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

Chicagos menševikų “Naujie
nos” (birž. 9 d.) džiaugiasi,
kad fašistinis perversmas Vo
kietijoje uždavęs smūgį Komu
nistų Internacionalui. Tas tie
sa, fašistų laimėjimas uždavė 
smūgį komunistiniam judėjimui 
ir visai darbininkų klasei. Taip 
pat fašistinis perversmas Itali
joje ir Lietuvoje uždavė mums 
smūgį. Tas tiesa su reakcijos 
laimėjimu kiekvienoje šalyje.

Fašizmo laimėjimas yra dar
bininkų klasės pralaimėjimas. 
Todėl prieš fašizmą reikia ko
voti. Todėl komunistai stovi 
priešakyje visų kovų prieš fa
šizmą ir prieš reakciją abelnai.

Kas kita su ponais socialde
mokratų vadais. Jie padėjo 
smetoniniams įsigalėti Lietuvo
je. Jie balsavo už kruvinąjį 
Hitlerį Vokietijoje. Mat, fašis
tų laimėjimas Vokietijoj social
demokratams neuždavė smūgio. 
Taip išeina pagal patį “Naujie
nų” redaktorių.
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100,000 JAUNŲ ATLETU DALYVAVO 
MASKVOS DEMONSTRACIJOJ

MASKVA.—Birželio 12 d. 
Maskvoje įvyko jaunų dar
bininkų atletų demonstraci
ja. Ją surengė įvairūs fi
zinės kultūros kliubai ir 
draugijos. Apskaitoma, kad 
demonstracijoje d a 1 y v avo 
apie šimtas tūkstančių jau- 
hų žmonių tarp 14 ir 30 me
tų.

Sovietų Sąjungos jauni- ir Vorošilovas.

Amerikos Senatą Užvaldė 
“Žydai,” Sako Fašistai

BERLYN.—Fašistų spau
da tvirtina, kad Amerikos 
senatą užvaldė “žydai,” to
dėl senatoriai kritikavę fa
šistus Vokietijoje. . Nesma
gu fašistams, kad jie susi
laukė pasmerkimo ne tik 
nuo darbininkų, bet ir bur-

iš

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV,

“KOVA VISU PRIEŠ VISUS PASAULINĖJE RINKOJE,” SAKO 
SOVIETŲ SPAUDA; LONDONO KONFERENC. IMPERIALIS
TAI IMSIS UŽ GERKLIŲ, BET VISI KOVOS PRIEŠ S. S. S. R.

BJAURUS VOKIETIJOS FAŠISTU IR SOCIAL- 
DEMOK. VADU SKVMAS PRIEŠ KOMUNISTUS

Amerikoje buržuazinė, fa
šistinė ir socialistinė spau
da plačiai rašė, būk Vokie
tijos Komunistų Partijos 
laikraštis “Welt am Abend” 
pavirtęs fašistų organu. Mes 
sa’kėme, jog tai bjaurus me
las. Dabar iš Berlyno pra
nešimai patvirtina mūsų nu
sistatymą.

Pasirodo, kad užėjus kru-

Fašistai uždavė smūgį ne vien 
komunistams. Tą smūgį labai 
skaudžiai jaučia taip pat social
demokratai darbininkai. Jie ir
gi terorizuojami ir žudomi kar
tu su komunistais. Iš to turi 
džiaugsmo ir juoko tokie ponai 
Grigaičiai. Tokiu pat tonu kal
ba apie fašizmo laimėjimą Vo
kietijoj renegatai Prūseikos. 
Jie irgi už fašistinį perversmą
kaltina ne buržuaziją, ne bur- Į vinam terorui, komunistai 
žyazijos talkininkus ponus so- su]ajkg ]eidę “Welt am Ab- 
cialdemokratų vadus, bet komu
nistus, kurie didvyriškai kovojo 
prieš tą kruviną slibiną.

Liepos 3 d. Brooklyne įvyks 
visuotinas Amerikos lietuvių 
jaunuolių suvažiavimas. Kaip 
atrodo, tai suvažiavimas bus la
bai didelis. Iš tolimiausių ko
lonijų draugai praneša, kad jie 
siunčia jaunuolių grupes į su
važiavimą.

Chicaga sako, kad ji suvažia
vime turės didesnę atstovybę, 
negu pats Brooklynas. Roches
terio draugai jau turi išrinkę 
grupę jaunuolių. Drg. Šukys 
tvirtina, kad Grand Rapidso 
jaunuoliai bus B rook lyno suva
žiavime.

end,” visai uždarė. Bet 
kruvinieji fašistai sugalvo
jo apgauti darbininkus ir tik 
;uo vardu išleidžia savo lai-

mas yra persiėmęs nauju 
gyvenimu, nauja kūrybos 
dvasia, nauju supratimu 
apie sportą ir užsilaikymą. 
Ši demonstracija padarė gi-1
liausio įspūdžio visuose gy-'žuazijos tūlų sluogsnių. 
ventoj uose. I W ~

.,. ! Lakūnas James MatternDemonstrantus sveikino l .vi-j - . »i > 
draugai Stalinas, Molotovas | Išlėkė 1 AlaSK<| 

MASKVA. — Praneša
Chabarovsko, kad ameriko
nas lakūnas Mattern birže
lio 12 d. ryte išlėkė į Alas- 
ką. Tai būsianti labai pa
vojinga kelionė. Iš Chaba
rovsko į Alaską yra 2,500 
mylių. Mattern tikisi pa
siekt Alaską be sustojimo.

kraštį. Pirmam savo laik
raščio numeryje fašistai pa
reiškia, kad jie gins darbi-! 
ninku reikalus. Dar dau- c

giau. Pasirodo, kad fašis
tų leidžiamo “Welt am Ab
end” redaktorium yra pa
skirtas ponas Duderstedt, 
socialdemokratas, kuris iki stebo, kuomet pamatė tuš- 
vėliausių laikų buvo Social- ‘ čias tas vietas, kuriose sė- 
demokratų Partijos organo dėjo Amerikos delegacija.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Tarptautinės 

konferencijos delegatai nu-

“Vorwaerts” redaktorium! Pasirodo, kad Rooseveltas 
Tai šitokias bjaurias ap- ,pasiuntė speciales instrukci- 

gavystes fašistai ir social- jas de]ei karo skoių> todel 
demokratų vadai naudoja (Jelegacijos pirmininkas po- 
prieš komunistų judėjimą ir rtas Hull turėjęs savo pi*a- 
prieš visą darbininkų klasę. kalbą pataisyti.

Pasirodo, kad Rooseveltas

Kongresas Baigs i Kova Tarp Am. dol
Sesijas

WASHINGTON.—Mano-i Iš Europos praneša, kad 
ma, kad šiandien vakare, ar-• pinigų biržoje Amerikos do- 
ba rytoj, kongresas baigs 
javo sesijas ir paliks prezi
dentui Rooseveltui sauvališ- 
\ai -vesti valdžios reikalus. 
Tarpe Senato ir Atstovų 

........ i nesutikimas dė
jimo pašalpos ve

teranams. Prezidentas Ro
oseveltas pranešė abiejų rū
mų komisijoms, kad jos tu- 

_ ___________ v ri priimti jo pasiūlymą nu- 
nuolių Komunistų Partijos Lid- j kapoti pašalpą pilnai, arba 
tuvių Centro Biuras, pasire-1j jis nepasirašys po bilium. 

miant tarimais ir rezoliucija rj-............................
tinių valstijų lietuvių komunu-

Suvažiavimą šaukia laikinas 
Lietuvių Jaunuolių Nacionalis 
Komitetas, propagandos ir agi-, 
tacijos organas tarpe jaunuoj 
lių. Komitetą sudarė iš geriau!- 
šių Brooklyn© revoliucinių jaul-

(Buto iškilo 
/lei nukapoj

tų konferencijos. Tai buvo bit- FilUUKlMK Dflf-
tinai reikalingas žygis, kad tuol, " <Ull£la 1 illdllbllUb IMI“ 
jaus užvesti kuoplačiausią agi! Į L FttUfAriuK VAfllK 
taciją tarpe jaunuolių. Pasek-į| rCUyldCIJud VdUUb 
mes turime geras. Jaunuolių 
klausimas pas mus šiandien 
augštai iškeltas visam judėji-l WASHINGTON. _  Na-

Ime. / cionalės Industrijos Atsta- 
į tymo Biliuje įdėtas punktas, 

, kuris pataria valdžiai šu
lių komitetą,-pastovią vadovybę? teikti paskolą “darbo fede

racijoms,” kurios užsiima 
Walsh, 
pasiū

lė, pareiškė, kad jis pildo 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadų prašymą. Vadina- 

i valdžia ga- 
__ ________  Federacijos 
vadus, kurie yra nusistatę 
prieš revoliucinį judėjimą.

šis jaunuolių suvažiavimai 
turės išrinkti pastovų jaunuo

Suaugę draugai, suaugusi 
darbininkų organizacijos 
draugijos privalo nepamiršt pa
siųsti jaunuolių suvažiavimui 
pasveikinimus ir gerus linkėji
mus. Taip pat finansiškai visi 
turime paremti tą 
Tai darbas ne vien 
bet visų darbininkų.

ių bizniu. Senatorius 
kuris tokį pataisymą

judėjimą, 
jaunuolių,

išvažiavoDrg. šolomskas 
dviem savaitėm į Shenandoah. 
Ten mainieriai turi įsteigę la- 
vinimos mokyklą. Prie šena- 
dofiečių yra prisidėję Miners- 
villės draugai.

Mainieriai savo mokykloje 
turi plačiai ir pamatiniai rišti

vjos vadų prašyn 
si, kapitalistinė 
/lės finansuoti

du svarbiu klausimu, būtent, 
kaip geriausia veikti unijoj ir 
kovoti prieš Lewiso mašiną ir 
prieš bosus, ir kaip padidinti 
lietuvių komunistų eiles mai- 
nierių tarpe.

London.—Sovietų Sąjun
gos delegatais konferenci- 

ir Anglijos Svaro joje yra draugai Litvinovas 
 ’ j ir Maisky. Pastarasis eina 

Sovietų ambasadoriaus pa
reigas Londone.

lerių vertė taip nusmuko, 
jog už dolerį begalima gauti 
80.4 centų francūziškais pi
nigais. Tuo tarpu Anglijos, 
sterlingo svaras pakilo iki

Tai kova tarpe Amerikos 
ir Anglijos imperializmo. 
Kova eina už pasaulinį mar- 
ketą. Pinigų puolimas bei 
kritimas tik atvaizdina tai, 
kaip kuri šalis stovi kovoje 
už pasaulinę rinką.

Prieš Algų Kapojimą

Shanghai.—Kad neatsili- 
kus nuo Amerikos, Anglija 
irgi, sakoma, paskolina 
Nankingo valdžiai arti šim
to milionų dolerių.

Paryžius.—Francijos de
legacija tarptautinėj konfe
rencijoj 
$100,000, 
frankų.

lėšuosianti apie 
arba du milionu

Ga.—Devyni šim-Rome,
tai audėjų laimėjo streiką ir 
gavo algų pakėlimą ant 10 
nuoš.

PHILADELPHIA, Pa. — London.—Francijos pre-
Pančiakų Darbininkų Uni-> mjeras Daladier konferenci
jos socialistai vadai buvo pa- .i°J pareiškė, kad Ameriką 

j—r.:,„• iv Ancrliia turi O’rivii nrir>siūliję darbininkams priimti 
naują algų nukapojimą ant 
20 nuoš. Bet pereitą penk
tadienį savo susirinkime 
darbininkai 953 balsais prieš 
275 atmetė šitą bjaurų pa
siūlymą ir nutarė eiti į strei
ką, jeigu bosai bandytų 
gas nukapoti.

ir Anglija: turi grįžti prie 
aukso valiutos, jeigu norima 
išeiti iš krizio.

Madrid.—Naują Ispanijos 
kabinetą sudarė buvęs 
mjeras Azana.

pre-

al-

Streikuoja Barbenai

ELIZABETH, N. J. — 
Birželio 12 d. išėjo į streiką 
apie du šimtai šio miesto 
barberių. Streikas kilo dė
lei nesusitaikymo su barbe
rių savininkų susivienijimu 
delei algų skalės.

Politiniam Susirinkime 
Užmušta 8 Žmonės >

Iš Meksikos pranešama, 
kad miestelyje Zitacuaro 
buvo sušauktas masinis po
litinis susirinkimas birželio 
12 d. Kilus ginčams, įvyfco 
apsišaudymas: A š t u o n i 
žmonės ant vietos užmušti, 
o apie šimtas sužeista. Fe- 
deralė armija užvaldė mie
stelį ir suareštavo majorą.

Kapitalizmas Trūnija ir Smunka, o Socializmas Auga; So- MacDonaldas (kišo Karo 
vietų Spauda Nurodo, kad Imperialistai Turi Pripažint■ Skolas ir Nustebino 
Londono Konferencijoje, kad ant Vieno Šeštadalio Pasau
lio Sėkmingai Budavojama Nauja Sistema, Nauja Tvar
ka, Nauja Draugija.

Socializmas Bando Nugalėti Ramiu Būdu, bet Jis Nesi
bijo Ginklo, Jeigu Bus Priverstas Griebtis. Kuomet 
Sovietų Sąjungos Pramonė Nepaprastai Pakilo per Ke
lis Paskutinius Metus, tai Kapitalistinių šalių Nusmu
ko. Imperialistai Niaujasi Tarpe Savęs, Nepasidalin-

. darni Pasauline Rinka.

Amerikonus

MASKVA.—Sovietų dien- 
į raščiai “Pravda” ir “Izvies- 
itija” editorialuose daro ko- 
imentarus apie prasidėjusią 
Londone tarptautinę ekono
minę konferenciją. Prie 
progos, “Izviestija” paduo
da skaitlines apie padėtį 
Sovietų Sąjungoje ir kapi
talistinėse šalyse. Laikraš
tis parodo, kad palyginus su 
1928 metais, Sovietų Sąjun
gos pramonė per tuos pen
kis metus paaugo iki 218.5 
punkto, tuo tarpu visose ka
pitalistinėse šalyse abelnai 
nusmuko iki 67 punktų, o 
Jungtinėse Valstijose iki 57. 
Vadinasi, Sovietų pramonė 
milžiniškais žingsniais mar- 
šuoja pirmyn, o kapitalisti
nių šalių katastrofiškai puo
la žemyn. Tas aiškiausiai 
parodo kapitalizmo puvimą.

