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KRISLAI
Anti-Fašistinis Kon

gresas.
Armija prieš Fašizmą.
Socialistų Vadai.
Stokite į Komunistų

Partiją.
Rašo D. K-tis

Šiomis dienomis “Daily Wor
ker” praneša labai svarbių ži
nių apie prisirengimą prie vi
suotino Europinio Anti-Fašisti- 
nio Kongreso, kuris turėjo įvyk
ti Paryžiuje 4 ir 5 birželio. Vien 
tik Vokietijoj, kur viešpatauja 
nuožmiausis teroras ir nelega- 
lė darbininkų spauda, darbinin
kai išrinko net 80 delegatų iš 
visų Vokietijos provincijų. Tas 
parodo Vokietijos galingą pro-i 
letariato ištvermę ir pasiryži
mą kovoj su fašizmu. Tas irgi 
parodo, jog Vokietijos Komuni-1

kaip Socialistų Partijos vadai : 
Amerikoj buvo paskelbę lūpo
mis “Forward©, ” “New Lead- 
erio” ir kitokių geltonlapių.

Visoj Europoj, lyginai miški
nis gaisras, plečiasi anti-fašis- 
tinis judėjimas. Vien Londone 
80 įtekmingi unijų vadai buvo 
išleidę atsišaukimus į visas eu
ropines unijas dėtis prie bend
ro fronto be skirtumo politinių 
bei religinių pažvalgų ir bend
rai kovoti prieš fašizmą.

Bet įdomiausia ir svarbiau
sia žinia, tai iš čecho-Slovaki- 
jos. Kaip tenai anti-fašistinis 
judėjimas yra įsisiūbavęs, tai 
galima spręsti iš armijos. At
sišaukimai, šaukianti į europinį 
anti-fašistinį kongresą, tapo 
skaityti daugelyje regimentų če- 
choslovakijos armijoj. Pačioj 
sostinėj P rago j penktam pėsti
ninkų regimente, artilerijos re- 
gimente ir pirmam aviacijos 
skyriuje tapo priimtos rezoliu
cijos ir pasveikinimai, užgirian- 
ti šį kongresą. Tai dar ne vis
kas. Įvairiuose kareivių bara
kuose tapo skaitytos ir priimtos 
rezoliucijos ne tik už kongresą, 
bet sykiu prižadančios kovoti 
prieš savo oficierių fašistines 
metodas šiuose regimentuose: 
pėstininkų 38, 3, 6, 13, 35, 44, 
43 ir 28; artilerijos 7, 10; avia
cijos 2; kavalerijos 2.

28-to regimento rezoliucija 
skamba: “Mes niekados nešau- 
dysim į darbininkus. Mes pa
sižadame nekariauti prieš savo 
brolius Sovietų Sąjungoj. Mes 
pasižadame įtikinti kiekvieną 
draugą kareivį, ką reiškia fa
šizmas darbo klasei, kuris yra 
paskutinė atspara kapitalizmo. 
T4&u1 gyvuoja darbo liaudies 
kova už duoną, darbą, žemę ir 
laisvę! 
ninku, 
valdžia

K

Tegul gyvuoja darbi- 
valstieČių ir kareivių 
visam pasaulyj!”

Bet ką daro socialistų vadai, 
kurie posmuoja, būk ir jie eina 
prieš fašizmą? Jų valdžia Da-1 
nijoj uždraudė laikyti šį kong-1 
gresą Copenhagene. __
vienas įrodymas, kaip socialis
tai vadai “kovoja prieš fašiz
mą.” Eiliniai socialistai darbi
ninkai turėtų jau dabar supra
sti ir mesti jų geltonų vadų va
dovybę.

Vokietijos situacija būtų kito
kia, jeigu socialistų vadai tik
rai būtų kariavę prieš fašizmą.

Mes, Amerikos lietuviai dar
bininkai iš savo pusės geriau
siai pasidarbuosime prieš mū
sų lietuvius social-fąšistus, sklo- 
kininkus ir Amerikos buržua
ziją, įstodami į Amerikos Ko
munistų Partiją.

Mūsų frakcijos būtinai turi 
pasidarbuoti šiame partijos va
juje. Ligi šiol daugelis mūsų 
draugų žiūrėjo į verbavimą na
rių Partijai per pirštus. Tas 
toliau negalima. Draugai, į tal-

* ką! TK

London. — Spėjama, kad 
Anglijos valdžia birželio 15 
d. tik dalį karo skolos at
mokės Amerikai. Ji turėtų 
sumokėti $75,950,000.

Gavo Miliomis iš Val
džios, Kad Užmokėt 

Morganui
WASHINGTON. — Gele

žinkelių savininkas ponas 
Sweringen pripažino, kad 
jis pasiskolino iš valdžios 
Reconstruction F i n a n ce 
k o r p o r a cijos $22,000,000 
varde subankrutavusio ge
ležinkelio, idant atmokėti 
Morganui skolą. Vadinasi, 
valdžios pinigai nuėjo tie
siai į Morgano kišenių.

Laimėjo Streiką Prieš 
“Sweatshop” Sistemą

PHILADELPHIA, Pa. — 
Adatos Amatų Darbininkų 
Industrinė Unija išleido pa
reiškimą delei senato komi
sijos tyrinėjimo “sweat
shop” sistemos Philadelphi- 
joj ir visoj Pennsylvanijoj. 
Pareiškimas nurodo, kad 
tiems ponams nerūpi būklė 
baisiai išnaudojamų vai
kų ir moterų. Unija sako, 
kad tik organizuota darbi
ninkų kova panaikins tą sis
temą ir laimės darbininkams.
unijines algas ir darbo są- i Lenkija irgi Priešinga Į Darbininkės Laimėjo

Iš Shamokin, Pa., prane
šama, kad ten dviejose dirb
tuvėse vaikai darbininkai 
laimėjo streiką ir privertė 
bosus pakelti1 algas ir page
rinti darbo sąlygas. Tame 
mieste dar viena dirbtuvė 
tebestreikuoja.

Popiežius už Imperialis
tą Sutartį

VATIKANO MIESTAS.— 
i Popiežius Pius XI pilniaU- 

Tai dar sial uzgyre padarytą sutar
tį tarp Italijos, Vokietijos, 
Francijos ir Anglijos. O ta 
sutartis vyriausia atkreipta 
prieš Sovietų Sąjungą ir rei
škia žygį ne • linkui taikos, 
bet linkui naujų prieštaravi
mų ir karų.

BENDRAS FRONTAS 
PRIEŠ SKOLAS

Maskva. — Sovietų Są
jungos spauda numato, kad 
Italijos, Francijos, Anglijos 
ir Vokietijos paktas dar 
reiškia bendrą frontą prieš 
Ameriką karo skolų klausi
me. Neužilgo Londone 
įvyks tarptautinė ekonomi
nė konferenčija, kurioje tos 
keturios imperialistinės val
stybės laikysis išvien. > , ■

MORGAN DIDŽIUOJASI SAVO BIZNIU, 
PARTNERIAIS IR PAPIRKINĖJIMU

WASHINGTON. — Sena
to komisija davė progos 
Morganui ir jo partneriams 
padaryti paskutinį pareiš
kimą. Morganas skundžia
si, kad juo norima nepasiti
kėti, kad tyrinėjimas buvo 
pradėtas. Jis pripažįsta, 
kad taksų per tris metus ne
mokėjo, bet, girdi, seniau 
mes daug taksų sumokėda
vome. Bet krizis, sako, taip

DAR KETURIEMS KOMUNISTAMS GRŪMOJA 
MIRTIES BAUSMĖ FAŠISTINĖJ VOKIETIJOJ

BERLYN. —Birželio 9 d. 
prasidėjo fašistinis teismas 
prieš keturis komunistus, 
kurie kaltinami užmušime 
vieno fašisto dar rugsėjo 9, 
1931 metų susikirtime. Nė
ra jokios abejonės, kad tie 
draugai bus nuteisti mirtim 
Fašistai išžudė kelis sykius

r 

daugiau darbininkų, bet nė 
vienas iš jų nėra apkaltin
tas ir teisiamas. Hitlerio 
valdžia dabar gaudo revo
liucinius darbininkus ir žu
do juos už tai, kad jie nesi
davė fašistams nužudyti ke
li metai atgal!

SUSIJUNGĖ JUODAŠIMTIŠKOS SPĖKOS
PRAGA. — Gegužės 30 

d. čionai Čechų Legionas 
apvaikščiojo 15-tas metines 
sukaktuves nuo karo prieš 
bolševikus Sibire. Tuo lai
ku cechai buvo imperialistų 
panaudoti skerdimui rusų 
darbininkų ir valstiečių. 
Laike sukaktuvių preziden-

tas Masaryk sveikino Legio
ną.. Taip .pat sveikino pen
ki kabineto nariai, tarpe 
kurių randasi ir socialistai 
Bechyne ir Derer.

Šių sukaktuvių apvaikš- 
čiojime oficialiai dalyvavo 
visos rusų pabėgėlių balta
gvardiečių organizacijos.

GREENSBURGH, Pa. —

darbininkių Greens-

4-riy Valstybių Paktui Kovą už Algą Pakėlimą RASTA DU NEGYVI
ŽMONĖS

VARŠAVA. — Lenkijos <----------------------  -
užsienio reikalų ministeris čionai per savaitę streikavo 
Beck pareiškė, kad Vokieti-į igo 
jos, Francijos, Italijos ir (burgh Garment kompanijos. 
Anglijos sutarties paktas I Darbininkės kovą pilniau- 
griauna Tautų Lygą ir prie-Siai laimėjo. Bosai sutiko 
šingas Lenkijai. Lenkija i pakelti algas ant 12 nuoš., 
pyksta, kodėl jinai nebuvo j pripažinti dirbtuvės komi- 
pakviesta prisidėti prie tos 
sutarties.. < ,

1 ■ ■■ t ■

Airija Ginkluojasi
DUBLIN.—Gaunami pra

nešimai, kad į Airiją tapo 
atgabenta daug amunicijos. 
Bet kad paslėpti amunicijos 
gabenimo tikruosius tikslus, 
prezidentas De Valera veid
mainingai . paskelbė, kad 
“raudonieji” (komunistai) 
parsigabeno iš užsienio am
unicijos ir rengiasi revoliu
cijai. Todėl valdžia tuojaus 
padarysianti užpuolimą ant 
visų revoliucinių organiza
cijų.

ROOSEVELTAS TRAUKS 
ANT V AKACIJŲ

Washington. —Ateinantį 
ketvirtadienį p r e z i d entas 
Rooseveltas ištrauks ant 
atostogų. Važines laivu.

sumažino pelnus, kad “nebe
liko” taksams!

Jis džiaugiasi, kad jis sa
vo stokholderių surašė turi r c
“garbingus” žmones ir aug- 
štus valdininkus. Tai, gir
di, jų laime juos tokiais pa
darė !

Morganas tyčiojasi iš se
nato komisijos, nes jis žino, 
kad jos nariai šoks taip, 
kaip Morganas padiktuos.

tetą, kurį pačios* darbinin
kės išsirinks, laikytis vals
tijos sanitariškumo įstaty
mų ir tt. Darbo valandos 
taip pat sutrumpintos.

Bedarbiai Privertė: ii;
Atsiimti Algų Nukapojimą

CLEVELAND, Ohio. +- 
Organizuoti miesto darbų 
darbininkai laimėjo streiką 
ir privertė valdžią atsiimti 
paskelbta 25 nuošimčių al
gų nukapojimą. Streikas 
ėjo ištisą mėnesį.

Automobilių Nelaimės 
Sumažėjo

šiemet per gegužės mėnesį 
New Yorko mieste buvo 24 
nuoš. mažiau automobilių ne
laimių, negu pernai, šiemet 
per mėnesį užmušta 70 žmonių 
ir sužeista 4,260. Pernai gi 
buvo užmušta 92 ir sužeista 
4,370.

S. Germain En Laye, 
Francija. — Turtinga itali- 
jonka, 78 metų, ir jos sūnus, 
42 metų, padarė sutartį sy
kiu nusinuodyti. Motina 
mirė, o sūnus kovoja su 
mirčia. Abudu buvo reli
giniai fanatikai.

AMERIKA VEŽA AMU
NICIJA JAPONIJAI IR 

MANDŽURIJAI
BALTIMORE, Md. — 

Amerikos valdžia pilniau
siai leidžia gabenti Japoni- 
jon visokius amunicijos da
rymui produktus. Iš čia 
išgabenta 13,000 tonų tokios 
karinės medžiagos. Dešimt 
laivų išplaukė į tolimuosius 
rytus, tai yra, Mandžurijon, 
o penki laivai tiesiai Japo- 
nijon.

