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KRISLAI
Drg. Kapsuko Knyga. 
Daubaras Rašo. 
Atbunda Ansonia. 
ALDLD Suvažiavimas. 
Neįleido “Bedarbės”.

Rašo D. M. šolomskas

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, u Išlaimeaite 
Pasaulį!

Drg. V. Kapsukas prisiuntė —■------
laišką ir, tarp kitko, rašo: “Bir- No. 141 
želio mėnesį prisiųsiu pirmąją! 
dalį mano knygos ‘Sovietų Val
džia Lietuvoje.’” šią knygą iš
leis Amerikos Lietuvių Darbi-1 
ninku Literatūros Draugija! 
(ALDLD) dar šįmet, minint 15-1 
kos metų sukaktuves nuo įsikū-Į 
rimo Lietuvos Komunistų Pat 
tijos ir steigimosi Pirmos Sovie-j 
tų Valdžios Lietuvoj, 
labai svarbi knyga.

I ANGLIJA TEMOKA DALĮ AMERIKAI SKOLll, 0 Virš $4,000,000 FRANCUOS VALDŽIA ATSSAKO MOKĖTI
Nors Anglija turėtų šian-jtas Rooseveltas priėmė šitą 

Tai bus*^en sumokėti
■ $75,000,000 karo skolų, bet |
Į teatmoka $10,000,000. Dau- 

Kapsukas praneša, kad: . . . ._ . ,.e . . . ... . . giau mokėti nepajėgianti.Sąjungoje bus išleista J J
kalboje sekančios kny- Ir atmoka ne auksu, bet si- 

Lenino—'Imperializmas”, Jabru. Tuomi Anglija su- 
“Kairumo Kūdikystės Liga Ko-\,• , ... taupo $2.7d7,000. rreziden-munistų Parpė ’ ir Dvi lakti- 1 1 - ’
kos.”. Taipgi Stalino—”Lem~\ 

\wzmo Klausimai.” Tai bus di-! 
delis papildymas leninistinio Į 
mokslo lietuvių kalboje. Tų' 
knygų parsitrauks platinimui; 
ALDUI organizacija.

Drg. 
Sovietų 
lietuvių 
gos:

Sovietų Sąjungos Delegacijos Raportas Tarptautinėj 
Konferencijoj Supurtė Ka pitalo Saliu Atstovus; Jis 
Parodė, Kaip Socializmas Auga, 0 Kapitalizmas Smunka

I wLONDON. Apskaito
ma, kad dabartine tarptau- 

Paryžiaus prane- tine ekonominė konferencija
Amerikai! Azijos žygį.

Bet iš ____ x____ . • ~ i . .
šama, kad Francuos valdžia lėšuos apie $4,125,000. Mat/Drg. Litvinovas Pasakė, kad Sovietų Sąjunga Gali Užpirkti metalo, už^ $100,000,000 ma 
pareiškė, jog ji šiuo tarpu, suvažiaVę kapitalistinių ša

lių atstovai gyvena tikrai

Bet i

negali mokėti ne kiek sko
lų. Dar nėra žinios, ką pa-i. ......G n .. A -i • i kapitalistiniai, sakys kitos Amerikai sko
lingos šalys. •’ ----- -----

I Roosevelto Bibs Galutinai Priimtas
Rooseveltas Uždraudžia 
Kalbėt apie Karo Skolas

WASHINGTON. — 
želio 13 d. senatas 46

Bir- 
bal-

teriolo audimo, odos ir gu
rno pramonei, už $400,000,- 

iš tos su-
Užsienyje Produktų už Bilioną Dolerių; Darbininkų Tėvy
nė Maršuoja Pirmyn, o Kapitalistinės Šalys Stena po Kri- ooo mašinėnjos“ ( 
zio Letena; Sovietų Sąjungos Ateitis Šviesi, Jis Sakė, o mos būtų išleista apie $100 
Kapitalistinės Šalys Žiūri j Tamsią Ateitį
LONDON. — Jau kelinta, dasi? Bedarbė, masinis 