“Izviestija” primena, kad 
net buržuazinė spauda nesi
tiki šios konferencijos pasi
sekimo. Štai Londono “Fin
ancial News” atvirai pasa
ko, kad pasisekimas turi tik 
vieną progą prieš 99 už ne
pasisekimą. Sovietų spauda 
su tuo pilnai sutinka. Sa
ko, kad Londone susirinko 
kapitalistinių šalių atstovai, 
kurie nori laimėti vieni kitų i 
lėšomis. .“Kova visų prieš 
visus,” sako “Pravda,” da
rydama peržvalgą apie pa
saulinės rinkos padėtį. Už 
gerklių imasi Anglijos ir 
Amerikos imperialistai, Ja

ponijos ir Amerikos ir tt.
Bet ant; vieno šeštadalio 

pasaulio sėkmingai auga so
cializmas. Sovietų Sąjunga 
laimi; Jinai nori * santikių 
su kitomis šalimis, ji nori 
vesti prekybą su kitais kraš
tais. Bet “Izviestija” pri
mena, kad Sovietų Sąjunga 
gali apsieiti ir be jų, jeigu 
prisieitų reikalas.

“Taip, jeigu bus reikalas, 
Sovietų Sąjunga galės apsi
eiti be kapitalistinio pasau
lio,” sako “Izviestija,” “kaip 
toj Saltykovo-Ščedrino pa
sakoje valstietis apsiėjo be 
generolo, bet generolas ne
galėjo apsieiti be valstiečio. 
Jeigu kapitalistinis pasau
lis tatai supras, tai Londo
ne ekonominėje konferenci
joj rimtai atkreips atydos į

tą klausimą, ar nebūtų jam 
geriau pripažinti tą neginči
jamą faktą apie buvimą ir 
nesulaikomą augimą socia
lizmo ant vieno šeštadalio 
pasaulio...”’

“Izviestija” baigia edito- 
rialą:

“Socialistinis pasaulis ne
nugalimas. Jis nori ir gali 
nugalėti kapitalistinį pasau
lį ramioj kompeticijoj. Ji
sai neišvengiamai nugalės 
kapitalistinį pasaulį gink
luotoj kompeticijoje, jeigu 
jis bus priverstas kovoti 
ginklais už savo gyvybę. 
Kapitalistinis pasaulis darė 
viską, kad mus nužudyti. 
Bet jam nepavyko...

LONDON.—Savo prakal
boje, atidarydamas tarptau
tinę ekonominę konferenci
ją, Anglijos premjeras Mac
Donaldas prisiminė apie ka
ro skolas. Jis pasakė, kad 
skolų klausimas yra vyriau
sias klausimas ir kad be to 
klausimo išrišimo konferen
cija nieko gero neduos. Ši
tas MacDonaldo pareiški
mas nustebinęs Amerikos 

j delegaciją, kuri yra nusista
čius prieš karo skolų klausi
mo kėlimą šioje konferenci
joje. Jinai nesitikėjus iš 
MacDonaldo tokio pareiški
mo. Mat, visos europinės 
šalys prasiskolinusios Ame
rikai, todel Roosevelto im

perialistinės valdžios atsto
jai nenori skolas diskusuo- 
. ti konferencijoje. Bet Eu
ropos imperialistai negali 

. tylėti. Ir taip eina susikir
timas pačios konferencijos 
pradžioje.

New York. — Federales 
^skaitlinės parodo, kad New 
Yorko mieste gimimų skai
čius 1932 metais sumažėjo 
nuo 16.2 iki 15.3 ant kiekvie-

Ir nepavyks!* Su Sovietų 
Sąjunga eina milionai viso 
pasaulio pavergtųjų. Sovie
tų Sąjunga yra pavyzdys 
naujos tvarkos, naujos sis-j no tūkstančio gyventojų. Vi-
temos. Sovietų Sąjunga yra sam New Yorke pernai gi- 
viltis žmonijos. |mė 110,077 vaikai.

UŽDARE AUSTRIJOS FAŠISTŲ CENTRUS
VIE NA.—Austrijos val

džia išleido patvarkymą, 
kad uždaromi visi centrai 
austrų nazių, bei hitlerinių 
fašistų. Taip pat karo mi- 
nisteris Vaughan davė įsa
kymą armijos oficieriams, 
kad būtų išvyti iš armijos 
visi fašistai kareiviai. O 
suareštuoti vokiečiai fašistų 
agitatoriai , būsią išdbpor- 
tuoti Vokietijon.

Birželio 12 d. prie univer
siteto buvo surengta fašis
tų studentų demonstracija. 
Demonstrantai sveikino Hit
lerį. Policija studentus iš
vaikė. Taip pat kituose 
miestuose fašistai rengia de
monstracijas. Tas parodo, 
kad Austrijoj auga fašistų 
drąsa ir pasiryžimas. Mies
te Innsbrucke policija rado 
fašistų centre 200 bombų.

Austrija Grūmoja Sovietų 
Produktams

VIENA. — Austrijos val
džia padavus ultimatumą, 
kad jeigu iki birželio 15 d. 
nebus pasirašyta prekybos 
sutartis tarpe ‘Sovietų Są
jungos ir Austrijos, tai ji
nai uždėsianti embargo (už
draudimą) ant visų Sovie
tų produktų.

jos Londono darbininkai su
rengė demonstraciją. Kuo
met karalius Jurgis sakė 
prakalbą, darbininkų minia 
už svetainės sienų šaukė 
prieš imperializmą, prieš 
naujo karo pavojų, už gyni
mą Sovietų Sąjungos.

Londono Darbininkų 
Demonstracija

LONDON.—Birželio 12 d., 
laike atidarymo tarptauti
nės ekonominės konferenci

Mussolmio Orlaivių Armada 
Išlekia Amerikon

Šiandien, birželio 14 d., iš 
Romos išlekia 24 orlaiviai į 

1 Ameriką. Tai Mussolinio 
iskymas pagarsinti fašistinę 
Italiją. Tai orlaivių arma
dai vadovauja generolas 
Pelegrini, ištikimas Musso
linio šuo.
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Draugas S. L Gusevas
Birželio mėn. 11 dieną Maskvoj numirė 59 metų am

žiaus senas—amžiumi 4r darbais—bolševikas-vadas, Ser- 
giejus IvanoviČius Gusevas, kurio partiniai vardai, laike 
caristinio režimo, buvo Drabkinas ir Jokūbas Davidovi- 
čius. Amerikiečiams komunistams d. Gusevas buvo ži
nomas kaipo Green. Jis čia lankėsi laike t.v. ruthenbergi- 
nių ir fosterinių frakcinių kovų Kom. Partijoj ir, savo 
taktu ir prityrimais, atliko didelį mūsų Partijai patarna
vimą. Podraug d. Gusevas visapusiau susipažino su mū
sų revoliucinio darbininkų judėjimo reikalais, todėl, su
grįžęs į Sovietų Sąjungą, jis ten gyvendamas labai dažnai 
duodavo gerus patarimus ir nurodymus mūsų Komunis
tų Partijai.

Drg. Gusevas gimė 1874 metais. Dar būdamas techniš
kos mokyklos mokiniu Rostove, jis jau pradėjo dalyvauti 
politiniam veikime.
Technologijos Institutą. Tais pačiais metais jis patapo 
nariu “Sąjungos Kovai Už Išliuosavimą Darbininkų Kla
sės.” Dalyvavo organizavime nelegalės spaustuvės, 
spausdino proklamacijas, dalino nelegalę literatūrą, etc.

Tarpe 1900-1903 metų Gusevas aktyviai dayvavo Dono 
srity j Rusų Social-Demokratų Darbininkų Partijos Ko
mitete ir buvo su tais, kurie stovėjo su “Iskra.” 1903 
metais, jis buvo priverstas apleisti šalį ir pabėgo į Ge
neva.

1903 metais, Antrajam Rusų Social-Demokratų Parti
jos Kongrese Londone, Gusevas buvo delegatu nuo Dono 
Komiteto ir buvo, tarpe tų, kurie stovėjo su Leninu. Vadi
nasi, su bolševikais. Po kongresui jis tęsė griežtą kovą 
prieš menševikus. Pabaigoj 1904 m., Gusevas pradėjo eiti 
pareigas sekretoriaus bolševikų partijos komiteto Peter
burge. 1905 m.—pasišalino į Odessa, kur jis buvo parti
jos komiteto,sekretorium. 1906 metelis jis buvo išrinktus 
delegatu į Partijos IV i kongresą, Stockholme. Tais pa
čiais metais buvo suareštuotas ir pasiųstai į kalėjimą, 0 
po to,—ištrėmimui į Tobolsko guberniją. 1909 metais, ta- 
čiaus, Gusevas iš ten paspruko ir sugrįžo į Maskvą.

Liga pertraukė drg. Gusevo darbą iki 1917 metų. Lai
ke Lapkričio revoliucijos, Gusevas buvo sekretorium 
Militarinio Revoliucinio Komiteto Petrograde. Paskui 
jis turėjo visą eilę atsakomingų ir svarbių partijoj ir 
Raudonojoj Armijoj vietų. Su 1921-1922 metais Guse
vas pradėjo užimdinėti vietas augščiausiuose Partijos va
dovaujančiuose organuose, o su 1930 metais jis įėjo į Ko
munistų Internacionalo Veikiantįjį Komitetą. į

Tokia, trumpai suėmus, praeitis vieno iš senųjų bolše
vikų, senagvardiečių kovotojų!

Praeitų metų “Komunistų Internacionale,” organe Ko- 
minterno, d. Gusevas, rašydamas apie Amerikos ir Di
džiosios Britanijos Komunistų Partijas, sakė, kad vyriau
si abiejų partijų uždaviniai yra sekami:

1. Laimėti darbininkų mases, atitraukiant jas nuo so
cialdemokratijos.

2. Laimėti didžiumą proletariato ir vargingųjų farme- 
rių, treiniruoti jas eilėje kovų ir pakeisti jas-*į mūsų po
litinę armiją.

3. Suorganizuoti mūsų Partiją į masinę Partiją, pama
tais vidupartinės demokratijos ir disciplinos.

4. Padidinti, sustiprinti ir panaujinti mūsų Partijos 
generalinį gtabą.

“Jei jos (partijos) pajėgs pravesti šituos uždavinius,” 
rašė d. Gusevas, “tuomet pergalė bus pasiekta antrajam 
revoliucijų ir. karų sūkuryj.”

i i ‘

Pelnijasi!
“Naujienos” sil “Draugu” 

išleido speciališkas savo lai
kraščių laidas, “pašvęstas 
Dariui ir Girėnui.” Kas gi 
yra tose “speciališkose lai
dose?” Ogi skelbimai, su
rinkti iš įvairių biznierių. 
Skelbimai apmokami, kurių 
pelnas eina Grigaičio ir ku
nigų kišeniuosna.

Koki gudrūs biznieriai tie! 
social-fašistai su kunigais! 
Už dolerį jie gatavi galva 
vaikščioti!

Eksportas Mažėja, 
Pragyvenimas Brangsta

Šiomis dienomis komerci
niai J. V. laikraščiai talpino 
daug žinių iš Vokietijos eko
nominio fronto. Trumpai

1896 metais jis įstojo į Peterburgo suglaudus, tos žinios sako: m • v • • i • • • i vx z~\ ni/N 4*1 t 1 /"\ z~\ i i-a rl i i fil- i i za /a <x <anors tūlose industrijose pa
sireiškia lyg ir atsigriebi- 
mas, tačiaus eksportas ma
žėja.. Jis labiausiai pasi
reiškia plieno produktuose. 
Tolydžio kainos pakilo ir 
jos vis kyla.

Kaip žinia, nesenai Vo
kietija paskelbė moratoriu
mą ant visų savo užrubeži- 
nių skolų. Del to tūlų ša
lių : finansininkai nerymas- 
tauja. Londono, Šveicarijos,1 
Hollandijos ir kt. kraštų ka
pitalistai, pirkę dhug Vokie
tijos bonų, šiandien suka 
galvas, mąstydami,) kasi da
ryti i kaip į atgąhtį ' puosiiįi- 
čius ’ir sūm'asį 'įdėtAs p miliu
tus bonus.

Šių metų lV;okietijbsk TiiųĮ- 
džete deficitas siekia : 61Q,- 
000,000 markių sumą:

Darbininkų klasės padėtis 
vis sunkėja. Hitlerio zau-

tai puolė su skundais val
džiai.

Profesorius Berle, aišku, 
pataria Rooseveltui juo gi
liau kištis į stambaus biznio 
reikalus ir jį kontroliuoti. 
Net savo prakalboj Mr. Ber
le pareiškia:

šių dienų biznis nėra daly
kas darymui pelnų. Pelnai 
gali pasidaryti tiktai pripuo
lamai. Biznis yra aprūpini
mas žmonių. Jo tikslas: aptei- 
kimas gaminiais ir patarnavi
mais, idant, suteikus žmonėms 
dalykus gyvenimui, ir pakili
mui. Kuomet biznis to pada
ryti nepajėgia, jis pirmiausiai 
bankrutuoja moraliai, o pas
kui—finansiniai.
Bet argi šitaip esama kad 

ir toj pačioj Amerikoj? Ne! 
Atpenč, šiandien biznio, 
ypačiai stambaus biznio, už
daviniu plėšimasis, kiek tik 
pajėgia pelnų. įVIprganas 
juk tai aiškiausiai parode. 
Jis ne tik plėšėsi pelnus mi- 
lionais, bet netgi klastuoja- 
dokumentus, knygas, kad 
tuo būdu išsisukus, nuo mo
kėjimo valdžiai taksų už įei- 
gas!

Bet Morganas—ne viskas. 
Kiti biznieriai daro pana
šiai. Vagia, kiek ir kur tik

džiais smerkia, darbais, ak
tualiai remia tą‘sistemą ir 
plėšikus, kurių naudai ka
pitalistinė valstybė tarnau
ja.