Išnaudojimas Laukų Darbi
ninkų Auga

WASHINGTON/ — Bė
gyje paskutinių dešimties 
metų laukų darbininkų skai
čius sumažėjo kokiais dviem 
milionais. Ir čia eina racio
nalizacija, padidintas darbi
ninkų išnaudojimas. Pa
vyzdžiui, 1910 metais vie
nam samdytam darbininkui 
reikėdavo apdirbti 26 ak
rai žemės, o 1930 metais 
jau išpuldavo po 36 akrus, 
rus. ■ .

Rye, N . Y. — Birželio 10 
d. vienoj stuboj rasti du ne
gyvi vyrai. Policija mano, 
kad jie nužudyti del laimė
jimo 
siekia 
rių.

jų apdraudos, kuri 
virš tūkstančio dole-

Katalikų Bažnyčia Teisina 
Fašistų Terorą

BERLYN.—Vokietijos ka
talikų bažnyčios vyskupai 
išleido pareiškimą, kuriame 
lie niekšiškai teisina kruvi
nąjį terorą prieš darbinin
kus ir žydus. Tas žudynes 
ir tuos persekiojimus jie 
skaito tik pietomis, kurios, 
girdi, išnyks ir fašizmas pa
sidarys “nuolankus.” Ka
talikų bažnyčia nė žodeliu 
nepasmerkia fašistinio tero
ro.

TIK RINKTUOSIUS
ŽĮSTAI PRIIMS

FA-

Frankfurt, Vokietija. — 
Čionai fašistų lyderiai pra
dėjo tyrinėti kiekvieną sa
vo partijos narį ir meta lau
kan kiekvieną, kuris pasiro
do neištikimas Hitlerio val
džiai.

SENATAS JAU PRIĖMĖ “NACIONALES 
INDUSTRIJOS ATSTATYMO BILIŲ”

WASHINGTON. — Tik i kapitalui, o darbininkams 
24 senatoriai balsavo prieš bus nauja našta.
Roosevelto industrinio at
statymo bilių, o 57 balsavo 
už.
priimtas. Lieka tik Roose- 
veltui pasirašyti.

Bet už šitą bilių stoja i 
Amerikos Darbo Federaci-I

m .... , i jos vadai. Ponas Green ban-Tuo budu bihus tampa.įo įkaU)-ti darbininkams> 
kad Roosevelto planas bus 

< jiems naudingas. Mat, Roo- 
Jau kelis sykius “Laisvė- seveltas pasikvies talkon po- 

je” rašėme apie šitą bilių, ną Green del didesnio pa- 
kuris patarnaus stambiajam vergimo darbininkų.

DU MIUONAI VAIKU LANKO KATALIKU 
BAŽNYČIOS PARAPIJINES MOKYKLAS

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų apšvietos raš
tinė padarė apskaičiavimą 
privatinių pradinių mokyk
lų padėties. Pasirodo, kad 
katalikų bažnyčia Ameriko
je turi 5,954 parapijines mo
kyklas, kurias lanko apie du 
milionai vaikų. Vadinasi, 
šita didelė vaikų armija ati-

BAISI EKSPLOZIJA DIRBTUVĖJE; ŽUVO
ŠEŠI ŽMONES, 0 SUŽEISTU YRA ŠIMTAS

NORTH ARLINGTON, 
N. J.—Birželio 9 d. čionai 
celuloido dirbtuvėje įvyko 
eksplozija, kuri sudrebino 
visą apielinkę. O dirbtuvė 
buvo tirštai apgyventoj ita
lais darbininkais sekcijoje.

James Mattern Dėka- 
voja Sovietą Darbinink.

Amerikonas lakūnas Mat
tern apleido Sovietų miestą 
Krasnoyarską ir skrenda to
liau. Jis savo pareiškime 
dėkavoja Sovietų mechani
kams, įmrie padėjo orlaivį 
pataisyti. Toliau sako:

“Aš toliau noriu pasaky-i 
ti, kad aš labai dėkingas už 
visą tą pagelbą ir prielan
kumą, kurį man suteikė So
vietų piliečiai ir aviacijos 
viršininkai ištisai Rusiją. 
Aš lauksiu tos valandos, ka
da aš galėsiu sugrįžti ir tu-1 
rėšiu daugiau laiko susipa-i 
žinti su jais visais.

“Krasnojarskas turi vie-į 
Uą iš puikiausių orlaivių 
stočių, kokias aš iki šiol bu
vau matęs ir jos darbuoto- , 
jai darė viską, idant man 
pagelbėti.”

Karinės Amerikos Spėkos 
Traukiamos ant Pacifiko m

WASHINGTON. — Ame
rikos karinis laivynas kon
centruoja savo spėkas ant 
Pacifiko, kąipo prisirengi
mą del susikirtimo su Ja
ponija. Ne tik kariniai lai
vai, bet taip pat orlaiviai 
siunčiami į vakarus.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

traukta nuo mokslo ir ji 
maitinas prietarais ir bur
tais. O vis daugiausia dar
bininkų tėvų vaikai.

Prasižengia prieš savo vai
kus ir prieš visą darbinin
kų klasę tie tėvai, kurie ati
duoda savo vaikus globon 
kunigų ir ignorančių seserų.

i

«

Kiek iki šiol žinoma, šeši 
darbininkai užmušta ir apie 
šimtas yra sužeistų. Šalę 
dirbtuvės penki namai už
sidegė. Vienam žuvo moti
na ir jos trys kūdikiai.

Puiki Darbininką Para
ma Komunistą Partijai

BEACON, N. Y. — Ne- 
toli nuo čia yra didelė ir 
gražiai įrengta žydų darbi
ninkų kempė “Nitgedaiget,” 
kurią lanko šimtai žmonių. 
Šita kempė paaukojo Komu
nistų Partijai visą ištiso 
mėnesio pelną. Taip pat 
pavedė komunistams per vi
są birželį laikyti masinius 
susirinkimus ir aiškinti dar
bininkams Komunistų Par
tijos rolę.

Giria Vartojimą Nuodingų 
Gazą Karo Metu

Pennsylvanijos senatorius 
Reed pareiškė, kad “nuo
dingi gazai laike karo yra 
žmoniškiausias įrankis.^’ Sa
ko, kad nuo gazų amžinai 
sužeistų kareivių buvo tik 
2 nuoš., o nuo kulkų 30 
nuoš. M

Francijos Kabinetas 
Laimėjo Užgyrimą

PARYŽIUS. — Franci- 
jos parlamentas milžiniška 
balsų dauguma užgyrė Da- 
ladier kabineto politiką. Už 
balsavo 405, o prieš—169. 
Tas parodo, kad parlamen
tas užgyrė pasirašytą pak
tą tarp-Francijos, Vokieti
jos, Italijos ir Anglijos.
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Del Taksy Ant Automobilisty
Prieš New Yorko miesto majoro O’Brien pasirįžimą 

uždėti taksais automobilistus už pervažiavimą per mies
to tiltus, pasipylė didelė banga protestų. Kiekvienam aiš
ku;, kad šis Tammany Hall grafterių žygis yra pasimoji- 
mas kirsti ligi kaului biednuomenei, kad gavus pinigų ky- 
šiains ir riebioms algoms.

Majoras skelbia, būk šis aptaksavimas New Yorko au
tomobilistų yra daromas subalansavimui miesto biudže
to, kuris turi neigiamas puses, kadangi daug pinigų su
naudojama, esą, bedarbių pašalpom.

Tokis jo nusistatymas yra niekas daugiau, kaip dūmi
mas žmonėm akių. Kiekvienam aišku, kad ta suma bū
tų galima sudaryti iš kitų šaltinių. Pirmiausia reikia nu
mažinti visų miesto valdininkų (ne smulkių tarnautojų- 
darbininkų) riebios algos. Tos algos iki šiol siekia 20 
tūkstančių dolerių ir daugiau j metus. Galima sumažin
ti jos net 60 ar 50 nuošimčiais, ir tai dar tie valdininkai 
gautų labai perdideles algas, palyginant su darbininkais.

Antra, reikia uždėti taksai ant kapitalistų turto, esa
mo New Yorko mieste. New Yorke juk gyvena, be kitų, 
Morganas, stambiausias pasaulio kapitalistas.. Kuomet 
vargšai darbininkai priversti mokėti valdžiai taksus už 
įeigas, nutraukiant nuo savo šeimynos burnos, tai Mor
ganai per pastaruosius kelis metus nemokėjo taksų nei 
vieno cento! Kodėl Morganas negali sumokėti? Kodėl 
kiti! kapitalistai negali būti apdėti specialiais taksais?

Tai galimą padaryti, bet Tammany Hall nedaro, kadan
gi si demokratų partijos šaika yra Morgano ir kitų ka
pitalistų papirkta. Todėl Tammany Hall su savo majoru 
ir gitais valdininkais bando iščiulpti paskutinius syvus iš 
darbininkų ir apskritai biednuomenės. Andai ji Ipandė už
dėti taksus ant subvėmią važinėtojų, bet pamatė, kad bus 
sukelta didelė audra. Tuomet pasimojo ant automobilis
tų/kurių didžiuma, aišku, yra niekas daugiau, kaip darbo 
žmonės. Bęt ir čia sunku Tammany Hall praeiti sau
sai: pilasi bangos protestų. .Grąsinama, kad, jei tas įsta
tymas praeis, tai automobilistai atsisakys pildyti jį. .

Atsižiūrėdamas į tai, majoras O’Brien paskyrė nau
ją tyrinėjimą pirm, negu šis įstatymas bus pravestas. 
Tyrinėjimas bus pirmadienį, birželio 12 dieną.

Galingi protestai, pasirodo, priverčia buržuazijos val
dininkus skaitytis. Tai komunistai gerai žino. Todėl jie 
šaukia visus bedarbius ir dirbančius darbininkus suvieny
toju pajėgom kovoti už savo reikalus ir juos laimėti!

n

DAUGIAU DOMES Į PAŽINIMĄ 
MARKSIZMO-LENINIZMO!

Šiemet sukanka 15-kos metų jubilėjus Lietuvos Komu
nistų Partijos gyvavimo. Podraug šiemet sueina 14-ka 
metų nuo Amerikos Komunistų Partijos įsikūrimo. Kaip 
matome, abu jubilėjai mums labai svarbūs ir abu turi 
būti atatinkamai atžymėti. Tuo reikalu savu laiku bus 
pląčiau rašyta. '

.Šantikyj su tuo mes čia norime priminti tą faktą, kad 
be kitko viso, lietuviai darbininkai, tiek partiniai, tiek ne
partiniai turėtų daugiau kreipti domesio į lavinimąsi, į 
pažinimą komunistinių partijų vaidmens- ir uždavinių.

Lietuvių kalboj knygų ‘ tuo klausimu turime apščiai. 
Mfrką angliškai skaityti draugai, turi galybes progų pi
giai, įsigyti gerų knygų, išleistų International Publishers. 
Ši "įstaiga jau išleido apie 9-nius didelius tomus Lenino 
rą|tų. Pastarieji du tomai ypačiai labai svarbūs ir 
reikšmingi. Tai rinkinys Lenino raštų, apimančių laiko-
tarp į Rusijos proletariato su buržuazija kovų tarpe lie- būtų spausdinti žurnale 

............. " “ Draugai, skaitę šituos kaipo tęsinys per kelis, nu- 
Lenino raštus, nepaprastai pasitenkinę. Vertimai į ang- merius. Ir tuo skaitytojai 
lų*kalbą toki geri, taip lengvai išversta, kad smagu skai- dalimis galėtų atidžiau per- 
tyįi. '......................................................................................skaityti; išstudijuoti,* dėlto

International Publishers taįp jau išleido Stalino raštų! kad šiandieną yra svarbiau-

po$ dienų ir spalių revoliucijos.
Lenino raštus, nepaprastai pasitenkinę. Vertimai į ang-

du tomu apie leninizmą. Antrasis tomas tik šiomis die
nomis pasirodė. Šičia Stalinas plačiai ir esminiai 'per
stoto leninistinėj šviesoj įvairius klausimus, šantikyj su 
statymu socializmo Sovietų Sąjungoj, ir t. t.

Be to, International Publishers yra išleidusi kitokių au
torių eilę raštų, brošiūrų bėgamaisiais klasių kovos rei
kalais ir kt. Žodžiu, International Publishers nūnai vai
dina neįkainuojamą vaidmenį marksizmo-leninizmo sklei- 
dijno dirvoj.

