netru
kus ir Vilijos Choras iš New 
Britain su simpatikais busu 
atmaukė.

Bridgeportiečiai, proletariš- 
kai susigrūdę į troką, atpyškė- 
jo. Bet vis lyg ko tai laukta. 
Mašinos viena po kitai slinko 
į daržą. Jaunuolis C. Strauss 
užkomandavo chorus į vieną 
vietą praktikuotis sykiu’ dai
nuoti. Suėjęs būrys pradeda 
dainuoti, bet nelabai sekės. 
Priegtam apsižiūrėta, kad čia 
laukiama Choro Daina iš New 
Haven, bet jo vis nematyt. Vėl 
pradeda dainuoti ir vėl kas 
tai kliūva. Pagaliaus, truputį 
choriečiams davus pastabų, 
viskas išsitaisė ir sekėsi dai
nuoti sykiu trim choram. Po 
tam pakriko choriečiai kas 
sau, o darže žmonių skaičius 
vis didėjo. Tačiaus Choras 
Daina del kokių tai” priežas
čių nepribuvo.

Kaip tik pasigirdo muzika, 
taip ir svetainė prisipildė šo-

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

įvyks 11 d. birželio, Easton Baking 
Co. Svetainėje, 36 N. 7th Street, 3 
vai. po pietų. Visi nariai dalyvauki
te, nes turime svarbių reikalų apta
rimui. Atsiveskite ir naujų narių.

Sekr.
(135-136)

WILKES BARRE, PA.
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.

Sekr.
(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 sutrin
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- 

(134-135) I rą, prieš verstiną Roosevelto darbą

• Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie- 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

n

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

—-=5 t -O Z .
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Scholes Baking, Inc.
PURE RYE, BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

PER HAMBURGĄ
Mūs nėsupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, NEIW YORK AS- f 17 0,50
KAUNAS, TREČIA KLASE -P'/J —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės l vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

y

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TUReKITE

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skoni.
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FIODOR GLADKOV Politiniai Kaliniai 
Paskelbė Streiką

reikalauja arba ūmau$ pa- 
liuosavimo, arba teismo.

(Tąsa) | jo kliūčių ant savo kelio. Štai—žmonės,
—Jeigu jis nelaikytų mus už kvailius, tai kuriems buvo lemta užkariauti visą pasau- 

tokių dalykų nebandytų atlikti po mūsų no- *r,Prje mJ]sų kapų ateis gentkartė, kaipo 
simi. Manau, kad jis dar ilgai tą darys— 
pamatysi.

Sergiejus žiūrėjo išilgai plentą. Prieš
* jį buvo pilkas kelias, bet toliaus nakties 

tamsa pridengė ir plentą. Ten, kur jau 
pasibaigia plento matymas, buvo didelis 
medis su išskėstomis šakomis. Sergiejui 
atrodė, kad medyje kas tai bando užžiebti 
brėžuką.

—Glėbai, visur yra mūsų priešų. Nieko 
nuostabaus, jeigu jie ir čia greta mūsų.

Ten už girios—gelžkelio stotis, bet ir ten 
viešpatavo ramumas. Ant plento pasigir
do ratų dundėjimas ir vežimo skrypavimas. 
Tas viskas menkniekis, bet svarbiausiai, 
kad kaip audra sunaikino su tokiu entu- 

. ziazmu pradėtą darbą: sugriautas brems- 
bergas ir vėl apsistoję voliojasi vagonėliai, 
kaip ir tada, kada Glėbas, parvykęs iš ar
mijos, vaikštinėjo po fabriko griuvėsius... 
Ir vėl stovi dyzelio motorai ir fabrikas tam
sus. Ir vėl miestas, ir darbininkų namai 
tamsūs. Badas, nedateklius ir karas. Vėl 
Glėbo rankose šautuvas vieton kastuvo; 
veikiausiai prasideda fronto ir parako dū
mais kvėpavimas.

Argi bus spėkų išnaujo pradėti darbą, ka
da jau taip sunki pradžia sugriauta? Ar
gi bus energijos atgaivinti fabrikas, kuris 
yra kaip koki kapai? Gal ir teisybė Badi- 
no, kada jis žiūrėjo į Glėbo darbą, kaip į 
vaiko žaislą? Dar priešas grūmoja gyva
vimui Sovietų valdžios, tad argi galima im-

* tis už atstefgimo fabriko? Ar apie tai j 
galvoti dabar, kada žmonės badauja ir ei-i 
na karas? Iki ko paversta šalies gamyba?

Ir vėl iškilo rakieta, kaip raudonų varpų 
pėdas, bet jau buvo toliaus ir augščiaus... 
Plačiai.ji nušvietė...

—Serp-iejau, ar aš tau nesakiau? Žiū
rėk, ir vėl, tartum velniai spjaudosi iš pra
garo gilumos,—atsiliepė Glėbas.