PHILADELPHIJOS SKLOKOS HITLHilECIŲ
; DARBAI IR BANKROTAS

Philadelphijos s k l o k i niai 
griovikai ir didžiausi priešai 
darbininkiško judėjimo atsisto
ja priešakyje visų niekšų su 
fašistais hitlerininkais purvin
ti, niekinti ir griauti darbinin
kišką judėjimą po Komunistų 
Partijos vadovybe. Jie per vi
są savo laiką dar neišsidavė 
taip atvirai priešais komunis
tinio judėjimo. Jie niekina ir 
juokiasi iš visų komunistinių 
kampanijų, demonstracijų, ma 
sinių apvaikščiojilnų; jie smer
kia Komunistų Internacionalo 
vadovybę, jie niekina Sovietų 
Sąjungą ir bando žmonėm įpa
sakoti, kad ten badas, kad ten 
vargas, k£d pašaulio imperia
listai sunaikins Sovietų Sąjun
ga.

Šitų politinių niekšų ir klasi
nio supratimo ignorantų poli
tinė linija visą laiką pirmiau j 
buvo smerkti tik lietuvišką • 
komunistinį judėjimą, “daran
tį klaidas.” Jie bandė triksiš- 
kai slapstytis ir reklamuotis ko-1 
munistinėmis frazėmis. Jie 
dalį darbininkų savo tarpe ir 
kitur bandė mulkinti ir bruk
ti jiems savo “Klampynę.” Di- 

| džiuma “Klampynės” skaity- 
! tojų atsisako atsinaujinti, pa-

Liberalai, kurie tai žo-

Du Svarbūs Žurnalai
Jau išėjo iš spaudos už 

birželio mėnesį “The Com
munist,” Kompartijos teore
tinis organas, ir “Labor De
fender”—Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo orga
nas. Abu turi gerų raštų. 
“The Communist” turi kele
tą straipsnių, su- kurių tu
riniu privalo susipažinti 
kiekvienas kovotojas. Ypa
čiai svarbus straipsnis “Ą 
Warning Against Opportu
nist Distortions of the Unit
ed Front Tactic,” parašytas 
C. A. Hathaway. Kiti svar
būs straipsniai: O. Piatnic- 
kio—apie kapitalistinių ša
lių kompartijas ir bendrą 
frontą; H. Pūro — Klasių 
Kova Amerikos Kaime, ir 
kt. bolševistinės teorijos da
lykais straipsniai. Pavienio 

| numerio kaina —20c.
“Labor Defender” talpina, 

kaip visuomet, daug paveik- j 
slų iš klasių kovos lauko;, 
apščiai medžiagos iš l amo j reikšdami, kad tas laikraštis 
Mooney kongreso; apie j virto atviru priešu darbininkiš- 
maršavimą į . Washingtona 1; ko judėjimo; kad jis be pama- 
Scottsboro berniukų 
lais, ir kt. klausimais 
na kopijos tik 10c.

Įsigykit!

reika-
Kai-

AMERIKOS PASPORTAI KELIAUTI UŽSIENIN

Dar Del Mėly Apie Badą SSSR

+ i 1 j ’ ‘ j—i įNatųralizųotaš Ąnieiri^bs 
piliėtisj kuris ketina keliau
ti užsienin, turi visų-pir- 
niiaųsia prašyti Amerikos 
pįsporto. j Tą atlikti, turi 
asmeniškai,nuvykti pas raš- 
tini’nką (derk) katro nors 
Suv. Valstijų Distrikto teis- 

įmo.
nos, paskleistos prieš tris ■ 
mėnesius, būk jis tuojau at
statys šalyj gerbūvį, zau
nom tik ir tepasilieka? Po 
virš trijų mėnesių fašistinio 
režimo, Vokietijoj padėtis 
pasidarė kur kas nepaken- 
čiamesnė, sunkesnė, negu ji 
buvo. Tas deda į komuni
stų rankas didesnes progas 
organizuoti darbininkus ko
vai prieš fašizmą. Veikda
ma nelegaliai, sunkiose są
lygose, Vokietijos Komunis
tų Partija išnaudoja tą pro
gą. Leidžia slaptą literatū
rą, šaukia slaptus susirin
kimus ir aiškina darbinin
kams pražūtingą darbinin
kų klasei fašistų viešpątąyi- 
mo reikšmę.: .Daugelyj vie
tų darbininkai, vadovauja
mi koihunistų,'išštoją ątvir 
f ai prieš fašistus.; į ’ i ?

Liberalų Pažiūra j J1) ;
Vakar dienos “Laisvėje” buvo nušviesta priešų sklei-‘. 

džiami melai apie bądą ir kanibalizmą Sovietų Sąjungoj. 
Žemiau paduodama iš New Yorko “Timesui” prisiųstos 
kablegramos (iš Maskvos) ištrauka dar kartą parodo;, 
kaip priešai tarpe savęs nesusikalba. Minėtam laikra^ 
tyj (už birž. 13 d.) rašoma apie Maskvoj įvykusį atletų 
paradą Raudonojoj Aikštėj, kur dalyvavo 100,000 tarpe 
14 ir 30 metų amžiaus darbininkai.

Rašytojas pažymi: “Pasirodymas pavaduotojų, kurie, 
suprantama, buvo surinkti iš darbininkų ir tarnautojų 
klasių, parodė virš visokios abejonės, kad Sovietų Sąjun
gos gyventojų mažos porcijos nepalietė jaunų žmonių 
sveikatos...”

Buržuazinis rašytojas pripažįsta, kad paraduoto j ai fiz- 
kultūristai yra sveiki, gražūs, pavalgę ir dailiai išrodą 
vyrai ir moteriškės! Kas yra su minėtais jaunuoliais, 
tas yra-Su visais Sovietų Sąjungos darbo žmonėmis. Tai

Kapitalizmu*
*' . ■ ' 5 i

'■ ... . ..

Vienas iš prez. Roosevelto 
artimųjų patarėjų (“smege
nų trusto” įiai?ys), prof.: 
Berle, jaunasis, nesėnai sa
kė prakalbą Harvardo Uni
versiteto Biznio Skyriaus 
studentams. Prof. Berle 
lietuviams žinomas kaipo 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo advokatas, ėjęs į 
teismus, kuomet LDS fašis-

Bet New Yorke, Bostqne, 
Chicago, Seattlej, New Or
leans ir San Francisco yra 
specialiai pasportų ofisai, 
kur tokios apeliacijos gali 
būti paduotos. Aplikantas 
turi su savim nusinešti jo, 
arba jos, natūralizacijos 
certifikatą, dvi pasportines 
fotografijas, ir $10 pinigais. 
Tai tiek kaštuoja išsiimti 
Amerikos pašportą. y Apli
kantas turi atsivesti drau
gą, kuris irgi turi darodyti 
Amerikos pilietybę.

Sulig dabartinių regulia
cijų, arba reikalavimų, Am
erikos paspbrtas geras tik 
dviems metams. Bet jį. ga
lima atnaujinti ant dar ki
tų dviejų metu, žinoma ūž- 
mękąnt atsinaujinimo kainą 
iš $51(J6.h Yals^bės? DegaiJ’t- 
nlęntąs turi tdfsę šiimažiriti 
laiką feūiu .aijbą ątpaųjihto 
pafeportoJ į nu .žiąus 3yiįejus 
mėtųs. v:,'' p ‘z j , ■ ■ t. ■ 

; ■ i; U ' ■: -įv L 'U ' <;•
Amerikos, pašportąs ke- 

lįaūtr, užsieriyj-! išduotas yie- 
.tipiam ir natūralizuotiėms 
piliečiams, f bet. ■■ atsitikime 
naturalizuotųj, piliečių įs
tatymas paskiria laiką, ant 
kiek gali pasilikti svetimose 
šalyse, nępametant Ameri
kos pilietystę.Kuomet ha- 
turalizuotas pilietis gyvena 
per dviejus metuš toje šaly-

je,l riš kurios paėjo arba 
penkis mefųs kitpję , syeti-(j 
mbje šalyje, ..rokuota, “kad: 
jis sustojo būti . Amerikos

L I
piliečiu”—permainyti tą, jis 
turi parodyti, kad jis ketina 
sugrįžti į Suv. Valstijas nuo
latiniam apsigyvenimui, ir 
kad neišvengiamomis prie
žastimis priverstas taip ilgai 
išbūti.

Yra specialių aprūpinimų, 
kurie ypatingai liečia tuos, 
kurie tik nesenai buvo natu- 
ralizuoti: Jie liuosai gali 
vykti užsienin apsilanky
mui, bet jeigu, per pirmus

•MB

dar kartą įrodo, kad pasakos, skelbiamos “Tėvynėje,” 
“Drauge,” “Naujienose” ir kt. apie “badą ir kanibaliz
mą” Sovietų Sąjungoj; yra pikti; priešų pHšimanymai.

Kliubo piknikas, tai darbinin
kiškos 
rengė 
kenkti 
buvo 
žiavimą į Burhulm Parką, bet 
kaip tik sužinojo, kad Kliubas 
rengia pikniką, išvažiavimas 
buvo atšauktas, ir niekas į jį 
nevažiavo. Tai štai, kaip hit
lerininkai meluoja. Or ar sklo- 
kininkai visi buvo Kliubo 
piknike? Ne. Daug jų ma
tė žmonės ant Lemon Hill ka- 
ziriuojant. Jie dabar sako,' 
kas agituos už “Laisvės” pik
niką iš kliubo narių, tai bus 
metami iš kliubo. Ar kliubie- 
čiai ilgai galės pakęsti šitų ju- 
došių provokacinį darbą?

Visi klasiniai susipratę dar
bininkai žino, kad iš “Laisvės”' 
naudai surengtų piknikų turi 
didžiausią naudą mūsų visas 
judėjimas. Tuose piknikuose,, 

’būna paskleista daug propa- 
! gandos, surenkama aukų Ko- 

‘ munistų Partijai, iškeliama So
vietų Sąjungos gynimo klausi
mas ir kiti svarbūs klausimai 
mūsų judėjimo.

Pasirodo, kaip pasyvumu 
miega mūsų drg. namie ir lei
džia niekšam purvinti Kliubo 
vardą, kuris visą laiką yra pa
sitarnavęs darb. judėjimui.: 
Jie nutarė atsišaukti per savo 
“Gadynę,” kodėl “Laisvė” ne
atmoka Kliubui Šerus. Didžiu
ma sklokininkų sumulkintų 
žmonių yra paprasti suvargę 
darbininkai, kurie tiki, kad 
Pruseika su Butkum dar kada 
vėl bus darbininkų klasės va
dai; bet jie nepajėgia suprasti, 
koki jie atviri to judėjimo prie
šai. Tegu jie nemano tūli iš 
tų žmonių, kad tokie vadai ka
da bus toleruojami. Kaip Lie
tuvos šnipai ‘pasitarnavo’ pro
letariatui, taip ir Amerikos 
sklokininkai “p a s it a r navo ” 
Amerikos proletariatui—judo- 
šiškai. Darbininkų klasė juos 

i atsimins amžinai ir atsiteis .
jiems, atėjus laikui...

Kliu-tis.

organizacijos “tyčia” 
išvažiavima, kad pą- 
Kliubui. LDS 11 kp. 
nusitarus turėti išva-

to, be principų; kad jis nieko 
neturi su darbininkų judėjimu. 
Jei jis kovoja prieš darbininkų 
judėjimą, tai jis tarnauja ka
pitalistų klasei'. ”’Klasių kovo
je yra tik du frontai: kapita
listų ir darbininkų.

Kasmet Phjladelphijos dar
bininkiškos organizacijos ren
gia “Laisvės” naudai pikniką. 
Kad “L.”’ piknikui pakenkti, 

I visada bandė skloka surengti 
savo. Juo jie labiau kenkė 
“Laisves” piknikui, tuo labiau 
žmonės važiavo ,į “L.” pikni
ką. Pereitais metais jis buvo 
didžiausias iš visų—buvo apie 
4,000 publikos. Skloka, ma
tyt, bandė su provokacijomis 
suardyti “L.” pikniką, bet’ne
pavyko. Į sklokos piknikėlį 
suvažiavo arti 200 ir jie jį lik
vidavo, parinkdami aukų tarp 
savęs.

Šiemet jie buvo “nusiėmę” 
iš kalno pirm naujų metų Lau
rel Springs del savo pikniko. 
Bet kada pamatė, kad Phila- 
delphijos darbininkiškos orga-

. vėl 
Vytauto Parke su trim gerom 
laimėjimų-įžangos dovanomis, 
tai jie jį atšaukė, nes gerai 
jaučia, kad jų publika nepai
sys. .

Jie darė planus, kaip už
kenkti “Laisvės” piknikui, pa
naudojant kitą organizaciją.

Jie susiorganizavo iš kalno 
ir visi atsilankė į Lietuvių šiau 
rėš dalies Republikonų Kliubo 
susirinkimą, 6 d. birželio. Kliu
bas turi 600 narių, o į susirin-

N. S. ffllSBUKCH, PA

penkis metus jų pilietystės, I nizaci'Os i'en&ia pikniką• • . a ..... ~ AZxrPonPn Paviro an frim cjie gautų darbą kitoje ša
lyje, arba tenais apsigyven
tų net mažiaus dviejus me
tus, bus laikyta, kad toks 
asmuo įgijo pilietystę apga- 
vingai, nes kuomet prisiekė 
ištikimumą Suv. Valstijoms, 
jis pareiškė norą nuolatos 
gyventi Suv. Valstijose.' Po 
šituo įstatymo aprūpinimu, 
jeigu tik ateivis, kuris gavo 
piliįfetystės certifikatą į pen
kis'metus po išdavimui to
kiojcertifikatą, sugrįš į šalį 
jo gimimo, arba į kitą sveti
mą‘šalį, ir tenais nuolatai 
apsigyvens, bus skaitoma 
svarbus darodymas, kad to- 
kis ateivis neketino nuolatai 
būti Suv. Valstijų piliečiu, 
kuomet jis padavė pilietys- 
tės aplikaciją, ir jeigu ki
taip negalės darodyti, tai jo 
pilietystės certifikatas bus 
panaikintas—skaitomas ap- 
gavingai išgautas.

prisirašė keturi 
ir dar nutarta li- 
kokį pikniką, ir“ 
bedarbiai negali

ALDLD 87 kuopos 28 d. ge
gužės atsibuvo mėnesinis mi
tingas. Po visų apsvarstymų 
nutarė paaukoti 3 dolerius 
“Vilniai” ir 3 dol. ’ “Daily 
Workeriui.”

