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Darbininkai Visų Si 
Vienykitės! Jūs Ni< 
N e p r alaimesite, 1 
Retežius, o I ŠI almėsi 
Pasaulį!

Kaikurie mūsų draugai kad
jau šaukia, tai šaukia, “orga
nizuokime jaunuolius, organi- No. 138 Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio X'

• zuokime!” Bet tik šauksmai, 
o ne darbas. Kada prieiname 
prie klausimo rimtai, pasirodo 
kas kita. Mūsų draugas tėvas 
tada užgieda: “Aš neleisiu 
savo vaiko boles mėtyti.” Bet 
kada tas vaikas nueina į “pul- 
ruimį” boles badyti, tai apie 
tai mūsų tėvas nieko nesako, 
tyli.

Man gi rodosi, kad bolių 
mėtymas surišta su politika. 
Paimkime Amerikos buržuazi- - 
ją. Jinai bolių mėtymo žaidi
mu yra pasiveržusi mūsų jau
nimą. Labai tankiai atidary
dami bolių žaidimo programą, 
kapitalistai pasikviečia savo 
prezidentą arba kitokį stambų 
politikierių, kuris drožia poli
tinį ir patriotinį spyčių. O to
kius žaidimus lanko jaunimas 
ir štai kapitalistai nuodija to 
jaunimo protą.

Dar kitokių turime draugų. 
Yra tokių, kurie, pamatę jauni
mą žaidžiant, paleidžia viso
kius paskalos. Ypatingai dd. 
moterys pradeda šnibždėti, 
būk jaunuoliai “paleistuvau
ja.” Tokie paskalai baisiai 
kenkia mūsų jaunimo organi
zavimo darbui.

Mes, seniai, pamiršome, kad 
kadaise mes patys buvome 
jauni ir tokiu pat būdu žaidė
me. Juk mes tada pykdavo
me, jeigu kas nors tokius pas
kalus ant mūsų leisdavo. Tik
tai prisiminkime savo praeitį.

t

Dar kiti draugai bando ant 
jaunimo uždėti griežčiausią 
discipliną ir kontrolę. Bet 
štai ką sako draugas John 
Marks žurnale “The Commun
ist” už balandžio mėnesį, api
budindamas Komunistų Inter
nacionalo rezoliucijas:

“Jaunųjų Komunistų Lygoje 
disciplina turi būt mažesnė, ne
gu partijoje. Mes turime pa
imti domėn kai kuriuos pobū
džius Amerikos jaunimo. Jo ne
galima lyginti prie Vokietijos 
arba kitų europinių šalių jauni
mo, kuris klasiniam susiprati
me stovi daug augščiau. Antra, 
Amerikos jaunimas visai nėra 
įtrauktas į politines organizaci
jas. Visai maža dalis tepriklau
so darbo unijose. Dauguma 
Amerikos jaunimo pažįsta or
ganizaciją tik formoje palaido 
socialio bei kultūrinio kliubo, 
kur nereikalaujama aktyviško 
darbo bei disciplinos.

“Įstodami į Jaunųjų Komu
nistų Lygą, tokie jaunuoliai pir
mu sykiu susiduria su organiza
cija, kuri reikalauja iš jų dau
giau aktyviškumo ir disciplinos. 
Lygoje disciplina reikia statyti 
papėde įtikinimo. Reikia imti 
domėn kiekvieno nario politinis 
subrendimas. Nereikia var
toti mechaniška disciplina ant 
visų vienodai...”

Matote, o mes norime, kad 
mūsų jaunuoliai būtų daugiau 
subrendę, negu mes patys!

Toliau d. Marks pabriežfa: 
“Jaunųjų Komunistų Lyga, bū
nant jaunimo organizacija, turi 
būtinai taisyti savo vidujinį gy
venimą, prisitaikant prie jau
nimo reikalavimų, paakstinant 
socialius ryšius ir sportą.”

Kalbant apie jaunuolių orga
nizavimą, būtinai turime at
minti Agitacijos Fondą, iš ku
rio tas svarbus darbas yra fi
nansuojamas. Reikia parinkti 
aukų. Nors ir bedarbė, bet kai 
kurios mūsų nacionalių organi
zacijų kuopos puikiai pasidar-

Šmugelis Buvo, bet 
Kaltininkų Nesurado

WASHINGTON. — Pa- 
sibaigė tyrinėjimas delei 
šmugelio, kuris surištas 
su pirkimu reikalingų as
meniško pobūdžio švaros 
daiktų miškų kempių dar
bininkams. Už tuos daik
tus užmokėta $60,000 dau
giau, negu reikėjo, bet ko
misija nesurado kaltinin
kų. Pripažino, kad per
mokėta, bet, girdi, nety
čia. Tokie tokius tyrinė
jo ir todėl kaltininkų ne
surado. 

------------------------ ■ -------------------------------------- — ■

Lakūnas Mattern Vėl 
Turėjo Nusileisti

MASKVA. — Gautas pra- 
nešimas, kad amerikonas la
kūnas Mattern nusileido Ka- 
barovske. • 'Kelyje buvo pa
klydęs. Toliau lėkti nebe
gali delei nuovargio.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
■ .. k ............... .... .........

Munich, Vokietija. — Čio
nai sekmadienį katalikai 
darbininkai laikė kongresų, 
bet fašistinė policija išardė. 
Policija teisinasi, kad susi
rinkę delegatai įžeidė fašis
tų vėliavų ir dainavo fašis
tams priešingas dainas.

Shanghai. — Generolai 
Chung-hsi ir Ting-kai šau
kia militarinę konferencijų 
Cantone. Tikslas esųs ta
me, kad suvienyti militaris- 
tų spėkas karui prieš komu
nizmų Chinijoje.

Georgetown, Del.—Už dvi 
dešimties mylių nuo čia su
sidūrė automobilius ir tro- 
kas. Keturi žmonės užmuš
ti.

Gibstown, N. J.—Du Pont 
amunicijos dirbtuvės • vie
nam departmente įvyko eks
plozija ir smarkiai apdegino 
du darbininku.

GELŽKELIEČIAI 
STREIKUOS

KANSAS CITY, Mo.— 
Kansas City Southern Rail
way darbininkai nutarė pa
skelbti streiką prieš algų ka
pojimų. Kompanija kapita- 

ilistipėj spaudoje tuojaus pa
skelbė pajieškojimų skebų.

i KRATOS KATALIKŲ 
AMATININKŲ CENTRE

MUNICH, Vokietija. — 
Fašistų policija užpuolė ka
talikų amatininkų raštinę 
ir užgrobė knygas, o raštinę 
liepė uždaryti.

bavo. Per gegužį mėnesį su
rinkome $78. Bet dar yra de- 
sėtkai kuopų, kurios nė centu 
neprisidėjo prie parėmimo jau
nuolių darbo finansiniai. Drau
gai, pasidarbuokite.

PRASIDĖJO TARPTAUTINE PREKYBOS 
KONFERENCIJA, KURI ŽADA BAIGTIS 

NESUSITAIKYMU DELEI MARKET V
LONDON. — Pirmadienį 

čionai prasidėjo tarptautinė 
prekybos konferencija. Jo
je dalyvauja atstovai 66 ša
lių. Tai didžiausia tos rū
šies konferencija visoj isto
rijoje. Konferencija atida
rė Anglijos karalius Jurgis.

Šioje prekybos konferen
cijoje dalyvauja ir Sovietų 
Sąjungos delegacija, kuriai 
vadovauja d. Litvinovas, už
sienio reikalų komisaras.

MIRĖ DRAUGAS GUSEVAS, SENAS
BOLŠEVIKU VADAS IR DARBUOTOJAS
Iš Maskvos atėjo liūdna 

žinia, kad birželio 11 d. mi- 
, rė draugas Gusevas, nenuil
stantis darbuotojas ir senas 
bolevikas, 59 metų amžiaus. 
Paskutiniais laikais jisai 
darbavosi Komunistų Inter
nacionale. Drg. Gusevas la
bai rūpinosi Amerikos Ko
munistų Partijos veikimu ir 
savo patarimais daug jai 
padėdavo.

1896 metais drg. Gusevas 
įstojo Peterburge į Unijų 

Į Kovai už Darbininkų Kla- f
i sės Paliuosavimų. 1902 me
tais vadovavo masiniam

Beždžionė Pralenkė 
Vaiką

Profesorius Kellogg paė
mė septynių ir pusės mėne
sių amžiaus beždžionę ir sa
vo vaikų 10 mėnesių am
žiaus. Leido abudu drau
gauti ir davė taip vienodas 
sųlygas, kaip galima—mie- 

j goti, žaisti, valgyti, vaikšti- 
| nėti ant dviejų kojų ir tt. 
Po devynių mėnesių tyrinė
jimo pasirodė, kad beždžio
nė daugelyje atvejų pralen
kė vaikų—savo supratimu, 
sveikata, drųtumu ir. tt. k

Nušovė du Komunistu
SOFIA. — Miesto gatvė

je kruvinieji fašistai nušo- 
ivė du vadu Bulgarijos Ko-. 
Imunistų Partijos. Nušautas 
'draugas Poppandov, miesto 
I tarybos narys, ir d. Natan, 
partijos organizatorius.

Maskva. — Pranešama, 
kad birželio 10 d. šiauriniam 
Sibire prie Jenisei upės 
gerklės siautė baisios aud
ros ir pastatė pavojun gy
vybę 600 žmonių, kurie bu
vo laivuose. Vienas laivas 
nuskendo, bet žmonės tapo 
išgelbėti. ’

Imperialistinių valstybių 
atstovai bandys sumažinti 
prieštaravimus ir kompeti- 
cija, kuri grūmoja kapita
lizmo gyvybei. Bet ar tas 
galima atsiekti, ar pavyks, 
tai kitas klausimas. Angli
jos ir Franci jos kapitalisti
nė spauda kalba labai nuliū
dusiai, nemato konferenci
jos pasisekimo. Sovietų Są
jungos spauda taip pat nu
rodo, kad iš tos konferenci
jos vargiai kas išeis.

streikui Rostove. Laike ski
limo tarpe menševikų ir bol
ševikų 1903 m. tapo išrink
tas bolševikų sparno orga
nizatorium ir nariu Pild. 
Komiteto. Laike spalių re
voliucijos jisai vedė politinį 
darbų Raudonojoj Armijoje. 
Jis buvo nariu Revoliucinės 
Militarinės Tarybos. Gusev 
buvo nepermaldaujamas 
trockistų ir visų kontr-revo- 
liucionierių priešas.

“Drg. Gusevo mirtis”, sa
ko “Pravda”, “atnešė dide
lį nuostolį Sovietų1 Sąjungos 
Komunistų Partijai ir visam 
t a r ptautiniam komunistų 
judėjimui.”

Užsidegė Orlaivis ir 
Žuvo Dešimt Žmonių

CHICAGO, Ill.—Pasauli- 
nė Paroda matė birželio 11 
d. baisių tragedijų. Orlaiviu 
“Northern Light” aštuoni 
žmonės norėjo parodos pasi
žiūrėti iš oro. Taip pat bu
vo du orlaivininkai. Pasikė
lęs 600 pėdų nuo žemės, or
laivis pradėjo' svyruoti ir 
paskui lėkti žemyn. Bele
kiant užsidegė ir visi de
šimt žmonių žuvo. Šimtai 
žmonių matė tų nelaimę.

500 Audėjų t Streikuoja
' PHILADELPHIA, Pal — 

West Philadelphijos Collins 
ir Aikman dirbtuvės darbi
ninkai išėjo į streikų prieš 
algų kapojimų. Streikuoja 
penki šimtai audėjų. Bosai 
reikalauja, kad darbininkai 
operuotų po keturias stak- 
les.

I

Englewood Cliffs,- N. J.— 
Birželio 11 d. ryte policija 
rado nežinomų vyrų pasiko
rusį ant medžio šakos ir ka
bantį ant gilaus griovio. 
Vyras sverias 300 svarų.

Vėl Iškilo Klausimas 
Apie Žmonijos Lopšį

Per kelis mėnesius mok
slinė ekspedicija tyrinėjo 
Meksikos valstijas Chiapas 
ir Tabasco. Mokslininkai 
dabar praneša, kad jie 
surado pakankamai žmo
nių liekanų, jog įrodžius, 
kad žmonijos lopšys yra 
ne Azija, bet Amerika. 
Surasta s u a k m e nėjęs 
žmogaus skeletas, kuris 
yra mažiausia šimto tūks
tančių metų amžiaus.

Pasmerkė Žydą Perse
kiojimą Vokietijoje

WASHINGTON. — Visa
eilė senatorių pasmerkė fa
šistinį terorų prieš žydus 
Vokietijoj. Prieš terorų kal
bėjo ir demokratų partijos 
senate vadas ponas Robin
son. Bet tie ponai, žinoma, 
nė žodeliu nepasmerkė fa
šistinio teroro prieš darbi
ninkus.

Ispanija dar be Kabineto

MADRID. — Prezidentas 
Zamora buvo pavedęs socia
listui Prieto sudaryti nauja 
kabinetų, bet niekas iš to 
neišėjo, nes Prieto negavo 
pritarimo kitų partijų. Da- 

i bar prezidentas pašaukė bu- 
jvusį premjera /Azanų vėl 
j bandyti sudaryt kabinetų. 
, Derybos eina su dešiniosio
mis partijomis.

I j

i Francija kels Muitus 
Ant Amerikos Produktą

PARYŽIUS. — Franci jos 
valdžia planuoja pakelti 15 
nuoš. muitus ant visų pro
duktų, įvežamų iš Jungtinių 
Valstijų. Francija norinti 
atsimokėti Amerikai už do
lerio atpigimų. Bet tas dar 
daugiau aštrina imperialis
tinius santikius.

Japonija Pasiūlysianti 
Sutartį Amerikai

į TOKYO.—Japonijos val
džia rengiasi pasiūlyti Jung
tinėms Valstijoms sutartį, 
pagal kurių visus ginčus iš
spręstų arbitracijos tribuna
ls. Tame pasiūlyme Japo
nija sutiksianti pripažinti 
Arherikai “Monroe Doctri
ne,” tai, kad Jungtinės Val
stijos turi pilnų globų ant 
Abiejų Amerikos sausžemių, 
bet reikalausianti, kad 
Jungtinės Valstijos tokių 
pat teisę pripažintų Japoni
jai ant Azijos. Vadinasi, 
Japonijos imperialistai nori 
su Amerikos imperialistais 
pasidalinti sritimis ir jas 
plėšti pagal savo skonį.