—Taip, bet kaip gražiai išeina. Tokių 
ugnies varpų dar niekados pirmiau nema
čiau. Degina Anglijos padarą. Atrodo, 
kad mes esame apsupti iš visų pusių.

—Taip, kaip maiše. Jeigu nori gyventi, 
—šok į dangų.

—Drauge, Glėbai, aš dabar galvojau apie 
ateitį. Mūsų gentkartė persistatys mus 
didvyriais ir sudarys apie mus pasakas. Aš 
manau, kad mūsų badavimą, vargą ir net 
šios nakties sargyboje buvimą jie įvertins. 
Visa tai jiems atrodys begaliniai drąsiai ir 
didvyriškai. Ir mes su tavimi, kurie esame 
tiktai mažos dulkelės masių, jiems būsime 
■didvyriais. Praeitis visada yra didvyriška. 
Jie nepamins mūsų klaidų, žiaurumo, neda- 
tekliaus, silpnumo ir daugelio kitų žmogiš
kų nedateklių. Jie pasakys: štai—žmonės, 
kurie turėjo pakankamai drąsos ir nežino-

prie kokių žibintų. Ir kada aš taip galvo
ju, tai man gėda, kokią atsakomybę mes ne
šame ant savęs prieš visuomenę. Taip, 
mūsų revoliucija yra nemirtinga, ir ji bus’ 
gerbiama.

—Lai bus ir taip, dabar tas nesvarbu.; 
Kas bus, tai bus: istorija dirba, kaip pri
dera jai. Man apeina, kaip mes išnaujo 
pradėsime darbą. Sutaisę buvome brems- 
bergą, o tie niekšai ir vėl jį sugadino! Už
degę buvome’elektros šviesą, o jie ir vėl ją 
užgesino. Ir vėl pradėk darbą nuo pra
džios. Jau maniau apie paleidimą darban 
cemeųto fabriko, o dabar karas prieš tuos 
darbo neprietelius. Kliudo mūsų darbui, 
štai kas yra bjauru.

—Čumalov, tu paprastai mąstai. Tavo 
smegenys sudėta tiktai apie ūkį, kaip ko
kios mūro plytos. O aš galvoju apie at-

BALTIMORE, Md. — Balti- stojo prie jų. Jis manė, kad 
morėje yra skaitliuojama apie bus pirmas paimtas prie dar- 
100,000 bedarbių. Tai, jei kuri ' 
dirbtuvė pradeda kiek dirbti 
ir paima vieną kitą darbinin
ką, ten susirenka šimtai be
darbių. Kelios plieno dirbtu
vės jpradėjo dirbti kiek tiek 
daugiau, negu kad dirbo pir
miau. Prie Williams FG Co. 
susirenka kasdieną keli šimtai 
darbininkų, ir išlaukia nuo 6 

'vai. ryto per dieną, kada bo
sas jį pašauks prie darbo. Bet 
bosas kaip nešaukia, taip ne. 
Kiti atsineša užkandžius, ma
nydami gauti darbo.

Kiekvieną rytmetį ir aš lan
kau minėtą dirbtuvę. Tai ten
ka gana daug patirti, kaip 
nekurie darbininkai, nupuolę 
iki žemiausio laipsnio, maldau
ja su ašaromis, kad bosas duo
tu darba. Bet bosas žiauriai 
atkerta: “Jei tau nepatinka 
toks patvarkymas, tai eik na
mo.”

Kas lytą darbdavys iškiša 
galvą pro duris, kaip gyvatė 
iš urvo, ir perveda akimis 
kiekvieną darbininką nuo gal
vos iki kojų. Kuris jam atro
do bus geras vergas, ištikimai 
pildys kompanijos Įsakymus, 
tai jis jį ima. Bet ėmimas yra 
padalinamas: Vieną rytmetį 
ima negrus darbininkus, kitą 
baltus. Niekad neima abiejų. 
Mat, bosai nori būtinai turėti 
padalintus darbininkus, juo
dus ir baltus.

Vienas baltas 
anksti rytą atėjo

HAVANA, Kuba.—Birže
lio 7 d. paskelbė bado strei
ką 80 politinių kalinių ant 
salos Pines. Dauguma ka
linių yra revoliuciniai stu
dentai. Kai kurie iš jų lai
komi kalėjime per du metu 
be jokio teismo. Kaliniai