diena eina Tarptautinė Eko- į skurdas ir alkis. Pas mus 
nominė Konferencija. Kai- ■ socialistinis pasaulis, o pas 
bėjo Anglijos valdžios šulai,|jus kapįtalistinis pasaulis! 
Amerikos atstovas Hull,!
Francijos premjeras Dala-į^^s^ Ateitis šviesi, o Jūsų 
dier, Italijos Jung ir kiti. Tamsi
Bet tai buvo vis imperia- T 
listų abstraktės prakalbos, tuos milžiniškus statybos | grynais pinigais, 
dejavimai ir 
prakalbas sakė, o kiti snau
dė bei šnekėjosi tarpe sa
vęs.

>
000,000 geležinkelių įtaisy
mui), už $85,000,000 že
mės ūkio produktų (veisli
nių gyvulių ir t. t.), už $50,- 
000,000 naudojamų produk
tų, kaip kava, arbata ir tt., 
už $50,000,000 naujų komer
cinių laivų ir t. t.

Bet Sovietai negali tuo- 
jaus už tai visą užmokėti 

.Jie no
ri gauti ant kredito. Drg. 
Litvinovas nurodė, kad per 
visus 15 metų savo gyvavi
mo Sovietai visuomet pil- 

Fabrikams | iriausiai apmokėjo visoms 
'bus darbo. O kokie jūsų šalims už pirktus daiktus, 
perspektyvai delei ekonomi
nio atstatymo? Kerta d. 
Litvinovas imperialistų at
stovams. O tie tyli, tary
tum, perkūno pritrenkti.

Sovietai Gali Pirkti už 
Bilioną Dolerių

Drg.. Litvinovas nepasi
tenkina abelnais išvedžioji
mais. Jis atverčia kortas 
ant stalo ir parodo skaitli
nėmis. Jis sako, kad Sovie
tų Sąjungos gamyba ir pre
kyba vedama planingai. So
vietai įveža iš užsienio pro-i išrandamos, 
dūktų tiek, kiek yra išveži- gavo laiku konferencijoje 
mo galimybių. Bet Sovie- Sovietų delegacija patieks 
tų delegacija numato situa- galutinai suformuluotą re- 
ciją, kurioj Sovietai galėtų zoliuciją delei tokios ekono- 
daug daugiau užsienyje į mjni0 nepuolimo sutarties, 
daiktų nupirkti, jeigu gale-1

bo sąlygas ir darbininkų al
gas bendrai nustatys kapi
talistai ir paskui valdžia pri
žiūrės, kad tas būtų prave
dama gyveniman.

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas pareiš- 

! kė, kad jis griežtai uždrau- 
i dė Amerikos delegacijai 
! Londone leisti ekonominei 
konferencijai svarstyti karo

2. Viešųjų darbų vedimui skolų klausimą. Jis taip pat 
skiriama $3,300,000,000, ku- uždraudęs delegacijai tą

Draugai, kas turite atliekamų saįs prieš 39 galutinai pri- 
numerių arba komplektus “Ko- 
vos,* ypatingai uz 1916 ir l9l7jjne^a įaįp vadinama “eko- 
metus, tai malonėkite man pra- < . . ... i. -i- „
nešti. Yra labai didelis reika-1 nomini° atstatymo bilių. 
]as< Dabar tas bilius turi uzgyn-

 mą abiejų kongreso rūmų.,
Kaip dabar priimtas, biliaus rių dauguma eis didesniam klausimą svarstyti su bileDrg. Julius Daubaras rašo iš 

Maskvos, kad ten gyvenanti lie
tuviai darbininkai labai intere
suojasi ALDLD leidžiamomis 
knygomis ir Proletarinio Meno 
veikalais. Maskvoje mes turi
me ALDLD 116-tą kuopą, kuri 
turi kelis desėtkus narių.

Roosevelto valdžios
Tamsi

Drg. Litvinovas išdėsto

Amerikos apsiginklavimui.
3. Taksai ant įplaukų pa- 

mybą, darbo valandas, dar- keliami vienu nuošimčiu.

svarbiausi punktai yra šie:
1. Produktų kainas, ga-

kurios šalies atstovais.