Drg. V. Kapsukas rašo iš Maskvos, kad ten taip jau 
rtfjfinamasi išleidimu visos eilės Lenino ir Stalino raštų 
lielhvfų kalboj. Tarpe kitų, jis rašo, rengiama spjaudai 
Lenino “Imperializmas,” “Kairumo Vaikystės Liga,”

ALDLD ŠŲ VAŽI AVIMUI BESI AR11NANT 
-KANADIEČIU MINTYS DEL ATEITIES

ALDLD 5-to Apskričio, ko/ 
mite tas, svarstydamas AL
DLD reikalus Kanadoj, nu
matė reikalinga nekuriuos 
svarbesnius klausimus’ pa
kelti per spaudą, kad juos 
galėtų visi nariai4gerai ap^ 
diskusuoti, ir tada suvažia
vimo dalyviai geriau galės 
suvokti daugumos narių 
nuomonę ir tuo kolektyviš- 
kiau galės išrišti susivažia
vime pakeltus klausimus.

Praeitą vasarą draugo D.į 
M, Šolomsko rašytam laiš-| 
ke torontiečiąms buvo t pa
žymėta, kad, yra nekuriu 
draugų mintis, kad vietoj 
dabar leidžiamų ALDLD 
knygų būtų leidžiamas mė
nesinis žurnalas, kaip “Prie
kalas.” Tokio žurnalo lei
dimas tai būtų vienas iš 
svarbių klausimų; tai būtų 
ne mažas pasikeitimas mū-į 
sų organizacijoj. Užtai 
kas tą sumanė, tai jau senai 
tą sumanymą turėjo pakelti 
per spaudą, kad visi nariai 
galėtų gerai apsvarstyti.

ALDLD per sayo gyvavi
mo laikotarpį išleido gana 
daug gerų marksistinio-le- 
ninistinio turinio knygų; jų 
tarpe keletą apysakų ir 
mokslinių veikalų. Dabar 
tik mes tas knygas; turim 
skaityti, studijuoti, mokin
tis ir tą mokslą pritaikinti 
gyvenimo praktikoj, vėdi-i 
mui klasių kovos iki .perga-į 
lės. Bet dar rasis nemažai 
tokių draųgų-gių, kurie tų 
kųygų visai .ne arba .visai 
mažai- testųdiįavo. Taipgi 
rasis ir tokių, kurie net ir 
neperskaitė, knygų, kai kur 
guli sugrūstos bakse arba 
padėtos spintos lentynoj, 
kaipo kambario papuošalas.

ALDLD 5-to Apskričio 
komiteto yra mintis, kad 
vietoj leidžiamų knygų leis
ti mėnesinį žurnalą, kuris 
duotų daugiau darbininkiš
kos naudos. Štai del kokių 
priežasčių: Pirma, kadan
gi mes sudarom šiandieną 
klasių kovos programą iš 
kasdieninių bedarbių ir dir
bančių darbininkų reikala
vimų ir ant tų reikalavimų 
pagrindo stengiamės suvie
nytų darbininkų frontu ves
ti kovą.; Kaip tik toksai 
žurnalas galėtų duoti teore
tinių ir praktiškų straips
nių, nurodančių, kaip prak
tiškiau vesti klasių; kovą.

Antra; kaip kad šiais nįė- 
tūis išleidomęįm'ygą apie’be^ 
(Jarfię ir kitą įšleisin^ę!"a$įh 
sakų; tąi^kaip tik toše kny
gose telpanti raštai galima

s,

merius. Ir tuo skaitytojai
------„ JL- - ~

skaityti, išstudijuoti/ dėlto

—-------. •. *
šia pritaikinti teoriją prak
tikoj kaMiėųines: klasių ko
vos sukuryj.! , - '

Trečia, tokį žurnalą ge
riau būtų galima; išsiuntinė
ti visiems nariams tiesiogi
niai i (ypatingai, Kanadoj, 
kur su knygom! daug keb
lumo). Taipgi ibūtų galima 
gana daug; ‘išplatinti tarp 
pašalinių darbininkų, nepri
klausančių mūsų organizaci- 
w , ........

ketvirta, * (lar daug ran
dami ALĘ)Llį)i narių, kurie 
žiūri į mūsų draugiją kaip į 
knygų leidimo bendrovę, ne 
kaipo. į apšvietos ir klasių 
kovos organizaciją, nes kiti 
nariai tik del knygų joj pri
klauso. Jeigu būtų leidžia
mas žurnalas, tada žurnalas 
daugiau liktų kaipo draugi
jos organas, o pačią draugi

ąją geriau pastatytumėm ant 
aiškiai klasinės apšvietos ir 
klasių kovos pagrindo.

Juk mūsų nėrū tikslas, 
kad išleisti gražių ir gra
žiai apdarytų knygų, bet 
kad tos knygos, bendrai dar
bininkiška literatūra pa
siektų plačias visų sriovių 
lietuvių darbininkų mases ir 
paskleistų tarp' jų klasinės 

: apšvietos.
Kas metai ALDLD išlei

džia nuo 600 ikį 1,000 pusla
pių knygos. Jeigu mes tuos 
600 puslaįpių pįadalintumėm 
ant 12, thi gautumėm 50 pu
slapių mėnesinį žurnalą. 
Jeigu bus numatomas reika
las bent kuriais klausimais 
kokios teoretinės knygos, tai 
galima į kokį porą metų pa
sispausti, sutaupyti, sukelti 
finansų jos išleidimui.

Reikia Keisti ALDLD
Narystės Formą

Iki šiol lietuvis darbinin
kas, užsimokėjęs $1.50 į me
tus, skaitosi ALDLD nariu. 
Yra tokių narių, kurie atei
na bent sykį arba nei sykio 
į metus į kuopos susirinki
mą. Metines duokles valdy
ba iškolektuoja ir taip per 
metų 
Liet.
Mes nepajėgiame įtraukti 
daug * _
ir iš jų kiti priklauso tik del 
to, kad jie gali įsigyti pigiai 
knygas, o tų knygų įsigiji- 
mo tikslas palieka jų asme
ninis reikalas.

Mes Kanafloj. dar. susidu
riam šų tpkiįiĮs dalykais: du 
mrolįąi,; šęšdr^š / arba keli1 
'draugai, gyvendami vienam 
nąiųę, j ię rįemumatp reikalo 
turėti kiekvienas po nuosa
vą vieno turinio knygą, ir 
del to „atsisako mokėti nari
nę del knygų duoklę, o ki- 
!taip; drąugijos nąriu negali 
būti, dėlto išsibraūkia iš

metus priklauso Am. 
Darb. Lit. Draugijoj.

darbininkų į veikimų
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Apke Kovą su Provokacija 

ir Snipavimu
Johan Biuchner

(Tąsa)
Atskiri komunistai dažnai kalba, kad 

jeigu atvirai statyt klausimą apie pro
vokaciją, tas žemins partijos autoritetą. 
Tai netiesa! Partijos autoritetui daug 
didesnę žalą neša policijos, jos šnipų, 
slaptų jos agentų, lendančių į revoliuci
nį darbininkų tarpą akyplėšiškumas, par
tijos autoritetui daug daugiau kenkia 
partijos pasyvumas ir apsileidimas kovoj 
su provokacija, partijos autoritetui daug 
daugiau kenkia sistematū^ dešimčių ak
tyvistų pravirtimai, silpninantieji masių 
pasitikėjimą partinę orgahizacija. Ir tas, 
kuris supranta, kokią žalingą reikšmę 
turi, pavyzdžiui, šnipavimas fabrikuose 
ir įmonėse, ta viena iš svarbiausių kliūčių 
komunistų įtakos stiprinimo darbe įmo-! 
nėse, tas tokiu abejingu keliu negins 
partijos autoriteto. Partijos autoritetui 
daug daugiau kenkia visiškas provoka
torių ir šnipų palikimas nenubaustais. 
Šitoj prasmėj galima būtų duot daug pa
vyzdžių. Argi ne charakteringas toks 
pavyzdys: <

1928 metais Franci jos kompartijoj 
dirbo tūlas Žuberis, kuris naudojosi ži
nomu pasitikėjimu ir pildė rimtus parti
jos uždavinius. Bet štai partiją pasiekė 
žinia, kad Žuberis—tai Francijos polici
jos agentas. Žuberį pradėjo sekt, kad 
patikrint tas žinias. Bet nespėjo drau
gai nuvest iki galo ištyrimą, kaip Žube
ris pajutęs, matyt, negera, pasislėpė, su
spėjęs pagrobt su savim partijos pini/ 
gus ir eilę dokumentų. Žmogus, įtaria
mas, buvo prileistas prie partijos doku
mentų ir pinigų! O dabartiniu laiku Žu
beris ramiausiai, nieko nejudinamas, gy
vena Alžire, kur dirba radio stoties vįv_ 
šininku. J F ‘

Kitą pavyzdį galima privesti iš An
glijos kompartijos praktikos. Anglijoj 
pevonšire yra specielė jauniems žvalgy
bininkams mokykla. Toj mokykloj In- 
teligence service mokina savo stažerius 
visų kriminaliniai-policinio meno rūšių, 
iki išlaužymo spynų ir nusileidimo triu- 
ba, kuria vanduo nubėga nuo stogų. Bet 
tie geltonieji Anglijos studentai reikalau
ja, žinoma, ir vadinamos “gamybinės” 
praktikos. Ir štai keletą metų atgal, ka
da buvo Anglijos kompartijos CK ple
numas, atvažiavo tokių jaunų stažerių 
grupė, su vyresniu žvalgybininkų prieša
kyj, ir kuomet iš namų, kur posėdžiavo 
plenumas, išeidavo CK nariai, vyresnis 
žvalgybininkas kreipdavosi į savo “stu
dentus”: “Štai misteris Polit”, “šis mis
teris Galacher” ir tt. Tą vaizdingą mo
kinimą jie vesdavo visiškai nekliudomi. 
Argi nėra privestas pavyzdys parodymu 
to akyplėšiškumo, kurį rodo žvalgybinin-

i1 i ,
kai, pasekmėj to, kad jiems neduodama 
tinkama atspara;

Yra ir, kitos rūšies prietaras. Kom
partijose y rd išsiplatinusi panaši nuo
monė—šnipavimas ir provokacija—neiš
vengiamas piktas; kol bus klasių kova, 
tol neišvengiami šnipavimas ir provoka
cija. Reiškia, reikia kovot ne su snipa
vimu ir provokacija, vo reikia kovot del 

. .pasaulinės revoliucijos... Kad,provokaci
jos ir šnipavimo metodai bus tol, kol bus 
kląsė, kuri vartos tuos metodus įsaky
mui savo viešpatavimo, tai įiesa.' • Bet 
manyt, jog su šnipavimu ir prpyokacija 
todėl nereikia kovotu tai Viena i§ ;blbgiau- 
shf oportunizmo rūšių-, tai—savo rūšies 
fatalizmas, tolstojiška “nesipriešinimo 
piktam” filosofija, beviltiškumo ir “su
dėtų rankų” prieš didžiausią piktą teori
ja. ; , . . . ...........

Valdančios klasės išnaudoja niekšišką 
provokacijos ir šnipinėjimo ginklą silp
ninimui, griovimui ir sudaužymui revo
liucinio darbo žmonių fronto. į JKol kom
partijos nenugalės tokio miesčioniško 
prie provokacijos atsinešimo, tol jos neš 
sunkias ir skaitlingas aukas del savo 
lengvo atsinešimo tame klausime.

Buržuazijos Diktatūros Fašizacija ir 
Provokacijos Augimas

Provokacija tai buržuazinės valstybės 
kovos metodas su komunistiniu judėji
mu. Provokacijos augimas dabar augš- 
čiaūsįai yra surištas, su visa buržuazijos 
diktatūros sifetembs fašizacija. KIPK 
XI plenumas pažymėjo savo tarime: “Or
ganiškai išaugdamas iš vadinamos bur
žuazinės demokratijos, kaip užkaukuo- 
tos buržuazinės diktatūros formos, fa- 

! šizmaš,fkaįp apnuqginta bųržudzin^s dik
tatūros forma paSfšti’infe 1Visus /darbo 
žmonių numalšinimo ir priespaudos me
todus, privalomus kapitalistinei tvarkai 
ir neatskiriamus nuo visos buržuazijos 
diktatūros sistemos.