87 kp. auga nariais; per
eitą mitingą 
nauji nariai, 
ko surengti 
kurie nariai
užsimokėti duoklių į ALDLD, 
tai 87 kp. užmokės už juos į 
centrą.

Tai visgi geri nutarimai ir 
geros pasekmės būna mūsų 
parengimuose. Tik, draugai ir 
draugės, netrotykim vilties, o 
pasekmes turėsime.

Dabar turime gerą vietą su
sirinkimus laikyti.V VA A* VVV AAVAAA^, V J UV4UA11AA I •

kimą atsilankė iš viso api'e 50 ! Dabar iš Bedarbių Tarybos

Paryžius.—Fraricijos val
džia nupirko ant salos Aix 
namą, kuriame savo pasku
tines dienas praleido Napo
leonas. Būsiąs įsteigtas mu- 
zejus.

įnešimą,' kad 
3 d. rugsėjo 
Springs, vadi- 
dienoj, kada 

piknikas 
Šita- 

susipratusių

narių. Čia jie sudarė didžiu
mą ir pervarė 
kliubas rengtų 
pikniką Laurel 
nasi, toj pačioj
“Laisvės” naudai

j įvyksta Vytauto Parke, 
me kliube yra 
darbininkų, yra gerų žmonių 
iš eilinių ir religinių darbinin
kų, kurie visą laiką rėmė^dar- 

| bininkišką judėjimą; šitame 
| kliube yra laisvamanių-libera- 
lų žmonių, kurie visą laiką ir 
dabar rėmė moraliai bei ma
terialiai darbininkišką judėji
mą. Šitas kliubas niekad ne
bandė pakenkti darbininkiš
kam parengimui, visados ven
gė rengti tomis dienomis, kur 
buvo kitų organizacijų rengia
ma. Tą patį darė mūsų or
ganizacijas.

Sklokos hitlerininkai bandė 
primesti, jog kada atsibuvo

susirinkimų. Lietuvių bloko 
tai nekurie bedarbiai gauna 
pašalpą ir nei akių nerodo su
sirinkimuose. Taip elgtis nege
rai. , Kaip Welfare ponai pa
jus, kad jūs nelankote mitin
gų ir nenorite tos organizaci
jos, tai jums broliai atims ir 
tą $1.50, kur jūs gavote per 
Bedarbių Tarybos “headquar
ters” komitetą.

Čia mūsų bloko du bedarbiu • 
apgavo Welfare ponai; atėjo 
į stubą, ir sako: Kam jum ab
iem vaikščioti tų čekių ? Aš 
parašysiu ant vieno vardo ab
iem. Tie ir sutiko. Kada at
ėjo laikas gauti čekis, ogi gau
na $2.25 vietoj $3.00. Tai ma- , 
tote, 75 centus nusuko. Tad ar 
galima išsimaitinti už dolerį 
dvylika centų ir pusę per sa
vaitę ?

ALDLD 87 Kp. Koh
A. Simonaitis.
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Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu

Johan Biuchner
(Tąsa)

Europoj iki karo buvo dar tokia “de
mokratų” rūšis, kurie su žinomu išdidu
mu nusikreipdavo nuo caro žvalgybos 
metodų ir laiks nuo laiko dargi pakelda
vo protesto balsą prieš tuos metodus. 
Dabar tie seni caro žvalgybos metodai 
internacionalizuoti. Ankstesniais laikais 
buvo manoma, kad kankinimai ir žudy
mai tai yra tik išimtinai Rusijos despo
tijos įrankis. Šiandien kankinimai ir žu
dymai paprastas metodas kovoj su ko
munistiniu judėjimu visose kapitalistinė
se šalyse. Neseniai Amerikos Jungtinė
je Valstijose buvo pakelta kampanija są- 
ryšyj su kankinimais, vartojamais Ame
rikos kalėjimuos. Amerikos senatas pa
skyrė ypatingą juridinę komisiją, kuri 
ištyrė Amerikos policijos darbo sistemą. 
Komisijos pripažinimu, Amerikos kalėji
muos vartojami tie pat kankinimai, ką 
ir Rumunijoj, Jugoslavijoj, Lenkijoj ir 
tt. Garsios Amerikos “demokratijos” 
kalėjimuos areštuotiems pila į nosį van
denį, raičioja juos laiptais, kala po na
gais vinis ir tt. Kiekvienoj kapitalizmo 
šalyj galima dabar pasiremiant daugybe 
faktų pamatyt, kaip buržuazinės dikta
tūros fašizacija stumia pirmyn provoka
cijos vystymąsi, kuri įgauna dabar ypa
tingai savotiškas formas.

Labai charakteringa, kad dabar visa 
politinės policijos sistema visose kapita
listinėse šalyse ankštai surišta su krimi
naliniu pasauliu ir perima visus jo dar
bo būdus. Chinuos banditiškos chunchu- 
zų šaikos ir policija ankštai tarp savęs 
suritos. Chicagoj faktišku miesto šei
mininku ilgus metus buvo Al Caponės 
banda, kuri dirbo ankštam kontakte su 
Chicagos policija. Jei kriminalinis ko
deksas būtų taikomas policijos agen
tams, pastariesiems prisieitų atsakyt ei
nant pačiais sunkiaisiais šio kodekso 

♦straipsniais. Pavyzdžiui, specialiose 
žvalgybos mokyklose, Devonshire ir ki
tose mokina perliustracijos, dokumentų 
falsifikacijos, įsilaužimo į uždarus na
mus, tylaus užmušimo meno ir visų kitų 
kriminalės praktikos būdų. Bet, kaip ži
noma, kriminalinio kodekso taikymas su
stoja ties šių laikų žvalgybos durimis.

Provokacija tai vienas klasių karo bū
dų. Visoks karas, tam skaičiuj klasinis 
karas, surištas su organizacija, visų 
pirma, žvalgymo pas priešą. Antra, jis 
surištas su diversinių aktų priešo lage- 
ryj organizavimu. Provokacija yra tuo 

4 pat metu ir žvalgymo ir žvalgymo orga
nizavimu ir diversinių aktų komunistų 
eilėse organizavimu. Būtent todėl, kad 
klasinis karas,—daug žiauresnis karas, 
kaip paprastas karas, reikalinga ypatin
gai skaitytis su šiuo piktu. Paprastam 
kare belaisvius neužmuša, o klasiniam 
kare buržuazija fiziniai naikina savo be
laisvius. Paprastam kare paimtus į be
laisvę nekankina, o klasiniam kare bur
žuazija kankina savo belaisvius. Klasi
niam kare nesustoja del “demokratinių” 
prietarų. Klasių kovos įstatymas—rūs
tus įstatymas. Karas čia labiau žiaurus, 
•nežinantis pasigailėjimo. Bolševikai tai 
žino ir supranta to karo pasekmes. To
dėl kiekvienas, kas dejuoja ir bauginąs 
provokacijos, ne bolševikas. Su provo
kacija reikia kovot, o ne kapituliuot prieš 
ją, traukiantis nuo komunistinio judėji-

Kas Kliudo Kovai su Provokacija
Sėkmingai kompartijų kovai su provo

kacija kliudo visų pirma pačių agentų 
provokatorių griovimo darbas komunis
tinio judėjimo eilėse. Ne retai, kuomet 
ta ar kita partija pradeda kovą su pro
vokacija, jai prisieina nugalėt tam tikrą 
pasipriešinimą: kieno tai nematoma ran

ka pradeda kliudyt. Išaiškinimas čia ga
limas tik vienas, painioja pėdas, tas, kam 
tai reikalinga. Antra, kovai su provo
kacija kliudo neganėtinas revoliucinis iš
laikymas ir nebuvimas pas eilę komunis
tų partijų bolševistinio užsigrūdymo. Ko
munistai labai daug kalba apie savo par
tijų bolševizaciją ir daug atsiekė ir at
siekia šioj srityj, bet ta partija, kuri, 
kaip vienetas, besiremianti darbininkų 
klase, neveda kovos su provokacija, nėra 
bolševistinė partija. Galima kiek norint 
deklamuot tema apie bolševizmą, ir kar
tu mažai daryt šioj srityj. Tas būna tarp 
kitko ir tam atsitikime, jei pasirodo ap
sileidimas kovos ir ramus atsinešimas 
prie kovos prieš provokaciją. Būtent 
čia—sprendžiant sulyg to, gerai ar blogai 
veda partija kovą su provokacija, už
čiuopiamas jos bolševistinis pobūdis.

Trečia, kovai su provokacija kliudo,— 
ypatingai tai žymu lotynų šalyse—smul- 
kiai-buržuaziniai prietarai, išsiplėtę dar 
kompartijose, smulkiai-buržuazinis sen
timentalumas, esantis pas atskirus ko
munistus. Kaip tai galima įtart savo 
draugą? Juk tai jo įžeidimas! Kas bus, 
jei mes su budėjimu atsinešim viens prie 
kito—taip dar galvoja-daugelis komunis
tų. Kol kompartijos neiššluos iš savo tar
po to miesčioniško sentimentalizmo, jos 
nesugebės kaip reikiant vest kovos su 
provokacija.

Eilėj partijų tas apsileidimas-eina taip’ 
toli, tie smulkiai-buržuaziniai prietarai 
taip gilūs, kad dažnai dargi po to, kaip 
paaiškėjo, kad tas ar kitas partijos na
rys blogai laikėsi laike tardymo ir išdavi
nėjo savo draugus, jį vistik prileidžia 
prie darbo, motyvuodami, kad jis, girdi, 
brangus ir nepakeičiamas darbininkas.

Ketvirta, kovai su provokacija kliudo 
oportunistinis, legalistinis legalių kom
partijų eilės nusistatymas. Daugelis par
tijų neima rimtai domėn visų perspėji
mų apie reikalingumą savo laiku pasi- 
rengt perėjimui į nelegalę padėtį. O juk 
kova su provokacija—yra viena iš svar
biausių grandžių partijos pasirengime 
prie nelegalios padėties. Yra partijų, 
kurios rimtai netiki, kad klasinis prie
šas dabartinėse paaštrėjusios klasių ko
vos sąlygose duos joms smūgį iš Visų jė
gų. Jos mano, kad dabartinė legalė arba 
pusiau-legalė padėtis, kurioj jos randasi, 
dar prasitęs be galo ilgai. Tai blogiau
sių parlamentariškų ir demokratiškų 
iliuzijų pasireiškimas. Plačioj politinėj 
arenoj, masėse kompartijos veda kovą su 
demokratinėm ir parlamentarinėm iliu
zijom, o tuo tarpu, patys savęs dar ne
organizavo ir nemobilizavo nugalėjimui 
demokratinių iliuzijų likučių savo eilėse 
klausimuos kovos su provokacija.

Pagalios, penkta, kovai su provokaci
ja kliūtis—tai frakcinės grupiruotės par
tijose. Frakcinė kova kompartijose la
bai palanki policijai. Paprastai buvi
mas frakcinių grupių yra savo rūšies sa
vęs slepiančia spalva, po kurios priedan
ga policija ne tik įkiša savo žmones rin
kimui žinių apie darbą komunistinio ju
dėjimo eilėse, bet ir per savo provokato
rius mėgina paveikti į kompartijos poli
tiką.

Visos tos priežastys, kliudančios kom
partijų kovai su provokacija, tur būt 
imamos domėn. Kovą su provokacija 
turi organizuot ir plačiai išplėšt visos be 
išimties kompartijos, nes tas piktas rim
tai gręsia ne vien nelegaliom parti join, 
bet ir nemažiau, jeigu ne daugiau lega
liom partijom, bet ir ne mažiau, jeigu 
ne daugiau, legaliom partijom, kur po le- 
galistinių įtaka budėjimas dažnai būna 
silpnesnis. ,

(Tąsa bus)

tional Textile Workers Unija; 
jos vadai yra labai darbštūs, 
rūpinasi apie darbininkų padė
jimą; visas progas išnaudoja 
prieš kompaniją. •

Štai nesenai, apie 3 savaites 
atgal, kuomet Arlingtono dir-, 
btuvės darbininkų tarpai! ga
lima buvo įsiskverbti, tuomet 
atspausdinę lapelių paskleidė, 
reikalaudami lengvesnių sąly
gų ir nors apie 15 minučių vi
durnaktį pavalgyti. Po to tuoj 
bosai nusigandę suteikė daug 
daugiau, negu buvo reikalau
ta. Reikia suprasti vienybės 
spėką; bet dauguma suprato 
atbulai. Jie manė, kad tai 
prezidento Roosevelto “gera” 
ranka suteikia jiem gerovę.

Sunku ir atminti, kiek ten

WORCESTER, MASS,f . !
ALDLD 11-tos kuopos mė

nesinis susirinkimas buvo 28 
d. gegužės. Vienas, naujas 
narys prisirašė į mūsų organi
zaciją.

Buvo komisijos raportas, 
kuri darbuojasi agitacijos 
fondui. Raportavo, kad turi 
surinkę $4.82. Taipgi išduo
ta tos pačios komisijos rapor
tas kas link Jaunuolių Mokyk-, 
los, kuri įvyks Worcestery, 
Mass. Darbas yra varomas 
pirmyn ; $3.00 yra pasiųsta 
apskričio mokyklos reikalams.

Knygius raportavo, kad yra 
sunku parduot knygos šiuo be
darbės metu, žmonės myli 
skaityt, bet negali pirkti. 
“Laisvės” agentas raportavo, j
kad labai sunku su prenurhe- buvo įvairių susirinkimų, svar- 
ratomis. stymų ir t.t. Bet labai nesma- 

Komi,sijos raportas iš kuo-j gu, kuomet čia žmonės apie 
kuris ■ tai nesrūpino skleisti žinių tar- 

. Tu-
pos pereito pikniko, 1. ___ _________________
įvyko 21 d. gegužės—piknikas I pe bedarbių ir dirbančių, 
nepavyko iš priežasties blogo iriu pripažinti tiesą, kad iš ki- 
oro.

Šiame susirinkime išrinkta
atstovas į ALDLD konferenci
ją, draugė D. Lukienė, o J. 
Lukas liuosnoris.

Kp. Korespondentas,
J. A. Kvalita.