bo. Bet kuomet pasirodė 
darbdavys tarpe durų, tai jis 
neklausė pirmoj vietoj darbi
ninko, bet iškišo savo ilgą kak
lą ir dairėsi, kuris jam bus 
tinkamesnis ir geresnis ver
gas; o išžiūrėjęs, tokį šaukėsi 
artyn. Minėtas darbininkas, 
kuris anksti atėjo prie durų, 
pradėjo rugoti ir maldauti, 
kad susimylėtų ant jo bosas. 
Jis sako: “Aš atėjau anksti 
ryte, ir kodėl manęs neklau
sia, neima prie darbo.” Darb
davys atkerta žiauriai: “Jei 
tau nepatinka mūsų tokis pa
tvarkymas, tai gali eiti sau 
namo; mes nieko nepaiso
me.”* Darbininkas vėl aiškinąs, 
kad jis turi didelę šeimyną ir 
kad jis ir jo vaikai neturi ko 
pavalgyti: jis sutinka už bile 
primokėjimą dirbti. Bet bosas 
atkerta “Aš nepaisau, ką tu 
turi ar neturi; aš imsiu tą, kas 
man patinka.” Priėmė kelis 
darbininkus. Bet to darbinin
ko prašymas niekais nuėjo.
/ Kuomet šimtai tūkstančių 
yra be darbo, tai bosas nepai
so, kaip tu nesisiūlysi vergau
ti; jis renkasi, kas jam patin
ka.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedčliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

SOVIETU 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

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

Ko

MOLLYN’S BARBER SHOP 
ir 

BEAUTY PARLOR
Kuria pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą 

f T
G

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

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

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

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

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

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

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

•J

Bedarbis.

pas

Avė.
ir So-

liepos 3 d.
(Daugiau bus)

ALDLD 2 Apskr. Konferencija ir Piknikas

PHILADELPHIA, PA,

Rusiška PIRTIS Turkiška

21

S.
M.

12,
3,

13,

galima 
laiku, 
išeina 

galima 
ant

NEW YORK, N. Y. 
181 N. Michigan Ave.

10 State Street, 
73 Monroe Street, 

1410 Stanley St.

Nepamirškite Nedėlios, Birže
lio 11 Dienos

darbininkas 
prie dirbtu-j lygas, 
pirmas atsi-

idant jie pamokėtų kuopų 
duokles Apskričiui.

ALDLD II Apskričio Pirm.
A. Gilman.

D
ALDLD 2-ro Apskričio kon

ferencija 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
ką raportą Apskričio sekreto
riui iš savo kuopos veikimo.

Tą pat dieną ir toj pat vie
toj bus II Apskričio piknikas. 
Stengkitės, draugai, nors pas
kutinėse dienose išgarsinti šį 
pikniką, kiek galėdami, idant 
būtų pasekmingas visais at

žvilgiais.
KELRODIS: Reikia važiuo- 

t ti gelžkeliu Central R. R. of

—Et, Sergiejau, blogi tavo smegenys ir 
blogai su jais gyventi. Kalbi, barški, kaip 
kokis barabanas... Kas iš to naudos?

Naktis buvo tamsi, o jos skraistę raižė 
rakietos. Rakietos, skrajojančios, kaip ko
kios šviesios pelėdos, ir jų sprogimai nak
ties tamsoje buvo baisūs. Artinosi svarbi 
valanda. Aišku, kad ten, kur laksto tos 
ugnys, yra priešas, baisus, kaip žvėris. Jis

Darbininkams tik. vienas tė
ra kelias—tai organizuotis ir 
kovoti. Jei bedarbis esi, rei
kia kovoti, kad gavus pašalpą, 
o dirbantiems reikia kovoti už 
didesnes algas ir geresnes są-

' •//</* Z z A į — > • * •

artinasi nematomas nuo kazokų miestelių:!ves varlų 11 pals 
barzdoti seniai, kurie smaugė prie caro 
liaudį, jie šliaužia čionai, kaip kokia to- Valdžia PasilffltČ Kalei- 
torių orda, sukąstais dantimis, kruvinomis . n • v • • • 
akimis, su bjauria neapykanta, kardais ir VHIS I TICS IVlOIHWHUS 
pasiutusiu riksmu. Nuo jų pasigailėjimo' _____
negalima laukti, jie krauju užlies miestą, | SPRINGFIELD Ill._ Na-
namus, kalnus ir krūmus. jcionalės gvardijos kareiviai

Kalnai ir giria yra pilna darbininkų prie-! užėmė visas sritis, kuriose 
šų. Dienomis jie slepiasi tarpskalėse, krū- ’ randasi Peabody anglies 
muose, arba vaikštinėja po miestą, nuduo
dami esą revoliucijos draugais. Jų visur 
yra, ir Raudonoje Armijoje, ir Sovietų 
valdžioje, ir namuose, ir tarpe pritariančių 
iš pažiūros miestelėnų. Kas gali juos nu
rodyti, įvardinti ir sutrėkšti, kaip angis? 
O ateina naktis—jie išlenda, pasileidžia 
darban ir atlikinėja naikinimo ir sabotažo 
darbus! ;
gelba signalinių šviesų, 
juokiasi, kalba ir nurodinėja pekliško darbo 
planus!