Buržuazija iškelia ir suformuoja fa
šistinį režimą, susipynus su buržuazinės 
diktatūros likučiais, eidama prie klasi
nių proletariato organizacijų sudaužymo, 
kompartijų pavergimo, ypatingų, kari- 
niai-teroristinių organizacijų sudarymo, 
nepriklausomai nuo panaikinimo ar išlai
kymo parlamentinių formų.” Reiškia, 
fašizmas “paaštrina visus darbo žmonių 
numalšinimo ir priespaudos metodus.” 
Suprantama, kad su fašizmo augimu su
rišta ir provokacijos ir šnipavimo meto
do sustiprinimas, lošiančių milžinišką ^o- 
lę “klasinių proletariato organizacijų 
daužyme”—pirmoj eilėj kompartijų dau
žyme. f

(Tąsa bus)

I
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darbininkų judėjimo. Žino- mokėti $1.50,daugiau ar ma- ram darbui; <su Lietuvių ■;= 
ma, tas atsitinka su mažiau žiau, kaip nutars suvažiavi- j Darbininkių feušiviehijimu 
klasiniai susipratusiais dar- mas. Antra, nariai, kurie j Amerikoj ir su; Proletarų 
bininkais. Tas yra svarbu.

Dari viena, mes turim veik l 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj 
draugijų ’ knygynus, pilnus 
įvairių knygų, darbininkai 
gauna jų paskaityti, jeigu 
tik nori. Ir1 būtu kvaila 
kiekvieną-: ALDLD narį pri

būti,deltd išsibraūkia iš.Versti užsimokėti $1.50 ir 
draugijos ir atitolsta nuo paimti išleistas knygas, nes 

kitaip praras nario teises.

v
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“Dvi taktikos” ir kt. Gi Stalino “Leninizmo klausimai” 
—rengia minskieČiai. t

Taigi marksizmo-leninizmo raštais dąr dabiau prątur- 
tėsime. / . /

Daug mūsų draugų šiuo tarpu nedirba. Turi jie daug 
laiko. Knygų skaitymui galima gauti labai prieinamo
mis išlygomis. Todėl reikia skaityti, mokintis, draugai!

Lavinimosi klausimas, be abejo, bus diskusuojamas 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos su
važiavime^ būsiančiam liepos 3 dieną. Lai ALDLD kuo
pos, veikėjai ir visi nariai 'svarsto, kaip pas mus pakėlus 
lavinimosi laipsnį. i

t — i . t
Musu nuomonė yra seka

ma: Kadangi ALDLD kas 
kart labiau įsitraukia ir turi 
įsitraukti į klasių kovą, į 
tarptautinį darbininkų judė
jimą, tai mums labai svarbu 
padidinti organizacijas na
rių skaičiumi. O,kad tą at
siekti, tai reikia padaryti 
dvi narines mokestis: viena, 
narys, kuris nori gauti kny
gas arba žurnalą, jis turi!

[nenori būtinai įsigyti tij Meno Sąjunga, šios rorgani-'. > 
'knygų, bet sutinka būti W 
draugijos nariais ir dirbti darbininkiškų kūnų skleidi-j 
darbininkų klasės labui, tai mu* klasinės apšvietos ir bu-, 
tokiems nariams turi būti davojimui bendro darbinin-/ 
daug mažesnė narinė duok- kli Prleš /
lė, maž-daug po 10c, bedar
biams po 5c į mėhpsL į To-' 
kiu būdu mes galėtumėrti j »
gauti dar kelis tūkstančįus į ]jaJ Y. Valstijoj !'
naujų narių. (Ypatingai n . p . •.
Kanadoj galima būtų padi- UarDal raK,l° 
dinti narių skaičių, nes į New Yorko valstijos dar- 
daug darbininkų, tik del to bo departments fąįfortuo- • 
neįstoja, kad negali sugrąį-■L-'— 
byti $1.50). Reikia stengtis 
ALDLD padaryti didele ma
sine organizacija, tikru dar
bininkiškos apšvietos ir kla
sių kovos įrankiu, daugiau 
rengiant paskaitų, prakalbų, 
savitarpinio ląvinįmęsi mo- 

; kyklėlių. Rišti arčiau bend-

ALDLD 5-to Apkš. Sekr
I > i K. Dainiunas. L Hi nil'

h

ja, kad per mėnesį tarp ba
landžio vidurio ir gegužės 
vidurio darbai paaugo 3.2 
nūoš. ir darbininkams išmo
kėtų algų suma padidėjo 5.8 
nuos. Bet £ai greičiausia 
bus pakilimas ant popieros, 
idant .sulaikyti.bedarbius > 
nuo kovos uz pašalpą.

»
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July. 1933
VEIK TRIJŲ DIENŲ ŠVENTĖJE. ANTRADIENĮ FOURTH OF JULY. AIŠKU, JOG PIRMADIENI FABRIKAI IR MAINOS NEDIRBS TAI PUIKI PROGA BUS PAMATYTI NEW YORKį, ATVYKUSIEMS IŠ KITUR, PASIMAUDYTI JŪROSE IR DALYVAUTI SAVO DIENRAŠČIO PIKNIKEULMER PARR

Brooklyn, N. Y.

ATSIBUS

Foot of 25th Ave..
Šokiams Grieš Dvi 

Orkestros:

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

Meno Orkestrą
Iš ELIZABETH, N. J.

Abi iš 8-niij KavalkųMuzika Grieš be Persto jimo

'C

Muzikos ir Sporto 
Programa

NEW HAVEN
---------- SU-----------

BROOKLYN

i * 1 ■1 1 ■ ■ ? Į /

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės

&
k
• J

LŪS Jaunuolių KuoposLoš Indoor Baseball
Apart WILKES BARRE AIDO CHORO bus NEWARKO SIETYNO CHORAS, EUZABETHO BANGOS CHORAS, GREAT NECKO PIRMYN CHORAS ir BROOKLYNO AIDO CHORAS. Visi trauks revoliucines dainas savo dienraščio iškilmėje.
Stebėtinai Žema Įžanga, Tik 35 Cent. Ypatai

Tuom tarpu Brooklyne įvyksta du nacionaliai suvažiavimai: ALDLD ir viso darbininkiško jaunimo suvažiavimas. Į suvažiavimus atvyks 
delegacijos nuo Chicagos iki Bostono. Tad iš tolimųjų kolonijų svečių bus skaitlingai.

MAN
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s?

FIODOR GLADKOV > Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.

CEMENTAS
I 4 ‘ . J

Susiorganizavo Jaunuolių Kuopa

(Tąsa)

Išsikišo arklio snukis. Ant vežimo juo
davo, kaip šešėliai. Jų daug ir vežimas 
atrodo labai didelis.

—Sustokite! Kas toki?—Glėbas atsisto
jo prieš arklį ir laikė paruoštą šautuvą.

—Sužeistieji.
—Parolius? Perlaidas?
—Kokio tau, po velnių, reikia paroliaus? 

Ar aklas, kad ant galvų raudonarmiečių 
kepurės?

išlėkė liepsna, ir signalinė ugnis iškilo. Pa
sigirdo dideli žingsniai, ir berankis dingo.

—Tfu, po velnių, paleidome! Sergiejau, 
vykimės jį. Pagauti!

Glėbas dingo tamsoje, tik jo batai atsi- 
mušdinėjo į akmenis nakties tamsoje. Ak
menys ritosi nuo smarkių kojų smūgių. 
Sergiejus skubinosi paskui jį. Jam atrodė, 
kad jis neišpasakytai lengvas.

—Sustok! Sustok, nes nušausiu, kalės 
vaike! Sustok!—Kaip veršis, šaukė Glėbas 
ir viskas nutilo.

—Na, kaip mūsų reikalai?
—Nueik į frontą ir sužinosi..i Jūs sė

dite, kaip žiurkės namie, o mes turime muš
tis. Mes kaujamės prieš kanuolių kulkas. 
Na, nieko svarbaus. Gaudome tuos kalės 
vaikus, kaip žiurkes. Rėkia, žviegia, kaip 
kiaulės. Sugavome apie pusę šimto oficie- 
rių ir visus į šmotelius! Tik akis išvertė, 
kaip varlės. O dvi jų slaugės šiandien pa
sitarnavo visai mūsų grupei... O paskui 
sušaudėm. Pastatėme jas pakalnėje. Vie
na iš jų šaukia: Chamai, prakeiktos bež
džionės!—Pervertėme kojomis į dangų. 
Antra ir vėl šaukia: Chamai, mužikai, pra
keikti svoločiai!—Ir tą augštyn kojomis. 
Taip, kad ten jų motinas kur šiaip ir ki
taip! Ne tie laikai.

—Na, o kaip, ar reikalingas jums padrū- 
tinimas? Laukiate?

—Kokiam velniui padrūtinimas!? Mes 
ir be padrūtinimų greitai juos visus pasių
sime pas Duchoniną į pragarą. Pas mus 
užmuštų—tik nusispjauti. Sužeistųjų — 
štai tik pirmoji grupė. O kiti visi su šau
tuvais apkasuose. Mes ant kalno ir juokia
mės, o jie sulindę į skyles ir bijosi iškišti 
snukį. Tikras juokas. Apsidirbsim.

—Na, gerai, draugai. Važiuokite.

Belaisvis Su Tuščia Rankove
Kalnai žydėjo rakietų šviesa. Nakties 

“tamsoje jos baisiai kalbėjosi. Sergiejus ir 
Glėbas, laikydami rankose šautuvus, lipo 

; į kalną, laikydamiesi tarpe krūmų. Signa
linės ugnys, kaip pėdai, vertėsi į orą, trū
kinėjo, paskleisdamos šimtus kibirkščių ir 
dujų. Praėjo pro skerdyklą: tvoros nėra, 
durys ir langai išlaužyta. Gal būti, ir čio
nai už sienų sėdį priešai su paruoštomis 

< jiems kulkomis?
—Sergiejau, eik atsargiai, kaip, katinas, 

nepaliesk krūmų, laikyk tvirčiau šautuvą. 
Mes jį sugausime gyvą.—Glėbas išsitiesda- 

l*mas, kaip tigras, atsargiai ėjo pirmyn. Ser- 
t^giejus neišpasakytai džiaugėsi Glėbo su- 
1J gabumu. Jis, neatitraukdamas akių nuo 

signalinių ugnių, džiaugėsi, nežinodamas 
,to... Drebėjo jo rankos ir kojos, lipant per 
skalas. Šakos ir vortinkliai kabinosi už

* ♦ jo veido...
Naktis meluoja apie atstumą: atrodo, 

į’kad arti, tai toli tos šviesos. Bet kada
* * leidžia rakietas, tai šviesa aiškiai1 apšvie
ti čia'jų leidėją. Jis tyego per kalną, sukosi,

dęšįnę ranką, ir į. ęyą lėk,ė sįgna- 
nfiės’uįhys. Rūkiėtų šviesa apšviesdavo jo 
kareivišką mundierą, kepurę ir kairę tuš- 

\ čią, besisupančią rankovę. Glėbas ir Ser- 
gięjus abu kartu pritūpė, pasižiūrėjo viens 

: į kitą ir suprato.. • 4 ' ! ' > •
—Draugę Glėbai; ar tu matai? Būtinai 

J: paimti gyvą. ■ \ )
—Būk drąsus, sek mane, ir mes jį tu-

* rėsime. .. K ,, '..
Sergiejus galvojo apie tai, kad dabar 

berankių yra daug. Kraujas smarkiai pla
kė. Sergiejus į juos visada atsinešdavo ne- 

b *J)Helankiai. Tuščios rankovės jį baugino. 
Jo brolis Dimitrius taipgi su tuščia ranko- 
ve ir slaptingas, kaip šešėlis.

•\ Berankis sustojo ir pasiklausė. Pasuki- 
;; nėjo galvą į abi puses. Stovėjo į juos 

’nugara, ir jo veido labai » mažai matėsi. 
' Sergiejui pasirodė, kad berankio nosis nu- 

leista, kaip vanago. Kaip deganti angis,

Sergiejus lėkė taip lengvai, negird,ėda
mas, kąip kojosį atsimušdinejo į akmenis, 
ir nejausdamas, kaip šakos mušė jam per 
veidą. Prieš ^ergiejaus akis pasirodė grei
tai bėgantis arklys1. Suprunkštė, sudundė
jo akmenys, sumosavo arklys uodega ir 
dingo. Ten, kur jis buvo,—prieš Sergiejaus 
akis pakalnė. Toli girdėjosi arklio kanopų 
trypimas. Glėbo nesimatė ir nesigirdėjo. 
Negalima buvo atskirti nuo kalno, kur bu
vo jūros ir kur dangus nakties tamsoje. 
Tolumoje matėsi tamsus miestas, kaip koki 
kapai. Užpakalyje jo matėsi kitos signa
linės šviesos. Ant pat kalno augštumos 
taipgi kilo rakietos. Nuo kalno, kaip ko
kios angys, kraipydamosis jos plaukė į pa
kalnę ir sproginėjo.