LAWRENCE, MASS.
Audėjų Padėtis.

Pas mus audyklose darbai 
pradėjo eiti dieną ir nakti. 
žmonės džiaugiasi, sulaukę 
“gerų laikų.” Mat, pirma 
žmonės buvo nusiminę, kad nė
ra nei darbo nei pinigų; bet 
dabar dirba nuo 60 iki 80 va
landų savaitėj ir gauna atly
ginimo apie 16 dolerių arba 
mažiau.

Mūsų mieste randasi Na-

tataučių randasi veiklesnių, 
bet su čionykščiais lietuviais 
yra liūdna padėtis; jaučiasi 
nuskriausti, bet apie organiza- 
vimąsi ir pagerinimą sau būvio, 
—kas yra reikalinga ir gali
ma,—apie tai nenori nei užsi- 
siminus klausyti.

Kuomet pradedi šį bei tą 
kalbėti ,tuojaus atkerta: “Ką, 
gal į streiką eiti?” žmonės 
taip įbauginti tuo streiku, kad 
bijo ir šešėlio. Bet reikia ži
noti, kad per gerą susiorganį- 
zavimą dažnai galima laimėti 
pagerinimų ir be streiko. To
kiu būdu, turėtų įsitėmyti visi 
“Laisvės” skaitytojai ir būti
nai lankyti tokius susirinki
mus.

Liepos (July) 2 d. po tarp
tautine vadovyste bus pikni-

f kas, kurį rengia Workers Fo
rum Maple Parke. Prasidės 
10 vai. dieną; įžanga 15 cen- 

i tų ; su tais pačiais įžangos ti- 
kietais bus leidžiama ir pen
kine išlaimėjimui.

Už tą patį įžangos tikintą 
galės treku nuo unijos svetai
nės, 321 Commerce St., iki 
parkui nuvažiuoti ir atgal par
važiuoti.

Kviečiami yra visi lietuviai 
kuo skaitlingiausiai susiorga
nizavę pribūti paskirtu laiku 
į minėtą vietą; o užtikriname, 
kad bus įvalias visiems smagu
mo, daugiau, negu kas tikisi.

L. K -Biuras.

ROCHESTER, N. Y.
Ateinančią pėtnyčią, 16 bir

želio (Junę), įvyks svarbios 
Scottsboro jaunuolių reikale 
prakalbos žinomoj Convention 
Hali svetainėj. Prasidės 7:30 
vakare. Rengia ILD. Kalbės

į Mrs. Patterson, motina vieno 
iš apkaltintų, taip pat Lester 

i Carter ir Richard B. Moore. 
Visi yra geri kalbėtojai ir su- 

j si pažinę su Scottsboro jaunuo
lių bylos procedūra.

Lietuviams patartina daly
vauti skaitlingai.

Su bato j, 17 d. birželio, įvyks 
prakalbos lietuvių Gedemino 
svetainėj, 575 Joseph Ave. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Rengia F. S. R. Kalbės lietu- 

Ivių, anglų ir rusų kalbomis 
j už pripažinimą Sovietų.

Trečios prakalbos įvyks ne
kėlioj, 18 d. birželio (June) 
. LDS 11 kuopos piknike. Kal- 
j bes Daktaras Kaškiaučius ant 
Markevičiaus farmos. Pikni
kas prasidės 2 valandą po pie
tų. Pikniko plakatai paskleis
ti plačiai. Tikimasi daug 
publikos ir svečių iš kitų 
miestų.

' Du Da.

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski i-im IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM. Manadžeris
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ SUBATOS VAK. 7U 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oriniam kambary—85e_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiika Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prtl 
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDCLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUR. BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—iilipt, ant Flushing Ave

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. Zdaniu tęs

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
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CEMENTAS
(Tąsa)

“Čionai bus atidaryta darbininku koope
racija.”

“Atsidaro valgykla!”
“Maisto sandelis!”
“Prekybos centras i”
O ant miesto Sovieto namo didžiausiomis 

raidėmis iškaba:
“Kas nedirba, tas ir nevalgo! Ant ka

pitalizmo griuvėsių mes pabudavosime ko
munistinę tvarka! Mes nustosime tik re
težių, o laimėsime visą pasaulį!”

Prekybos rinkoje taisoma nauji stalai ir 
būdelės. Tauškėjo kirviai, plaktukai, žvie
gė obliai... Mokyklos, kurios revoliucijos 
metu buvo apleistos ir apiplėštos, atgijo; 
ten kalė, tašė, plovė, ruošėsi... Kada Ser- 
giejus išėjo iš mokyklos, jį apspito minia 
ir klausinėjo:

—Sergiejau, Sergiejau, tu balandėli! Juk 
tu patsai esi mokytojas. Kada?

—Nieko negaliu, draugai. Reikalauju, o 
kas bus?... Nieko negaliu,—kalbėjo Ser- 
giejus, eidamas tarpe minios. Jis skubino
si, bet ir minia ėjo jį apsupus taip, kad iš 
jos negalėjo ištrūkti.

Ir vėl prie bremsbergo tūkstančiai dirbo 
ir tauškėjo kūjai. Inžinierius Kleist, pasi
remdamas ant lazdos, vadovavo darbui. 
Pavakariu bremsbergas ir vėl atgijo; elek
tros jėga, paleista perlaidais, suko ratus; 
greitai bėgiojo vagonėliai. O naktį jau vėl 
švietė elektros lempos, fabrikas atidarė sa
vo šviesias akis. Darbininkų nameliuose! 
buvo šviesu, kaip dieną.* * ❖

—Draugai, mūsų mieste yra 20,000 orga
nizuotų darbininkų. Iš to skaičiaus jūs tik 
maža saujelė atėjote čionai, kaip koki gir
tuokliai iš jomarko ir dizorganizuojate re
voliucines eiles. Draugai, gėda ir prasi
žengimas! Kame dalykas? Ko jūs nori
te? Argi jūs neturite unijos? Ar neturi
te savo organizacijos organų? Kodėl jūs 
neimate visus dalykus organizuotai ir 
tvarkiai ?

—Šalin! Šalin plėšikus! Duokite tuos 
vagius! Neisime į darbą! Plėšikai, kalės 
vaikai!—šaukė grupė susirinkusių.

Badinas iškėlė rankas; jo veidas, kaip 
ir pirma, buvo metalinis, o balsas galin
gas:

—Draugai, aš neatėjau čionai, kad su 
jumis ginčytis. Visi jūsų reikalavimai, ku
rie bus įteikti per uniją ir Sovietą, bus iš
pildyti, bet ne kitaip. O jūs organizuoti ir 
turite ten kelti tuos klausimus. Dabar į 
darbą, žinokite, kad kiekviena praleista va
landa neša Sovietų Respublikai nuostolius. 
Kaltė puls ant jūsų; jūs negalite daryti or
ganizuotam proletariatui gėdos. Jūs turi
te liautis, nes revoliucinis proletariatas to 
nepakęs. Aš žinau, kad jus sukurstė atski
ri sklokininkai. Aš žinau, kad kurstyto
jai yra niekšai. Štai čionai buvo išstojęs 
Žukas. Aš jį jau senai žinau. Jis bus 
areštuotas...

—Netiesa! Netiesa! Melas!—šaukė Žu
kas. Jo šalininkai palaike jį šaukdami:

—Mušti komunistus! Mušti tuos vilkus! 
Mušti kalės vaikus! Mūsų Žukas. Žuką

vamzdžiai. Krūvomis vi
sose vietose tvarkoje sudė
ti arba palikti betvarkėje 
gulėjo geležinės konstrukci
jos bėgiai, armatūra, me
džiai, kokios tai triūbos, 
plytos, smėlis; žeme išrašy
ta grabėmis, perkirsta ke
liais, gelžkeliais.

Iš karto akys negalėjo 
viską apčiuopti šitame tan
kiame miške. Reginys labai 
skirtingas. Vienur kyšojo 
ilgi ir ploni, arba žemi, bet 
platūs bokštai, kitur netoli, 
stovėjo visa eilė kaminų; 
nuo jų traukės plonas tink
las dratų, virvių, vielų. Vie
nur statomieji namai buvo 
augštai pakilę ir rodės 
erdvingi, kiti lyg kuom 
uždengti. Kai kuriose 
vietose kilo dūmai, ki

Darbai
Apie darbus nėra kas daug 

rašyti, nes kaip jų nebuvo, 
taip ir nėra. Angliakasyklų 
yra uždarytų nuo 1925 m. ir, 
turbūt, daugiau jų neatidarys. 
No. 2 dirba" po 2-3 dienas į 
mėnesį. Mainieriai darbus tu
ri dalintis, tai kartais negau
na dirbti nei dienos į mėnesį. 
Tokie darbininkai iš niekur jo
kios pašalpos negauna. Mat, 
ne bedarbiai.

O dabar apie bedarbius, ku
rių čion yra daugybė. Yra to
kių, kurie nedirba jau keletas 
metų. Gauna iš labdarybės 
ubagišką pašalpą, taip, kad 
neduoda privalgyti, nei badu 
pastipti, tik skūroj kaulus pa
laiko.

Darbininkų tarpe skurdas 
didžiausias. Čionai yra suk
nių dirbtuvių, arba, geriau sa
kant, “sweatshop” dirbtuvių. 
Dirba moterys ir merginos. Jos 
neturi nustatyto laiko, tc^lel

daugiausia, būkite ant tyro oro ir. 
kaitinkitės ant saulės! Parkas dai
lus ir netoli nuvažiuot; kainuoja tik 
vienas karfėras. . O rengėjos rengias 
viskuo aprūpint, ypač skaniais val
giais ir gėrimais. Kadangi dabar 
toks šiltas oras, tai galėsim žaisti 
iki vėlumai nakties. Tat visi ir vi
sos sekmadienį traukim į moterų 
draugišką išvažiavimą į Burholme 
Park.

Nuoširdžiai kviečia RENGĖJOS,
P. S. KELRODIS: nežiūrint iš kurios 

dia lies miesto važiuosite im
kite stryt karį No. 50 Fox Chase 
ir važiuokit kol karas sustoja, išli
pę prašykit trensfer ir imkit karą 
No. 26 ir išlipkit Burholme Park, 
eikit po kairiai iki galui parko —ra
sit komisiją. (139-140)

11 kp. komitetas kviečia visus tuos,-’ 
kurie turi karą, kad atvažiuotumėt 
pas Gedemino ^svetainę nuo virš pa
skirto laiko ir nuvežtumėt tuos, ku
rie neturi karų. Iškalno tariame 
jums ačiū.

LDS 11 Kuopos KOMITETAS.

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 birželio, 7:30 vai. vakare, 
376 Broadway. Visos draugės ma
lonėkite atsjlankyti į šį susirinkimą, 
nes bus renkama kuopos valdyba ir 
po susirinkimui bus draugiškas pa
sikalbėjimas prie užkandžių.

Org. V. K.

tose pasikeldavo juodi kil- kurios išdirba po
1 d 17-18 valandų į dieną. Įvede

’1 ir naktinį darbą, žodžiu sa
kant, darbininkes bosai kanki
na, kaip įmano, nes nėra uni- 
j

Prio nnmn minin nniyinn <11 L.>a_ I nešioti ant rankų!i iie oO\lėtų namo minia, paišina, su Kas-, 
tuvais, kirviais, lopetomis—tik iš darbo. Ji i . . .... v._ _.
nerimavo, bangavo ir reikalavo: ! t(,Je ramiai i Juos *lurel0’

—Duokite mums ūkio pirmininką! Kuro! /A\ 
aprūpinimo vadą, tą svoločių!... Kur če- į — 
ka? Kodėl jie neprižiūri?...

Išėjo eilė draugų; užlipo ant bačkos Žu
kas ir sumosavo rankomis, kaip sparnais:

—Draugai, atydos! Draugai, aš žinau 
tą jau per trisdešimts tris metus. Matai,

Badinas, kaip ir pirma, stovėjo savo vie-i 
. Laukė. Jis 

i žinojo, kad parėkaus, parėkaus, ir nusira- 
: mins. Bet jam laukimą perkirto Lucho- 
ivas, kuris sumosavo laibomis rankomis 
; ir suriko:

—Draugai, noriu balso!
Minia nusiramino, o 

šaukti:

Klausykite! 
paskui pradėjo

kaip aš juos visus numaskavau. Biuro- j
kratai! Mes, darbininkai, paimsime juos 
už sprando. Jie visi gremėzdai... Maisto 
stoka, o jie priėdę...—Žukas nušoko ir pri
lipo prie sienos; jo vietą užėmė Badinas. 
Jis pradėjo ramiai, taip kaip savo rašti
nėje:

—Luchovas! Draugas Luchovas, kal-
bėk! Tuojaus Luchovas visiems kailį nu
maus !

Luchovo plaukai atsistoję ir jis rankomis 
skerečiodamas pradėjo:

(Daugiau bus)

Verte K. Matulaitis.V. Polonskis

(Bruožai.)
I.

Užsilaikėme. Orlaivis vė
liau paskirto laiko išskrido 
iš Sverdlovsko. Todėl pasi
vėlavome išskristi iš Čelia- 
binsko; mes pakilome tuoj 
po aštuonių. Saulė jau nu
sileido, ir oras pamėlynavo, 
kada tolumoje pasirodė 
Magni to kalnas. Šalę jo 
silpnai mirgėjo ugnys. Ant 
aerodromo kūrenosi laužai. 
Patamsėję jie atrodė dide
lėmis galtonomis gėlėmis, 
kurias siūbavo vėjas. Nuo 
žaislinio namuko bėga ma
žyčiai žmonės, tęsdami ant 
žemės kokį tai audeklą, pa
našų raidei T. Orlaiviui 
besileidžiant, jos staiga ū- 
mai pasuko, kairėje gori- 
zontas nupuolė žemyn, de
šinėje pasidorė žemės siena, 
ir, dar staiga pasisukus, 
akysna sublizgėjo plati 
elektros ugnių juosta. Ug
nių buvo labai daug, dides
nių ir mažesnių, jie stovė
jo lig siena, rinkosi krūvon, 
bėgo šalysna, mirgėjo; už

jųjų lygiu veidrodžiu mė
lynavo koksai tai blizgantis 
paviršius: buvo nuostabu, 
kodėl jinai neapsiverčia. 
Orlaivis dar sykį pasuko, iš
silygino gorizontas, apačio
je greitai artinosi žemė; 
laužai aplinkui prabėgo ša
lia, kas tai mosikavo kepu
re, ir orlaivis per nemato
mus nelygumus pradėjo šo
kinėti laukų.