Plentu nuo kalno dundėjo vežimas. Gir
dėjosi arklio kojų trypimas. Girdėjosi ir 
mieguisti balsai. Glėbas ir Sergiejus su 
paruoštais šautuvais išėjo ant kelio, pri
dengto nakties tamsos. Viską pridengė di
delė tamsa, ir kelią, ir žemę, ir girią, ir to
dėl Sergiejui atrodė, kad jis eina į kokią 
duobę. *

kompanijos kasyklos. Tai 
tikras karo stovis. Po ka
reivių apsauga kompanija 
gabena į kasyklas skebus ir 
laužo streiką mainierių, ku
riems vadovauja Progresy- 
vė Mainierių Unija.

me slaptame fašistų susirin
kime. Jie bus teisiami, kai
po šalies išdavikai. Tuo 
tarpu Hitlerio valdžia užda
rė rubežius įvažiavimui Vo
kietijon visų austrų, kurie 
nėra fašistai. Šis Hitlerio 
žygis sulaužo tarptautinę 
sutartį ir šimto metų įsigy
venusią tradiciją tarpe Vo
kietijos ir Austrijos.

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Štai ir dabar jie kalbasi su pa- i • • pin NiKwinlda- 
lalinių šviesų; tos šviesos sukasi,!L?™ *? ..

vimo Konferencija
GENEVA. — Japonijos 

atstovai pareiškė, kad jie 
pasmerkia ir atmeta londo- 
niškę laivyno sutartį ir prie
šingi uždraudimui bombar
davimo iš orlaivių laike ka
ro. Delei to pati konferen
cija pakriko, tapo atidėta 
iki

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys.

87 UNION AVENUE

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltk-alvystės 
darbus

BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

JUOZAS KAVALIAUSKAS

New Jersey į Garwood, N. J. 
Nuo Garwood stoties reikia ei
ti ligi North Ave. ir pasisukti 
į dešinę linkui Cedar gatvės; 
nuo Cedar gatvės eiti po kai
rei į Brookside Place, iš 
Brookside PI. tiesiai į Division 
Ave., j Vaičionio farmą-daržą.

Patogiausias traukinys išei
na nuo Liberty St., N. Y., į 
Garwood 9:50 vai. Šis trau
kinys išeina per vėlai, tačiaus 
kiti traukiniai per daug anks
ti. Vienok, jeigu draugai ne
paisytą biskį keblumų, 
konferenciją pasiekti 
Į Elizabethą traukinys 
9:00 vai. Elizabethe
gauti gatvekarį “Union 
Broad ir West Grand St. kam
po, ir reikia juo važiuoti ligi 
Garwood gelžkelio stoties, o iš 
ten eiti augšČiau nurodytu kel
rodžiu. Automobilistai gali 
važiuoti iki Elizabeth©, o iš 
ten lengvai suras kalbamą vie
tą.

Taipgi reikia nepamiršti de
legatams paduoti

Birželio 11 dieną bus vienas 
iš didžiausių ir puikiausių' pik
nikų Vytauto Darže. Rengia 
ALDLD 6-tas Apskr. ir LDSA 
Apskr. Tos organizacijos duos 
gerą programą. Tad visi ir 
visos dalyvaukite kuo skaitlin
giausia.

Jau rašiau,; nekurios kolo
nijos organizuojasi gana skait
lingai dalyvauti minėtam pik
nike. Taipgi minėjau,, kad 
kiekviena ALDLD kuopa ir 
LDSA kp. būtinai turėtų daly
vauti.

Vienas duonkepis (Merke
lis) paaukavo $2b vertės vie
ną didelį “keiksą.” Kam iš da
lyvių tas didžiulis keiksas 
teks? Chesteriečiai skaitlingai

pinigus,1 dalyvausią. Esu tikras, kad ki-

MATTERN VĖL 
SKRENDA

Maskva. — Gautas prane
šimas, kad amerikonas la
kūnas Mattern išskrido iš 
Krasnojarsko ir leidžias lin
kui Čitos.

v
Suareštavo 40 Fašistų

VIENA. — Austrijos val
džia suareštavo 40 fašistų 
kareivių ir valdininkų, ku
rie yra kaltinami dalyvavi

tos kolonijos nepasiduos CKes- 
teriečiams, ypatingai Trenton, 
Burlington, Camden, Riverside 
ir kt. ;. - . . ,

Prie to, šis piknikas turi 
daug politinės svarbos. Dauge
lis darbininkų žino, kad minė
tos organizacijos kovoja už 
darbininkų* klasės reikalus ir 
organizuoja ir gelbsti organi
zuotis bedarbiams kovoti už s
pašalpą. Tad kiekvieno są
moningo darbininko pareiga, 
yra dalyvauti minėtam pikni
ke; ne' tik dalyvauti, bet ir 
kitus'raginti, kad dalyvautų.