NEPAPRASTI SOVIETU SĄJUNGOS
ATSEKIMAI AGRIKULTŪROJE IR 

VISOJE SUNKIOJOJE PRAMONĖJE
MASKVA.—Su birželio 5 

d. visoj Sovietų Sąjungoj 
pavasariniais javais buvo 
apsėta 209,000,000 akrų, ar- 

Iba 88.2 nuoš. nustatytos 
programos. O sėjimo sezo
nas dar nepasibaigė. Nu- 

į matoma, kad programa bus 
išpildyta su kaupu. Pernai 

j tuo laiku tebuvo programa 
išpildyta ant 80 nuoš. ir pro
grama buvo daug mažesnė.

Pasisekimas pavasarinės 
javų sėjos kompanijos reiš
kia labai daug. Tas reiškia 
daugiau grūdų, daugiau pa
šaro, daugiau gyvulių ir tt. 
Tas taip pat reiškia, kad ko- 
lektyvis žemes ūkis pilnai 
prigyja ir nugali visus keb
lumus ir trūkumus.

Pramonėje vėl matome 
didelį pasisekimų. Jeigu, 
pavyzdžiui, pereitų vasarų 
anglies kasdien buvo iškasa
ma tik 158,000 tonų į diena,

Dešimta Eksplozijos 
Auka

' NORTH ARLINGTON, 
N. J.—Mirė dar viena 6 me
tų mergaitė nuo sužeidimo 
laike baisios celuloido dirb
tuvėj eksplozijos pereita 
penktadienį. Dirbtuvės sa
vininkas suaretuotas, bet 
valdžios komisija sako, kad 
prieš jį jokių kaltinimų ne
turi, valstijos augumo įsta
tymai nebuvę sulaužyti.

Viso eksplozijoj žuvo de
šimts žmonių, daugiausia 
vaikų, kurie tuo laiku mau
dėsi Passaic upėje. Mano
ma, kad iš sužeistų dar gali 
vienas kitas mirti. 50 žmo
nių randasi ligoninėj.

Baigia Budavoti Aparatą 
Tyrinėjimui Erdviu

MASKVA.—Sovietų mok- 
slininkai uoliai baigia buda
voti “stratostatų”, tai yra, 
tam tikra baliūninį aparatų 
pasikėlimui į erdves. Mano
ma, kad jiem pavyks išsikel
ti net dvylika mylių į augš- 
tį ir sėkmingai ištirti oro 
padėtį. Budavojimo darbas 
bus baigtas liepos mėnesį.

šeši Banditai Buvo 
Užvaldę Miestelį

NORPHLET, Ark.—Bir- 
želio 10 d. šeši ginkluoti plė
šikai per keturias valandas 
valdė ’miestelį1 ir pasigrobę 
iš vieno štoro $500, paspru
ko. Kuomet du plėšikai 
sprogdino “seifų,” tai ketu
ri saugojo gatves. Šerifas 
buvo suimtas ir įkištas į va
gonų. . I <Įr‘ 

tai šiuo tarpu padaroma po 
205,000 tonu. Pernai vasa- 
rų plieno į diena būdavo pa
daroma tik 10,000 tonų, 
šiandien išeina po 18,000 to
nų ; geležies padarydavo 12,- 
000 tonų, o dabar padaroma 
20,000.

Gaminimas chemikalų, gu
rno, žibalo, cemento, auto
mobilių ir trokų per gegužės 
mėnesį padidėjo nuo 15 iki 
25 nuoš., palyginus su ba
landžiu. O balandžio mėne
sio gamyba buvo nuo 30 iki 
40 nuoš. šiemet didesnė už 
pernykštę gamyba. Paėmus 
automobilių ir žemės ūkio 
mašinų gaminimų atskirai, 
šiemet padaroma du sykiu 
tiek, kiek būdavo padaroma 
pernai. Tavorinių vagonų 
kodavimas pasiekė 53,000 
vagonų į dienų. Niekados 
pirmiau nebūdavo tiek pa
daroma.

Sako, Airijos Komunis
tai Apgavo Valdžią

Iš Dublino, Airijos, pra
nešama, kad birželio 7 d. 
įvyko kongresas “kovai 
prieš alkoholį.” Bet valdžia 
skelbia, kad tai buvęs tikre
nybėje Airijos komunistų 
kongresas. Kongresas nu
taręs kreiptis prie komunis
tų Internacionalo ir prašyt 
priėmimo į jo eiles. Kon
gresas buvęs atlaikytas toj 
pačioj svetainėj, kurioje lai
ko posėdžius Airijos parla
mentas.

Tai greičiausia bus Airi
jos Komunistų Partijos stei
giamasis suvažiavimas. Bet 
kadangi komunistų judėji
mas valdžios uždraustas, tai 
mūsų draugai susirinko po 
kitokiu vardu ir kongresų 
atlaikė.

Virš 50 Miliony Regis
truotą Parapijoną

-------------------,

Laikraštis “The Christian 
Herald” sako, kad šiandien 
Amerikoje yra 50,039^209 
žmonių, virš 13 metų am
žiaus, kurie priklauso prie 
bažnyčios. 1932 metais pa- 
rapijonų skaičius paaugo 
ant 929,252. Daugiausia rek
rutų laimėję įvairios protes- 
toniškos bažnyčios.

STOCKHOLM. — Social
demokratų organas gavo 
pranešimų iš Berlyno, kad 
Hitlerio valdžia yra nu
sprendus išleisti 40,000,000 
markių varymui propagan
dos už fašizmų užsienyje, 
kaip Austrijoj, Holandijoj, 
Danijoj, Norvegijoj ir tt.
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odei Ta Nauja Mėly Ban 
ga Prieš Sovieto Sąjungą

1 ' . i ’ ; . j ; I ’ ’

suspėjama jų visų nukankinti arba sušaudyti, tąi badų 
marinama,” sako jis! v

New Yorko “Times” rašo, kad gegužės mėn. 29 dieną 
vienas Londono laikraštis išspausdina savo koresponden
to Rygoj sekamą pranešimą:

“Retkarčiais pasirodę lavonai Maskvos gatvėj pradžioje šioj 
pavasario iššaukdavo iš praeivių tam tikro susidomėjimo. Da
bar jie patapo dažnesni, ir tuo būdu atkreipia mažą domesį. . .”

Taigi, tarpe “Draugo” ir šitos “žinios” vėl gi matome 
skirtumą. “Draugas” skelbia, kad bado Rusijos miestuo
se nėra, o šis korespondentas suranda žmonių lavonus, 
gulinčius Maskvos gatvėse ir jų skaičius kasdien didė
jąs...

?w i ■ < .■ t j r i .

APŽVALGA

‘ Pasakos apie Badą ir Kanibalizmą
Andai man lankantis Waterburyj, mūsiškių piknike, 

viena draugė ėmė pasakoti “baisenybes” apie Sovietų Są
jungą. Ji sakė, kad ateina iš Ukrainos tūliems rušams 
laiškų, kuriuose piešiami pasibaisėtini dalykai. Suėmus 
trumpai, tie dalykai yra sekami: žmonės Ukrainoje badu 
mirštą. Toje vietoj, iš kur laiškas rašomas, kasdien iš
mirštą po 50 asmenų. Po nakties mirusiųjų tiktai kaulai 
tepasilieką, kadangi jų mėsas dar gyvi žmonės suvalgą...

Gavę tokius laiškus, vietiniai rusai, girdi, tiksliai ar ne, 
skleidžia jų turinį kuoplačiausiai ir tas nemažai žmonių 
suklaidina; kai kada teisingą, nuoširdų darbininką visai 
sudemoralizuoja.

Aš tai draugei nurodžiau, kad tokios pasakos, nežiū
rint kokiais keliais jos ateitų, yra išgalvotas melas. Po
draug paikas melas. Ar gali gi tokiu pasakojimu įtikin
ti kiek-tiek protaujantį darbininką? Jeigu po 50 žmo
nių miršta kaimuose badu kasdien, tai iki šiol jau nebūtų 
•belikę žmonių Sovietų Sąjungoj. Antra, tai kaip gi tas 
pats laiško rašytojas dar gali rašyti? Kokia manna jis 
minta? Kiek “badu mirusiųjų” lavonų jis kasdien ap- 
graužia ?!

Tos rūšies laiškai, pasirodo, turi daug giminingumo su 
kablegramomis, kurias leidžia Rygos korespondentai apie 
'Sovietų Sąjungą. Rygoj juos apsčiai aprūpina “žinio
mis^ rusų baltagvardiečiai ir kitokio plauko kontr-revo- 
liucionieriai, susimetę po revoliucijai Latvijoj ir belaukiu 
grįžtant Rusijoj kapitali/rąo, senų puikių savo dienelių.

4 4
T.pm paškudnom “žiniom,” todėl pašeria savo nelaimin- 

gus^&kaitytojus ir “mūsiškių” socialistų, fašistų ir kuni
gų Spauda. Nepakanka įtalpinti “žinias,” kaipo tokias; 
reikia apie jas ir paeditSriŽlizuoti. Ir, tuo būdu, mes 
matome, “Tėvynę,” “Draugą” ir kitus darbininkų priešų 
laikraščius naudojantis tos rūšies Rygos “žiniomis,” kai
po rimta medžiaga nušvietimui tikrosios padėties Sovie
tuose.”

‘Tėvynė” (už birž. mėn. 2 d.) suranda, kad “Rusiją iš
tiesi} badas ištikęs.” Girdi, žmonės “badauja Volgos apy
gardoje, Kaukaze, Kubaniuj, sovietų valdomos Ukrainos 
daly ir Sibire. Padėtis esą tokia skaudi, kad net ir ka
nibalizmas pr’aktikuojama... Maskvos korespondentai 
suvaržyti ir apie esamą nelaimę į vietinę ir užsienio spau
dą jiems draudžiama rašyti... sovietijos komisarai gė
disi apie ištiktą nelaimę pasauliui prisipažinti...”

Šitaip rašo Vitaitis, tasai bepartyvis ir (pastaruoju lai
ku); “labai plačios tolerancijos” žmogus!

C}iicagos “Draugas” nuo jo neatsilieka. Už birž. mėn. 
8 dieną, kunigų dienraštis net ir skaitlines paduoda, būk 
1921 metais Rusijoje nuo bado žuvę pusšešto miliono as
menų, o dabar “tik vienoj bolševikų valdomoj Ukrainoj 
tok$ didelis žmonių skaičius galės žūti.” Vadinasi, iš 28 
mil£‘ pasiliks tiktai 24 mil. žmonių. Bet, “Draugas” su
randa: “Pramonės centrų srityse nors nėra maisto per
daug, bet nėra nė bado...”

Aišku, kunigų laikraštis tuomet išpila pykčio nuodų 
vieęĮrus ant kdmunistų. Girdi: “Pasaulis tų baisybių ne
žino, čekes palaikoma cenzūra neleidžia nei laikrašn- 
čiaifts apie tai skelbti, nei žmonėms kalbėtis... Rusijos 
bolševikams ne tvarka ir ne gyventojų likimas rūpi... 
Jietfife rūpi tik komunizmo plėtimas. Komunizmo prieša- 
kyjltra gudruoliai vadai. Jiems reikalingas ištaigingas 
gyvenimas/ Maskvos ‘satrapai’ turi rojų, o. gyventojai 
bady miršta.”į

lipdei gi bolševikai toki žiauruoliai? Todėl, kad pas 
juoSji“nėra.dievo ir doros, tad ir gailestingumas jiems ne- 
žinOinas... Dešimtys milionų proletarų badu'miršta. 
Nenuspėjama jų visų nukankinti arba sušaudyti, tai badu 
maunama...”

Ą|)U laikraščiai, tačiaus, nesusitarę rašo. “Tėvynė” 
daigiausiai deda skvarbos ant to, kad Sovietų Sąjungoj 
šiud^ tarpu “žmogus žmogų” valgo, 6 “Draugas” apie tai 
nei‘Sodeliu neprisimena. Matomai, pamiršo^ o gal pasi- 
dėjįj’kitam sykiui.

I^įta: “Tėvynė” suranda, kad šito “bado” ir “kaniba- 
liznjp” priežastis keri mažam derliuj ir nesuspėjime pri
statyti iš kitur reikiamo maisto (pasirodo, kad to mais
to bet gi yra!), o “Draugas” suranda, kad bolševikai tik
sliai užleido badą ant proletarų Sovietų Sąjungoj. “Ne-

Ką Sako Tikrieji Faktai?
Tenka pakartoti, kad šitos rūšies, “žinios,” nepaisant, 

kaip jos ateina ir iš kur jos ateina, arba kur jos telpa, 
yra vienas didelis melas. Į Sovietų Sąjungą važiuoja tūk
stančiai iš užrubežio žmonių kas savaitę, kasdieną. ' Iš 
ten taip jau kasdien išvažiuoja daugybė žmonių. Tie 
žmonės gali pilnai išvežti visokias žinias (ir išveža); 
spaudos korespondentai iš Sovietų Sąjungos gali viso
kias žinias išsiųsti, jei ne telegramomis, tai laiškais, slap
ta. Taigi paslėpti badą arba kanibalizmą nuo pasaulio 
Sovietai negalėtų, netgi jei jie to ir norėtų. - ■

Deja, mes matome, kad apie badą rašo tiktai Rygoj tu- 
pį sutvėrimai ir, karts nuo karto, tais pačiais tikslais, 
vienas kitas Sovietų priešas, esąs SSSR. Meluoja nesusi
tardami ir tas juo labiau kelia aikštėn melagingą charak
terį jų “žinių.”

Kiekvienos dienos Sovietų Sąjungoj gyvenimo daviniai 
sutrina į atomus tuos piktus melus.

New Yorko “Times” korespondentas Maskvoj Duran
ty nupiešia ryškų paveikslą tų laimėjimų, kuriuos Sovie
tų Sąjungos gyventojai kasdien atlieka, ir kurie paver
čia niekais augščiau cituotus apie badą ir kanibalizmą 
melus.

Rašydamas pereitą sekmadienį tam laikraštyj apie So
vietų Sąjungos pasiekimus pramonėj ir žemdirbystėj, Mr. 
Duranty nurodo, kad šiuo tarpu tie pasiekimai yra augš- 
čiausi visoj šalies istorijoj. Iki 1931 metų pabaigos pra
monės gamyba vis kilo., 1932 metais, sako jis, ji buvo su
stojusi kilti, kaip kur net žymiai nupuolusi. Dabar ji ir 
vėl kyla ir labai smarkiai: jeigu pereitą vasarą, kasdien 
Sovietu Saiungoi iškasdavo 158.000 tomis anglies, tai šhSovietų Sąjungoj iškasdavo 158,000 tonus anglies, jta’ U , 
met kasdieniškasama ^05,0^tonų? jeigu per
eitą vasarą kasdien pagamindavo įelėziė‘š ; iiu plieno po 
12,000 ir 10,000 tonų, tai dabar pagamina po 20,000 ir 
,18,000 | ’ t; | į ; J "Į

“Gamyba aliejais,/cemento,* chemikalų, gurno, geležin
kelio vagonų pakilo tarpe 15 ii* 25 nuošimčių gegužės mė
nesį, palyginti su balandžio mėnesiu,” nurodo Duranty. 
Šiuo tarpų suminėtų gaminių gamyba tarpą 30 ir 40 nuoš. 
didesnė, negu pereitais metais šituo laiku. “Automobilių, 
traktorių, ir žemdirbystės mašinerijų gamyba šiuo tarpu 
beveik dubeltavai padidėjo, palyginti su pereitais me
tais,” arba tarpe 30 ir 60 nuoš. didesnė,, kaip 1931 me
tais.” Prekybinių traukinių krovimas gegužės mėnesį 
siekė po 53,000 vagonų kasdien. Tiesa, dar vis pilnai ne
pasiekė pašibrėžtos programos, bet tai augščiausias, ne
gu kada nors yra buvęs!