Magnitogorskas, blizgan
tis ugnimis, atrodo dideliu. 
Ką jis priminė? Didelį pa
jūrini miestą. Jis traukė 
mirgančiomis ugnimis; ma
niau, kad rasiu didelius rū
mus, gilias gatves, skubo
tąjį nepažįstamą gyvenimą.

Iš ryto, išėjęs iš viešbu
čio, aš nustebau, nes mies
tas išnyko. Nebuvo didelių 
rūmų, nebuvo gatvių. Bet 
aš radau visai kitą vaizdą- 

: pasaką. Dešinėn ir kairėn, 
Tolumoje, ant kalno ir pa
kalnėse, kur tik žiūrėjau, 
kelioliką kilometrų į visas 
puses matėsi tankus, neper

matomas statybos miškas. 
Vietoje gatvių—tęsėsi pla
tūs plentai, kur buvo smar
kus judėjimas. Skubėjo 
automobiliai, r e t k a r č iais 
šliaužė/ tankiai dūsuodami 
traktoriai, traukdami pri
krautas platformas, skubi
nos žmonės, prapuldami dul
kių . debesyse, pakylančių 
geltonu dūmu vėjo sūku
riuose, kur tai tarp miškų, 
girgždant judėjo traukiniai, 
vagonai siaurųjų gelžkelių 
su akmenimis, platformos 
su smėlių, mišku, geležim. 
Triūsė vežimai, veždami 
statybon technikus, meiste
rius, tarnautojus su juo
dais veidais, apginkluotus 
dideliais akiniais nuo dul
kių, priduodančių veidams 
fantastišką išvaizdą. Plen
tai bėgo į visas puses, pra- 
puldami statyboje, staiga 
nusitraukdami ties duobių, 
kur kaip skruzdėlynas dir
bo su špatais žmonės. Stai
ga pasikeldavo arba nusi
leisdavo ilgi ekskavatorių

nojimo kranai, aikštelės, 
vamzdžiai; girdėjos švilpu
kai, ūžimas motorų, girgž
dėjimas—viskas judėjo, ūžė, 
krutėjo,—lig gigantinis avi
lys arba kas nors kits, kam | 
iš karto sunku atrasti ata
tinkamą pavadinimą. Visa 
tas atrodė taip painu, ga
lingu, visapusišku; net mes 
pradėjome abejoti: ar ga
lės mūsų brigada tuo trum
pu laiku, kuris tam buvo 
pašvęstas, susipažinti su 
milžinu, užimančiu keletą 
desetkų kilometrų ir su to
kiu darbščiu gyvenimu?

Magnitogorskas — viena 
iš sprendžiamųjų dalių, kur 
eina tikras karas, kuris bus 
aprašytas mūsų laikų istori
joje. Frontas Magnitogors- 
ke užims ne mažiau žymią 
vietą, kaip aprašymas mū
šių ties Perekopo. Kova su 
interventais ir baltomis ar
mijomis t^į . tiktai pirmoji 
dalis kampanijos. Mūšiai 
ties Magnitogorsko, Kuzr 
n e c k o, B e r e z n iku, ant 
Dniepro, Stalingrade ir ki
tose vietose—tąsa to pat 
karo, bet kitu ginklu. Ka
ras tęsėsi. Mes penkmetu- 
kės frontuose. Prieš mu
mis apkasai, kur darbininkų 
klasė šturmuoja naujas 
svarbias augštumas. Kas 
gi per augštuma, kuri vadi
nas Magnitogorskas? Pa
bandysiu papasakoti—viską 
sulyg tvarkos.

(Tąsa bus)
COLLINSVILLE, ILL

Visko po Biskj
Gegužes 21 d. čionais buvo 

skaitlinga darbininkų demons
tracija ir masinis mitingas už 
paliuosavimą Tom Mooney, 
Billingso, Scottsboro jaunuolių 
ir visų politinių kalinių. An
trą vai. po pietų pradęjo rink-, 
tis darbininkai į City Park, 
iš kur prasidėjo maršavimas 
gatvėmis. Buvo neštą, daugy
bės iškabų su tam tikrais para
šais. Demonstrantams sugrį
žus atgal į City Park, prasidė
jo prakalbos. Kalbėtojai bu
vo du, anglą kalboje, kurie aiš 
kiai išrodinėjo, kaip kapitalis
tai sufreimavo apkaltinimus 
prieš Tom Mooney ir 
politinius kalinius, 
darbininkus nenustoti 
ant toliaus.

Po prakalbų buvo 
dvi rezoliucijos
Nutarė vieną pasiųsti 
gubernatoriui, antrą Alabama 
gubernatoriui.

Šią demonstraciją surengė 
bendrai visos progresyvės or
ganizacijos: mainierių lokalai, 
bedarbių taryba, women’s au
xiliary ; lietuvių dalyvavo: AL 
DLD, LDS ir LDSA kuopos.

kitus 
Ragino 

gelbėjus

skaityta 
ir priimtos.

Calif.

os.
Algos žemiausio laipsnio.

Atsitikimai
Gegužės 20 d. State Ilospi- 

talyj mirė Katrė Zablackiutė, 
31 metų amžiaus, neturtingų 
tėvų duktė. Buvo apsirgus 
proto liga ir nebuvo ištekliaus 
apmokamai gydyti. Ligoninėj 
išbuvo du metu. Kaip tėvai 
aiškina, tai jų dukteriai mirtį 
priartino kita ligonė.

Bedarbis Tony Votava, 29 
metų amžiaus, susipyko su še
šure, kode! ji nedavė jam pi
nigų, pašovė ją ir pats nuo 
persišovimo mirė. Sakoma, kad 
sesuo išgysianti.

Fran Lohman, 44 metų, par
ėjęs girtas vakare, nušovė be
miegančią savo pačią ir pas
kui pats sau smilkiniu šūvį 
paleido. Abudu palaidoti su 
bažnytinėmis ceremonijomis...

Collinsvillietis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

šo. BOSTON, MASS.
TDA 21 kuopos nariams.

Birželio 15 dieną, 8 vai. vakare, 
ROCHESTER N v i !vyks viso distrikto narių susirinki- 

’ I mas; svetainėje, “New International
Piknikas ir Dr. J. J. Kaškiaučiaus Hall” Venonah St. Roxbury. Kalbės 

prakalbos ant atviro oro, Jono Mar- ' drg. Spector, apie organizeijos rei- 
kevičio sode, įvyks nedėlioj, 18 d. j kalus ir bus rodomi paveikslai, 

Along the Class-War”. Todėl visi, 
Šį pikniką rengia Lietuvių Dar- TDA nariai privalo dalyvauti.

bininkų Susivienijimo 11-ta kuopa, ir 
kviečia visus lietuvius atsilankyti į i 
tą iškilmingą pikniką, kuriame grieš į 
gera muziką ir bus šokiai. Taipgi ' 
bus gėrimų ir valgių. O, Potam, Dr. 
Kaškiaučius duos prakalbą apie svei
katą ir jos užlaikymą. Kurie netu
rėsite su kuo nuvažiuoti tai ateikite 
pas Gedemino svetainę, 575 Joseph 
Ave., nuo vienos valandos iki 3-jų 
ir ten bus automobilistų, kurie ju- apkalbėjimui, 
mi visus nuveš, j pikniką. Taipgi narjų atsivesti.

birželio (June). Pradžia 1 vai. die
ną.

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos 5 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks birželio 
(June) 16 dieną, t. y. penktadienio 
vakare 7:30 ant Jurgtnės salės, 180 
New York, Avė.

Visi ir visos dalyvaukit skaitlingai 
ir laiku, nes turėsime išrinkti atsto
vus į draugijos seimą, kuris įvyks 
Brooklyne, liepos 3 dieną. Taipgi, 
kurie neatsiėmėte knygų, atsiimsit ir 
daug kitų reikalų. Užbaigus šios 
kuopos mitingą, turėsime Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 19 kuo- Į 
pos, todėl visi būkite 
jų narių atsigabenkit.

Draugiškai Sekr.,
Geo.

laikų ir nau-

A. Jamison.
(139-140)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-ta kuopa rengia draugiš

ką išvažiavimą, sekmadienį, June 18 
d., Burholme Park, pradžia 10 vai. 
ryto.-

Darbininkai-kčs suaugę ir jauni
mas, visus kviečiame kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti, ir laiką linksmai 
praleisti ant šviežio oro. Nepamirš
kime Dr. Kaškiaučiaus patąrimo. Ko

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

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

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

šies kenuotos žuvys.

Fin. Rašt. J. K.

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

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 

Nepamirškite ir naujų

SOCRA
BRAND J

’1® SERVE F ■

JįOYAL STURGEON
ILLETS kJ

O

B

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth A ve., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

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

y



Trečiadienis, Birž. 14, 1933 kenktas tuslapis
;........... ; "u1",

VIETINES ŽINIOS šinasi aptaksavimui automobi
lių ir ėmimui mokesčių už per
važiavimą. per didžiuosius til- 

i tus.

OAKLAND, CALIF.

dų vakarais būna pamokos— 
kaip eiti į Relief Biurą, 1 
kalbėti, kaip išgauti pašalpą

į bedarbiam. Būtų gerai kiek- 
ivienam lietuviui darbininkui 

Konvencija įvyko birželio 11 to pramokti.
d. Vienna Mansion svetainėj, 
Brooklyne. Konvenciją atida
rė drg. Craig, Williamsburgo 
Bedarbių Tarybos sekretorius, 
paaiškindamas jos svarbą.

* Pirmininku išrinktas drg. 
Grainman nuo Bridge Plaza 
Kliubo, vice-pirm. Craig, sek
retorium Goldberg, vice-sekr. 
drg. Goose; rezoliucijų komi- 
sijon — drg. Stein, Lapidus. 
Craig ir dar du.

Iš Bedarbių Tarybos veiki
mo raportavo drg. Craig, per
bėgo nuo 1927 metų iki da
bar; nurodinėjo, kad ir net 
“gerais” laikais bosai bjauriai 
išnaudojo darbininkus, ypač 
merginas. Pavyzdžius davė iš 
tūlų Californijos dirbtuvių, 
.kur samdo jaunas merginas po 
vieną dolerį savaitėj neva mo
kintis darbo; be metų “nega
li išmokti,” o už metų jas pa
leidžia ir ima kitas “mokintis“ 
darbo. Minimais “gerais“ me
tais ir tai buvo 4.000.000 nuo
latinių bedarbių.

Toliau drg. Craig nurodinė-

Iš Williamsburgo Be 
darbių Konvencijos

kaip “Federeišinai” Raketieriai

NEW YORK. — 
teismas pirmadienį 
kaip raketierius, 54 
tame skaičiuje eilę

Federal is 
įkaitino, 
žmones, 

vadu žu- cDelegatai nuo draugijų at
siųsti labai biednai atsižymėjo vų Darbininkų Unijos, priklau- 

tik nuo i sančios prie Amerikos Darbo 
Jie užpuldinėjo, 

ir naikino kitus, 
! nuo jų nepriklausomus žuvų 
I biznius.

su aukomis. Rodosi, 1
rusų priduota 5 dol.; aukų ne-■ Federacijos.
padaryta nei 20 dolerių. Tai terorizavo

(blogai.
J- Seeger.

i Choristams Bankietas i
Varnu irnuiQflw'W

WILKES BARRE, PA.
Veltui Trečiadienį;

—------- į draugai Šukiai; birželio
Darbininkų Muzikos Lyga j vakare čionai drg. Šukys 

rengia bankietą vien choris-1 bėjo, 
tams, kurie dalyvavo Olimpi-i 

ijadoj. Bankiete bus gerų vai-' 
Įgių ir gėrimų. Po bankieto. 
j vakarienės bus šokiai. Grieš 
darbininkų triūbų orkestrą; tai i 

'galėsite gerai pasišokti.
Tatai bus šį trečiadienį, 

Iželio 14 d.. Manhattan 
ceum svetainėje. 66 East

Ir mūsų miestą aplankė
7 d.

buvo ant
greitųjų 
žmonių c susirinko.

bir- 
Ly- 
4 th 

Prasidės 8
'valandą vakare.

Visiems choristams įžanga 
dykai, nieko nekaštuos. Tai- 

jo, kaip, bedarbei prasidėjus, I Ki būkite visi Aido ir Sietyno 
moterys ir vaikai liko privers
ti atimti iš vyrų—tėvų dar
bus, kaip kompanijos su val
džios žinia gadina maisto pro
duktus, kad palaikius augštas 
kainas, nežiūrint, kad tuomi 
pačiu laiku milionai bedarbių 
badauja. Nežiūrint, jog šioj 
šalyj yra viso ko perdaug, tuo
mi pačiu laiku pragyvenimas 
'brangesnis, negu bile kokioj 
kitoj šalyj. Valdžia ir jos 
klapčiukai nepripažino, kad 
Amerikoj yra badas tol, kol 
bedarbių maršavimai į Wash
ington^ ir valstijų sostines 
Įrodė. Tada tik pradėjo 
darinėti šelpimo biurus, iš 
rių tik per smarkią kovą 
galima kas nors gauti.
to, dar skelbimai, kad laikai 
einą geryn sulaiko daug be- j 
darbių nuo kovos, žinoma, 
tie “likę” nuo pašalpos pini- I 
gai sueina į grafterių delmo- | 

riius.
Mandatų komisija raporta

vo, kad yra 26 delegatai nuo 
21 organizacijos, (vėliau atėjo 
daugiau).

Rinkta įvairūs komitetai k. ! 
tai, pašalpos biuro, apsigyni- i 
m o ir apšvietos—garsinimų.

Toliau sekė Bedarbių Ta- i 
rybos organizatorės raportas. ! 
Per vienus metus gauta 2,000 i 
rėmėjų, 6 organizacijos ir su
tverta 7 blokų komitetai; per 
pastaruosius 2 mėnesius sus
tabdyta apie 60 evikcijų (iš 
metimų iš namų) ir daug ran
dų iškovota bedarbiam;

4 vienus metus išreikalauta pa
šalpa apie 1,000 bedarbių.