M. £

VAŽIUOKITE PER LIE
TUVOS UOSTĄ

t

ūmumui;

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA
Is New Yorko

į KLAIPĖDĄ
\ Per Gothenburgą

gį GREITA 
___ KELIONĖ

i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
"BALTASIS ŠVEDU LAIVYNAS" 

PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
Picr 97. gale W. 57th St.,

S. DROTTNINGHOLM ......... Birželio
L. GRIPSIIOLM .................... Liepos

S. S. DROTTNINGHOLM ........... Liepos
M. L. GRIPSHOLM ........................ Liepos 27,

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvūs ir ge
rai ventiliuojami kambariai. Kelionėj rodomi 
judami paveikslai. Laivo orkestras duoda kon
certus bei griežia šokiams. Kelionė būna per- 
trumpa, keliaujant “Baltuoju Švedų Laivynu.” 
Informacijų ir laivakorčių kreipkis j Tamstos 

vietinį laivakorčių agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
STATE ST.,

CHICAGO, ILL.,
BOSTON, MASS.
DETROIT, MICH
MONTREAL, QUE., CAN.

Lahniootas Graboriiu
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregoa 1116 
Keystone—MLaJbft 1417

IOEZXOI

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski 8-1MI IR NAKTj

NAUJAUSIOS MADOS

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ SUBATOS VAK. 7*c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

Broadway karais—-išlipt ant Flushing Ave.
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IDA Reikalauja Paša-j Turėkite Savo Atstovus J
ATSIDARĖ BEER GARDEN■ lint Teisėją Aurelio

, bijo, kad majoras su savo tak-;
7 sais gali labai pakenkt demo-

Sestas Puslapis

( NEW YORK. — Tarptauti- 
* h is Darbininkų Apsigynimas 

pasiųs delegaciją pas valstijos 
gubernatorių Lenmaną. Dele
gacija reikalaus paliuosuot Sa
ma Gonshaka ir atstatyti iš 
tarnybos teisėją Th. A. Aure
lio, kuris nuteisė dviem metam 
kalėjimo Gonshaka už dalyva
vimą bedarbių demonstracijoj 
prieš šelpimo biurą. Pereitą 
trečiadienį vietinio augščiausio 
teismo teisėjas Shientag už
tvirtino tą bausmę. TDA de
legacija sykiu reikalaus, kad 
valstijos seimas panaikintų įs
tatymą, sulig kurio teisėjas ga
li skirti iki 2 metų kalėjimo 
už vadinamą “netvarkų pasi
elgimą.”—Dabar demonstran
tai paprastai teisiami už “ne
tvarkų pasielgimą.”

TDA skleidžia blankas, kad 
ant jų surinkti 25,000 protes
to ir reikalavimo parašų, ku
riuos delegacija pristatys gu
bernatoriui ir valstijos seimui.

Darbininkiškos organizaci
jos turi mušti telegramas gu
bernatoriui Lehman’ui, Alba
ny, N. Y., su nurodytais reika
lavimais.

’U"? *'fxp-.■,v! T k į**' 7;

šeštadienis, Birželio 10,1933

Palauks Miesto Skolų
bet už Dideles Palūkas ikratams rinliose ateinanti

i. Vi LA Lz J J 1 •

NEW YORK. — Pagal su- 
! tartis ir vekselius, miesto val- 
: džia šiandien turėtų atmokė
ti bankininkams $155,646,000 

i paskolų ir nuošimčių; už kelių 
Į dienų bankininkams priklauso n J 1 • V f •• • iš miesto dar $80,500,000. Bet Bedarbių Konferencijoj majoras oBrien gavo atsi- 

______ mokėjimų pratęsimą iki gruo
džio 11 d. Savo laiške banki
ninkams jis žadėjo taupyt 
miesto išlaidas ir papildyt bent 
$30,000,000 miesto iždą tak
sais ant automobilių ir kitų 
dalykų. ; Į taupymo programą 
įeina ypač mažinimas bedar
biams pašaipos; • ; -

Gavę tokius užtikrinimus iš 
majoro pusės, todėl, bankinin
kai pratęsė paskolą. Bet tuo 
laiku miestas turės jiems mo
kėti augštas 5 ir trijų ketvir
tadalių nuošimčio palūkas. 
Bankieraiai faktinai miestą 
valdo ir prisimygdami lupa jo 
gyventojus.

Rytoj, sekmadienį, visos lie
tuvių organizacijos privalo at
siųsti delegatus į Williamsbur- 
go bedarbių konferenciją, kuri 
įvyksta Vienna Mansion, 105 
Montrose Ave., Brooklyne. 
Prasidės 10 valandą. Konfe
rencija aptars, kas buvo vei
kiama ir nuveikta delei bedar
bių šelpimo; ir kas reikia ,to
liaus daryt, idant iškovot vi
siems bedarbiams pašalpas, su
laikyti mėtymus iš namų ir tt.

Kaip pašalpinės, kultūrinės, 
taip ir religinės bei politinės , 
draugijos yra kviečiamos at
siust į konferenciją atstovus. 
Kova už duoną ir pastogę yra 
visų darbininkų reikalas, ir 
tuo punktu turėtų visi susitar
ti, nežiūrint skirtumų kito
kiuose įsitikinimuose.

Bed. Tarybos Narys.