Vieni darbus, kurie pradėti ir va
romi pirmyn ir kurie dar 
planuojami. Čia reikės dar
bininkų, reikės mašinerijos 
ir kitų daiktų.

Drg. G. Kuraitis praneša, kad 
Ansonia-Shelton ALDLD 117-ta 
kuopa pradeda atbusti. Dabar 
laikinai ten gyvena drg. Kurai
tis ir sako, kad jau gavo šešis 
naujus narius į kuopą. Pilnai Į pasmerkė prezidentą Roose- 
pasitikiu, kad Ansonijos kuopa lvelįą priėmimą nuo Ang- 
bus sustiprinta, pradės ener-, ik $10 000 000 skolų 
gingiau veikti uz darbininku' J .. . , . .
klasės reikalus b kuomet jinai turi sumokėti

‘  $75,000,000. Sako, kad Roo-
Liepos 3 dieną Brooklyne seveltas slaptai vedė dery- 

įvyksta Amerikos Lietuvių Dar-|bas su Anglija ir kitomis 
bininkų Literatūros Draugijos ga]jmls n e S i k 1 a U S damas 
(ALDLD) visuotinas delegatų1.
suvažiavimas. Iš Norwood pri-| <onMies 
bus drg. F. Mačėnas; New Bri-i  
tain—O. Dručiūtė ir V. J. Va-I '
laitis; 170 kp. iš Plains, Pa.— j Senatas Nubalsavo prieš 
V. Globičius; iš Baltimorės at- ~ 
vyks J. Jesaitis, J. Balsys ir 
atsiveš du jaunuoliu į jaunuolių 
suvažiavimą. Eastono draugai 
prisiunčia K. Judicką ir B. E. 
Senkevičienę. Kanados drau
gai rengiasi dalyvauti skaitlin
gai ir jie nemažai rūpinasi mū
sų organizacijos gerove. Kvie
čiamos ir kitos kuopos prisiųsti 
kiek tik gali daugiau delegatų.

Senatoriai Bara Prezi- Geležinkelių Kompani- 
dentą del Karo Skolų jos Atims $164,000,000

WASHINGTON. — Sena
torius Reed, republikonas,

Roosevelto Norą

Klaidos Atitaisymas

“Laisvės” No. 135 (birž. 
d.) pirmam puslapyje ži

nioje iš Springfieldo apie 
mainierių kovą pasakyta: 
“Taip pat pašautas vienas 
mušeika, tūlas Thomas Ur
ban.” Ta žinia buvo imta iš 
Associated Press pranešimo 
New Yorko kapitalistiniams 
laikraščiams. Bet dabar 
“Laisvės” korės pondentas 
praneša, kad Thomas Ur-

9

NEW YORK.—Didžiųjų 
geležinkelių kompanijos su
sitarė ir bendrai pranešė 
darbininkams, kad jiems al
gos bus nukapotos ant dvy
likos ir pusės nuošimčio. Tai 
didelis smūgis darbinin
kams. Šis algų nukapoji- 
mas padidins kompanijų 
pelnus ant $164,000,000 kas- • ban, yra Tamošius Urbonas 
met.

Vokietijos Fašistai 
Keršija Austrijai

Šis ALDLD suvažiavimas bus 
vienas iš svarbesniųjų. Jame 
prisieis plačiau panagrinėti or
ganizacijos reikalus, kaip pada
ryti veiklesne organizaciją ir tt. 
Jau yra gauta visa eilė suma
nymų. Daugelis kuopų propo- 
nuoja, kad greta knygų, mes 
leistume ir atatinkamą žurna
lą. Rengkitės visi, draugai ir 
draugės, ir siųskit sumanymus 
į centrą bei kelkite spaudoje.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų senatas 51 
balsu prieš 39 priėmė bilių, strija dar nepasiduoda faši- 
kuris sumažina veteranams: stiniam perversmui, tai Hit- 
nukapojimą pašalpos nuo lerio valdžia pradėjo keršy- 
$100,000,000 iki $160,000,000. ti. 
Prezidentas yra pareiškęs, 
kad jis nepasirašys po bile 
kokiu bilium, kuris nesutiks 
su jo pasiūlymu nukapoti 
pašalpą iki gyvo kaulo.