Finansų raštininkės rapor
tas parodo, jog Bedarbių Ta
ryba randasi blogam finansi
niam stovyj dėlto, kad kitos 
organizacijos neremia. j

Po šių raportų sekė disku
sijos, kol rezoliucijų komisija 
pagamino rezoliucijas. Buvo 
priimtos šios rezoliucijos:

1. Greita pašalpa bedar
biam.

2. Už Bedarbių Apdraudą.
3. Prieš policijos terorą iri 

už paliuosavimą visų politinių j
a kalinių.

4. Už sutvėrimą vieningos ' 
' bedarbių kovos organizacijos

visoj šalyje.
5. Prieš karą.
Prieš pabaigą kalbėjo nuo 

Kom. Partijos Sol Weingast ir 
Lapidus; nuo TDA draugė 
Moskovič. šios draugės pas
tangomis išrinktas TDA Apsi
gynimo komitetas iš 10 drau
gų bei draugių, kurių užduo
tis bus surast pasiturinčius 
simpatikus parankos reikalui. 
Šio komiteto pirmas susirinki- 

w mas įvyksta birželio 15 d. va
kare, 61 Graham Ave. Taip
gi tiem, kurie turi laiko, serc-

! choristai ir choristes; taipgi 
įgalite šiame bankiete dalyvau
ti Bangos ir Pirmyn choristai, 
o visi turėsite smagų laiką.

Užprašo Darbininkų Muzi
kos Lygos Komitetas.

J. Saulėnas.

Reikėsią Mokėt po 7 Centus 
už Važiavimą “Subve”

NEW YORK. — Yra 
dymų, kad miesto

nuro- 
valdyba 

bankininką ms pasižadėjo 
dviem centais pakelti kainąne-

ati- ' važinėtojams požeminiais ge
ltu- i ležinkeliais. bei gatvekariais. 
yra;Tik laukia, iki praeis rudeni- 

Prie

per

prakalbos 
rengiama 
pusėtinai

Drg. Šukys pasakė labai gc-
rą prakalbą; kurie buvo atsi
lankę, tie jos ilgai nepamirš.

Drg. Šukys, be kitko, nuro- j 
dė, kokiais Pruseika ir Butkus 
buvo iš esmės per visą laiką, i 
panašTais jie ir dabar pasiliko. 
Nors jie pirmiaus ir buvo dar
bininkų tarpe, bet jie vis sten
gėsi trukdyt tikrą darbininkų 
judėjimą, ir ant galo net vie
šai išėjo prieš darbininkus.*

| LDSA 146-tos Kp. Veikimas
Birželio 4 d. LDSA 146 kp. 

j laiko savo susirinkimą, kuria- 
!me, apart kitų dalykų, svars
tyta šaukimas lietuvių jaunuo
lių suvažiavimo.

Kuopa neišgali siųsti dele- 
i gatės į suvažiavimą; todėl nu
tarė pasiųsti pasveikinimą su 
$2 auka. Nors maža parama, 
bet jei visos kuopos tai pada
rys, bus puiki pradžia jaunuo
lių organizavimui.

šiame susirinkime prisirašė 
viena nauja narė. Taigi kuopa 
nors povaliai,' bet auga. Bet 
neturimo pasitenkinti, kad ga
vome vieną n;.lują narę; turi
me kalbinti daugiau moterų į 
organizaciją ir rimtai svarsty
ti darbininkiškus reikalus. 
Oaklande ir San Francisco yra 
nemažai lietuvių moterų, ku
rios niekur nepriklauso. Mūsų 
pareiga įtraukti jąsias į mūsų 
organizacijas .

Kuopos susirinkime buvo 
svarstyta rengtis prie pikniko 
greitoj ateityj; piknikas įvyks 
drg. Rakauskienės darže. Ko
misija apsiėmė iš veiklių na
rių. Galima laukti smagaus 

i pikniko.

apsilenkė su 
gerai žino, 
sugamino ir 
progresyvės 

visai

21 d., pas Elinskius.
Rumboniškis rašo: “kad už 

surengimą taip smagių vaka
ruškų daugiausiai tenka kre
dito Adelei Proleikiutei ir 
Alg. Pabalukui, taip jau ir 
Elinskienei, Buzienei, Pabalie- 
nei ir Kučinskienei, kurios pri
ruošė skanių užkandžių ir pa
tarnavo svečiams.“

čia tai jau R. 
teisybe; juk visi 
kad užkandžius 
paaukavo mūsų
moterys, kurias Rumb. 
nepaminėjo. Taigi pas 
vę ne vien tos, kurias jis su
minėjo.

Aš visai neštoju už tai, kad 
išskaityt visas, kas ką auka
vo; tai pasidarytų “litanija,“ 
bet kad vienas garsinti, o ki
tas (gal ir daugiau pasidar
bavusias) palikti, taipgi nesu
tinku.

Kredito atidavimas A. Pro- 
leikiutei ir Al. Pabalukui yra 
O. K.

39 K p. Korespondentas.

Narė*

SCRANTON, PA.
Pastaba Rumboniškiui

Tik laukia, iki praeis rudeni
niai rinkimai.

Nejudamojo turto savinin
kai ir verteiviai reikalauja vėl 

jiumušt algas mokytojams ir 
i kitiems miestiniams darbinin- 
'kams bei tarnautojams; tuo (vakare. 
! pačiu laiku jie smarkiai prie-

savo kalbą, klausė: gal kam Į 
neaišku? ir ragino statyt 
klausimus. Klausimų buvo ir 
Į visus drg. Šukys tinkamai j 
atsakė. Vienas Pruseikos- 
Butkaus suklaidintas darbiniu-į 
kas klausė, kas sutvėrė skloką, Į 
ar Centro Biuras ar . 
kininkai? Drg. Šukys 
mai jam atsakė.

Draugas Šukys taipgi 
te susirinkusius išreikšti 
nuomonę, kas yrą mūsų 
jiinc gėrę ir kas blogo, kas ir 
buvo išreikšta. Drg. Šukys 
nurodė, kokįos .linijoj reikia 
laikytis. • i 1 t \ • ' . ; .i (

Drg. Buknys irgi pasakė 
trumpą, bet gerą prakalbėlę.

Prakalbos traukėsi iki vėlai

“Laisves“ num. 124 drg. 
Rumboniškis aprašo LDS pa
rengimą, atsibuvusį gegužes

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga jsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kcnukų 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.

JUOZAS KAVALIAUSKAS H
■ palys sklo-1 O

k vie
ša v o

Vienas iš Buvusių.

Privertė Pakelti Algas piižad?jo pakelti kitaia5 ° nuos., kuomet gamyba į die
ną pasieks 4,200 porų čeve 
rykų, ir dar 5 nuoš. uždės, 
kuomet gamyba pasieks 5,0- 
00 porų. Darbininkai laimėj 
jo,* pagrūmodami streiku.

PHILADELPHIA, Pa.— 
Septyni šimtai Laird Shiber 
kompanijos če ve rykų darbi
ninkų laimėjo 10 nuoš. algų 
pakėlimą. Bosai taip pat

MASSACHUSETTS DIDIEJI

PIKNIKAI
___________ _ ■ _____________________________________________ , A_____________________________________________ .

11 D. BIRŽELIO, So Boston, Laisves Choro ir 
Norwood L.L.R. Choro, metinis piknikas

Walpole, Mass. Gražiam “Knus Parke”

17 D. BIRŽELIO Komunistų Partijos Pirmo 
Distrikto piknikas Franklin, Mass.

Camp “Negadegent”

25 BIRŽELIO L. D. S. Pirmo Apskričio
Maynard, Mass. Vose Parke

Gražus parkas, ežeras ir milžiniška svetainė del šokių
Ant čia pažymėtų dienų visų darbininkiškų organi

zacijų, meldžiam nieko atskirai nerengti, bet masiniai 
dalyvaukim viršui paminėtuose piknikuose.

Kiti Didieji Piknikai Įvyks:
30 d. LIEPOS Worcester Aido Choro ir Hudson Aido 

Choro. Olympia Park, Worcester, Mass.
13 d. RUGPJŪČIO (AUGUST) didysis spaudos piknikas 

Olympia Park, Worcester, Mass.
2, 3 ir 4 DIENOMIS RUGSĖJO (SEPTEMBER) LDR 
Choro iš Montello ir Lyros Choro iš Stoughton, Mass.

L. T. Namo Parke, Montello, Mass.
Dar nežinome kada įvyks Lawrence ir Haverhill 

Chorų piknikai. Čia sužymėti piknikai bus su didelėm 
programom. Dalyvaukite visi.

Distrikto Komitetas.

Lamiuotas Grahriuj
PemmylvimH ir New Jer 

i»ey vrdstijoae

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

1439 South 2nd Street
PH1LADKL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S180 
KeyMtene—Main? 1417

WIMMW M.

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

Draugas J. Šukys

šiaine piknike paskutiniu kartu pasima
tysime su dd. Šukiais. Jiedu apleidžia šią

I t I ’

šalį 22 birželio ir išvyksta į Darbininkų Te- 
vynę-Sovietų Sąjungą. Draugai Šukiai da
lyvaus ir ALDLD 2-ro Apskričio konferen-

>
cijoje, kuri įvyks sekmadienį, Vaičionio 
Parke, Cranford, N. J.

Laike pikniko draugas Šukys sakys pra
kalbą.

Draugė Šukienė

PROGRAMOJE DALYVAUS KETURI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CHORAI: BROOKLY- 
NO AIDO CHORAS; NEWARK0 SIETYNO CHORAS; ELIZABETHO BANGOS CHORAS IR 

GREAT NECKO PIRMYN CHORAS.

Bus prakalbos ir įvairių sportiškų žaislų. Iš Brooklyno atvyks busais ir taipgi philadelphiečiai 
rengiasi skaitlingai dalyvauti. GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

VW vW Vw vw vw Ww vw vw VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW IAI VW VMIAI VW VW VMIAI MB MV W m

©

VW VW VW VW VW

“LAISWS” PIKNIKAI
ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
Ulmer Park, Foot of 25th Avenue.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (August)
Valley View Park, Inkerman Pa.

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH

1213
Tai. bus

AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00 
Nuo Thornton-Fuller Co.,
N. Broad St., Philadelphia, Pa. 
pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKIN1S BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75
Padovanojd L. Dubrow & Sons, Inc., 420 South St., 
Philadelphia, Pa. bus trečia dovana
Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkės ir kiti talentai

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

- Prašome draugijų, augšciau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” piknikuose.

“Laisvės” Administracija.

!>&#;; 4* ii



Trečiadienis, Birž. 14, 1933

Konferencija Del Jaunuolių Mokyklos
arbininkiškų kuopų komitetų šių konferencijų J. Nalivaika, 

Direktorių Sekretorius.
(138-139)

Brooklyno ir New Jersey

itas Puslapis

Šįvakar Bedarbių Komi 
teto Susirinkimas

ariu bendra konferencija 
zyks birželio *24 d. “Laisvės” 
vetainėje. Jų šaukia Nacio- j 
ialis Lietuvių Jaunuolių Ko-1 į0 
nitetas delei steigiamos vasa- į tų i 
rinės mokyklos.

Šiandie vakare “Laisvės” 
svetainėj įvyksta savaitinis su
sirinkimas Ten Eyck St. Be
darbių Komiteto. Visi nariai 
privalo dalyvauti. Kiti bedar
biai, kuria negauna pašalpos 
iš Relief biurų, irgi turi atei
ti. Komitetas rūpinsis išgaut 
jiems maisto pagelba bei ran
dų apmokėjimų. Dirbantieji 

! darbininkai taip pat kviečiami 
buvo lankytis į Bedarbių Komiteto

■ susirinkimus.

Draugai Ir draugės privalo 
atminti ir 

prie jos rengtis. Panašios dvi 
konferencijos pirmiau I 
neskaitlingos, nes draugai ne
kreipė atydos. Dabar išanks- 

pranešame, kad visi žino- ,
ir neturėtų jokio pasiteisi- Į Ką Reiškia Sčbravimas su

inim0,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‘ j Kriminalistais?”

A. Petriką, vice-prezidentu;
Dr. J. Valukas, iždininku; stu
dentė D. Gcnaičiūtė, užrašų 
sekr.; mokytoja P. Bagužiūtė, 
fin. sekr.

Nario mokestis: baigusiems 
kursus—$5 įstojimo ir $3 me
tinės mokesties; studentams— 
$1 įstojimo ir $1 metinės mo
kesties.

i Norintieji organizacijon į- 
stoti prašomi kreiptis į adv. C. 
Vokietaitį, 12 Garden Place, 
Brooklyn, N. Y.

DR. A. PETRIKĄ, 
Spaudos Komisijos Narys.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS
Šį pranešima spausdiname 

kaip informacija skaitytojams.
Sprendžiant sulig tokios lie

tuvių profesionalų programos, 
aišku, kad darbininkiškai vi
suomenei iš to būtų nedaug 
naudos.
tūros skleidimo čia taip ir ky-■ brinkimas, pas drg. M. Mise- 
šo buržuaziniai-patriotinė pro-1 vičienę, 11,5 
paganda, kas yra darbininkų 
judėjimui stačiai žalinga.

Pareiškiama, kad ši 
ligentų organizacija bus 
partinė.

“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.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite 1 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 IjOrimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Dalykas—Da- Konferencija Lietuviu , I i • ii rxr vx i w • wx • Ilyvauti ALDLD Antro Darb. Liter. Draugi os iyy i y - .P .*
* J rovimo on Ir ri m i n n I let!

Apskričio Piknike Antro Apskričio

Nėra abejonės, kad pirma 
tokia didelė iškilmė pradžioj 
šio vasarinio sezono tai bus
Amerikos Lietuvių Darbinin- 
Literatūros Draugijos Antro 
Apskričio piknikas ateinantį 
sekmadienį, birželio (June) 18 
d., VaiČionio Meadow Grove, 
Cranforde, New Jersey. Kiek 
vien tik iš chorų susidarys gra
žaus jaunimo! Pramogoje da
lyvaus ir dainuos keturi cho
rai: Brooklyno Aidas, Newar- 
ko Sietynas, Elizabetho Ban
ga ir Great Necko Pirmyn. Bus 
prakalbų ir įvairių sportiškų 
žaidimų, šokiams grieš viena 
iš geriausių orkestrų. Svečių 
į šį piknikų yra pasižadėję net 
iš taip tolimų apielinkių, kaip 
Philadelphia. O įžanga į pik
nikų tik 15 centų.