Sukraustė Atgal Septynias 
Bedarbių Šeimynas

3,816 Ginklų Sumesta 
Į Vandenį

NEW YORK. — Ketvirta
dienį policija išvežė į jūrą 
3,816 revolverių, šautuvų ir 
kitų‘‘ ginklų ir sumetė į vande
nį. Tie ginklai buvo atimti iš 
raketierių ir kitų kriminalistų. 
Bet reikia Suprasti, kad gink
lai yra paliekami tiems gengs- 
teriamš, kurie darbuojasi su 

policijos žinia ir po Tammany 
Hall politikierių globa. Šie 
turi įvalias ne tik revolverių, 
bet ir kulkasvaidžių.

Karšta Diena
NEW YORK. — Ketvirta

dienis buvo karščiausia birže
lio 18-ta diena per 34 paskuti
nius metus. Termometras ro
de pavėsyje suvirs 92 laips
nius, o ant saules net 120 lai
psnių. Vienas žmogus nuo 
karščio mirė. Penktadienį at
rodė dar karščiau.

MIRTYS — LąIDOTŪVėS
Marė Matulevičienė, 70 me

tų amžiaus, mirė birželio 7 d. 
Pašarvota jos sūnaus advokato 
Jurgio Matulevičiaus namuose, 
EI pine, N. J. Bus laidojama 
birž. 10 d., iš grab. Garšvos 
įstaigos, šv. Jono kapuose.— 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
graborius J. Garšva.

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)

IŠRANDA VOJIMA1
PAS1RANDAVOJA

Pasi randavo ja 5 dideli kambariai 
su visais ,-pardnkųmais. Pigi randa. 
258 Rutledge Street, Brooklyn, N. Y.

(135-137)

PARDAVIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rosiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYK] ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves”

BROOKLYN, N. Y.

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

BAER SUKIRTO SMĖLINGĄ

Drg. Bovinas Sveiksta

Draugas.ir

PRAKALBOS ATVIRAM ORE

Už $4,000,000 pel-1 ,prakalb°s- prakalbas lai-

2,000 Studentą Streikas

Šį vakarą, kaip 7-ta valanda 
ar kiek vėliaus, ant kampo 
Grand ir Union Avė. įvyks

Kokius ‘Palengvinimus 
Majoras O’Brien Skiria 

Bedarbių Šeimynoms

NEW YORK. — Downtown 
Bedarbių Taryba, 95 Ave. B, 
pereitą savaitę sukraustė atgal 
į kambarius septynias bedar
bių šeimynas, kurios buvo iš
mestos del rendų neužsimokė- 
jimo. ‘

PARDAVIMAS
Parsiduoda gera vieta delei 

su visąis naujais ištaisymais, 
šaukite “Laisves” ofise.

storo
Atsi-

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

FOTOGRAFAS
Šinomi pranešu savo kostumo- 

kad perkėliau savo studijų 
naujon vieton, 
po nume riu 
512 Marion St, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

riams,

Jaunuolių ir Moterų 
Išvažiavimas Rytoj

Šį sekmadienį Nacionalis Lie
tuvių Jaunuolių Komitetas 
bendrai su LDSA 1-ma kuopa 
rengia išvažiavimą į Forest 
Parką. Rengėjai rūpinasi pa
tiekti gerą žaidimų ir dainų 
programą. Išvažiavimo pel
nas eis pusiau—finansavimui 
vasarinės jaunuolių mokyklos 
ir LDSA 1-mai kuopai.

Visi važiuokite rytoj į Fo
rest girią. Tuomi ne tik svei
kai pasilinksminsite, bet ir pa- 
remsite svarbų darbą, kuris 
varomas jaunuolių švietimui ir 
jų organizavimui.

Išvažiavime niekam nerei
kės būti alkanam bei ištrošku
siam. Bus gerų užkandžių 
įvairių gėrimų.

Komisija.

Smulkesni Biznieriai
Prispirti prie Sienos

NEW YORK. — Biznierių 
Nepriklausoma Lyga ketvirta
dienį turėjo susirinkimą prieš 
didžiąsias krautuvių ir kitų 
biznių kompanijas, kurios 
kiekviena turi eilę savo krau
tuvių. Tai vadinami “čein 
Storai.” šios trustinės krautu
vės, vaistinės, ir kt. įvairiais 
būdais varo kovą, kad sunai
kint smulkesnius nepriklauso
mus biznierius.

Minimame smulkių ir viduti
nių biznierių organizacijos su
sirinkime dalyvavo 400 narių 
ir nutarė kreiptis į Roosevelto 
valdžią reikalaut užtarimo 
prieš “nepadorią taktiką,” ko-, 
kią trustinės biznio įstaigos 
vartoja prieš mažesnius biznie
rius. Susirinkimas taip pat 
reikalavo, kad majoras O’Brien 
stengtųsi kaip reikiant taksais 
apdėti “čein štorus.”

Nieko, žinoma, iš to neišeis, 
nes valdžia stoja išvien'su di
džiaisiais bizniais.