Apačioje, pakrantėje girdėjosi kokis tai 
kriokimas—žmonių, o gal šunų už kaulą. 
Stuksėjo akmenys keno tai žarstomi. Ser
giejus suprato, kad ten yra Glėbas ir be
rankis. Vienas iš jų turi mirti.

Sergiejus skubinosi į pakalnę, sukelda
mas dulkes ir kojomis spardydamas akme
nis. Berankių yra taip daug, bet kodėl 
taip jis neramus?

Klonyje Glėbas buvo susirietęs, kojomis 
spardė akmenis ir rėkė. Sergiejus pama
tė, kaip jis spaudė keliais vyrui krūtinę ir 
jį smaugė. — ' • ;

—Meluoji, niekše! Neištrūksi! Galas, 
prakeiktas sutvėrime! Sergiejau, pagelbėk, 
iškrėsk jam kišenius!

Drebančiomis rankomis Sergiejus iškrė
tė belaisviui apvalkalo ir kelinių kišenius. 
Atrado tiktai dėžutę su brėžukais, tabaką 
ir duonos. O kada palietė tuščią kairę ran
kovę, tai apmirė ir prakalbėjo:

—Glėbai, aš tą nujaučiau... Tai mano 
brolis. Taip, tai mano brolis. Glėbai, aš 
jį tuojaus užmušiu! Aš jį sušaudysiu!

—Gerai. Surink jo ginklus, jie ties ma
no kojomis. Na, o tu kelkis, prieteliau. 
Sergiejau, laikyk paruoštą šautuvą, kad ne
pabėgtų... Na, o jeigu jis tavo brolis, tai 
gal manai jo pasigailėti? Na? Ką pasaky
si jo užtarimui?

Sergiejus matė sužaibavusias Glėbo akis.
—Glėbai, pamesk juokus! Arba vesk jį, 

arba aš jį užmušiu ant vietos. Ir tu ne
turi teisių kalbėti su manim tokiu tonu.

—O, taip, na, nepyk...
Sergiejaus drebėjo rankos ir kojos. Di

mitrius atsistojo ir norėjo nusikratyti, bet 
jo ranka buvo kaip sukaustyta Glėbo ran
koje. Kosėjo. i

—Sėhgiejau, ir vėl nelauktas susitikimas, 
—pradėjo Dimitrius. ! ' !' į

—Bet jau tu ųesirodyk tokis kovotojas 
šio piktuolio akyse. Su raudono pulko kor 
mandieriūm Čumalovu mes jau buvome sur 
sitikę Įpapo tėvo namuose tada, kada jis 
grobe JjuQS. Gaila,' kad tada nebuvo ten 
mano brolis Sergiejus: aš būčia peršovęs 
jam jo. kvailą galvą. Mano vienintelė 
ranka dar yra tinkama tokiam darbui.
' Glėbas pasilenkė prie jo veido, bet ran

kos nepaleido:
—Taip, netikėtas susitikimas, pone pul

kininke. Tavo tėvo sode aš padariau didelę 
klaidą: jau tada reikėjo jus padaryti ne
kenksmingais darbininkijai. Na, einame; 
draugas Čibis mokės priimti tokį svečią.

Dimitrius juokėsi ir tas trukdė jam kal
bėti:

(Daugiau bus)

BALTIMORE, Md. — Jau 
buvo pranešta, kad yra orga
nizuojama jaunuolių kuopa, ir 
keletas narių susirašė. Birže
lio 3 dienų buvo pirmas jau
nuolių parengimas. Parengi
mas nebuvo pasekmingas del 
kelių priežasčių. Svarbiausia 
priežastis bus, kad nevisi mes 
įvertiname svarbumų organiza
vimo jaunuolių ir jų parėmi
mų. Dar nekurie vis mano, 
kad tai nebus galima tas dar
bas atlikti. Tai daugelis, ku
rie ir būtų galėję, bet neatsi
lankė į parengimų. Kita prie
žastis, tai pasitaikė oras gana 
šiltas. Nepaisant to, davė 
kiek moralės ir medžiaginės 
naudos minėtas parengimas.

Programa pildė šie draugai: 
A. Stanton, vietos jaunuolis, 
pakalbėjo, ką jis mano apie 
jaunuolius ir jų padėtį. Jis 
gerų pradžių padarė, ir ateityj 
'galės'gana gerai kalbėti. B. 
'Fulton pasakė labai gera pra
kalbų. Visi jaunuoliai jų gi
ria. Nekurie išsireiškė, kad
ir nenorint buvo priversti 
klausyti. Nes ji kalbėjo labai 
patraukiančiai. Birž. 5 d. turė
jome jaunuolių susirinkimų; 
galutinai susiformavo kuopa; 
ir kartu suorganizuota sportas. 
Pirmos “bolės” praktikos bus 
scredoj ir pradės žaisti. O ket
verge (reikėtų datos.—Red.) 
bus pirma praktika Jaunuolių 
Orkestros. Netik kad jaunuo
lių kuopa susiorganizavo, bet ir 
Jaunuolių Orkestrą. Tai bus 
vienas iš didžiausių ir svar
biausių darbų Baltimorėj.

Dabar tik lieka suteikti jau
nuoliam daug paramos nuo 
mūsų organizacijų.

ALDLD 25 kuopos susirinki
mas draugai sudėjo daugiau 
kaip $4 del jaunuolių. Taį 
gera parama.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PLAINFIELD, N. j.
L.D.S. 33 kuopos men. susirinki

mas įvyks trečiadienį,' birželio 14, 
1933; L, D. Kliube, 408 Court St. 
Elizabeth, N. ' J.) Pradžia 8-tą vak 
vakare, ; j

Drauges ir draugai! būtinai turi
me dalyvauti šiame susirinkime, nes 
daug svarbių dalykų yra del apkal
bėjimo.

LDS 33 kp. Sekr. V. K. Sheralis.
(137-138)

TORONTO, CANADA
16 dieną birželio, 8 vai. vakare, 

Lietuvių Svetainėje, 382 Quepn Str. 
W. įvyks visų Toronto lietuvių orga
nizacijų bendro fronto susirinkimas, 
į kurį yra užkviestos viso lietuviš
kos organizacijos.

Bendro fronto suirinkime bus 
svarstoma darbininkų ekonominiai 
klausimai, kdrie dabartiniu laiku lie
čia kiekvieną dirbantį ir bedarbį dar
bininką. Todėl kiekvieno darbininko 
pareiga kuo skaitlingiausiai atsilan
kyti į* šį svarbų susirinkimą, nežiū
rint, kokių jis įsitikinimų būtų, bet 
visų darbininkų šiandie reikalai yra 
vienodi, tai yra: kova už didesnį duo
nos kąsnį, kas ir bus tiktai svarsto
ma, o religiniai ir politiniai įsitikini
mai bus neliečiami. Vairas.

Į jaunuolių suvažiavimų nu
vyks gana skaitlinga delegaci
ja iš Baltimorės.

Einant per stubas ir kalbi
nant, kad leistų savo jaunuo
lius prigulėti prie darbininkiš
kų organizacijų pačių jaunuo
lių, tai nekurie tėvai mano, 
kad jų jaunuoliai jau nebus 
darbininkai, nes jie išeis moks
lus, ir jiems jau nereikės sun
kiai dirbti; nebus jau jų vai
kai tokie juodi darbininkai, 
kaip kad jų tėvai yra. Rei
kia pasakyti, kad tie tėvai la
bai siaurai mato gyvenimų. 
Jie pamiršta, kad jų vaikams 
išėjus mokslus reikės atsistoti 
darbininkų eilėse, nežiūrint, 
kad jis ar ji išeitų ir gana 
augšta mokslų, šis ekonomi
nis krizis vis daugiau ir dau
giau stumia ir mokytų žmonių 
į bedarbių eiles. Dabartiniu 
laiku yra desėtkai tūkstančių 
jaunuolių užbaigę įvairias 
mokslo šakas, profesijas, bet 
darbo niekur negauna. Tokių

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre , Aido Choro narių 

žiniai! Drauges < ir dyąugai,kurie 
nebuvot choro pamokose H sykiu su
sirinkime, Jsitemykit, kad choro pa
mokos perkelta. Dabar bus seredo- 
mis, toj počioj vietoj ir tuom įračiu 
laiku. , todėl visi' laiku pribūkit.

(137-138)

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. Šmitienė.
(136-137)

V AK AC1 JOMS VIETA
'Puikiausia rvietfeų vAkacijotfi, *na- 

maš ant puikaus kairio, aplihkiii di
deli medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upė, tyras vanduo maudytis.

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

Kaina tik $10.00 j savaitlę
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.

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

įvyks 13 d. birželio, Lietuvių svotai- i 
nėję, 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)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK [

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM ,

Dabar galima gauti įas

J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna Ave.

Taipgi pas jį galima gauti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvys.

mokytų jaunuolių buvo de
monstracija Washingtone ir 
reikalavo, kad Rooseveltas 
duotų jiems darbo; o kas me
tai jų armija didinasi. Tad 
tokis manymas, kad jų vaikai 
pabėgs iš darbininkų klasės, 
yra labai klaidingas. Gal vie
nam iš 100 ir pasitaikys kokį 
mizerną biznelį varyti vienoj 
ar kitoj šakoj, o dauguma jų 
bus nustumti tiesiog į bado 
nasrus, į skurdą. Jei tie tėvai 
matytų savo vaikų likimą, tai 
jie ne tik kad leistų savo vai
kus į jaunuolių kuopas, bet ir 
ragintų juos lankyti jąsias ir 
organizuotis. Nežiūrint, kad 
jie dabar taip ir mano, bet 
gyvenimas juos pertikrins, ir 
gana greitu laiku.

Bolševikas.

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre ir apielinkės lietu

viams darbininkams ir darbininkėms 
žinotina.'. Birželiu (June) 13-tą dieną 
bus labai :dideiiš masks' mitingas, tai 
yra šaukiamas bedarbių; atsibus Dar
bininkų Centre, 325’ E. Market St. 
Pradžia 7-tą valandą vakare, todėl 
visų bedarbių ir dalį laiko dirbančių 
pareiga skaitlingai dalyvauti.

Kviečia Bedarbiai.

LAWRENCE, MASS.
Antradienį, 13 birželio, 7:30 vai. 

vakare įvyks svarbus masinis susir- 
rinkimas protestui prieš deportacijas. 
Bus geri kalbėtojai:-Barney Creegon 
ir June Croll, pastararoji yra Texti
le Workers unijos organizatorė. Atsi
bus Rusų svetainėje, 287 Erving Avė.

L. K .Biuras.
(137-138)

SCRANTON, PA.
LDSA 54 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks 14 birželio, scredoj, pas 
drg. O. Janušauskienę, 622 Ferdinand 
St.. 7:30 vakare.

Todėl visos pasistengkite atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų.' Reikės 

Į rinkt delegates į konferenciją ir kuo
pos valdyba sekančiam pusmečiui.

O. J.
(137-138)

PITTSBURGH, PA.
Šeimine APLA Vakarienė Įvyks' 

Nedelioj, 25 Birželio, 1933 Liet, Moks
lo Draugijos Svet.;,Pradžia :3(> yąl/ 

vakarę. • 142 Cįrr St.,* JPbg, Pa.
Visi kviečiami dąlyyadtl. Apart ge

rų valgių ir gėrimų bus ir puikus 
programas, kuriame dalyvaus .'lietu
vių jaunuoju prkehtra;. taipgi ir dai- 
ninkų. D.( Ždaniutę, Wilkes Barre 
darbininkų! čnoro vedėja, - taipgi da
lyvaus prqgYamei Tai pirmu sykiū 
čia Pittsburghe jinai' piasirodys. Ka
dangi tup pačių sykiu vakarienėj da
lyvaus ir APliA 25 Seimo delegatai, 
tai ir daugiau kas nors dalyvaus pro- 
grame. Turėjime draugu ir drau
gių iš Chicagps, Detroito, Cleveląn- 
do, Young’stowno, Akrono, New Yor- 
ko ir kitų miestų. Smagu bus vi
siems bendrai susipažinti, pasidalin
ti mintis, išgirst programų, pasiso
tinti ir tt, Įžanga tiktai 25 centai.

Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje pirmas Apskritys, reng
damas šią vakarienę su programų, 
rūpinasi, kad visi atsilankiusieji bū
tų patenkinti, į Todėl įširdingai kvie
čia visus dalyvauti. 1

Subatoj, 24 d. birželio, Lietuvių 
Darbininkų Kliube, 1335 Medley St., 
N. S. Pittsburgh, Pa., rengiama 
priešseiminis vakarėlis. Daugelis de
legatų jau bus šiame vakarėlyj ir 
todėl bus proga susipažinti. Bus ge
ra muzika. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Kviečiami visi dalyvauti.