1 Kaipgi su žemdirbystės dalykais? Duranty sako: 
Pavasarinės sėjos vajus, kuris šiais metais yra labai 
svarbiu, buvo netikėtai pasekmingas. Iki birželio 5 die
nai, 209,000,000 akrų buvo užsėta, arba 88.2 nuoš. visos 
programos, šiemet, vadinasi, užsėta apie 20 nuoš. dau
giau, negu 1930 metais.” Gi reikia žinoti, kad 1930 me
tai buvo pasekmingiausi ne tiktai Sovietų Sąjungoj, bet 
Rusijos istorijoj sėjos atžvilgiu.

Pabaigoj savo kablegramos, Mr. Duranty nurodo: “Bet 
šis (t. y. šitie pasisekimai) įrodo, jog maisto keblumai ir 
neva tas masinis nepasitenkinimas, kurį taip labai pa
brėžia užrubežyj, yrą labai perdėtas.”

Aišku! Tegul kiekvienas darbininkas pasiklaus sa
vęs ar gali badų mirštą valstiečiai ir kolektyviečiai ap
sėti tiek daug laukų, kiek; dar nebuvo apsėtą Sovietų , Są
jungos istorijoj? Ąr &ali badu mirštą miestų darbinin
kai pagaminti tiek daug metalo, automobilių, anglies,1 che
mikalų, mąšinei’ijų,; ėtc.,—-daugiau, -nėgių Jchda $orą tos 
šalies istorijoj—būdami alkani," hadąudarnię! Aiškų, kad 
ne! ' ■ P'- ,u 4 U : HJ' l < P i ’ ' '■ ;; PH

Šitie faktai sumuša visus meiliu visus jkontr-rėvoliuci- 
ninkų, esančių Rygoj, ir Sopėjų Sąjungoj', i prasimany
mus. -UP- i i P * fu . L ■ u ■■ M- h i -'

, ■J -J t > c < ■"'/•••'
Tiesa, kad trūkumų maisto ii^kituose gyvenimo dalv- 

kuose Sovietų Sąjungoj dar yra. To niekas neginčijo ir 
neginčija. Mūsų spauda nuolatos tą pabrėžia. Draugė 
Undžienė, Karosienė ir šitų žodžių rašytojas, kuriems 
teko Sovietų Sąjungoj lankytis ir dalykus patirti asme
niniai, tą visuomet pabrėžėme savo prakalbose.

Bet bado, kanibalizmo ir miestų gatvėse; mirusiųjų žmo
nių lavonų—nėra Sovietų Sąjungoj! Tą viską sugalvo
ja kontr-revoliucininkų pikta vaizduotė!

Kuriuo Tikslu?
Tikslas aiškus. Tik nesenai mūsų' spaudoj buvo rašy

ta, kad Hitleris ir Pilsudskis, padedami kitų imperialis-

lyba aliejaus,y-cem
igonų pakilo tarpe 15 ii* 25 nuošimčių gegužes me-

............

Darbininkų Teismas 
Išdavikams

Detroito lietuviai bedar
biai (Bedarbių Tarybos Ver- 
nor Highyay Skyrius) su
rengė viešą teismą Z. Rama
nauskui ir jo žmonai už iš- 
davikiškumą darbininkų, ar
ba, kaip sako d. šeškupis 
“Vilnyj,” “už perdavinėjimą 
žinių policijai iš darbininkų 
veikimo, už sėbravimus su 
policija ' laike demonstraci
jų.”

, Ramanauskas prigulėjo prie 
Bedarbių Tarybos ir kuomet 
surengta demonstracija prie 
pašelpos stoties, kad išreika
lauti keletai šeimynų pašelpą, 
tai Ramanauskas demonstraci
joje nedalyvavo, bet stotyje su 
šnipu Spalenskiu ir policijos 
viršininkais atskiram kamba
ryj turėjo pasikalbėjimus.

Keletos liudininkų nurodyta, 
kad per pasidarbavimą Z. Ra
manausko, keliems bedarbiams 
buvo atimta pašelpa. Dalis to 
purvino darbo buvo primeta
ma jo žmonai, Ramanauskie
nei. Kartą ji pirštu parodė, 
kad tokiam žmogui pašelpos 
duoti nereikia ir už keletos 
dienų Čiurlioniui buvo atimta 
pašelpa. Ramanauskienės kai
mynai skundėsi, kad ji žiauriai 
elgiasi su jais ir visuomet Im
liodavo bjauriausiais žodžiais, 
keletą net pamazgom apipylė. 
Jie (kaimynai) reikalavo Be
darbių Tarybos, kad Ramanau
skus nubaustų, nes į valdišką 
teismą jie nenori eiti.

Pasirodo, kad Ramanaus- 
! j

kas net nesiteismo. Jis 
pats pareiškęs teisme: “Juk 
visi žino ir matė, kad aš su 
policija, kalbuosi, tai kam 
čia dar man gintis...” O 
už savo žmoną jis neatsakąs 
(pastaroji teisman nestojo).

Teismo prezidiuman įėjo 
J. Baronas, Kraptavičius ir 
P. Jačionis. Gi teisėjais bu
vo sekami: Rodmanienė, 
Demskienė, A r a n a u skas, 
Andrulis, Bieliūnienė ir Bie
liūnas. Visi buvo publikos 
išrinkti. Publika netilpo į 
svetainę, tiek daug susirin
ko. X

Drg. šeškupis baigia ap
rašymą sekamai:

Džūrė išnešė nuosprendį, 
kad Z. Ramanauskas ir jo 
žmona yra kalti ir pasiūlė, 
kad jie būtų išmesti iš visų 
darbininkiškų o r g a n izacijų. 
Teisėjas tą priėmė ir dar da- 
dūrė, kad jam atimti balsą per 
du metu, kad per tą laiką vi
sose organizacijose, diskusijo
je neturėtų teisės kalbėti. Ši
tas nuosprendis paduotas pub-

. likai nubalsuoti, Už. Rama- 
jnausko nubaudimą balsavo vi
si, išskiriant 7 ypatas.. Tai 

!buvo sklokininkai ir pabėgė
liai iš Sovietų Sąjungos.’

Todėl Z. Ramanauskas lie
kasi prašalintas iš visų organi-' mo ir ne tik neakstino savo

zacijų ir atimtas jam balsas 
kalbėti bent kokiuose pasikal
bėjimuose, diskusijose ar vie
šuose susirinkimuose. Visas tei
smo prezidiumas ir visa publi
ka praneša Detroito organiza
cijoms, kad šio nusprendžio 
laikytumės.
Mūsų nuomone, Detroito 

lietuviai darbininkai labai 
gerai padarė šitaip pasielg
dami. Su įvairios rūšies iš
davikais kovoti reikia masi- 
mai, viešai juos numaskuo- 
jant darbininkų akyse.

Už išteisinimą Ramanaus
kų balsavo prūseikiniai! 
Kuomet žmonės sugenda po
litiniai, tai praranda jie vi
sokią dorą!

jjasąkejus* st^ti- (į' bpndrą: 
frontą, bet tam kliudė, tai 
šiuol' tąrpu»I atsišatiltimkė,4 
griežtai ir. pasmerkiančiai 
lyderius, ragina social-demo- 
kratinio nusistatymo jau
nuolius stoti į bendrą fron
tą su 'jaunaisiais komunis
tais ir jų šalininkais ir vesti 
griežtą kovą su fašizmu ir 
išnaudotojais.

Prieš jus, sako atsišaukimo 
pabaiga, klausimas pastatytas 
tiesioginiai: kapitalizmas ar 
socializmas? Pasirinkit! Ei
dami su Antruoju Internacio
nalu ir Jaun. Soc. Internacio
nalu—jūs eisite linkui ’fa^iz7 
mo, gi su Komunistų Interna
cionalu ir JKI—linkui komu
nizmo!
Visoj eilėj šalių daugelis 

jaunųjų social - demokratų 
l" perėjo į eiles jaunųjų komu

nistų., Jungtinėse, Valstijo
se visa eilė jaunųjų socia
listų tapo pašalinta iš Jaun. 
Soc. Lygos, o tos Lygos na- 
cionalis sekretorius, George 
Smirkin, pašalintas iš vie
tos už tai, kad. dalyvavo Ta
rno Mooney kongrese, kuris 
buvo sušauktas bendro fron
to

Duranty Vėl MaskvojI
New Yorko “Times” ko

respondentas Sovietų Sąjun
goj, Miį Walter Duranty, 
pastaruoju laiku plačiai va
žinėjo po Sovietų Ukrainą, 
paskui buvo Europoj, Ru
munijoj; Austrijoj, Vokie
tijoj ir kt. Dabar jis vėl su
grįžo į Maskvą ir siuntinėja 
dienines kablegramas savo i 
laikraščiui.

Apskritai, šis korespon
dentas yra daug objektyviš- 
kesnis, plačiau ir esmingiau 
į padėtį žiūrįs asmuo, negu 
daugelis kitų Amerikos ka-_ 
pitalistinių korespondentų. 
Todėl jo rašiniai dažnai bū
va įdomesni ir jie skiriasi I 
nuo kitų savo faktais ir to- j 
nu. Žinoma, Duranty yra 
kapitalistinio didlapio bend- netvarka ir'pasišventusiai bu-1 
radarbis, tad nereikią norė
ti, kad jis užgirtų Sovietų 
tvarką. Jis skiriasi nuo ki
tų kapitalistinių korespon
dentų tuo, kad dažniau pa
rašo faktus taip, kaip jie 
yra, bet ne taip, kaip norė
tų kad būtų.

Skaitą angliškai draugai 
ir norį gauti platesnių žinių 
iš Sovietų Sąjungos, turėtų 
skaityti “Daily Workerį,” 
kuris šiuo tarpu užlaiko sa
vo korespondentą Sovietų 
Sąjungoj, d. Buchwaldą. Pa
starasis dažnai siunčia (te
legramomis ir laiškais) įdo
mių aprašymų apie Sovietų 
Sąjungos darbo žmonių gy
venimą ir jų žygius 
tinėj kūryboj.

pagrindais.

LAWRENCE, MASS.
ĮVAIRŪS DALYKAI

Gegužės 7 d. kalbėjo drg. 
K. B. Karosienė, daugiausia 
apie Sovietų Sąjungą, kur ji
nai lankydamasi patyrė, kaip 
tame naujame pasaulyje dar
bininkai gyvena, nusikratę vi
sus parazitus nuo savo suvar-ę 
gūsio sprando. Jinai kalbėjo, 

j kaip ten darbininkai dirba, ar 
' pasitenkinę su dabartinę vai- ( 
• džia. Pasirodė, kad darbinin
kai pilnai užsiganėdinę sovieti- ’

socialis-

Naujas Atsišaukimas
Jaunųjų Komunistų Inter

nacionalas nelabai senai iš
leido atsišaukimą į jaunuo
sius gocial-demokratus dar
bininkus del bendro fronto. 
Kadangi į pirmąjį atsišauki
mą social-demokratai lyde
riai nedavė teigiamo atsaky

davoja šočializmh. ’ Darbinio* 
kai įdirba po 7 Valandas į'die
ną ir turi poilsid 10 minučią 
ant valandos; o kur sunkesni 
darbai, tai dirba itihaziau va
landų. Sovietuose ‘ bedarbės 
nėra, kaip kad Amerikoj, kur 
čia milionai darbininkų netu
ri kur gyventi nei už ką mai
sto pasipirkti, žinoma, ir So
vietuose kai kuriems negerai, 
kaip tai, sukčiams ir kulokams 
(buožėms), nes jie neturi tei
sės darbininkus spausti ir var
ginti. Tai tokie ir rėkia visa 
gerkle, kad negerai.

Buvo renkama aukos lėšoms' 
padengti. Surinkta $5.11. Čik 
talpinama vardai tų, kurie 
aukojo po 25 centus: E. Alek- 
sonienė, P. Lipsavičius, J. Ki- 
java, J. Gecavičius, M. Petru- 
kevičius, S. Penkauskas, M. 
Dvareckienė, B. čulada, J. Ge- 
cavičienė, R. Čuladienė, A. Ču- • 
ladienė, O. Butėnienė, J. Mal- 
vidas.

Visiems aukotojams tariame 
širdingą ačiū.

tų, nori pagrobti Sovietų Ukrainą ir Baltarusiją. Bet 
pasigrobti juk nėra lengva: iš vienos pusės stovi Sovietų 
'Sąjungos proletariatas ir kolektyviečiai, o iš kitos pusės 
—kapitalistinių kraštų darbininkų klasė.

Imperialistai, todėl, trokšta sudemoralizuoti kapitalis
tinių kraštų darbininkus melais ir prasimanymais. Gir
di, Ukrainos žmonės po Sovietų valdžia milionais mirštą 
badu, valgą vieni kitus, todėl jūs, darbininkai, nesakykit 
nieko. Mes atimsime Ukrainą iš Sovietų Sąjungos ir iš- 
gelbėsime baduolius.

Tam tikslui imperialistai samdo agentus, kurie gami
na panašios rūšies melus. Tokių agentų randasi ir So
vietų Sąjungoj, apsijnaskavusįų “darbininkų” ir valstie
čių kaukėmis.

Mūsų pareiga juos pažinti!
R. Mizara.

Pasekmingos prakalbos įvy
ko profesoriaus H. W; L. Dd- • 
na, Rusų svetainėje. Publikos 
buvo pilna svetainė, “ nebuvo 
daugeliui nei kur sėstis. Pir
miausia prof. Dana pasakė 
trumpą prakalbelę, paaiškin- 1 
damas, ką jis matė Sovietų Są- :' 
jungoj... Vėliaus prddėjo^Vody- 
ti paveikslus', kuriuos jis turi 
parsivežęs iš Sovietų' šafies, ir 
aiškino apie juos; taipgi parb- 
dė paveikslus caro teatru, kur 
jis'lik su savo, šeimyna ir su . 
visomis papūgomis sėdėdavo, o 
darbininkams nebuvo galima 
prieiti ir už cielos mylios. O 
dabar darbininkai eina kas va
karas veltui į tuos teatrus, ne
kainuoja jiems nei vieno centb.