NEW YORK. — Miesto ma
joras išsiuntinėjo laiškus vi
siems maršalams, tam tikriems 
policiniams valdininkams, ku
rių pareiga, be kitko, yra mė
tyti šeimynas iš namų, jeigu 
neužsimoka rendų. Tuose laiš
kuose majoras sako, kad mar
šalai turi pranešt tokiai šeimy
nai 24 valandas išanksto, jog 
jinai bus metama laukan. Sy
kiu yra maršalams įsakoma, 
kad duotų šelpimo biurams ži
nią apie išmetamas bedarbių 
šeimynas. Maršalas arba vie
nas iš jo pagelbininkų turi 
stovėt prie išmestų gatvėn ra
kandų, kol ateis pasiuntinys iš 
šelpimo biuro.

Majoras kalba apie suteiki
mą pastogės išmestoms šeimy
noms, bet nieko nesako apie 
reguliarį jų šelpimą. Pa
stogė šiame atsikime, todėl, 
reiškia štai ką: vaikus atimt 
nuo bedarbių tėvų ir pasiųst į 
kalėjimiškas prieglaudas; o tė
vus paskirt į pavienių bedar
bių prieglaudas (flaphauzes), 
kur benamiai turi nakvot ne
švariausiose sąlygose ir gauna 
tokius užkandžius, kad tik lai
kinai gali apsigint nuo bado 
mirties. Taip yra ardoma dar
bininkų šeimynos ir naikinama 
ių gyvybė.

Organizavimasis į Bedarbių 
Komitetus ir Tarybas turi būt 
pasmarkintas, nes kitaip to-' 
liaus bus dar blogiau.

ž. N

Ketvirtad. teko lankytis pas 
d. V. Boviną. Jis jau apleido 
ligoninę ir pasekmingai sveiks
ta namie. Gal būt už keletos 
savaičių d. Bovinas jau galės 
stoti darban. Gydytojas pata
rė jam pasišalinti iš miesto 
kur nors į farmas ir ten visa
pusiai sustiprėti pirm, negu 
bandys dirbti , ‘ '

Kas matė d. Boviną ligoni
nėj laike didžiausio jo krizio, 
tas stebisi šituo progresu, ku
rį jis padarė laike pastarųjų 
poros savaičių.

Pasiilgęs mūsų draugas li
gonis žinių iš judėjimo. Nega
lėjo, mat, per pastarųjų kele
tą savaičių skaityti jis nei 
“Laisvės”, nei kitų laikraščių. 
Susirūpinęs Meno Sąjungos da
lykais.

Banko Prezidentas Pasikėlė 
$100,000 Algas Krizio Metu

NEW YORK. — Nežiūrint 
krizio, ex-prezidentas National 
City Banko, C. E. Mitchell 
1931 -metais pasikėlė sau al
gą nuo $100,000 per metus iki 
$200,000. ' 
ną jis nemokėjo valdžiai mo
kesčių, kurie siekė $.666,000. 
Kad išsisukti nuo mokesčių, jis 

! geriausius Šerus pervedė savo 
; pačiai; paskui iš pačios atsi- 
I ėmė ir pasidarė milionus dole
rių pelno. Dabar, tęsiasi fede- 
ralės valdžios byla už tai, kad 
jis nusuko jai virš puses milio- 
nb. dolerių mokesčių.

* ’ ! ‘ ’ * I iii

Nušoko nuo 11-ty Luby
NEW YORK. — Nusižudė 

gražuolė, buvusi muzikalių 
komedijų aktorė Jerie Rogers, 
iššokdama nuo 11-to augšto iš 
Kotelio Lincoln. Priežastis — 
jos vyras, naktinio kliubo sa
vininkas, Susirado kitų mergi
nų. 1

NEW YORK. — Ketvirta
dienį streikavo 2,000 City Ko
legijos studentų, protestuoda
mi, kad kolegijos prezidentas 
Robinsonas suspendavo 31 stu
dentą. Jie buvo suspenduoti 
už dalyvavimą demonstracijo
se prieš karą.

Šiandien įvyksta neva “na
grinėjimas” suspenduotų stu
dentų bylos, kolegijos svetai
nėje. Valdyba pareiškė, kad 
suspenduoti studentai nebus 
leidžiami vidun. Tai kokis čia 
nagrinėjimas? ■

Kiti studentai ketina užpil- 
dyt tardymo svetainę, reika
laudami priimti atgal kolegi- 
jon suspenduotus studentus, o 
pašalint prezidentą Robinsoną. 
Šiai kovai vadovauja Naciona- 
lė Studentų Lyga .

Valdininkai Važinėsis 
Automobiliais be Taksų

New Yorko miesto kaštais 
yra laikoma 5 iki 6 tūkstan
čių automobilių. Jais važinė
jasi riebiai apmokami valdi- 

‘ninkai, kuriems ir šoferiai 
samdomi iš miesto iždo. Už 
tuos automobilius nėra moka
ma jokių valstijai taksų bei 
“laisnių.”