Komisija.

CLEVELAND, OHIO
Birželio 13 d. atsibus ALDLD 190 

kp. susirinkimas, į kurį kviečiami vi
si nariai atsilankyti. Kaip matote, iš 
pranešimų, tai šiame susirinkime rei
kės svarstyti ir rinkti delegatus į 
nacipnalį ALDLD suvažiavimą, kuris 
įvyks liepos 2-rą d.; taipgi jr^iK^s 
rinkti delegatai į 15-to Apskričio 
konferenciją, kuri įvyks birželio 25 d. 
Reiškia, daug svarbių reikalų turėsi
me apsvarstyti, todėl visi nariai, ku
riems tik svarbu organizacijos rei
kalai, būtinai šiame susirinkime da
lyvaukite.

Sus. įvyks Slavėnų svet., 15810 
Holsman Avė., 7:30 vai. vakarę .

. ' ’ . ’ Sekret. J. ž,

TORONTO ONT. CANAPA
A.L.D.L.D. 162 kuopos mėnesinis 

susirinkimas 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)

BRAND

SOVIETŲ KENUOTI PRODUKTĄ!
iš

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

* <• .

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

ra ir su apsauga vitaminų.

261 Fifth Ave*, New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St», 

San Francisco, Cal.,

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION

“SOCROS” VIRINIU

JOYAL STU RCEOW
FILLETS

‘4ERVE

NELMA STURGEON
SPRATS IN OIL - SANDRE-SUDAK •

(Strimelės) (Su Tomcitėmis)
STUFFED PEPPERS

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

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

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choro susirinkimas įvyks 

penktadienį, June 16, Lietuvių Pilie- 
i čių kliube, 315 Clinton St;. 7:30 vai. 
j vakąre. Visi nariai ir pritarėjai 
‘ lyvaukit, nes bus svarbių reikalų 
| tarti.

da- 
ap-

Tos Žuvys Yra Puikup Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsįdaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.



Piriinadienis, fcirž. 12, 1935 1 I ’ i - • t ■ ■ 11 ;

.. Penktas Puslapiu* , \ - k-, .

Eastone ir Aplinkiniuose Miestukuose
Šilkų Audėjai Veikliai Organizuojasi

W. Unijos. Programa skam
bėjo sekamai:

Penkių dienų darbo savaitė 
ir po astuonias valandas į die
ną; 3-jų staklių sistema; pa
kelt 35-kius nuošimčius algas 
visiems šilkų darbininkams; 
šaukti visų unijų eilinius na
rius sudaryti bendrus šapų ko
mitetus kovai už viršminėtus 
obalsius, nežiūrint, prie kokios 
unijos jie priklausytų.

Perskaitęs užklausė, kas su
tinkate su šia programa, pa
kelkite po ranką?—Vienbal
siai. Prieš — nei vieno.

Bet Darbo Federacijos uni
jos vadai irgi nesnaudžia; 
trankosi po šiuos miestukus; 
rengia masmitingus; bando su
organizuoti vėl savo uniją, bet 
nesiseka niekšams, nes jie savo 
darbais puikiai įrodė darbinin
kams, kad jie tarnauja bosams, 
o ne. darbininkams.

lentowno ir jo apielinkės N. U. 
organizatorių, šis drg. nuro
dinėjo, kuriose vietose darbi
ninkai per kovą yra darbo są
lygas sau pagerinę; o kur ne
kovojo, ten esti išnaudojami 
iki žemiausio laipsnio. Jis sa
kė, kad “darbininkai iš Roose- 
velto administracijos jokio pa
gerinimo nesulauks, nes Roo- 
seveltas viską daro, idant pa
dėti stambiems kapitalistams, 
suverčiant bedarbės visą naš
tą ant darbininkų nugaros.” 

Jam užbaigus kalbėti, kal
bėjo dar vienas, išdėstydamas 
svarbiausius darbininkų gyve
nimo punktus šiame gyvenimo 
laikotarpyje. Abiejų kalbas 
delegatai entuziastiškai sveiki
no. Po to sekė raportai.

Kad išsidirbti tinka- į .. , . , , ... _------ .. j Is delegatų raportų paaiske- 
. -------------------- ! jo, kad Allentowne veik viso-
~ ™ G rr i se šapose yra suorganizuoti ša-Geguzes 20 d. Kon- . ., . . „ . ..._ .. s j , . .. pu komitetai. O Eastone ikiferencija jbuvo saukiama Al-L.;. .. , „ .

, , tt , • šiol veik neturėjome šapų ko-lentowne, Pa., Hungarų svetai- . . .* ;” ’ * mitetų. Pavienių priklauso
nemažai. New Jersey pusėje 
vienoj šapoj turime devynias- 
dešimts nuošimčių darb., pri
klausančių prie N. U. (mano 
pabraukta.) 4T

Negalima praleisti ir to, kad 
iš Eastono nieko nebuvo 
portuota apie N. U. veikimą, 
tas darė 
viams blogą įspūdį. Bet vei
kiausia nuo šios konferencijos Į darbininkai turi gauti u

Tekstiles 
nemažai 
Eastono, 

darbiniu-

. EASTON, Pa. — Šilkų dar
bininkai visoj apielinkėj mies
čiukuose ėmė organizuotis į 
kovą už duoną ir pastogę po 
vadovybe Nacionalės 
Unijos. Ir jau yra 
susirašiusių į N. U. 
Phillipsburgo šilkų
kų. Kas antrą subatos popietį 
ateina nauji būriai ir prisirašo 
prie N. Unijos. N.T.U. su
sirinkimus laiko Easton Ba
king Co. svetainėje, 34-36 No. 
7th St., o kai kurie išpildo 
aplikacijas šapose.

Iki gegužės 20 dienai šių 
metų N. T. Unija ir abelnai 
šilkų darbininkai neturėjome 
čia išdirba sau programos, kad 
galėtume k visi visoj apielinkė j 
statyti vienodus reikalavimus 
iš bosų.
nią programą, N.T.U. sušau-; 

. kė šilkų darbininkus į konfe- } 
renciją

galėtų ka-

sakyti, jei 
Federacijos

Gegužės 21 d. U. T. W. 
Unijos (Federacijos) organi-

izatorius ponas Wood su pora vadovaujami, 
(savo pasekėjų surengė masmi- Iatsitrenkė į

nėję, 520'Union St.
Mes, eastoniečiai N. T. U. 

nariai, susirinkę į savo mitin
gą, išrinkome , 15 delegatų 
į šaukiamą konferenciją, ir va
kare marš visi. Nuvažiavome 
kaip syki4 laiku, 8 valandą va
kare, nešinant to laiko buvo 
ir konferencija šaukta.

Suėjus į svetainę, svetainė 
jau buvo pilna delegatų. Jau
nuolis atidarė konferenciją, 
paaiškindamas 
svarbą ir kas 
konferencija 
abiejų lokalų 
Eastono N. T. 
ferencija buvo
kad sudaryti suvienytą frontą 
šilkų darbininkų visoj Lehigh 
Valley sekcijoj.”

Paaiškinęs apie konferenci- tuoti, konferencijos pirminiu-’ 
ją, pakvietė drg. Powers, Al-j kas perskaitė programą N. T. Allentowno

jtingą Allentowne, Pa., Tlunga- 
;rų svetainėje. Netikėtai ir aš 
;ten pakliuvau su kitais šilkų 
darbininkais. Įėję į svetainę, 
radome mažą būrelį žmonių, o 

(p. Wood iš Eastono drožia de- 
'magogišką “spyčių.” Daugiau- 
' šia. gyrėsi su Patersonu, N. J., 
(kad jie Patersone yra padarę 
•su’daugeliu šapų sutartis 
(kurios šapos nedarys su 

ra-{sutarčių geruoju, tai tas 
priversiu” su valdžios ir 

konferencijos daly- licijos pagelba. Perskaitė

; o 
jais 
jie |ve.
po- 
su- 

rašą algos lentelės, po kiek 
jar- 

konferencijos 'N. U. veikimas pagerės Easto-^dą, o apie kitus šilkų darb.,
ne, pradės organizuoti šapų įstakl ių skaičių ir dienų tai nei 
komitetus, nes per eilę mctųjgugu.
Eastono darbininkai 
stovėjo už Allentowno 
darb. kovoje. Veikiausia jie’*vaitę po 12 ar 
neatsiliks ir dabartinėje ko-įversti dirbti 
voje. ^nekalbant

Užbaigus delegatams rapor-Sstakles.
J Eastono,

ją šaukia: “ši 
yra šaukiama 
Allentowno ir 

W. U. ši kon- 
šaukta tam,

Pajieka bosų valiai. Va- , 
augščiau ^dinasi, bosai galės įsakyti dar- j pasitikėti, 

šilkų pilininkams dirbti 7 dienas į sa- 
15 valandų, 

ant 6-8 staklių, 
apie valandas ir

Phillipsburgo ir 
šilku darbininkai

gerai atsimena, kaip Federa
cijos vadai kovojo už algą šil
kų darbininkams 1931 m. virs- 
minėtuose miesčiukuose. Išve
dė šilkų darbininkus į streiką 
nova už algos pakėlimą, o fak- 
tinai už numušimą, nes viską 
darė, kad sulaužyti streiką ir 
tuomi padėti bosams įsteigti 
“rudo šunies kontraktus’’; nu- 
puldyti darbininkų pasitikėji- 
jimą savo spėkomis ant toliau, 
—kad darbdaviai 
poti darbininkams 
žemiausio laipsnio.

Galima drąsiai 
ne pardavikiški
vadų streikai čionais, tai šil
kų darbininkai nebūtų dasilei- 
dę tokio išnaudojimo savęs, 
nes jie jau buvo įsigiję pasiti
kėjimo savo spėkoms, kadan
gi per virš desėtką metų pir
miau keliolika streikų čia bu
vo laimėta, po kairesnių unijų 
vadovybe, ir net be unijų, pa
čių kaires nių darbininkų 

Tai 1920 m.
Phillipsburgą; N. 

J., Darbo Federacijos vadai; 
suorganizavo šilkų darbinin
kus, į uniją, išvedė į general į 
streiką ir pardavė. Darbinin
kai turėjo atgal grįžti dirbti 
už numažintą algą. 1929 m. 
vėl suorganizavo Eastono ir Al- 
lentowne savo uniją ir 1931 
m. Allentowno iššaukė į gene
ralį streiką ir Eastone kai 

(kurias šapas, ir vėl parda- 
Nors darbininkai kovos 

lauke laikėsi gerai, vienok ko
vos laimėti negalėjo, nes strei
ko vadai, tai yra Federacijos 
viršininkai visaip streiką sabo- 
tažavo, ir per tai streikai liko 
pralaimėti.

Dabar kai kurie darb. bijo 
nors ir geriausiai 

į unijai. N. T. W. Unija turės 
(sunkiai padirbėti, iki atgaivins 
1 nupuldintą darb. ūpą per Fe
deracijos vadus.

Dabar, kaip užsibaigė mas- 
mitingas pono Woodo? Užbai
gęs .savo spyčių, atsjkreipė į 4 ' '■ i * i • i

publiką aukų:’ “U. T. W. A. 
unijos iždai tušti. Nėra iš ko 
apmokėti viršininkams algų ir 
kitokiems reikalams.” Paskyįde 
savo porą ištikimų parinkti au
kų.

Tuo tarpu darbininkai ėmė 
reikalauti balso. Bet p. Wood 
neduoda ir uždaro mitingą, 
negavęs aukų nei cento.

Darbininkai pasipiktino ir 
ėmė eiti laukan, kalbėdamiesi 
tarp savęs: “Kaip mes gali
me remti bei priklausyti prie 
tokios unijos, kurioj negalima 
gauti nei balso ?” Darbininkai 
kalba, kad p. Wood turi ir ki
tą darbą, riebiai apmokamą. 
Wood dirbąs Eastono teisma- 
butyj.