BERLYN.—Kadangi Au-

Į lietuvis, progresyvis ir ko
vingas mainierys buvo. Tas 
kovingas draugas buvo pa
laidotas birželio 10 d., daly
vaujant didelei miniai dar
bininkų.

t

! Mes atšaukiame tą “L.” 
No. 135 tilpusj neteisingą 
pranešimą apie žuvusį drau
gą ir šaukiame Illinojaus 
mainierius tęsti tą darbą, 
kuriam drg. Urbonas paau
kojo savo gyvybę.

Birželio 14 d. suarešta
vo austrą Dr. Wasserback, 
spaudos atstovą, ir išdepor- 
tuoja. Manoma, kad ir

SS vSjr8 "'^Konservatoriai bėgsią
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! iš Ispanijos Seimo

SAKO, KAD ŠIMTAS ŽMONIŲ BUVO "PRIKELTA - - - - -
IŠ NUMIRUSIU,” BET NIEKO NEATSIMENA

MILWAUKEE, Wis. — I 7
Įdomų raportą išdavė Dr. 
Albert S. Hyman, .Beth Iš

siunčiau į Corbin, Alta, Ka-iraeĮ ligoninės širdies ligų 
nadon, dvi knygeles “Bedarbė ir; 
Visuotinas Kapitalizmo Krizis.” ■ 
Ponai neįleido. Išnaudotojai: v, 
laiko pavergę darbininkus, badu šimto mokslininkų, 
marina Kanados bedarbius ir bi- rinant juos” ir paskui “pri
josi tiesos apie bedarbių pade- keliant iš numirusių.” Tam’ 
tį. Kanados draugams nereikia' tikslui panaudojama tam 
nusiminti Išnaudotojai visada;tikra adata kuriog page]ba 
puola darbininkus, bet jokia re- 
akcija negali atimti mums ga-j lleidzlama I tam tljuas sir 
limybes veikti, organizuotis, i 
šviestis ir kitus darbininkus kartuvių, šaudė ir kankino, raš- 
šviesti. Reakcija pakeičia tik-:tus cenzūravo ir braukė, k 
tai veikimo metodus, bet paties ■ caro perdėtiniams nepatiko, nai

kino ir degino nelegalę literatū
rą, bet ar tas jį išgelbėjo? Ne.

Rusijos caras persekiojo dar-1 Caro nėra, o darbininkai valdo 
bininkus, siuntė į katorgą ir ant j šalį. ,

ekspertas. Jis sako, kad bu- 
!vo padarytas bandymas ant 

“numa-

veikimo negali išnaikinti.

i MADRID.—Ispanijos kon
servatorių, stambiųjų kapi- 

,. . , • talistų, partija ketina pasi-
dies dalis tam tikrų vaistų. traukti ig ša)ies geimo Tai 
žmogus numarmamas’ ir pat kalbama> kad prezidenr 
paskui vėl atgaivinamas. >. | tas ZamOra gal rezignuos. 

Klausinėt! tie žmones apie Mat ..g ieši iim.
pomirtini gyvenimą.” Dr. . . v/ v ,. . . ,A V i ii-,, tam pnesbaznytimam ista- Hyman sako, kad kiekvie-j.

nam jų buvo pastatyta du 
klausimai, būtent:

1. Kaip atrodo būti miru
siu? Visuose atsitikimuose 
atsakymas buvo, kad nieko 
neatsimena.

2. Ar jūs nors truputėlį
matėte kitokio gyvenimo, 
negu yra šis mūsų gyveni
mas? Ir vėl visuose atsiti
kimuose buvo atsakyta, kad 
jie nieko panašaus nematė 
ir nepatyrė. ' ų

Tuo tarpu radikalų Socia
listų Partija savo rezoliuci
joj reikalauja su traukymo 
ryšių su Vatikanu ir pripa
žinimo Sovietų Sąjungos.