Trečiadienį Automobilių 
Kliubas, susidedantis iš 17,- 
000 narių, protestavo majorui 
O’Brienui prieš įvedimi mies
tinių taksų ant automobilių. 
Majoras , pyktelėjęs ; pasakė, 
kdd dar ir daugiau būs deda
ma įvairių tak^ų.; (Bet dauge
lis kitų demokratų politikierių

Baer labai sulupo Smėlin
gą ketvirtadienio vakaro kum
štynėse Yankee Stadiume New 
Yorke. Baer daugiausia cie- 
liavojo kumščius į Smėlingo 
papilvę. Jis uždavė Smėlin
gu! ir peržemų smūgių, už ku
riuos geresniais laikais vei
kiausia būtų likęs suspenduo
tas; bet dabar tokie “menk
niekiai” pro pirštus pražiūri- 

,mi; reikia užsimokėjusiai pub
likai duoti “show’.’ ir kitą kar
tą ją į kumštynes skaitlingiau 
sutraukti; > '

„Paskutiniame raunde Bąer, 
“išnakino” Smėlingą; atrodė,' 
kad Smėlingas buvo; labai ap-1 
svaigintas. Baero kirčiu. Tai' 
buvo 1 O-tas raundas. Pirm j 
paskutinio raundo, Baer punk
tais laimėjo 6 raundus, Smėlin
gas 3. . ■< -

Publikos buvo apie 60,000, 
kurie sunešė $225,000.

Jeigu Šarkis nugalės Came
ra, tai toliaus turės susidurt 
su pavojingiausiu oponentu 
Baeru. Bet kapitalistiniam 
didžiajame sporte reikia ne
pamiršti, jog paprastai būna 
išanksto nustatyta, katras turi' 
laimėti, o katras pralaimėti.

K. S. i

kys K. P. > vienetas . 10 ir Lori
mer St. Bedarbių Taryba.

Kviečiame Visus, dirbančius 
ir nedirbančius, ateiti ant ko
kios valandėlės kitos pasiklau
syti gerų kalbėtojų, kurie aiš
kins' vėliausius 'įvykius iš kla
sių kovos lauko.

žinoma,, jei5 lytų, tad prakal
bos neįvyktų. Bet jei tik oras 
bus tinkamas, tad visi dalyvau
kime šioše prakalbosė!

I J: V-kis. ' '

SUSIRINKIMAI
' i iii r

C. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D.' 24 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvykS| pirmadienio vaka
re, 12 d. birželio, toj pačioj vietoj, 
kur visada; 8 vai. vakare'. Draugai, 
visi dalyvaukite, nes turėsime dau
gelį svarbių dalykų apkalbėti apie 
suvažiavimą.

Sekri 
(136-137)

i

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

įvyks ' pirmadienį; 12 d. birželio 
(June), 8 vai. vakare, drg. Kunige- 
nienės kambariuose, 11 Brown Lane.

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

Atsiveskite ir naujų narių.
i j , Org. F. K.

(134-136)

(136-138)

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)

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

PARDAVIMAS New Yorke
GerA

518

Parsiduoda gerai įdirbtas restora
nas arba priimsiu partnerį, 
vieta pardavinėjimui alaus. 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(133-138)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
If. .(PETRICK) v
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th /Street 
Brooklyn, 1^. Y. 

X-Spinduliu Diaghoza 
Gazo Anestetiką

Valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare 

Penktadieniais ir šventadieniais 
tik susitarus

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 Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašš- 
jirnai, Nervų 
Eigos, Abelnas 
Si'lpnum&s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde- 
matiški Nesveiku-

; Phone Sedgwick 3-3414

; QUALITY SCREEN CO.
! C. A. ALEX Savininkas
j Sudedame screenas (sietus) i 
kiuris, langus ir gonkas. Patys 
[atliekame visą dailydės (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina- 
[mos.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vvrų ir 

moterų liftas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir Alaputno

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

ir Mėšlažarnčs ’__ .
girnas bei Reumatiški Nesvi----
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepu Tšmirkštimai.

Prieinama Kaipa < 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

D R. ZINS
110 EAST 164 ST. KT.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Telephone, Stags 3-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan, ,Avenue 
(Arti’ Marey ‘ • AvehuaI

BROOKLYN, N. Y.

402

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y. 

Tarpe 185th ir 186th Sts.

NOTARY 
PUBLIC

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R ( U S 

UNDERTAKERS HND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MUSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ. 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES L MUS, O MES ' 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT^ MUSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

yytunonontx KjnotKM WVW WW W VW

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

ryto
SKAITYK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK

Graborius (Undertaker) Į
1 • t, 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

Išbalzamuoja ir laido ja numirusius» 
ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
tomobilius ir kerietas veselijomsj 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. I

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

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

FLATBUSH OFISAS
t2220 Avenue J .

Kampas E. 23rd St.