Daugelis brooklyniečių keti
na sykiu su Aido Choru va
žiuoti busais į šį Antro Apskri
čio išvažiavimų. Užsisakykite 
buse vietų “Laisvės” raštinėje 
išanksto. Kelionė į abi 
»ses doleris.

Tokie piknikai ne tik su- A‘ Jamison-
mezga didesnį draugiškumų 
tarp pirmaujančių mūsų judė
jime darbininkų, ne tik mora- Perkūnas Užmušė 2 Žmones 
lės paramos teikia mūsų orga- • Pnfvpnlrp 2 
nizacijoms, bet sykiu padeda j11 rillICimC u 
joms išsiversti šiais sunkiau
sio krizio laikais ir tolyn va
ryti savo darbininkiškos kovos, 
kultūros ir apšvietos
Todėl kiekvienas susipratęs. taus buvo sustoję penki vyrai 
darbininkas rimtai žiūri į to- j Pelham Parkway. Du liko ant 
kius parengimus ir juose, kiek i vietos užmušti; vienas, vei- 

v tik galėdamas, dalyvauja. jkiausia mirtinai, pritrenktas i
Narys- i du lengviau sužeisti.

ir Draugai Atsto- 
esate išrinkti iš sa- 
į virš minėta koh-

NEW YORK. — Policijos 
Į komisionierius Bolan stengiasi 

•ieš “sėb- 
ravima su kriminalistais.”

Jeigu, sakysime, darbinin
kų vadas buvo įkalintas už ko
vinga veikimų, tai jis skaito
mas “kriminalistu,” ir tie, ku
rie su juo draugauja arba sy
kiu dalyvauja kovose, gali būt 
areštuojami už “sėbravimą su 
kriminalistu.”

Sąmoningi darbininkai 
paiso tokių įstatymų, juos 
žo ir prieš juos kovoja.

ne- 
lau-

ALDLD 185-tos KUOPOS 
NARIAMS

' Sekantį ketvirtadienį, birže
lio (June) 15 d., įvyks ALD 

Iš po lietuviškos kul-j LD 185-tos kp. mėnesinis su-

Montauk Ave.,

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

Brooklyn, N. 
vai. vakare.

Visi nariai atsilankykite.
M. Misevičienė, Sekr.

(138-139)Draugės 
vai; kurie 
vo kuopų 
ferencijų, birželio 18 d., būti
nai stengkitės atlikti savo dar
bininkiškų pareiga. Būkit vi
si laiku; 10 vai. punktuališkai 
turėsim pradėt konferencija, 
nes po konferencijos ten pat, 

it. y. Vaičionio darže, Cran- 
: ford, N. J., įvyksta ir pikni
kas. Tad turim konferencijos
darbus atlikti nuo 10 vai. iki į 
2 po pietų, į keturias valan
das, kad būtų galima laiku 
pradėti piknikų.

Taipgi; kurie draugai ir 
draugės apsiėmėte dirbti pik
nike, irgi būtinai būkit visi, 
kad nebūtų taip, kaip praeitų 
meta, kad apsiėmusieji neat
silankė, ir komitetas turėjo 
prašinėt kitų ir pats dirbt po 
kelis darbus, kas, žinoma, bū
na nesėkminga.

Konferencijos atstovai, tu
rėkit savo kuopų trumpus ra
portus, ką nuveikėt bedarbės 
klausimu per šiuos 6 mėnesius. 
Taipgi turės būt apsvarstyta 
prisirengimas prie šios Draugi-

Pu" jos suvažiavimo, kuris įvyks 
i liepos 3 d.

| Audringas Miesto Valdybos 
Posėdis del Auto. Taksy

NEW YORK. —- Pirmadie
nį buvo šturmingas viešas po
sėdis miesto valdybos delei 
automobilių aptaksavimo per
svarstymo. Piliečių Miesto 
Reikalų Komiteto direktorius 
Paul Blanshard, pagal majoro 
O’Brieno paliepimų,. buvo po-, 
licijos laukan išjotas. Jis, 
mat, padarė pastabų apie 
miesto valdžios graftų. 
O’Brięn nedavė įkalbėt ir ki
tiems atviresniems kritikams 
Tammany Hall valdybos.

inte- 
ne-

Bet kas galėtų sa
kyt, kad jinai bus neklasinė?
Tai bus smulkiai-buržuazinė (Daugiau žinių 5-tarn Dusi.) 
dabartinių ir būsimų profesio
nalų sąjunga. O kada jinai 
pasižada siekti ir socialių tiks
lų, tai ir jos visuomeniški tiks
lai turės būti tokie jau smul- 
kiai-buržuaziniai, a t k r eipti 
prieš revoliucinį 
judėjimą.

Pramokinti žmones savo 
“gimtosios” lietuvių , kalbos, 
kaipo išsireiškimo įrankio; 
rengti mokslines paskaitas yra 
savaime geri dalykai; bet ir 
toje srityje negalima tikėtis 
bešališkumo sulig lietuvių pro
fesionalų darbuotės plano.

Amerikoniškoj inteligentijo
je vis daugiau 
nių, kurie savo 
darbe linksta 
klasę, kaip kad 
redakcijos , narys 
Cowley, profesoriai 
Johnson, Donald

PAJIEŠKO.IIMAI
PAJTEŠKAU savo moters Tofiles ir 

prašau mano miela greit atsisaukt, 
j nes turiu labai svarbų reikalą. Kreip- 

darbininkų |kit5s i Laisves ofisą.
J. Khimniškas.

(1.38-140)

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

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

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

I So. 4th and Havemeyer Sts- 
I Bedford Ave. and So. 5th St. 
(187 Bedford Avenue 
1223 Bedford Avenue 
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

Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

New Yorke

NEW YORK. — Pirmadie
nio pavakarėj perkūnas ten- 

darbų. įkė į medį, po kuriuo nuo lie-

Lietuviam Bedarbiam Brooklyne ir New Yorke

Trys Ylomis Užbadyti
NEW YORK. — Apartmen- 

te po num. 250 East 65th St. 
rado ilgomis ylomis mirtinai 
užbadytus tris jaunus italus, 

Su jais 
šaikos

matomai, gengsterius. 
apsidirbę priešingos 
gengsteriai.

Pranešimas Visuomenei

randasi žmo- 
kultūriniame 

j darbininkų 
New Republic 

Malcolm 
Oakley

Henderson, 
pasauliniai rašytojai Sherwood 
Anderson, Theodore Dreiser ir 
desėtkai kitų. Nieko pana
šaus nei per nago juodimų ne
matyt minimoj lietuvių profe
sionalų programoj, kuri ypač 
šiais laikais gali tarnauti, 
kaip skerspainė darbininkiškai 
-klasiniam judėjimui ne tik 
tarp rankpelniu, bet ir tarn 
pačios smulkiosios buržuazi
jos žemutinių sluogsnių.

PARDAVIMAI

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

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
pu i kiausi.

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 6-9467

I Sergančių Vyrų ir Moterų 
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 

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo. Ištyrimai, 
1 Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
i bei čiepu IŠmirkŠtimai. 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

i Ištyrimas ir Patarimas Veltui
,i Kalbame lietuviškai

j PR. Z INS
i 110 EAST 16lh ST. N. r.
I Tarp 4th Avė. ir Irving Place
I įsisteigęs 25 metai
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 
■o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

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

telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS. 

(Undertaker)
Tinkamai ir už prieinamą kainą 

patarnauju prie laidotuvių.
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. ’ -
402 Metropolitan Avenue 

c . (Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP 
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 57# Grand 

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

447 GRAND ST;
Prieš Republic Teatrų

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir rhroniSkas vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

.302

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

New .Yorko Lietuvių Profe
sionalų Asociacija turėjo savo 
susirinkimų Ųirželio'3 d., Am. i 
Liet. Piliečių Kliube, Brookly
ne. Priimta konstitucija, iš
rinkta Vykdomasis Komitetas 
ir tūlos komisijos.

Organizacija priims nariais 
baigusius kolegijas bei univer-. 
sitetus ir studentus, lankančius soline stoties biznį. Tas biznis ia- 
minėtas mokslo įstaigas.

Organizacija bus nepartine: 
ion galės priklausyti visokių į- 
sitikinimų kvalifikuoti asme
nys.

Vyriausi jos tikslai—socia
liai ir kultūriniai:

(a) Rūpintis lietuvių kalbos
^kursais prie įvairių universite- 
itų; ‘ - ’ 1

(b) P a n a u d o ti “Roerich 
Muturti”' siūlomas progas lie
tuvių kultūros prppųgųndai;

(c) Interpretuoti lietuvių’ 
kultūra Amerikos visuomenei;

(d) Vesti rekordus lietuvių 
moksleivių kolegijose bei 
versite t’lose ; ,

(e) Rengti mokslines ' 
kaitas iš įvairių sričių;

(f) Rengti lietuvių meno 
rodąs;

(g) Remti, sulyg išgalės, 
ramos reikalingus moksleivius;

(h) Santikiauti su Lietuvos 
ir Amerikos studentija;

(i) Rinkti bešalę medžiagų 
istorijai iš New York o valstijos 
lietuvių gyvenimo, etc.

Organizacija veiks, per savo 
skyrius, visoj N J Y. valstijoj.

Vykdomojo Komiteto na
riais išrinkto j : • Advokatas S/ 
Bredesj J?.,. prezidentu; Dr^

TURIU PARDAVIMUI keletą 
lino stočių, arba kai kurias 

galima pasirandavoti. Perkant 
įvestmentas, galima pasidaryti gerą 
gyvenimą arba susitaupyti pinigų. 
Į šią nuosavybę mažai tereikia įves
dinti pinigų. Įdėlius saugus. Randa 
yra užtikrinta su security (garantuo
jama).

Taipgi reikalinga partneris į ga-

geso- 
iš jų 
geras

INC

TEL. STAGG 
2-5043
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NOTARY
PUBLIC

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

bai leng-va sutvarkyti, kad nebūtų 
suktybės. Jei kurie norčtų (nartne- 

’ riais) pirkti tą biznį, tai aš galiu 
prirodyti vietų, kur bus pilnai darbo 
dviem ir bus patenkinančios įplaukos.

Prašau atsišaukti greit, nes 29 bir
želio išvažiuoju į Lietuvą porai mė
nesių. Rašykite sekamai: V. Padžiii-

■ nas, .354 Highland Ave., Kearny, N.J. 
I (139-144)
•’ PARDAVIMAS
PARSIDUODA restauranas su visais 

ištaisymais. Atsišaukite "Laisvės” 
ofise. , ’ (1.38-1.39)

Lietuvių Bendro Fronto Konferencijos Komiteto Pranešimas
Lietuvių Bendro Fronto Konferencijos (kuri nesenai įvyko 

Brooklyne) svarbiausias tikslas buvo, tai išvystyti kuo pla
čiausių veikimų už bedarbių reikalus.

Nėra abejonės, kad Brooklyne ir New Yorkę yra nemažas 
skaičius lietuvių bedarbių, kuriems pagelba būtinai reikalin
ga ir Kurįe jos negauną, arba gauną labai, mažai j : Dauge
lis bedarbių neturi iš "ko riei rendos užsimokėti; kitų gazas, 
elektra uždarytų. Daugelis lietuvių, bedarbių šeimynų),pus
badžiai gyvena arba tiesidg badauja.

Lietuvių Bendro FYonto Konferencijos išrinktas veikiantis 
komitetas dės visas pastangas išgauti tinkamų pašalpa lie
tuviams bedarbiams. Todėl mes atsišaukiame į visus lietu
vius bedarbius Brooklyne ir New Yorke ir raginam kreiptis 
prie mūsų. , , ;

Mes ypatingai raginame tuos bedarbius, kurie yra nariais 
organizacijų, prisidėjusių prie Bendro Fronto Konferencijos, 
tuojaus atsikreipti prie komiteto ir pranešti apie savo padė
tį. Taipgi ir visi kiti bedarbiai gali kreiptis pašalpos ir ki
tais reikalais.

Bedarbiai, su šeimynomis ar pavieniai, be jokios sarma
tos, be jokios abejonės kreipkitės prie mūsų, papasakokite 
mums savo padėtį, o mes dėsime pastangas jums pagelbė
ti išgauti pašalpų. Jeigu jūs esate vargingoj padėty; nesi- 
sarmatykite apie tai mums pranešti. Juk tai nėra jokia sar
mata dabartiniu laiku būti bado ir skurdo padėtyt Tokioj 
padėty yra milionai Amerikos darbininkų. Blogai daro tie, 
kurie, būdami tokioj padėty, nedrįsta pašalpos reikalauti ir 
kovoti už tinkamų pašalpų.

Visais pašalpos ir kitais bedarbių reikalais galite kreip
tis pirmadienį ir trečiadienį nuo 6 iki 8 valandos vakare se
kamu antrašu: Bendro Fronto Konferencijos Veikiantis Ko
mitetas, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

MATHEW P. SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA,. VJ ETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' '

• VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MŲSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSŲ 
. TELEFONAS NIEKAD'NEMIEGA.
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7 pas-

DR. HERMAN MENDLOWITZTelephone, Evergreen 6-5.310’

pa- J. GARŠVA(1.37-1.39)
pa- PARSIDUODA Graborius (Undertaker)

ryto
BROOKLYN, Ni Y

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS

Parsiduoda Stanley’s Business 
Men’s Luch Room po šiuo antrašu: 
249 So. First Street, Brooklyn,- N. Y. 
Telefonas: Evergreen 7-050.3.

‘ (135x140)

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietąs veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

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

(137-39)

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Parsiduoda "Flint Sodan” 5-kių pa- 
sažirių automobiliu. Pilnai užgvaran- 
tuojamas jo gerumas, geri "taiarai” 
ir patsai automobilis išrodo, kaip 
naujas. Kaina tiktai $95.00.

Kreipkitės per telefoną, pirm 9 
valandos ryto. Telefono numeris: 
FLUSHIN 9-9584.

Praneša visuomenei, Jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 6