Profesorius Dana ragino vi
sus remti Komunistų Partiją, 
nes ji yra tik viena partija, 
kuri stovi už darbininkų rei
kalus, ir jos vadovybėje dar
bininkai pašiliuosuos iš kapi
talistinės vergijos.

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Albertos Socialfašistinė Valdžia Atėjo Talkon 
Sulaužyti Streiką; Siunčia Streiklaužius į 

British Kolumbijos Provinciją

Daukša, A. J. Kareckas, T. 
Klosevičia.

I 
Sekanti 1-0 Apskričio konfe

rencija nutarta laikyti Scott
ville, Mich.

Prie pabaigos iškelta klau-, 
simas Tom Mooney gynimo. į 
Surinkta aukų $2.60.

Apskričio iždas priduotas : 
i naujam komitetui $8.79.

spręsti,—kaip geriau pagelbe-i 
ti K. P.

Toliaus .ši dąiųinjiikę , pasa
koja:, “Aš daviau 30 koncertų 
Rusijoj nuo Maskvos: iki Le
ningrado, Uraluose, Ukrainos 

i Respublikoj.. . Kovo 8 d. tai 
i buvo moterų
'dieną parėdė GOMETZ orga- 
Inizacija tam 
mo padaryta
que”), ant kurios mano var
das buvo auksinėmis raidėmis 
išdabintas. Po tos moterų 
šventės apvaikščiojimo buvo 
man surengtas bankietas.”

čia paduodu Keletą sakinių 
iš jos pačios angliškai rašyto 
straipsnio :

“There is no doubt, Russia 
has a great musical future. 
Every musically inclined per
son realizes the Government 
is doing something for him or 
her. . . Free conservatory in
struction is given. . . The com
poser knows he will be cared 
for economically.

“There are no poor in Rus
sia because there are no 
rich...”

Ar gali tad šiandie fašistai 
bei social fašistai tvirtinti, kad 
Sovietų Sąjungoj esą taip, kaip 
jų organizacijų geltonlapiai 
rašo? Kodėl jūsų geltonasis 
“Keleivis” netalpina šviesių ir 
teisingų straipsnių, kaip kad 
Emmos Redell, kuri, ką tik 
sugrįžus iš Sovietų šalies, pla
čiai apie tai amerikoniškoj 
spaudoj aprašė?

Kodėl Bąltimorės “Keleivio” 
korespondentai to nepatėmija, 
kur yra teisingos žinios? Ne, 
jie tokių žinių nepatėmys, 
skaitydami tik “foni sekšinus.” 
“Keleivis” nei nereikalauja 
gerų ir teising žinių, nes jo 
skaitytojams nereikia nieko 
geresnio. Jie paskaito Mai- 
kį ir Tėvą, tai jiems ir už
tenka visai savaitei, taip kaip 
“Saulės” skaitytojams užtenka 
Taradaikos ir Baltruvienės; 
jiems nesvarbu sužinoti apie 
kasdienini darbo žmonių gyve- 

1 nima. Socialfašistų pasekėjai 
I *■

Jinai sako, kad Sovietų vai-j gi pradeda paprasti po 15-16 
džia apmoka visiems kompozi ' 1 1 ‘ 1
toriams algas ir aprūpina vi
sais reikmenimis, kas tik yra 
reikalinga prie veikalo, ir jai 
dar netekę visame pasaulyje 
matyti nei girdėti tokios sis
temos.

siuntimą, prieš tai, kad provin
cijos valdžia bjauriai tyčiojasi 
iš darbininkų klasės, norėda
ma sulaužyti darbininkų strei
ką net kitoj Kanados provin
cijoj. Taip pat susirinkusi mi
nia griežtai pasižadėjo vartoti 
visus būdus, kad sulaikyti 
streiklaužius ir reikalo esant 
panaudoti visas priemones

EDMONTON, Alta, Kanada. 
—Gegužės 29 d. pradėjo strei
klaužius vežti valdžia, pasi
naudodama tais bedarbiais, 
kuriuos miesto ponai pusba
džiai maitina—duoda tik po 
du sykiu į dieną užvalgyti. 
Valdžia, gerai žinodama pa
dėtį tų alkanų bedarbių, pra
dėjo rašyti, būk išveš į darbą.
Tuo tarpu surinko keletą de- j prieš tuos, kurie išdrįs važiuot 
sėtkų klasiniai nesąmoningų į streiklaužiauti. 
bedarbių, kurie sutiko važiuoti 
streiklaužiauti už 20 centų į 
dieną.

Gegužės 30 d. 12 vai. pas- , 
kirtoj vietoj, iš kur streiklau
žius veš iš miesto, susirinko 
darbininkai bedarbiai, kad pa
aiškint tiems, kurie važiuoja, 
kad jie geriaus pasiliktų mies
te. ne važiuotų streiko laužyti. 
Didžiuma atsisakė važiuoti, o 
dalis, apleido Edmontoną.

Paskui 2 vai. dieną darbi-' 
ninkai surengė protesto mitin-' 
gą, vadovaujant Bedarbių Ta
rybai, kad užprotestuot prieš 
streiklaužių vežimą.

Susirinko keletas šimtų žmo
nių, kurie vienbalsiai išreiškė • bijos darbininkų streikas! 
protestą prieš streiklaužių | Proletaras.

Susirinkimas taip pat užgy- 
rė British Columbijos darbi
ninkų kovą ir pasižadėjo remti 
jų streiką 
dais.

visais galimais bū-

provincijos valdžia 
siųsti ir daugiau

Albertos 
pasiryžus 
streiklaužių, kol streikas bus 
sutriuškintas.

Klasiniai sąmoningų darbi- 
| ninku uždavinys yra visais 
■galimais būdais remti streiką, 
kad jis būtų laimėtas. Nes 
laimėjimas British Columbijos 
darbininkų būtų laimėjimas 
visos Kanados darbininkams.

Lai gyvuoja British Colum-

diena. Mane tą

tik ra iš platinu- 
užkaba (“plac-

nėse valstijose bendrai su ki
tais sklokininkaiš. Ne apskri
tys jam kaltas, veikiausia jis 
ALDLD kaltas.

Raportai priimti.
Po komiteto raportų sekė 

skaitymas protokolo iš praei
tos apskričio konferencijos, 
įvykusios 14 d. gegužės 1932 
m. Detroite, Mich. Protokolas 
liko priimtas.

Delegatų raportai iš ALDLD 
kuopų darbuotės patiekti žo
džiu, tik nuo 131 kp. Saginaw, 
Mich., prisiųstas raštiškas ra
portas. Iš raportų pasirodė 
veikimas geras, ypatingai di
desnių kuopų, kurios ima daly- 
vumą visuose svarbiuose klau
simuose : aukų rinkime, de
monstracijose, steigia lavini
mosi mokyklas ir tt. j

Neužbaigtuose reikaluose 
pakeltas Apskričio reikalingu
mo klausimas. Daug delega- 

I tų ėmė dalyvumą Apskričio 
klausime ir visi pareiškė Aps
kričio reikalingumą: dabarti
niu krizio momentu daug rei- i kalingesnis, nei bile kuomet 
pirmiau. Šiuo reikalu prisiun
tė savo pareiškimą Apskričio 
svarbos 131 k p. iš 
Mich.

Nauji sumanymai: 
10 Apskričio ribose
giau pastangų verbavimui na
rių į Komunistų Partiją. Bend
ro fronto klausime nutarta 
kviesti į bendrą frontą dides
nėse kolonijose lietuvius įvai
rių pažvalgų į vienybę kovai 
už būvį; mažesnėse kolonijose 
darbuotis tarptautiškai. Nu
tarta kooperuoti jaunuolių or
ganizavime su nacionaliu ko
mitetu.

131 kp. pageidavimą, kad

Saginaw,

Nutarta 
dėti dau-

BALTIMORE, MD
Su-
Sa-

yra apituštės, žmonės nusimi
nę, nelinksmūs, o Sov. Rusijoj 
pilni gyvybės, entuziazmo, se
ni, jauni ir maži; visų ūpas 
linksmas ir gyvas.

Toliaus, Emma Redell nuro
dinėja, kad Sovietų Sąjungoj 
ne tik operose žmonių pilna, 
bet ten mažne kožna organiza
cija turi koncertus savo sve
tainėse, kur lošia ne tik so
vietiniai artistai, bet ir svetim
šaliai, kaip kad pav. “Faustą,” 
“Carmen,” ką Sovietų proleta
rai taipgi gerai myli .

Baltimorietė Dainininkė, 
grįžus iš Sovietų Sąjungos, 
ko: “Tas Sovietų Neapkenčia, 

kas Ten Nebuvęs ir jų 
Nematęs.”

Panelė Emma Redell, Chi- 
cagos Operos Ko. dainininkė, 
čia sugrįžo iš Sovietų Sąjungos 
pilna entuziazmo kas link So
vietų dainininkų ir muzikos ir 
abelnai kas link naujo darbi
ninkų valdomoj šalyj gyveni
mo.

Emma Redell yra dramatiš
ka soprano. Ji buvo užkvies
ta Sovietų valdžios. Sovietų 
vyriausybė užkvietė viso pa
saulio dainos ir muzikos artis
tus, kad pamatytų, kaip ten 
yra veikiama tarp artistų ir 
kokios gyvenimo sąlygos.

Apie Vokietiją ir Austriją 
p-lė Redell sako, kad ten nie
kas daugiau, kaip tik naciona
listai, saumyliai, kurie nieko 
daugiau nepakenčia, kaip tik 
savo tautos talentus. .

Emma Redell apvažiavo 7,- Metinė ALDLD 10 Apskri- ku, A. Depšis vice-pirmininku, Į 
000 mylių, važinėdama po So-jčio konferencija įvyko 28 d.! A. Daukša sekretorium. I 
vietų Sąjungos miestus ir duo- gegužės, 1933 m., L.E 
dama koncertus. jtainėj, 1057 Hamilton

Sugrįžus, jinai buvo pa- N. W 
kviesta į Washingtoną, kur ją
užkvietė Columbijos Distrikto skričio organizatorius drg. A 
Moterų Kliubų Federacija, 
Mayflower Hotel. Ten jinai 
paaiškins apie savo ilgą kelio
nę Sovietų šalyj, ką ji matė 
ir nuveikė, ir kas tai yra dar
bininkų tėvynė. Ji turės pro
gą pasakyti Amerikos parazi- drg. Baronas pasakė atatinka 
tems, kur užtekėjo saulė dar-Imą prakalbą ALDLD 
bininkų klasei, kur šeštą dalį lais. 
pasaulio darbininkai valdo, 
kur darbininkai laimėjo sau 
laisvę, ilgus metus pirmiau ko
vodami prieš kapitalistų kla
sę. Nors tas Emmos Redell 
aiškinimas nepatiks parazi- 
tėms, bet jos turės viską iš
girsti, Nes ji pasižadėjo visą 
teisybę pasakyti, ką matė So
vietų Sąjungoj.

Tojiau, E. Redell sako: “Tik 
tas priešinasi Sovietų Rusijai, 
kas tęn nebuvęs ir nematęs.” 

Ši dainininkė sako, kad trys 
operos yra Leningrade ir trys 
Maskvoj, ir duoda perstaty
mus kasdieną per 10 mėnesių | Viso delegatų pilnateisių 18 
į metus. Maskvoj yra kelio
lika simfonijos orkestrų; daug 
jų yra ir kituose miestuose.

Dainininkė sako, kad įžan
gos kainos į operą yra visiems 
prieinamos. Jinai atžymi di
delį skirtumą nuo Vokietijos 
Austrijos ir Amerikos operų.! 
Ji nematė niekur tokių links
mų žmonių ir entuziastiškų, 
kaip Sovietų šalyje. Kitose
valstybėse, ji priduria, operos išrinktas: F. Žukas pirminin-

stovėt, porą valandų pamie- 
got; na, ir kam čia reikia jiem 
komunizmo? Tai tokių esa
ma Baltimorėj lietuvių.

Protokolas ALDLD 10 Aps, Konferencijos

Ave., 
Grand Rapids, Mich.

Konferenciją atidarė 10 Ap-

ko-

10-tas Apskritys surengtų 
maršrutą krutamu paveikslų iš 
Sovietų Sąjungos, apkalbėjus, 
pasirodė, 
laidos, 
neįstengs 
apskričio

Kad uždėt mokesčius po 1 
centą nuo nario ant mėnesio 
Kom. Partijai, tas sumanymas 
palikta kuopoms pačioms

kad didelės būtų iš- 
Mažesnės kolonijos

iždas tuščias.

Senojo komiteto kelionės lė
šos atmokėta $4.00. Ižde lieka 
$4.79. Konferencija užsidūrė 

vai. vakare.6

Pirm. F. Žukas, 
Sek r. A. Daukša.

“Karolio 
“Leninas 

Liudvikas 
M a t erializmas,

Sekė raportai apskričio 
miteto.
Depšis trumpoj sutraukoj nu
piešė apskričio darbuotę 1932 
metais; pabriežė, kad ne visos 
kuopos kooperuoja su apskri

čio komitetu, kas sutrukdo ap

Organizatorius d. A.

Depšis, 1:15 po pietų, paaiš 
kindamas tikslą tokių konfe 

jrencijų. Mandatų komisija iš 
rinkta iš 3-jų: A. Senkus, F. skričio veikimą. 
Žukas, A. Mališauskas. Kol ■ 
komisija mandatus sutvarkė, i

re ik a- 
Rezoliucijų komisija iš- • 

rinkta iš 3-jų: D. Gelgota, A. 
Mališauskas, A. J. Kareckas.

Mandatų komisijos rapor
tas. 52 kuopa prisiuntė 2 de
legatus, J. Baroną ir J. Vala
vičių; 66 kp. 8 delegatus: A. 
Senkus, O. Žilinskienė, D. Gel
gota, A. Grigienė,, A. Varnas, 
T. Klosevičia, A. J. Kareckas, 
A. Daukša; 83 kp. 1—A. Mali
šauskas; 188 kp. 1—M. Tota- 
ris; 207 kp. 2—J. Chesnius, J. 
Kasparavičia; 218 kp. 4—F. 
Žukas, T. Lapienas, J. Stankai
tis, J. Babinas.

nuo 6 kuopų. Viena kuopa 
131-ma iš Saginaw, 
legatų neprisiuntė 
tikrų aplinkybių;
raštišką raportą.

Nutarta suteikti sprendžia
mą balsą apskričio komiteto 
nariams A. Depšiui ir J. K. 
Alvinui.