Ispanijos vyskupai išleido 
įsakymą kunigams griež
čiausiai priešintis pravedi- 
mui gyveniman įstatymo, 
kuris konfiskuoja bažnyčių 
turtus ir panaikina privati
nes religines mokyklas.

■h

et

DRG. LITVINOVAS, Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ko
misaras ir pirmininkas Sovie
tų delegacijos Londono tarp

tautinėj konferencijoj

Bet birželio 14 d. kalbėjo

Ekonominio Nepuolimo 
Sutartis

Pagaliaus d. Litvinovas 
pasiūlė visoms .šalims suda
ryti ekonominio nepuolimo 
sutartį. Tokią sutartį So

vietai buvo pasiūlę Genevo- 
je, bet, pasak Litvinovo, ji
nai buvo paimta Tautų Ly
gos nelaisvėn ir nukniaukta 
vienoj iš komisijų. O eko
nominis karas eina visais 
garais. Kasdien aštrėja. 

• Kasdien naujos priemonės

■ Sovietų Sąjungos delegaci- ij^kinį ki editą h į

jos pirmininkas draugas Lit-' Ga^us pJjSį| ŽfflOgaUS LiaukoS
gauna kitos šalys, pirkda-! Veikia į Kaulus 
mos užsienyje, Sovietų Są-; _____
junga tuojaus galėtų duoti-
užsienvje užsakymus ant vi- MILWAUKEE, Wis. — 
so biliono dolerių ($1,000,- Amerikos Medicinos Susi- 
000,000). 'vienijimo konvencijoj rapor-

. t 1 tuojama, kad mažiausia
Kokių P^du tų Ga c ų į penkrios žmogaus liaukos, 

1 įveikiančios viduje, nustato
Drg. Lityinovas padavė kaulų stovį. Kaip jos vei- 

pavyzdžiuš, kokių produktų kia, toks žmogaus skeletas. 
Sovietų Sąjunga galėtų už- Veikia prastai, kaulai silp- 
sisakyti užsienyje. Ji, ga- ni esti ir pagauna visokias 
lėtų pirkti už $200,000,000 ligas.

vinovas. Nutilo visa kon
ferencija. Suglaudė ausis 
visi imperialistinių šalių at
stovai. Užsigulė ant savo 
deskų, kad tik geriau išgir
sti kiekvieną žodį, kiekvieną 
išsireiškimą bei pabrėžimą. 
Mat, čia eina balsas iš nau
jo pasaulio, iš darbininkų ir 
valstiečių tėvynęs. Mat, čia 
kalba atstovas tos šalies, 
kurioj perą krizio; nėra be
darbės, kur fabrikai' dirba 
dieną ir naktį, kur gyveni
mas ir darbas virte verda.

Socializmas prieš Ka
pitalizmą

Drg. Litvinovas, pradeda 
prakalbą, nurodydamas, ką 
Sovietų Sąjunga yra atsie
kus. Jis sako, kad darbi
ninkų tėvynė turi didžiausių 
laimėjimų. Pramonė atsta
tyta, bedarbė iššluota, nauji 
fabrikai būdavo j ami, nauji 
geležinkeliai tiesiami, nau
jos kasyklos atidaromos, nė
ra alkanų minių, nėra susi
krimtimo ir nusiminimo. O 
ką jūs turite—kalba Litvi
novas į kapitalistinių šalių 
atstovus,—kas pas jus de-

t'

Klaipėdiškiai Bandė Skebauti, bet Gavo 
Kailin Nuo Jūrininkų ir Turėjo Pabėgti

Lietuvos laikraščiai pa
duoda iš Klaipėdos sekamą 
svarbų atsitikimą, kuris pa
rodo, kaip suomiai darbinin
kai elgiasi su skebais:

“Prieš kiek laiko Klaipė
dos uoste sustreikavo at- o __  _____ ___ __
plaukusio vieno suomių gar- ’ 28 vai. išbūti po vienu tiltu 
laivio jūrininkai. Jų 5 išsė-f pasislėpus, kad išvengtų už
do iš laivo ir traukiniu nu- puolimo. Į Klaipėdą jie at
važiavo į Suomiją. 