Bet Prūseika ir Butkaus Eas
tone surengtose savo prakal-

bose pasmerkė Komunistų Par
tiją, kam Kompartija pasi
traukusius bei išmėžtus iš Fe-j 
deracijįs Unijos' dĮarbiiiiįikūs 
organizuoja į kairiąsias unijas. 
“Tuomi ji skaldo darbininkų 
spėkas,” jie Įtikinėjo dalyvau
jančius lijetuvius. savo prakal
bose. feet ar galėjo Kompar
tija į Federacijos Unijos vadų 
darbus žiūrėti per pirštus, ko
kius čia jie atliko ir po visą 
plačią Ameriką, kurioje yra 
vietos tokiems, kaip p. Wood. 
Jei Kompartija į tai būtų žiū
rėjus per pirštus, veikiausiai, 
kad ji nebūtų galėjusi gyvuoti 
kaipo tokia. Prūseikos ir But
kaus kritika prieš Komunistų 
Partiją yra nesuderinama su 
gyvenimu. ;

Darbo Vergas.

jos pareiškė ęekąftiąi, kuomet 
buvo prisiminta, Mcl tnors d>- 
Įiiiai pasidėtų prie Įcefeonės iš
laidų. “iftfes jos nektaetėme.” 
Kaip sau norit, kalbėkit, t>et 
čia ne gelbėjimas organizav. 
jaunuolių, bet priešingai, trau
kimas nuo jų energijos tame 
darbe. Nežiūrint, kad kalbė
toja ir geriausią patarnavimą 
davė tame darbe, bet atsaky
mą gavo šiurkštų ir dygliuotą: 
“Mes tavęs nekvietėme.” Ge
rai, kad tu atvažiavai ir pra
kaitavai, sakydama prakalbą, 
o dabar gali eiti pėsčia namo, 
nes “mes tavęs nekvietėme.” 
Aš šį pareiškimą skaitau la
bai rimtu faktu, kaip mūsų 
senos veikėjos atsineša linkui 
jaunuolių organizavimo. Pra
šau kiekvieną skaitytoją ląbai 
rimtai pamąstyti.

PIKNIKAS SU PROGRAMŲ
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS

Nedėlioję, 18 d. Birželio-June, 1933
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Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y., vadovaujamas V. Žiiko
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VA1Č10NI0 MEADOW GROVE, CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ. ĮŽANGA 15 CENTŲ YRATAI

PROGRAMOJE DALYVAUS KETURI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CHORAI: BROOKLY- 
NO AIDO CHORAS; NEWARKO SIETYNO CHORAS; ELIZABETHO BANGOS CHORAS IR 

GREAT NECKO PIRMYN CHORAS.

Bus prakalbos Ir įvairių sportiškų žaislų. Iš Brooklyno atvyks busais ir taipgi philadęlphiečiai 
rengiasi skaitlingai dalyvauti. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAIS

H.
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Iš Newarko, N. J. Lietuvių Organizacijų 
Bendro Fronto Konferencijos

Gegužės 12 d., 1933 m., 5th 
Ward Svet. 105 Jackson St., 
Newark, N. J., įvyko Lietuvių 
organizacijų bendro fronto 
konferencija. Dalyvavo 36 
atstovai nuo 12 organizacijų.

Konferencija svarbiausiai 
buvo šaukiama pasitarti, kaip 
sudaryti bendrą veikimą už 
bedarbių ir abelnai darbininkų 
tuoj autinius reikalus.

Konferencijoj abelnai pra
ėjo ta mintis, kad visos lietu
vių darbininkiškos organizaci
jos (politinės, apšvietos, kul
tūrinės, pašalpinės ir tt.), ne
paisant politinių bei religinių 
skirtumų, gali sudaryti bendrą 
veikimą už būtiniausius darbi
ninkų reikalus, už tuojautinę 
tinkamą pašalpą badaujan
tiems ir jų šeimynoms, už be
darbių ir socialę apdraudą 
darbdavių ir valdžios lėšomis, 
už sutrumpinimą darbo savai
tės iki 30 valandų, nenumaži
nant mokesties ir tt.

Jums, kaip ir visiems ki
tiems darbininkams, žinoma, 
jog dabar visų darbininkų pa
dėtis bloga ir juo toliau, tuo 
labiau blogėja, kad bedarbiai 
negauna tinkamos pašalpos, o 
pastaruoju laiku ir tą menką 
pašalpą, kokią iki šiol teikia 
tūlam skaičiui bedarbių, turčių 
klasė bando sumažinti, kad 
apsaugoti savo pelnus. Skur
das, vargas ir badas didėja. 
Taigi darbininkai turi ką nors 
daryti.

Tik susivieniję darbininkai 
visų tautų, visų sriovių, neat
sižvelgiant į politinius bei re
liginius įsitikinimus, gali pri
versti turčius ir jų valdžią su
teikti visiems bedarbiams tin
kamą pragyvenimą, jeigu ne
gali duoti darbo.

Konferencija, apart kitų ta
rimų, priėmė bedarbės klausi
mu reikalavimus ir išrinko 
veikiantį komitetą. Konferen
cija pasisakė kuo daugiausiai 
darbuotis už bedarbių rei
kalus.

Mes prašome jūsų savo su
sirinkime apsvarstyti konfe
rencijos reikalavimus ir tari
mus, o po to išrinkti savo at
stovą bendram veikimui su to
mis lietuvių organizacijomis, 
kurios dalyvavo konferencijoj. 
Mes prašome, kad jūsų org
anizacija prisidėtų prie ben
dro veikimo ir prisiųstų savo 
atstovą į konferencijos išrinkto 
komiteto posėdį. Visos orga
nizacijos, kurios nedalyvavo 
konferencijoj, jeigu sutinka 
stoti į bendrą veikimą už be
darbių reikalus, gali prisidėti 
prie,to darbo, prisiunčiant sa
vo atstovą į minėto komiteto 
susirinkimą. Taigi kiekviena 
organizacija gali patiekti sa
vo pasiūlymus bendram veiki
mui.

Mes manom, kad jums, kaip 
ir visiėmę kitiems darbinin
kams, rūpi ką nors daryti, kad 
gelbėti savo ir kitų darbinin-' 
kų gyvastį, kad kovoti prieš 
bedarbę, skurdą ir badą. Mes 
manome, kad jūs prisidėsite 
prie bendro veikimo už tuo-

jautinius darbininkų reikalus 
ir prisiusite savo atstovą.

Su draugiškais linkėjimais 
Lietuvių Organizacijų Bendro 
Fronto Konferencijos Veikian
čio Komiteto Sekretorius,

W. Skeistaitis*
289 Lafayette St., 

Newark, N. J.

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 4 d. teko dalyvau

ti Phil a. Lyros Choro piknike, 
Laurel Springs, N. J. Vieta 
puiki, bet šiame bedarbės mo
mente labai pertoli nuo mies
to. Kaštuoja gana daug nu
važiavimas. Tad daugelis dar
bininkų ir negali dalyvauti 
piknikuose. Piknikai pasta
ruoju laiku turėtų būti ren
giami kuo arčiausiai prie mies
tų, kad galėtų daugiau dar
bininkų atvažiuoti.

Lyros Choras sudainavo ke
letą dainelių, ir gana gerai. B. 
Fulton kalbėjo. Visi jaunuo
liai klausėsį gana žingeidžiai. 
O reikia pasakyti, kad ir buvo 
ko klausytis jos prakalbos. 
Gyvi, patirti paveikslai iš gy
venimo taip ir žavėjo jaunuo
lius ir visus klausytojus.

Surinkta aukų $3.75 jau
nuolių reikalams.

Nors labai gerą įspūdį pa
darė drg. B. Fulton ir davė 
daug moralės paramos orga
nizavime jaunuolių Phila., bet 
nekurie senesni veikėjai-veikė-

O reikia pasakyti, kad dau- 
I gelis jaunuolių Komunistų Ly- 
I gos nariu eina pėsti miestas ■ » 
nuo miesto, nevalgę, išbadėję, 
organizuodami jaunuolius ar
ba miestuose eina organizato
rių pareigas ,labai retai kada 
gaudami bent kartą pavalgy
ti į dieną. Gavę tokį atsaky
mą: “Mes tavęs nekvietėme,” 
paskaitytų už skaudesnį ir 
bjauresnį, negu policmano 
buožę.

Bolševikas.

1 Italijos Socialistų Partijos 
Sekcija Bendram Fronte

New Yorke gyvuoja Italijos 
(Socialistų Partijos sekcija. Ji- 
* nai prisidėjo prie bendro fron
to demonstracijos pereitą šeš
tadienį ties Italijos konsulatu. 
Savo pareiškime į darbininkus 
italai socialistai sako, Had rei
kia susivienyti su komunistais 
ir kovoti prieš bendrą kruviną 
priešą.

------------ - ------------ ---------- j—

SOVIETU ŽUVIS
Krautuy&ns proga įsigyti Sovietą 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75 ' f

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašome prisiųsti iš anksto

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS |]
Laiinniotas Graborins

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.j.: 

Telefonai} Heli—Oregoa <11® 
______ 1 eye tone—Mala 14^7 ■

2OC=IOE=OI=3^xoiE=ioĖ

TELEFONAS 
Pulaski K-10IB

1

Naujausios mados

Rusiška PIRTIS Mška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

. M. TEH ELBA UM, Manadieria , 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ lie SUBATQS V AK. 7U 
Antroj,klasėj lašais išsimaudymas ir miėgojimas per 

visą nakt) ant trečių lubų, oringam kambary—-lie_
Naujai perdirbta Ruslškai-Turklška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išslpėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys , 
gariniai kambariai delei isaipėrimo: Rusiškas, Tur- 1 
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- ______ 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. T?"
29-31 Borteli St,. tatįe Cook ir Deveboise Strėeb 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUB, BROOKLYN, N. Y. , 

KELRODIS: B. ,M, JT. ąleveitęriu; i|lipt ant Flushing Ave,. Ctotfai ; 
B. M. T. sub#ay-fišlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
..........—or. --- -------- . ... —>■ aįiia i- iiaJl fcFM■ ■*
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Ateinantį Sekmadienį, Birželio 18 d. įvyks
ALDLD 2-ro Apskričio Puikus Piknikas

ALDLD II Apsk ritys rengiu 
puiku pikniką ateinantį sek
madienį, birželio 18 d. (June), 
Vaičionio Darže, Division 
Ave., Cranford, N. J.

Tai bus labai įvairus pikni
kas, nes rengėjai stengiasi su
organizuoti gerą ir linksmą 
dainų programą. Taipgi rasis 
labai gera lietuviškiems ir 
amerikoniškiems šokiams mu
zika. Prie to dar reikia pa
stebėti, jog valgių i)- gėrimų 
bus kuo įvairiausių, todėl nei 
vienam nereikės būti nei išal-

KELROD1S: Reikia važiuoti 
j gelžkeliu Central R. R. of New 
i Jersey į Carwood. Nuo Gar
wood gelžkelio stoties reikia 
eiti iki North Ave. ir pasisukti 
į dešinę linkui Cedar gatvės, 
nuo Cedar gatvės eiti po kai
rei į Brookside Place, iš Brook
side PI. tiesiai į Division Ave. 

. ir į pikniko vietą..
Galima važiuoti ir per Eli- 

' zabeth, N. J. Elizabethe rei- 
ikia imti Union gatvekarį prie 
i kampo Broad ir West Grand

Kapitalistų Laikraštis 
Padeda Kolektuot Pini

gus Socialistų Mokyklai
New Yorko “Times”, svar

biausias kapitalistų dienraštis 
i Amerikoje, padeda Socialistų 
Partijos Rand Schoolei rinkti 
pinigus delei tos mokyklos pa- 
silaikymo. Editorialiniame pus

kapyje balandžio 29 d. “Ti- 
|mes” apgailestavo, kad Rand 
jSihoolei ir jos knygynui gręsia 
; užsidarymas, jeigu greitai ne- 
jbus jai sukelta $17,000 para
mos. Tuo pačiu laiku “Times” 
pabrėždamas kartojo, kad 
Rand School yra įstaiga, kuri 
pastoviai kovoja prieš komu
nistus, taigi prieš klasiniai są
moningus darbininkus abelnai. 
Nes šiais laikais tiktai Komu
nistų Partija ištikimai kovoja 
už tuojautinius, taip ir galuti
nuosius darbininkijos reikalus. 
Taigi kas kovoja prieš Komu-!

Apšvarinti Maudynes 
Miestas Neturi Pinigų
NEW YORK. — Tūkstan

čiai darbininkų gelbstisi ųuo 
karščio ir pašvinkusio miesti
nio oro, išvažiuodami, kas tu
ri lyčną dešimtuką, į pajūrius, 
į maudynes. Bet pats sveika- 

! tos komlsionierius Dr. Wynne 
ne kartą perspėjo, kad beveik 
visos New Yorko maudynės 
yra užterštos suverčiamomis 
į vandenį atmatomis ir subė
gančiais iš miesto nešvaru
mais. Nuo to neretai žmonės 
užsikrečia įvairiomis ligomis.

Buvo sumanyta įtaisyti kre- 
matorijas deginti visokioms 
miesto šiukšlėms bei atma
toms. Bet miesto valdonai, 
glemždamies! sau pinigus, ne
suranda tam darbui lėšų, ir to
dėl darbo pradėjimą atideda 
iki rudens.