Mich., de- 
delei tam 
prisiuntė

Konferencijos prezidiumas

Sekretoriaus raportas d. J. i 
■ K. Alvino platus, smulkmėms-1 
'kas: 10 apskričiui
7 kuopos: 52 kp. 

i Mich.;
Mich.; 
Mich.; 
Mich.; 
Mich.;
218 kp. Scottvillė, Mich. Su
rengta maršrutai drg. A. Bim
bai ir drg. Karosienei, kurie 
pavyko kuo puikiausiai. A. 
Bimbos maršrutas pasidengė 
savo lėšas, dar sukėlė aukų 
$9.35 alkanųjų maršavimui j 
Washington, D. C.; ir $9.61 
dienraščiui “Vilniai”. Draugės 
Karosienės maršruto, lėšas pa- 

I dengus, dar liko apšvietos rei
kalams $21.63. Atmokėta se
nos skolos drg. V. Andruliui 
$10.00; apskritys dar kaltas 
V. A. $17.90; taipgi apskritys 
kaltas dar Senam Vincui už 
maršrūtą 1930 m.

Raportą apkalbant, prieita 
prie išvados, kad Seno Vinco 
skolą apskritys turi pamiršti, 
nes Senas Vincas, atsisveikin
damas su darbininkišku judė
jimu, prisidėjo prie grobimo 
apskričių ir kuopų iždus ryti-

priklauso ' 
Detroit, | 

66 kp. Grand Rapids,
8.3 kp. Muskegan,
131 k p. Saginaw,

188 Hamtramck, 
207 kp. Heart, Mich.;

Literatūros klausime nutarta 
reikalauti ALDLD centro, kad 
išverstų lietuvių kalbon šias 
knygas: “Vaikiška Kairumo 
Liga”, “Kas Daryti”, Stalino 
“L e n i nizmas” “Atsiradimas 
šeimynos, Privatinės Nuosavy
bės ii' Valstybės,” 
Markso Mokymai”, 
ir Imperializmas,” 
Feurbachas,
Anti D i u ringas.”

Rezoliucijų komisija patei
kė šias rezoliucijas: visos liko 
užgirtos. Visos anglų kalboj:

1) Del Tom Mooney paliuo- 
savimo;

2) Scottsboro Boys;
3) Del White Cloud kovin

gų farmerių paliuosavimo;
4) Prieš fašizmą Vokietijoj ;
5) Už bendrą frontą darbi- 

I ninku ;

6) Reikale išgavimo leidimo 
maršuoti pas poną Fordą—pa
siųsta Dearborn, Mich., miesto 
tarybai reikalavimas;

7) Klausime vietinio bedar
bio areštavime už kovingumą, 
A. Betemburgo.

Apskričio komitetas išrink
tas iš draugų Grand Rapids, 
Mich.: A. Senkus, O. Žilinskie
nė, D. Gelgota, A. Varnas, A.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies ūž žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L A IS V Ė” ’
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

čia
DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

WILKES BARRE, PA. PIKNIKAS
DAINOS IR PRAKALBOS

RENGIA ALDLD 12 APSKRITYS IR LDSA KETVIRTAS RAJONAS

Nedėlioję, 18 d. Birželio - June, 1933
VALLEY VIEW PARK, INKERMAN, PA

Wilkes-Barre Aido Choras, vadovaujamas D. Zdaniūtės

Dainuos Wilkes Barre Aido Choras, bus kalbėtojų ir įvairių žaislų. Gerų 
valgių ir gėrimų. Jaunimas ir senyvi žmonės čia ras sau malonaus pasitenki
nimo. Tad prašome skaitlingai susirinkti.

KVIEČIA RENGĖJAI

I I



Ketvirtas Puslapis

FIODOR GLADKOV. Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

JL

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS L _ ,
_____ ;_________ drg£ Spector, ajn 

kalus ir bus i 
“Along the Class-War”.
TDA

k

(Tąsa)

—Ha-ha-ha! Man labai gerai eiti tarpe 
jūsų, prieteliai. Ypatingai greta su rau
donojo pulko komandierium Glėbu. Bet 
mano ranką jūs vis tiek paleiskite, aš 
ne vaikas ir ne kokia mergina vesti už ran
kos, ir nereikalauju tokio pasitarnavimo. 
Nugalėtas jūsų priešas eis su jumis taip 
jau drąsiai, kaip ir jūs, pergalėtojai. Tik 
jūs, komandieriau, kiek prašalinkite to- 
liaus nuo manęs mano tikrą brolį—Sergie- 
jų, nes kitaip galiu nesulaikyti savo ranką, 
taipgi man stebėtina, kodėl dar nėra iste
rikėje. Nusiramink Sergiejau, vis tiek tu 
perdaug nerimauji del manęs.

Sergiejus ėjo piktas ir negalėjo to nu
galėti. Jis dėjo pastangų, kad nesurikus 
ir nepuolus su durtuvu ant Dimitriaus. Gi 
Dimitrius vis erzino jį:
""^-Sergiejau, argi tai netiesa, kad mes 
su tavimi dar nei vieno karto taip sujudę 
nesivaikštinėjome, kaip dabar? Tokį mo
mentą turėtum branginti... o dar daugiau, 
kad tai jau paskutinės minutės mūsų gy
venime. Tu numarinsi mane savo drąsia 
kareivio išvaizda... Ha-ha-ha! Na, kam: 
taip didžiuotis raudono kovotojo garbe! 
Ee, Sergiejau, tu jau perdidelis vergas sa
vo partijos ir patsai negali savęs suvaldyti.

Jie išėjo iš girios ir ėjo keliu į pakal
nę. Kalnuose vis sproginėjo rakietos.

—Vis tiek jūsų darbas yra—kvailas dar
bas. Rytoj jūsų—komunistų smegenimis i 
bus aptaškyta miesto gatvės. Gaila, kadi 
aš jau negalėsiu to matyti ir pasigerėti, i 
Sergiejau, tave aš patsai pakarčiau visuo- j 
menės akyse ant savo tėvo vartų!

Sergiejus nusijuokė taip, kaip jis pirmiau 
negalėjo juoktis:

—O taip, mes tą žinome, kad nuo jūsų 
galima to laukti. Bet ar galėjai, Dimit- 
riau, visgi laukti, kad aš tave vesčiau prie Į 
mirties? O štai susilaukei. Kada tave su
šaudys,—aš nematysiu. Bet užtenka jau 
vien to, kad tu sugautas prasikaltime prieš 
darbininkus ir sugautas man dalyvaujant, 
ir tas suteikia man garbę. Taip, mes tave 
vedame, kur būsi pastatytas prie sienos.

—Sergiejau, na, jau tu mane numarinsi 
savo kalba, pirm negu tavo komunistai 
šaudys,—juokėsi Dimitrius.—Ir kokis 
juokingas ir kvailas.

Glėbas paleido Dimitriaus ranką ir 
simetė šautuvą ant pečių.

—Na, kaip, pulkininke, o visgi geras pa
sivaikščiojimas nakties metu? Jeigu tą ma
tytų miesto gyventojai, tai pasakytų: štai

koki jie smagūs žmonės, kaip koki vaikai 
juokauja!

Dimitrius juokėsi, bet jo balse girdėjosi 
neteisingos gaidos. Sergiejui atrodė, kad 
jis visai nesijuokia, o keistai verkia ir no
ri nusiskųsti, bet jo balsas neteko žmoniš
kumo.

—Taip, taip labai gaila, kad tu negalėsi 
dalyvauti. Man gaila, Sergiejau, kad tu 
nedalyvausi taip puikiame įvykyje ir užsi
ėmime, kurį vadinate sušaudymu. Aš labai 
labai norėčiau, kad tu ten būtum. Mes 
prisimintume savo kūdikystę. Ar tu gerai 
pameni, kaip mes augome? Man norisi, kad 
tu patsai taikytum šautuvą į mane. O gal 
tu dabar tą čionai padarysi? Jūsų čekos 
įstaigos man yra baisesnės, negu kapai, 
kurių mažas būdamas bijo jausi. Aš neno-

Darbininkų Jaunimo Dienos 
Minėjimas

Pittsburgho apielinkės darbi
ninkai turėjo demonstraciją 
Jaunimo Dienos minėjimui 
McKees Rocks geg. 30. Tai bu
vo svarbi demonstracija. Pės
ti, trokais ir automobiliais dar
bininkai traukė į paskirtą vie
tą. Taipgi ir policija rinkosi.

Prisirengimo prie demons
tracijos komitetas bandė gauti 
leidimą, bet vietos policija pa
reiškė neduosianti ir McKees 
Rockse tokios demonstracijos 
negali būti. Policija buvo pa-

’ gatvės ir Penn. Avė. ir važiuo
ti iki linijos galui, 
karčekį nuveža, 
galima važiuoti 
Route 8.

Dalyvaudami
bininkų judėjimą prieš bedar
bę, prieš algų kapojimą, prieš 
karą.

Už vieną 
Automobiliais 

State Highway

paremsite dar-

Partijinių Frakcijų 
Veikimas

įvyks viso • distrikto narių susirinki* 
mas; svetainėje, “New International 
Hali” įVenonah, >St. Roxbury. JKAlbės 

ie organizeijos- (rei- 
rodomi paveikslai, 

Todėl visi, 
nariai privalo dalyvauti.

Fin. Rašt. J. K.
(138-139)

N. S. Pittsburgh susiorgani
zavo lietuvių frakcija iš 9 na
rių ir pasibrėžė gerą veikimui 
programą. Per tūlą.laiką frak- 

sirengus išvaikyti darbininkus, I cijos nariai smarkiai padirbėjo
bet pamačius darbininkų daugį ir padare 
ir kovingumą buvo priversta Bet dabar

nemazą progresą.
pradeda apsnūsti.

i dabar
Draugai turi turėt

ant vietos sutikti leisti demons- Frakcijos' susirinkimai 
traciją. j

Demonstracijoj kalbėjo du
kalbėtojai. Vėliaus visi de-

nelaikomi.
susirinkimus.

Finleyville apielinkėj 
monstratyviai—trokais ir auto-' ganizavo gera frakcija 
mobiliais, apsikaišę iškabomis,'kimą po biskį plečia.

riu, kad ten man dar davinėtų visokius! patraukė per visą miestą ir
klausimus. Sergiejau, eikime kartu iki ga
lo: tai būtų labai gražu... du tikri broliai 
ir du nesutaikomi priešai. A, įdomu? Tie
siog kaip kokia pasaka?

Juos susitiko raudoni sargai, laikydami 
pagatavus šautuvus.

NESPARTA.

I • .vyko į pikniko vietą.
Piknikas buvo taipgi 

lingas. Buvo programas, 
bėtdjai kvietė jaunus ir 
gusius stoti į darbininkų 
nizacijas, ypatingai Komunistų

skait-
Kal- 

suau- 
orga-

Pasisukimas

susior- 
ir vei-

šiomis 
f rakė i- 

ir pasibrėžė programą pla- 
Draugai ir

New Kensington irgi 
dienomis susiorganizavo 
ja 
tesniam veikimui,
draugės turi žiūrėti, kad savo 
pasibrėžimą vykinti gyvenimai!.

Kol kas nepavyko sudaryti
Partiją ir Jaunųjų Komunistų, frakcįjų Wilmerdinge ir Wash- 
Lygą ir kovoti prieš badą, prieš i įngtone, nors ten pakankamai 
algų kapojimą, už panaikinimą ■ ^am Spgj<ų> Greitoj ateityj, ir 
šios išnaudojimo sistemos. Į ten bus sudarytos frakcijos.

Reikia daugiau darbuotis 
į Ko-

{ . . . • i Keikia daugiau d;
Rengiasi Prie AI LA Seimo Į įtraukimui naujų spėkų

Ir vėl prasidėjo ramios dienos ir užsi
ėmimas ūkio ir industrijos reikalais, kaip 
ir pirm baltųjų-žaliųjų sukilimo. Ir vėl 

j prasidėjo bėgiojimas po raštines.
I kimai, diskusijos, rezoliucijos. Nesimatė 
I kalnuose šviesių rakietų. Prasidėjo “su- 
: botninkai” ir sekmadienių urminiai darbai. 
Vėl į partijos ir Sovietų įstaigas skubinosi 
darbininkai, apsirengę miesčioniškai, vals
tietiškai, su portfeliais ir be jų, ir niekas 
nenorėjo prisimint apie kanuolių baubi- 

| mus, atsibuvusius už kalnų ir ant kalnų.

Susirin- 1() vai.

šu
tu

uz-

Važiavo pilni vežimai, dundėjo, skubino
si. Ant jūrų plaukiojo valtys iškėtusios 
drobules; prie prieplaukos pasirodė pirmi 
Turkijos prekybiniai laivai. Darbininkai 
jau garsiai kalbėjo apie nauja ekonominę 
politiką, lygino Sovietų rublį su turkų pi
nigų kursu.

Prieplaukoje ir prie sandėlių, gatvę dre
bindami, važiavo trokai pilni maišų ir dė
žių. .. Moterys ir merginos, pasikaišę sijo
nus ir užsilipę ant kopėčių, plovė langus. 
Prasidėjo darbas, sujudimas, gyvumas. 
Tauškėjo viduje namų plaktukai ir ant jų 
durų atsirado iškabos:

(Daugiau bus)

MOLINE, ILL., BEDARBIAI MULKINAMI 
DARBAIS IR “VIRŠLAIKIAIS”

1 Pas mus dirbtuvės John Do- 
ree and Co. visiškai užsidarė 
nuo balandžio mėnesio, išsky
rus E. Moline Harvester, kur 
nekuri-3 departmental pradėjo 
3irbti net po 12 valandų ir 
ylršlaikius su apie tuzinu dar- 
!įninku, kur seniaus, norma

vai dirbant,’dirbdavo keli šim
tai darbininkų. O kuomet da
bar tūkstančiai darbininkų 
vaikšto atleisti, ar reikia di
desnio pasityčiojimo dar versli 
įdirbančius viršlaikiais dirbti? 
♦Mat, norima parodyti, būk 
♦dirbtuvės dirba jau net virš 
Taikius, kad tik kaip nors dar? 
;bininkiig,mphyti: laukite ir nc- 
^iorganižuolcite, nes Doree jau 
jgerai pradėjo dirbti. U čion 
'vietiniai kapitalistų laikraščiai 
•taip ir zvanija, būk jau 
•grįžta.

Tiesa sakius, vieras 
•Jengvat kis ir randasi,
/taip duodasi save apgauti. Bet 
.ateitis visą tą “gefęvę” tuoj 
parodys, kuomet pragyvenimo 
kaina dvigubai pakils ir reikės 
maitinti kitus milionus bedar
bių dirbantiems su tokia maža 
•alga, turą darbininkai dabar 
gauna.

I Mums kitokios išeities nėra,

gerovė

darbininkų mažai lanko tokias 
organizacijas, bailiais pasista-

kaip organizuotis į pažangias 
darbininkų unijas ir Bedarbių 
Tarybas ir išsikovoti socialę 
bedarbių apdraudą, po vado
vyste Komunistų Partijos, nes 
tik komunistai gina darbo 
žmonių reikalus su pilnu alsi- ( 
davimu.