M.

tiški karščiai, kad nuo jų mi
rė 5 žmonės? O naktį kilo di
delės audros su lietum. Senai 
šis miestas buvo matęs tokį 
orą.

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais 

medžiais, griežiant maloniai mužikai, 
įgalite smagiai pasišokti ir linksmai 
j laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražus parengi
mai; grajys merginos muzikantes po 

(vadovyste Marty Turuta. Įžanga dy- 
I kai. Antrašas, 131 N. 4th St., Broo
klyn, N. Y., tarpe Berry ir Bedford 
Ave. Savininkas John Jurevich.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 4G kuopos susirinkimas įvyks 
antradieni, 13* birželio; 7 vai. vaka
re, toje pačioje svetainėje. Visi na
riai ateikite ir ndujų atsiveskite.

.. , (137-138)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rušiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKI ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite I

SAVININKAI MARGIUKAI 
€17 Lorimer Street, “Laisves” ‘Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

kušiam nei ištroškusiam. Prie j Sts. ir važiuoti į vakarus iki’ 
to dalyko visuomet newjerzie-j Centre St.. Garwood, N .J. Nuo 
čiai draugai puikiai prisiren- į čia vaduotis augščiau nurody- 
gia, taigi tas pat bus ir šį syk,' tu kelrodžiu.
tas jau užtiki inta. • I Traukinį galima gauti nuo

Jęigu šį sekmadieni Liberty St., N. Y, j Oarrood 
vienas manote kur važiuoti,;^ ]aiku 9:50; 10.00> 11:00. 
tai vieta, kur sis ALDLD II |. K|izabcth . 9 :00 9 .39, 10 :00, 
Apskričio piknikas yra renjna-j 10;35 n.oo ]1:50 Automo. 
mas, yra puikiausia iJvažiav.- bi|istai važiuokito j Elizabe- 
mui ant tyro oro. Prie jos ne-,tha. ig ten j aj surasti 
prilyginsit nei parko, nei pajū- Ga‘rwoo(j 
rio, kur net trošku nuo susi-, 
grūdimo; čia viskas atvira; sy- Visiems newjerzieciams gan 
kiu giria, sykiu atviras laukas, i lengva pasiekti Garwooda 
Taigi atsilankykite visi, kurie Public Service busais.
tik išgalite! Į A. Gilman.

nistu Partiją, tas 
prieš tikruosius 
klasės reikalus.

veda kovą ——:--------- -
darbininku n i • T • » v. ,Rytoj teismas Areštuotų

a. t. Darbininkų

M. Plepiui Padaryta 
Operacija

Serga drg. M. Plepis. Birže
lio 8 d. jam padaryta operaci
ja St. Catherine’s ligoninėje.

Laike įtempto darbo drg. 
Plepiui atitrūko kokis vidurių 
audinys, kurį dabar ligoninėje 
prisiuvo. Plepis dabar ran-

Rytoj, birželio 13 d., ryte, 
prasideda teismas darbininkų, 
kurie buvo suareštuoti laike 
demonstracijos prieš Hitlerio 
agentą Weidemaną. Teisimai 
bus teisme ant kampo 43 St. 
ir 4th Avė. Darbininkai ragi
nami eiti į teismą ir tuom pa
rodyti savo protestą prieš per
sekiojimą darbininkų.

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 
suvažiavima.

Sekr.
(136-137)

IŠRANDA VO.JIMAI

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

FOTOGRAFAS
šiuomi pranešu «avo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studijų 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausL

JONAS STOKES
S12 Marion St., kampas Broadway 

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

f

dasi St. Catherine’s Ilospitale,
St. Dominic’s Ward No. 15,

PASIR ANDAVOJA
Pasirandavoja 5 dideli kambariai 

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

(135-137)

Bankierių “Geraširdys- Brooklyn© Demons-
te ’ už 34 Milionus DoL frantų Išteisinimas

Brooklyne.
Kam laikas leidžia, turėtų 

aplankyti ligonį.
Užjaučiantis.

Nuo Karščiu Mirė 5 Žmonės
Z7

New Yorko mieste pereitą 
penktadienį buvo tokie nesvie-

PARDAVIMAI

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

NEW YORK. — Morganas, 
Rockefellers ir kiti bankieriai 
daro miesto valdybai “miela- 
sirdystę”. Miestas jiems turėtų 
atmokėti šį mėnesį $236,000,- 
000 skolų ir nuošimčių; bet 
bankieriai sutinka palaukti iki 
gruodžio mėnesio, tik su ta
“maža” išlyga,—kad miestas 
jiems išmokėtų 34 milionus do
lerių nuošimčių, kas išeina 
apie šešis procentus palūkanų. 
Ir majoro O’Brieno valdžia ža
da tuos 34 milionus jiems su- nio 
mokėti bėgyje kelių dienų. 
“Geraširdingi” bankieriai nie

BROOKLYN.—Pereitą ket
virtadienį prisirinko darbinin
kų pilnas Williamsburg Plaza 
Court’as. Tą dieną, mat, buvo 
teisiami aštuoni draugai už ko
vingą demonstraciją prieš Re
lief Biurą ant Bo°rum St. Jie 
d e m o nstruodami reikalavo 
greitos pašalpos tam tikram 
skaičiui bedarbių bei jų šei
mynų. Tarp teisiamųjų buvo 
ir drg. Tamošiūnienė. Juos ap
ginti buvo atsiųsta Tarptauti- 

Darb. Apsigynimo gabus
advokatas.

Teisėjas pažiūrėjo, kad nil-
kur šiais laikais negalėtų gaut: nas teismabutis darbininkiškų 
tokių nuošimčių už užtikrintas • žmpnių; pabijojo, kad jie gnli 
paskolas; tokius procentus J sukelt nemalonu “lermą”, 
jiems mokėtų nebent tie, kurie I jeigu teismas bandys demons- 
nemano atsiteisti . į frantus bausti. Todėl teisėjas

Mažindama bedarbiams pa- i pirmiausiai ir paėmė demon- 
šalpas, vietinė valdžia sykiu i strantų bylą ir greitai su ia 
daro iš miesto pieningiausią i apsidirbo, paliuosuodamas kal-
bankieriams karvutę.

JAUNIEJI KOMUNISTAI

imamuosius.
Kada jie buvo išteisinti, pa

kilo ir išėio beveik visa salėje 
buvusi publiką; beliko tiktai

Nuo Ko Dreba Majoro 
O’Brieno Pilvas

Demokratų surengtoj vaikų 
parodoj pereitą ketvirtadienį 
miesto majoras O’Brien vėl sa
kė vieną iš savo gremėzdiškų 
prakalbų. Ragino badaujan
čius bedarbius būti kantriais ir 
keikė komunistus; ir įdomu, 
už ką jis keikė tuos revoliuci
nius darbininkų vadus. Nagi, 
už tai, kad komunistai ne mal
dauja bedarbiams pašalpos iš 
valdžios ir kapitalistų, bet rei
kalauja ir savo reikalavimus 
paremia kovingais darbininkų 
išstojimais. Nuo šitokios ko
munistu taktikos dreba visas 
majoro pilvas. Jis įžiūri del 
to pavoju pačiam kanitalisti- 

! niam surėdymui ir atsikreipia 
į patriotizmą, reliniia ir kan

trybę, kad nugalėt raudonąjį 
I pavoju.

V- A.

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. a: ALEX Savininkas

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

4603 THIRD AVE.
JTRONX, N. Y;

Tarpe 185th ir 186th Sts.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS

Parsiduoda “Flint Sedan” 5-kių pa- 
sažirių automobilis. Pilnai užgvaran- 
tuojamas jo gerumas, geri “taiarai” 

j ir patsai automobilis išrodo, kaip 
i naujas. Kaina tiktai $95.00.
j Kreipkitės per telefoną, pirm 9 
valandos ryto. Telefono numeris: 
FLUSH IN 9-9584.

(137-139)
PARSIDUODA

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
į Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos NušašS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde- 
matiški Nesveiku-

SVEIKINA NEGRU JAU- 
NUOLIŲ KONFERENCI

JA CHICAGOJE
NEW YORK. — Jaunųjų

keletas asmenų.
Šį karta Brooklyno bedar-; 

biai ir dalį laiko dirbantieji 
irerai parodė solidarumą su 
teisiamaisiais savo draugais. 
Bet lietuviu buvo permažai, 
tik virš kokio pustuzinio.

Rep.

Kas Remia Kapitalistines 
Mokyklas

štai kapitalistas Edward S. 
Harkness paaukoio Columbia 
universitetui $29,900. Kiti tūr- 
čiai aukojo po mažiau. Aišku,

Komunistų Lygos centras karš
tai sveikina negrų jaunuolių 
darbininkų ir studentų kon
ferenciją, kuri įvyks Chicagoj

Elektros Kompanijos Virši
ninko Milžiniškos Algos

kodėl tie universitetai taip 
energingai gina kapitalistų 
interesus ir nuodija darbinin
kų vaikų protą.

barželįo 20-23 d.; širdingai 
užgiria negrus jaunuolius, kad 
jie į konferenciją kviečia ir 
baltojo jaunimo delegatus. 
Komunistinių Jaunuolių Lyga 
sykiu atžymi negrų ir kitų 
pavergtų tautų judėjimą ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet vi
same pasaulyje prieš kitaspal- 
vių tautų kenčiamą priespau
dą ir panieką iš pusės impe
rialistinio kapitalizmo.

Svarbi Konferencija
šiandien, birželio 12 d., 8 

vai. vakare, įvyks organizacijų 
konferencija delei paliuosavi- 
me draugo Sam Weinsteino. 
Konferenciją šaukia Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas, 
rakandų darbininkų svetainė
je, 818 Broadway.

Kuomet New Yorko ir Broo
klyno elektros kompanijos sal
vo darbininkams algas nuka
pojo ir šimtus jų išvijo iš dar
bo, tai savo viršininkams algas 
pakėlė. Štai Brooklyn Edi
son kompanija 1931 metais 
savo augštiesiems viršininkams 
išmokėjo algų $157,500, o 
1932 metais $196,500. New 
York Edison kompanija 1931 
metais išmokėjo $149,000, o 
1932 metais $230,300. United 
Electric and Power kompanija 
1931 metais išmokėjo $89,400, 
o 1932 m. $128,280.

Bet darbininkams išmokėtų 
algų suma už 1932 metus bu
vo Brooklyn Edison kompani
jos $2,000,000 mažesnė, negu 
1931 m., o New York Edison 
kompanijos mažesnė ant $1,- 
500,000. %

MOLLYN’S BARBER SHOP
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

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

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

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

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

Parsiduoda Republic restaurantas. 
Tas biznis čia egzistuoja per dauge
li metų ir galima iš jo turėti puikų 

i pragyvenimą. 475 Grand St. Brook
lyn, N. Y.

(137-39)

PARDAVIMAS
Parsiduoda gera vieta delei storo 

su visais naujais ištaisymais. Atsi
šaukite “Laisvės” ofise.

(136-138)

Pardavimas
Parsiduoda Stanley’s Business 

Men’s Luch Room po šiuo antrašu: 
' 249 So. First Street, Brooklyn, N. Y. 
i Telefonas: Evergreen 7-0503.

(135-140)

PARDAVIMAS
Parsiduoda gerai įdirbtas restora- 

i nas arba priimsiu partnerį. Gera 
vieta pardavinėjimui alaus. 518 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(133-138)

! felephoMe, Btagg 2-4401

j A RADZEVIČIUS
j GRABORHJS
I (UNDERTAKER)

402 Metropolitan zlvenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

» n—B—M—M—n——M —m —M —m —• <

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
i ant visokių kapinių; parsamdo au- i 
, tomobilius ir kerietas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
•L—„—.—B—,«_m—B—

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaa ir clironiJkns vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus-

DR. MEER
156 W. 44th St.

New Yor|{, N. Y.
Valandos

Ryte nuo 10 iki 1 
iki 9 vai.

kraujo ir iiiapumo

Room 302

Priėmimo: 
Po pietų nuo 3 

. vakare 
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 

Telefonas Lackawanna 4-2180

ir Mėšlažarnės 1__ __
girnas bei Reumatiški Nesveiku 
mai.' - į .* Į

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

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

. Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę t 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
1 Kalbame lietuviškai

DR. ZI NS
110 EAST 1611 ST. KT.
Tarp 4tt» Ave. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

'skaitykit ir platin-
KIT “LAISVE”
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

(NCMATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS)
G R A BORtUS

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEKį MIRUSIOMS MOTERIMS 
prižiurEti. duodam'GRAŽIA^ vietą SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' -H

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KU.OG IRIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSLį RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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