E. Moline jau gerokas lai
kas, kaip susitvėrė Bedarbių 
Taryba ir turi gerų pasekmių; 
kas kartą auga nariais. Kaip 
kad kiekviename . susirinkime 
komitetas raportuoja, tai at
gauna atgal pašalpas, tiems, 
nuo kurių Welfare (labdary
bė) atima; o tokių daug atsi
randa, nes pašalpos stotys at
sisako šelpti daugelį šeimynų. 
Mat, vasara, tai mano, kad 
žmonės gali žolėmis maitintis. 
Kas či kapitalistams galvoj, 
kad člelos šeimynos su mažais 

j kūdikiais ir motinomis badukitas ‘
kurie ' marinama.

Aš tiesiog
kas būtų su

tydami. Bet, gerbiamieji, ga
na snūduriuoti; stokime visi j 
eiles su kitais darbininkais ir 
kovokime už savo teises.

Dabar prie progos primin
siu, kad Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 132-ra kuopa nu- 

. tarė laikyti pikniką ant Va- 
ličkos farmos, 52 St. ir .16 Av., 
Moline, 111. Būtinai kiekvienas 
narys turi atsilankyti ir kaimy
nus atsivesti, nes 'žinote, drau
gai, kad į mūsų k.ubjpą bankas 
nuskriaudė, kaip ir daugelį ki- i 
tų. Atsilankydami . į pikniką, 
tokiu būdu.paremsite LDS.132 ' 
kuopą, padėsite jai, išbristi iš 
skolų. Taipgi bus ir iš kitų 
miestų svečių. Piknikas įvyks 
birželio (June) 18 d.

Jūsų Jonas.

negaliu išgalvoti, 
tomis šeimynomis 

atsitikę, jeigu nebūtų Bedar
bių Tarybos. Tai matote, dar
bininkai, ką susirišimas gali. 
Taipgi Moline’s Bedarbių Ta
ryba tarpsta ir kovoja už dar
bininkų teises ir gyvybę. Tik 
nesmagu žymėt, kad lietuvių

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave. -

Tel., Stagg 3847

Antradienis, Birž. 13, 1933
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Drauges. ir. draugai!. būtinai .tuęi- 
mė dalyvauti šiame 'susirinkime; nes 
daug svarbių dalybų yrd įdel -apkal
bėjimo. i Į i ■ | įk • j,

LDŠ 35 kp. Sekr. V. K. ShWalis.
(137-138)

WORCESTER, MASS.
LDSA 2 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 13 d. birželio kaip 8 vai. 
vakare ant 29 Endicott St. Visos na
rės dalyvaukite susirinkime, nes bus 
daugelis svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi pasirūpinkite atsinešti savo 
duokles.

Fin. Sekr. L. Lukicnė.

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, seredoj, pas 
drg. O. Janušauskienę, 622 Ferdinand 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo St.. 7:30 vakare.
Amerkoje, 14 kuopos, pusmetinis su- ■ 
sirinkimas įvyks seredoje, 14 d. bir
želio, 7:30 vai. vakare, d. Senkevičių 
stuboje, 1545 Lehigh St.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes randasi nemažai svarbių reikalų 
apkalbėjimui. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.

EASTON, PA.

(138-139)

Todėl visos pasistengkitc atsilan- , 
kyti, nes yra svarbių reikalų. Reikės 
rinkt delegates į konferencijų ir kuo
pos valdyba sekančiam pusmečiui.

O. J. - 
(137-138) •

WILKES BARRE, PA.
i Wilkes Barre Aido Choro narių 
! žiniai! Draugės . ir draugai, kurie 
1 nebuvot choro pamokose ir sykiu šū- 
' sirinkime, fsltėmykit, kad choro' pa- 

Dabar bus seredo-

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

mas įvyks trečiadienį, birželio 14, , mokos perkelta. 
1933; L. D. P. Kliubc, 408 Court St. mis, toj počioj vietoj ir tuom pačiu 
Elizabeth, N. J. Pradžia 8-tą vai. laiku. , todėl visi laiku pribūkit. 
vakare. ■ | (137-138)

dalyvauti ir turės 
balsą.

APLA 25-tas Seimas įvyks! niunistų Partiją.
birželio 25 ir 26, Liet. Mokslo Veikimas Tarpe Bedarbių 
Draugijos svet., 142 Orr St.,
Pittsburgh, Pa. Prasidės kaip į N. S. Pittsburghe kol kas 

ryte. Visi delegatai į tarp lietuvių veikimas plečia-
kviečiami laiku pribūti. APLA j mas, bet labai silpnai.
nariai, kad ir nedelcgatai, gali Į Bendro veikimo komitetas 

patariamą buvo pakvietęs sandariečių ir 
Kuriems rūpi organiza- socialistuojančius žmones, taip- 

cijos gerove, kviečiami būti Sei- gi ir kitus, kurie stovi prieša-
me. [ky kai kurių draugijų, bot tie

Tą pačią dieną bus ir vaka-.j poneliai visai nepasirodė šau- 
I kiamam susirinkime. Pasirodo, 
kad jiems visai nerūpi bedar
bių reikalai. Jie tik liežuviais 
sakosi pritarią darbininkams, 
bet tikrenybėj yra darbininkų 
priešai. A

Bendro veikimo komitetas 
kviečia visas draugijas rinkti 
bedarbių komitetus ir regis
truoti bedarbius. Draugijoms 
pasiųsti atsišaukimai. Už kiek 
laiko komitetas šauks antrą tuo 
klausimu konferenciją.

Y p a t i n g ai darbininkiškos 
draugijos neturėtų šiuo klausi
mu apsileisti. Kiekviena drau
gija turi turėt bedarbių komi
tetus.

“Daily Workerio” Vajus
Dabar eina “Daily Workerio” 

vajus. Draugai turėtų pasidar
buoti gavimui naujų skaitytojų. 
ALDLD kuopos ir kitos orga
nizacijos turėtų užsidėt kvotas 
ir prižiūrėti, kad pasiekus pa
sibrėžimą.

Komunistų frakcijos ypatin
gai turi svarstyti šį klausimą 
ir pradėti vajų už gavimą dau- 

| giau skaitytojų. Su “Daily 
Workerio” vajum galima suriš
ti ir liet, darbininkų laikraščių 
užrašinėj imas ir spaudos plati
nimas.

Spaudos platinimas pas mus 
dar vis tebėra pusėtinai-apleis
tas. Kodėl dabar nepradėti 
smarkiau padirbėti? Jeigu tik
tai imsimės už darbo, pamaty- j 
simp 
taip 
gas.

rienė su geru programų toj pa
čioj viętoj. Rengia APLA Pir
mas Apskritys. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Pittsburghiečiai ir 
iš apielinkės kviečiami vakarie
nėj dalyvauti. Turėsite geros 
progos susipažinti su delega
tais, atvykusiais 'iš kitų miestų 
ir paremsite darbininkų orga
nizaciją. v 4 ;

Subatųs..,vakare, birželio 24 
d., Lietuvių Darb. Kliube, 1335 
Medley St., (prie Reedsdale ir 
Manhattan St.,) rengiamas, 
priešseiminis vakarėlis. Bus 
šokiai prie- geros jaunuolių or- 
kestroš.

Teismas Prieš APLA Jau 
Prasideda

Ketverge, birželio 8, 
da teismas, užvestas 
draugijos vardu 2 k. 
Toji nauja draugija patraukė 
teisman Augščiausią Prieglau
dą Lietuvių Amerikoj, jos Cen
tro Komitetą, APLA 2 kuopą 
ir tt. Toji draugija reikalau
ja APLA 2 kuopos turto.

Teismas bus Common Pleas 
teismabuty. Abi pusės pasi- j 
rengę. Manoma, jogei užsitęs' 
apie savaitę laiko, nes abi pu
sės turi nemažai liudininkų. 
APLA 2 kuopa tvirtina, kad tas 
turtas, delei kurio teismas yra 
užvestas, yra jos ir niekas iš 
jos negali paimti. APIA Cent
ro Komitetas, be -abejonės, re
mia 2 kuopą, :todel ir jisai pa
trauktas teisman.

Gavęs daugiau (davinių apie 
teismo eigą, pranešiu spaudai. 
Todėl, kurie žingeijaųjate to
kiu svarbiu teismu, sekite dar
bininkų spaudą.

: Visi Dalyvaukime Piknike
Komunistų Partijos piknikas 

įvyks liepos 2, Lo'cust Grove, 
880 Butler St., Etna, Pa. Pra
sidės iš pat ryto ir tęsis per 
visą dieną. Vietą labai graži 
ir privažiavimas ■ geras. Bus 
puiki šokiams muzika ir geras 
programas. Įžanga 15 centų, 
už kuriuos dar gali laimėti do
vanų.

Privažiavimas labai 
Gatvekariais važiuojant 
imti gatvekarį No. 2 prie 7-t.os

praside- 
naujos 
LAPA.

geras, 
reikia

kad šitas darbas nėra 
sunkus ir gana gausin-

Reporteris.

SEPTYNI ŽMONĖS ŽUVO

Istanbul. — Delei užtvini-
mo geležinkelio, traukinys 
nusirito nuo bėgių ir septy- 

*

ni žmonės tapo užmušti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
j DA 21 kuopos nariams.

Birželio 15 dienų, 8 vai. vakare

SOVIETŲ KENUOTI PRODUKTAI
iš

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SOCRA
BRAND

JtOYAL STU RGEON
FILLETS

0RVE

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SUGROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

STUFFED PEPPERS

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

1

• 1

SOVIETŲ 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 skonį.
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Kaip Su Jaunuolių Mokykla Conn. Valst?
Tai klausimas, 

prieš mūsų akis, 
liniai svarbus. E__ .................................. . .............. .<-> c-» . y O '°

rai daro, kad iš kolonijų ne-j Mažosios kolonijos taipo 
praneša per spaudą, kaip jiem ant greitųjų turi 
sekas link jaunuolių mokyk- dvidolerines prisiųst mokyklos 
los visas darbas, sukėlimas Į komitetui, 
skirtos sumos pinigų ir sure- nijai 
gistravimas jaunuolių į jiem 
skirtą mokyklą. Laikas jau 
labai paliko trumpas, vos mė
nuo laiko iki atidarymo mo
kyklos. O klausimas, kiek 
mes turime sukėlę finansų tam 
svarbiam reikalui? Kiek kiek
vienoj kolonijoj yra suregis
truota jaunuolių į mokyklą? 
Kaip daug gauta maisto del 
jaunuolių palaikymo? Taipo 
pat, kas yra daroma ten, kur 
nėra skirtoji suma sukelta ir i 
kur nėra nei vienas jaunuolis i 
gautas del mokyklos?

šitie klausimai labai 
bus steigimo Jaunuolių 
kyklos Komitetui; tai pat tie 
klausimai turi būt svarbūs ir 
tom komisijom, kurios yra 
skirtos skirtingose kolonijose. 
Jeigu, draugai, mes taip pa
tylomis veiksime jaunuolių 
mokyklos reikalu, kaip iki da
bar, tai 
kaip bus 
Įsteigti ? 
virai, jei 
sumą pinigų ir negausime jau
nuolių į mokyklą, tai supran
tamas daiktas, kad tos mokyk
los nebus, nors jos visi pagei
daujame. Tačiaus ar mes bū
tume toki jau silpnučiai, kad 
imtume nutarimą ir nepildy
tume ir mokyklos nesteigtu
me? Ne. Ji turi būt steigia
ma ir ji bus. Tik, draugai, 
kiekvienoj kolonijoj stokime į 
darbą.

štai gautas žiupsnelis žinių, 
nors jos nevisai pilnos. Hart
forde draugai jau sukėlė jiem 
skirtą sumą $10 ir su kaupu.

kuris stovi i Kitos kolonijos irgi surinkę po 
ir jis bėga-'dolerj kitą; nors suma ncpil- 

Draugai nege-;na, bet geriau, negu niekas.
> pat 

pasistengti

O jei kuriai kolo- 
pavyks sukelt daugiau, 
jiem skirta, tuo bus ge-

svar-
Mo-

nebus galima žinot, 
galima toji mokykla 
Galima pasakyt at- 
nesukelsime skirtą

negu 
riau. 

| Su 
|sur 
j nesuregistruoti; tai labai nege- 
' rai. Reikia atmint, kad šis 
'darbas irgi nebus galimas at- 
ilikt į valandą laiko. Tokiu 
: būdu reikia dėti pastangas 
! rinkti aukas arba rengti tam 
parengimus ir sykiu registruo
ti jaunuolius į mokyklą, taipo 
pat apie tai pranešt mokyk
los steigimo komitetui į Wa
terbury.

Hartfordiečiai ir jaunuolių 
registravime veik pirmieji. Ta- 
čiaus dar kol kas nepilnai su
sitvarkė. Jų nuomone, jie 
pasiusią į mokyklą apie 
jaunuolius, bet vis nėra tikri. 
Waterburio draugai irgi taip 
sako. O jiem didelis ant vie
tos parankumas. Visos kitos 
kolonijos, gal būt, neatsiliks il
gaus po gerą skaičių jaunuo
lių, ypatingai, kaip New 
venas, Bridgeportas, New 
tainas ir kiti miestai.

Tiesa, darbo randasi 
raus ir delei to šis trukdosi. 
Bet atidėliojimas labai apsun
kins galutiną sutvarkymą tos 
mokyklos, ypatingai tos vietos 
draugam, kurioj bus steigiama 
mokykla. Jiem reikia surast 
vietos pernakvot, pagaminimas 
valgio, sudarymas parankumų 
toj vietoj, kurioj bus įsteigtos 
kempės ir tt.

Todėl, draugai, pasistumėki- 
me kožnas vienas savo į spar
tesnį darbą reikale šios mo
kyklos. Sukeikime reikiamą

jaunuoliai dar irgi nevi- 
susitvarkyta; jaunuoliai

1 ’ į ♦ * t 1

sumą finansų ir suregistruoki
me tiek jaunuolių, kiek jų ga
lime gauti. Ir apie tai kas 
savaitę savo -darbuotės siųski- 
me žinias mokyklos steigimo 
komitetui vardu J. Strižaus- 
kas, 5 Henry St., Waterbury, 
Conn.

Nesiskūpėkite suteikti žinu
tes per spaudą, kaip kuriai 
kolonijai sekas įtraukt jaunuo
lius vykti į proponuojamą mo
kyklą ir kuri kolonija kurią 
pralenksite. Pradžią hartfor- 
diečiai jau pasiėmė. Tad ku- 

kolonija sekanti?
V. J* Valaitis, 

ALDLD III Apskričio Sekr.

ri

Kas Naujo Kanadoj?

Ha-

įvai-

TORONTO, Ont. — čia ei
na smarki kova už žodžio ir 
susirinkimų laisvę. Socialisti
nei C. C. F. leidžia daryti mi
tingus svetainėse ir Queens 
Parke, o bedarbiams Toronto 
policija neleidžia nei kur susi
rinkti, tuojaus užpuola, kaip 
liūtai, išvaiko ir sudaužo be
darbių galvas.

Bedarbiai, nežiūrėdami poli
cijos teroro, eina į miesto par
kus, kuriuose susirenka daug 
darbininkų ir pradeda kalbė
ti : tuojaus aplinkui susirenka 
didelis būrys darbininkų, aty- 
džiai klausosi kalbėtojų. Kaip 
tik policija pamato, tai 
kaip žvėrys, bedarbius 
ti, areštuoti. Jau įvyko 
grumtynės su policija.

Birželio 3 d. Bel woods Par
ke pradėjo vienas bedarbis 
kalbėti, raginti bedarbius or-

puola, 
vaiky- 
kelios

šalpos. bedarbiams kapojimą i 
ir iš namų mėtymą. Susirinko I 
minia žmonių. Policija už- i 
puolė, griebė areštuoti ir muš- j 
ti. Keli darbininkai, moterys l 
ir vyrai, tapo areštuoti, jų tar- i

..... ; .i 11 r . !1 l?. 1 p- 1 ■ 

pe vienas lietuvis V. V—kus. 
Areštuotus sumušė, vienam iš 
jų taip smarkiai sudaužė vei
dą, net baisu buvo žiūrėti. 1 
- Greitu laikų įvyks areštuotų 

teismas: žinoma, policija
stengsis, kad nubausti, nors 
kaltininkai jie patys yra. Tai 
toks žvėriškumas Toronto po
licijos; kapitalistams betar
naudami, visai nustojo žmo
niškumo jausmo. Policijoj su
sigrūdę tarnauja visokie žu- 
likai.

Nepersenai vienas išplėšė 
čeverykų krautuvę ant Young 
Street. Patsai policijos čyfas 
ir keli dedektyvai yra įtrauk
ti į “trobelį.” 
kadaise vienas 
ninkas davęs 
žmogui vardu ’ 
tas nusipirktų 
apiplėšti banko.
vai tą žmogų su žinia sugavo 
prie banko ir paskui nuteisė 
5-kiems metams sunkių darbų 
kalėjimo. Dabar po 
tų tas viskas iškilo 
pravedė tyrinėjimą, 
varnas varnui nekirs

Matyti, toksai įvykis buvo 
pačios policijos sufabrikuotas, 
kad parodyti policijos “narsą” 
plėšikų gaudyme ir už tai gau
ti gerą dovaną nuo bankie- 
riaus.

Įtartinas Asmuo

Vienas lietuvis, įtariamas 
kaip šnipas, J. Kras., toron- 
tiečių numaskuotas, išbėgo į 
Montrcalą. Nereikia manyti, 
kad Toronte jau švaru. Kitas 
yra labai įtartinas tai J. Pal., 
kuris dažnai lankosi j policijos 
stoti num. 3, ant Claremont 
St. Kokis jo tikslas ten daž
nai lankytis, gali kiekvienas 
pasistatyti sau klausimą. Kar
tai pasirodo ir demonstracijo
se ir smarkiai žvalgosi į visas 
puses, lyg ko jieškodamas. 
Labai įtartina ypata. Lietuviai 
darbininkai, apsisaugoki! jo.

Bedarbis.

Kaltinama, jog 
policijos virši- 
pinigų tūlam 

Dorland, kad 
ginklą ir eitų 

. Kiti detekty-

trijų me- 
aikštėn; 

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

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

PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ. , ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI
(

Elizabetho Bangos Choras vadovaujamas V. Žuko

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 Brooklyn© atvyks busais ir taipgi philadelphiečiai 
rengiasi skaitlingai dalyvauti. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
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APIA 2 Kuopos Teismas Jau Prasidėjo Išsigando l’ikietninkŲ, į
Tai Sulaikė Skebus

PITTSBURGH, Pa. — Bir
želio 9 d. pagalios prasidėjo 
senai laukiamas teismas, kurį 
užvedė prieš APLA F. Rodge- 
rui vadovaujant susiorganiza
vusi APLA 2 kuopos grupė ir 
pasivadinusi “2 kp. LAPA.”

LAPA advokatas Stoner iš
rėžė spyčių, kodėl jie užvedė 
teismą. Jisai bandė įrodyti, 
kad ten buvo nuo seniai vie
noj kuopoj dvi organizacijos: 
viena APLA 2 kuopa, o kita 
2 kp. LAPA. Tačiaus jokių 
faktų negalėjo priduoti.

APLA advokatas Eckert 
prirodinėjo, kad tai buvo vie
na organizacija, APLA 2 kuo
pa ir kad išmant čerterį buvo 
padaryta klaida. Todėl ir vi
sas tas turtas, delei kurio yra 
šis teismas užvestas, priguli 
APLA 2 kuopai.

Teisėjas paklausė advokato 
|Eckerto, ar APLA Centras iri 
|2 kuopa priimtų atgal tuos,
kurie užvedė teismą ir atsteig- padarė 5 minutėms pertrauką 
tų tokią padėtį, kaip buvo pra- iii 
eity ir viskas priklausytų 
APLA 2 kuopai. Advokatas j 
Eckert pareiškė, jogei APLA i 
pusė pilnai sutinka su tuo. ; 
Tada teisėjas per kelis sykius : 
klausė LAPA pusės, ar jie su- ’ 
tinka eiti atgal ir dirbti, kaip 
praeity vienoj organizacijoj.

Stoner’ pareiškė nesutinka. 
Užklaustas, kodėl nesutinka, 
atsakė, kad tie septyni bariai, 
kurie eina su Centru, negeri. 
Teisėjas jam pastebėjo, kad 
didžiuma neturi bijoti mažu
mos. Tada Stoner ] 
nesutinkąs su APLA konstitu-! kieto linijoje. Policija pabi- 
cija. i jojo susikirtimo. Dauguma

j s t r e ikuojančių mainierių 
i yra nariai Progresyvūs Mai- 
[ nierių Unijos ir žada vesti 
streiką iki pergalės.

HARRISBURG, Pa.—Pa
vieto šerifas sulaikė nuo 

• kasyklos du šimtu skebų, 
kuomet pamatė apie tris 

pareiškė tūkstančius mainierių pi- 1 I. ......... .. .....

Stoner pakvietė vertėją D r. ! 
Baltrušaitienę skaityt verti-1 
mus iš protokolų knygos, kur 
kalba apie pinigus ir namo 
pirkimą. Jinai versdama 
bandė kai kur pakreipti lin
kui anų pusės, bet adv. Eck
ert griežtai pareikalavus verst 
už vardijimus draugijos žodis 
žodin, buvo išversta aiškiai, 
kad ta protokolų knyga yra 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 2 kp.

Pakviestas Marazauskas liū-1 
dyti. Jisai aiškino taip, kaip 
kad ir adv. Stoner, be jokių 
faktų.

Apie 3 vai. po pietų teisėjas

Milicija Numalšinimui 
Kempių Darbininkų

pasikvietė savo kambarin 
abiejų pusių advokatus pasi
tarti. Už penkių minučių tei
sėjas paskelbė teismą uždary
tu iki pirmadienio rytui, ir vėl 
nuėjo tartis su advokatais.

Kiek girdėt iš pasitarimų, 
tai teisėjas stoja už sutaikymą.

Reporteris.

SACKETS HARBOR, N. 
i Y.—Madisono barakų kem
pės jauni darbininkai suki- 

i lo, kuomet jų neleido į šokių 
' svetainę miestelyje. Pa
šaukta milicija numalšini
mui. Protestą pakėlė trys 
šimtai jaunuolių.

Deportuoja Drg. Greegan

LAWRENCE, MASS. I miesto pažangesnės draugijos 
i prisidės prie to naudingo dar
bo ir padės tą jaunuolių suva
žiavimą padaryti puikiausiai

BOSTON, Mass. — Imi
gracijos departmentas įsakė 

!draugui Bernard Greegan 
| pasiduoti išdeportavimui į 
Angliją. Tas draugas buvo 
suareštuotas už vadovavimą 
bedarbių tarybai.

au" I pavykusiu, 
pats 1 

dolerį ir Kiek atgal draugai bing- 
hamtoniečiai, čionai atvažia
vę, sulošė operetę “Kova už 
Idėjas.” Puikiai viskas pavy
ko; tik atvažiojant, jau be
veik prie Rochesterio įvyko ne
laimė automobilio, kuriuo 

| draugas Klimas važiavo; liko-1

NESVIETIŠKI TAKSAI

(Tąsa iš 2-ro pusi.
Taipgi buvo renkamos 

kos agitacijos fondan; 
profesorius išsiėmė 
davė.

Prof. Dana parodė ir pa
veikslus amerikonų inžinierių, 
kurie teisingai dirba Sovietų 
šalyje; taipgi prisiminė apie 
jau žinomus Anglijos inžinie
rius sabotažninkus, kurie per ■ . . .. . . . ,.... I si išmestas is kelio ir smarkiai Sovietinį teismą jau nuteisti. | 
Sako, ten sabotažninkams vie
tos nėra ir negali būti.

Liaudies Choras Laisvės 
Choras (iš Haverhillio) rengia 
sykiu pikniką birželio 25 d. 
Maple Parke, Methuen, Mass. 
Tai bus didelis piknikas-išva- 
žiavimas. Taigi visi ir visos 
atvažiuokite į šį parengimą, 
nes tai bus dar pirmas toks 
piknikas šiemet.

Dar buvau pamiršęs pra
nešti visoms kolonijoms Nau
jojoj Anglijoj, kad mes Law
rence rengiame puikiausią va
karienę ir šokius, kurie prasi
dės 7 vai. 
visą naktį 
ryte. Tai 
d. Iš visų 
pritarėjus

sužeistos trys moterys, draugės 
Zmitrienė, 'jos duktė ir drg. 
Šimoliupienė. Jos dar randa
si Rochesterio ligoninėj. Rodos, 
šiomis dienomis d. Zmitriūtė 
jau išeina iš ligoninės; bet Ši- 
moliunienė ir Zmitrienė yra 
ligoninėj sudėtos į “kestingus.” 
Mes, rochesteriečiai, labai ap
gailestaujame tokios didelės 
nelaimės. Mes norime, kad 
greičiausiai mūsų draugės pa
gytų ir rastųsi mūsų tarpe.

V aitkaitis.

BROOKLYN, N. Y.— 
j Miesto valdžia bando uždė- 
! ti taksus ant automobilių. 
Bet jau dabar vidutiniai 

! žmogus turi išmokėti į me
ilus valstijos ir federalių 
taksų apie $108. Eina smar
kus bruzdėjimas, kad at
mušti šitą valdžios užsimo
jimą. .

NUŽUDĖ PAČIĄ IR JOS 
TĖVĄ

NEW YORK.—Netekęs 
proto muzikantas Gustave 
Wagner nušovė savo pačią 
ir jos tėvą. Nelaimingasis 
neteko proto, kuomet tapo 
prašalintas iš darbo.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
vakare, ir tęsis per 
ir baigsis net 7 vai. 
bus liepos (July) 3 
kolonijų draugus ir 
kviečiame dalyvau

ti, nes tai bus puikiausia iš vi
sų kada nors čia buvusių vaka
rienių. Katrie nenorėsite val
gyti, o tik šokti, tiems bus tik 
25 centai įžangos. Komisija 
praneša, kad surado nepapras
tai gerus muzikantus šokiams 

Visus kviečia šios organiza
cijos: ALDLD 37 kp., LDSA 
8 k p. ir Liaudies Choras.

L. K- Biuras.

Laisniaotas Graborius
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
PHILADBL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon ii >6 
Keystone—Mala 1417

ROCHESTER, N. Y.
Remia Amerikos LietuviųKas

Jaunuolių Suvažiavimų, Kuris 
Įvyks 3 d. Liepos

D.L.K. Gedcmino Draugija 
laikytame pusmetiniame susi
rinkime 2 d. birželio vienbal
siai sutiko paaukauti tam svar
biam darbui $5.00 ir nutarė 
pasiųst savo speciali atstovą, 
išrinkdami delegatu jaunuoli 
draugą Andrison. Turiu pa
sakyti, kad Gedemino Drau
gystė šiame mieste labai daug 
prisideda prie darbininkų ju
dėjimo; mažom grupėm daž
nai svetainę išraudavo j a la
bai pigiai arba kartais visai 
dykai duoda, bile tos mažos 
grupelės ką veikia del darbi
ninku naudos. I

Manoma, kad ir kitos mūsų j

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski B-ie»8 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM. Manadžeris
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ Me SUBATOS VAK. 7fc ■
Antroj klasžj lašais išsimaudymas ir miegojimas per

visą naktj ant trečiu lubu, oringam kambary—SRc_
Naujai perdirbta Rusiškai-Tnrkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS ĮR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys . 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- t ' 
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- safe 
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 Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ava.
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Antradienis, Birž. 13, 1933

Persekiojimas Californijos 
Daržininko Kovotojo

Važiuokit Busais Į Pikniką!
Sekantį sekmadienį, 18 d. birželio, įvyksta ALDLD 2-ro 

Apskričio piknikas. Iš Brooklyn© Aido Choras busais 
vyksta į pikniką. Su jais ir pašaliniai gales važiuoti, kai
na $1.00 į abi pusi.

Norinčiųjų važiuoti į šį svarbų pasilinksminimų, prašo
me tuojaus užsiregistruoti “Laisves” ofise. Bušai išeis 
10-tą valandą ryte.

NEW YORK. — Californi-' 
jos kalinių sąlyginio paliuosa- 
vimo komisija reikalauja, kad 

i tuojaus sugrįžtų į New Yorką 
Oscar Erickson, vadas lauko 
ūkio darbininkų streiko Impe
rial Valley. Jis buvo Califor- 
nijoj įkalintas, bet vėliaus pa- 
liuosuotas su ta sąlyga, kad jis 
nieko bendro neturės su dar- 

Įbininkų judėjimu, kol praeis 
visas skaičius metų, kuriems 
jis' buvo nuteistas.

Erickson paskui gavo darbą 
i kaip knygvedis raštinėje Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni-

Perspėjimas Pašalpas 
Gaunančio Nuo Šnipų

NEW YORK. — Demokratų 
politikieriai šelpimo biuruose 
dubda tūliems bedarbiams pa
šalpą, bet sako, kad už pašal
pą turėsite lankytis pas kitus 
gaunančius pašalpas ir pra
nešt mums, kokią partiją jie 
remia, kokios yra tikybos, gal 
kartais gauna kiek padirbėti 
arba gal be pašalpos jie ga
lėtų pragyventi, ir tt.

Bedarbių ^Taryba perspėja 
gaunančius pašalpą, kad neat
sakinėtų tokiems klausinėto- 
jams. Reikia sužinoti vardus 
ir tikslus panašių šniukštinėto- 
jų ir pranešt apie juos arti-

ALDLD 185-tos KUOPOS 
NARIAMS

Sekantį Ketvirtadienį, birže
lio (June) 15 d., įvyks ALD 
LD 185-tos kp. mėnesinis su
sirinkimas, pas drg. M. Mise- 

ivičienę, 115 Montauk Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8-tą 
vai. vakare.

Visi nariai atsilankykite.
M. Misevičienė, Sokr.

(138-139)

Choristams Rankiotas
Veltui Trečiadienį

Darbininkų Muzikos Lyga 
rengia bankietą vien choris
tams, kurie dalyvavo Olimpi- 
jadoj. Bankiete bus gerų val
gių ir gėrimų. Po bankieto 
vakarienės bus šokiai. Grieš 
darbininkų triūbų orkestrą; tai 
galėsite getai pasišokti.

Tatai bus šį trečiadienį, bir
želio 14 d., Manhattan Ly
ceum svetainėje, 66 East 4th 
St., New Yorke. Prasidės 8 
valandą vakare.

Visiems choristams įžanga 
dykai, nieko nekaštuos. Tai
gi būkitę visi Aido ir Sietyno 
choristai ir choristės; taipgi 
galite šiame bankiete dalyvau
ti Bangos ir Pirmyn choristai, 
o visi turėsite smagų laiką.

Užprašo Darbininkų Muzi
kos Lygos Komitetas.

J. Saulėnas.
(138-139)

“Laisvės” Direktorių 
Atydai

Trečiadienį,. 14 d. birželio, 
įvyks “Laisvės” direktorių su
sirinkimas. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi direktoriai būkite, 
nes yra svarbių reikalų apta
rimui. Neužmirškite, kad bus 
galutinas prisirengimas prie 
pikniko.

J. Nalivaika,
Direktorių Sekretorius.

(138-139)

Peštynės Cerkvėj Tarp 
Rusų Caristų ir “Besą-
liško” Arkivyskupo

mo Buffaloj. Bet Californijos 
vyriausybė atranda, kad tuom 

I jis laužo savo paliuosavimo są- 
i lygą. TDA sekretorius W. L. 
i Paterson pareiškė, kad bus ve
dama kova už teisę Ericksonui 
pasilikti tame darbe.

Darius ir Girėnas Greit 
Išlėksią Lietuvon

New Yorko “American” ra
šo, kad pereitą sekmadienį lie
tuviai lakūnai Stepas Darius ir 
Stasys Girėnas darę prisiren
gimus greitai išlėkti į Lietuvą. 
Iš Floyd Bennett orlaivių 
aikštės, Long Islande, iki Kau-

Protestai prieš Taksus 
Automobiliam ir Tiltam

NEW YORK. — Prieš tak
sus ant automobilių ir mokes
čius už tiltų pervažiavimą pro
testuoją-, ^keliolika tūkstančių 
automobilių savininkų ir neju
damojo turto verteiviai bei sa
vininkai. Dėlto pirmadienį 
City Hali prasidėjo perkrati- 
nėjimas naujai uždedamų tak
sų.

Majoro O’Brieno valdžia ne
ramiai dairosi, iš kur galima 
būtų gaut daugiau įplaukų 
miesto iždui, iš kurio visiškai 
bereikalingiems valdininkams 
išmoka 200 milionų dolerių 
per metus. Tie šimtai milio
nų yra tiktai tepalas politinei 
demokratų mašinai.

Miesto valdyboje vis daž- j 
niau girdėt kalbos apie naują ! 
algų kirtimą mokytojams.

i------------ I
Šiandie Teismas Demonstran- į 
tam prieš Hitlerio Agentą I

. BROOKLYN. — šiandien i 
įvyksta teismas keturiolikos 
darbininkų, kurie buvo areš
tuoti už .demonstraciją prieš . 
atplaukusį iš Vokietijos Wei-: 
demanną, Hitlerio agentą. ! 
Darbininkai, kurie tik |<alir 
privalo susirinkti 10 vai. ’j 
teismabu.tį ant 43rd St. ir 4th 
AjveC protestu6t prieš jų teisi
mą ir reikalaut juos paliuosuo- 
ti. Tų demonstrantų bylą ve
da^ Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. •

NEW YORK. — Sekmadie
nį ištiko peštynės tarp rusų 
oravoslavų dvasiškių “Visų 
Tautų Bažnyčioje” ant Second 
Ave., kuomet pradėjo savo 
prakalbą arkyvyskupas Ben
jaminas, pasiuntinys Maskvos 
patriarcho Sergijaus.

Prieš Benjaminą tuojaus 
šturmą sukėlė šalininkai me
tropolito Platono, kuris yra 
atsiskyręs nuo Maskvos pat
riarcho ir sudaręs sau ameri
kinę dieceziją.

Benjaminas kalbėjo, kad 
pravoslavų dvasiškija neturėtų 
kištis į jokią politiką, neš, gir
di, “visokia valdžia gyvuoja 
su dievo žinia.” Benjaminas, 
kaip ir jo viršininkas patriar
chas Sergijus Sovietų Sąjun
goj, esą, varo tokią politiką, 
kad nesipriešint Sovietų val
džiai, o užsiimt grynai religi
niais dalykais.

Ant tokių pareiškimų pies
tu pašoko caristiniai dvasiš
kiai : vyskupas Arsenius ir kle
bonas Kurdiumov. Jie šaukė, 
kad negalima nekovoti prieš 
bolševikus; kad Stalinas esąs 
“blogesnis už Neroną” ir tt. 
Arkivyskupas Benjaminas tę
sė, kad negalima visą kaičią 
suversti vien ant bolševikų. 
Caristiniai dvasiškiai ir jų pri
tarėjai vėl sukėlė lermą.

Klebonas Kurdiumov pa
klausė Benjaminą: “Ar- jūs 
meldžiatės už dūšias caro ir 
carienės? Gal jūs meldžiatės 
už Staliną?” Arkivyskupas 
Benjaminas atsakė: “Mes mel
džiamės už visus griešninkus.” 

Sumišimas tęsėsi; buvo pa
šauktas policmanas; bet nega
lima buvo palaikyt tvarką su
sirinkime, kuris taip ir pakri
ko. O susirinkimo pradžioje 
Benjaminas bučiavosi į abudu 
žandus su caristiniais vysku
pais ir kunigais.

. Susirinkime buvę »ir revoliu
cinių darbininkų, kurie turėjo 
juoko iš tos dvasiškių vaidina-

no jie turėtų padaryti 4,537 
mylias kelionės. Atžymima, 
kad jau šeši metai atgal Da
rius ir Girėnas pradėjo pla
nuoti “peršokimą” per Atlan- 
tiko vandenyną.

miausiai Bedarbių Tarybai. .
-----------------------_------------------------------------ X—

Primušė ir Areštavo Vaiką 
už “Aiskrimo” Pardavinėjimą

)

BRIGHTON BEACH. — 
Sekmadienį policmanas primu
šė ir areštavo vieną 15 metų 
vaiką, bedarbių šeimynos sūnų, 
už tai, kad jis pardavinėjo 
“aiskrimą,” idant uždirbt ke- 
lis centus savo beduoniams tė
vams is sau. Vaikas paimtas 
į ligoninę ir po $500 parankos 
ir po policijos priežiūra laiko
mas teismui už “netvarkų pa
sielgimą.” Minia žmonių labai 
pasipiktino žvėrim policma- 
nu ir norėjo atimt vaiką iš jo 
nagų. Tad policmanas pasi
šaukė daugiau “tvarkdarių” ir 
areštavo berniuką.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienj, 13 birželio, 7 vai. vaka
re, toje pačioje svetainėje. Visi na
riai ateikite ir naujų atsiveskite.

(137-138)

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM į 
; Dabar galima gauti pas : 

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave.; 

; Taipgi pas jį galima gauti ir So-į 
I vietų žuvų. Tai puikiausios rū- 
i šies kenuotos žuvys.

PA .ĮIEŠKO! IMA!

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

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

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Iš Demonstracijos prieš 
Italijos Konsulatą

PAJIEŠKAU savo moters Tofiles ir 
prašau mano miela greit atsisaukt, 

nes turiu labai svarbų reikalą. Kreip
kitės į Laisvės ofisą.

J. Klinianskas.
. t'i,'-' (138-140)

29 Mėty Vyras Turi Septynis 
Mokslingumo Laipsnius

NEW YORK. — Dr. Louis 
A. Warsoff, prof. Brooklyno 
Kolegijos, 29 mętų amžiaus, 
gavo jau septintą mokslingu
mo laipsnį—filosofijos dakta
ro nuo Fordham Universiteto. 
Nuo Columbijos Universiteto 
jis turi tris mokytumo laips
nius, nuo New Yorko Miesto 
Kolegijos du ir nuo New Yor
ko Universiteto vieną. '

mos komedijos.

Demonstracija prieš 
Fašizmą Birželio 24

NEW YORK. — Birželio 24 
d. čia, kaip ir kituose dides
niuose miestuose, įvyks de
monstracija prieš fašizmą 
Italijoj, Lenkijoj, Vokietijoj ir 
kitur.

Lietuviai dąrbininkai turi 
nepamiršti priešfašistinio vei
kimo. » .

Laisvė Gaunama ant JONAS STOKES .
Sekančių Stočių

Brooklyne:

NEW YORK. — šeštadienį 
keli šimtai darbininkų de
monstravo prieš Italijos konsu
latą ir reikalavo paliuosuot 
Antonio Gramsci, Italijos , ko
munistų vadą, ir Pertini, so
cialistų advokatą, kuriedu yra 
fašistų įkalinti.

Konsulas su savo štabu buvo 
pabėgęs, kad nei girdėt nei 
matyt demonstrantų ; užtat vi
duj konsulato buvo patalpinta 
50 policinių rezervų ir susta
tyta eilės policijos iš lauko pu
sės.

Demon stracijai vadovavo 
Italu Bendro Fronto Priešfa- 
šistinio Veikimo Komitetas. 
Dalyvavo ne tik revoliuciniai 
darbininkai, bet ir Italu Re- 
pulikonų Kliubas ir Italijos 
Socialistų Partijos newyorkine 
kuopa.

Vaikų Kova su Policija už 
Teise Maudytis Fontanuose

NEW YORK. — Karščiuo
se vaikai paprastai maudosi 
vandenyj, bėgančiame iš mies
tinių fontanų parkuose. Mies
to valdyba dabar sumanė už
sukti fontanus, kad sutaupyt 
kelis dolerius už vandenį. Bet 
kuomet policija ateina užsuk
ti vandenį, vaikai nepasiduo
da gražiuoju; ginasi, liedami 
vandenį ant policmanų; tenka 
mėlynsiuliams pasišaukti dau
giau talkos iš policijos stočių, 
kad suvaldyt vaikiščius.

Pereitą penktadienį vakare
400 vaikų demonstravo prieš 
West 47th gatvės policijos sto
tį, reikalaudami atidaryt fon
tanų vandenį.

Jaunieji komunistiniai Pio
nieriai reikalauja: kad būtų 
įrengta daugiau poilsio ir pa
silinksminimo centrų vaikams 
visame mieste; kad vasarą bū
tų įtaisyta jiems vandens 
šmirkštynės (showers) gatvė
se ir kad policija neužsukinė- 
tų jiems VaAdėns.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

PARSIDUODA restauranas su visais
ištaisymais. ••Atsišaukite “Laisves” 

ofise. ' ’ (138-139)

------------------------------------------------
PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS

Parsiduoda “Flint Sedan” 5-kių pa- 
' sažirių automobilis, Pilnai užgvaran- 
. tuojamas jo gerumas, geri “taiarai” 
.ir patsai automobilis išrodo, kaip 
■ naujas. Kaina tiktai $95.00.

Kreipkitės per telefoną, pirm 9 
valandos rvto. • Telefono numeris: 
FLUSH T N 9-9584.

(137-139)

PARSIDUODA
Parsiduoda Republic rostaurantas. 

Tas biznis čia egzistuoja per dauge
lį metų ir galima iš jo turėti puikų 
pragyvenimą. 475 Grand St. Brook
lyn, N. Y.

(137-39)

PARDAVIMAS
Parsiduoda gera vieta delei štoro 

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

(136-138)

Pardavimas
Parsiduoda Stanley’s Business 

Men’s Luch Room po šiuo antrašu: 
249 So. First Street, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: . Evergreen 7-Q503. •■1 (

4 ' '(135-1'40)
f t.; j j1.’ JG.V--L_

PARDAVIMAS
Parsiduoda ; gerai įdirbtas restora

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

(133-138)

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

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

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

Kaina tik $10.00 j savailtę 
a

Ypač dabar j pavasari, kur tik ne- 
fjažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma- 
onų kvapą, gaivina žmogaus svei

katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

BLOZNELIS,
R. F. P. No. 2. ( t Cąt^ill, N. Y. 
m JiiiiiHiiuiHnniiiuixiiniKniinl'ii'KiuniioiiuKmmuxiiiimii <><■><<<< •<■<■<<«
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Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barbernė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

I
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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

I

■ &

Telephone, Stagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
M'NDEHTAKiCR)

402 MetropolitFD Avenue!
(Arti Marev Avenue t

• f

BROOKLYN, N. T

| Telephone, Evergreen 6-5310 į

J. GARŠVA i
I B

Graborius (Undertaker) į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius» 
n ant visokių kapinių; parsamdo au-1 

tomobilius ir kerietas veselijoms, | 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. |

231 Bedford Avenue į

BROOKLYN, N. Y. į

136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

i So. 4th and Havemeyer Sts.
I Bedford Ave. and So. 5th St. 
il87 Bedford Avenue 
j 223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square

i Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

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

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

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

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - ——— 
į Sergančią Vyrą ir Moterą 
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 
S i i p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų jde-ir Mėšlažarnės j_ _ r .
girnas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos
• ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
Įjoviškais, moksliškais* būdais.
i X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai,
• Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei Čiepu Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

IStyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbamb lietuviškai

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chrnnifikas vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

DR. ZI NS
i 110 EAST 161h ST. K Y.

Tarp 4th Avė. ir Irving Place " 
įsisteigęs 25 metai i

Į Valandos—9 AM. iki 8 PM.; r
• o .Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

---------------------------------- .
SKAITYKI/Tr PLATIN-

1 KIT -‘LAISVĘ”
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MATHEW P. 3ALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A 3 O R l U S

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VJETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

INC

TEL. STAGG 
2*5043
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DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoms
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto • Kampas E. 23rd St.
,4 ♦ » • .