«

pėdos. Kai laivas iš Klai
pėdos nuplaukė prie Lenin
grado, sustreikavo ir liku
sieji suomių jūrininkai, ku
rie užpuolė klaipėdiškius, 
kaip streiklaužius. Šiems 
Leningrade del to teko net

Įį|

gal sugrįžo tik pro šalį va-
Vietoj jų laivo kapitonas žiavusio policijos laivo pa- 

priėmė 5 jūrininkus iš Klai-.imti.”
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Jaunimo Organizavimo Reikalais

gyrė Hitlerio režimą, Hitlerio politiką. > Tas darbas'nu
skambėjo per visą pasaulį. : / i •'

Antrasis Internacionalas, be abejo, nepasitenkinęs to
kia juodašimtiška- Vokietijos social-demokratų politika. 
Ji, mat, perdaug atvirai juoda, šlykšti.

Į Kad kiek tiek jį atmiešus, Il-rojo Internacionalo “In
formacijų Biuletinas” (organas) įtalpino sekamą pareiš
kimą:

“Tai yra faktas, kurio nebus galima ištrinti iš social
demokratijos istorijos: 48 social-demokratai reichstagų 
nariai, iš 65 dalyvavusiųjų posėdyje, balsavo už Hitlerį.”

Toliau:

‘Vakar, t. y., 15 dieną birželio, oficialiai prasidėjo Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajus už gavimą dau
giau jaunų darbininkų į organizaciją. Vajus tęsis per 
tris mėnesius. Tuo laikotarpiu LDS Centro Valdyba nu
mažino jauniems darbininkams—tarpe 16 ir 25 metų am
žiaus—įstojimo mokestį. Numažinta labai daug, kiek tai 
liečia mokėjimą, centrui. LDS kuopos, be abejo, sudarys

• tokias sąlygas, kad ir iš jų pusės nebūtų kliūčių jaunimui 
įstoti į LDS. ‘ .

Organizavimas mūsų jaunimo, jo švietimas ir ruošimas 
tolimesnėm darbininkų klasės kovom yra vienas iš di
džiausių mūsų darbų. Priaugusio jaunimo juk turime 
daug; tarpe 16 ir 20 metų lietuvių vaikinų ir mergaičių> 
šiandien randasi kiekvienoj lietuvių kolęnijoj. Dalis joj 
priklauso parapijinėm organizacijom, bet didžiuma—pa
laidas, neorganizuotas. Mūsų pareiga, todėl, dėti pastan
gų jį sutraukti į darbininkų organizacijas. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas tuo geras tam tikslui, kad čia, 
jaunuoliui priklausant, jis arba ji, gali apsidrausti ligoje 
ir del mirties. Vadinasi, materiale nauda yra tėvams ir 
patiems jaunuoliams, apart moralėš. Į LDS galima 
įtraukti visokių pažvalgų ir įsitikinimų darbininką. Kur 
nėra specialių Jaunuolių Kuopų, ten reikėtų jos tverti, o, 
kol kas, galima jaunuoliai įtraukti į suaugusių kuopas. į

Šiandien Lietuvių Darbininkų Susivienijime randasi ar-;P^ŪSeikiniai Skundikai 
ti 1,000 jaunuolių ir apie 12-ka Jaunuolių Kuopų. Dau-iGaV0 Per Nosį! 
gelis jaunuolių dar vis veikia bendrai su suaugusiais. 
Jaunuolių kuopos kai kur rodo pavyzdingo veiklumo: 
bando plėsti darbininkišką sportą, užsiimdinėja apšyietaį 
ir rišimu politinių klausimų, reikšmingų darbininkų kla
sės interesams.

Mums svarbu įtraukti į mūsų organizaciją katalikų 
darbininkų tėvų vaikus ir dukteris. Bet nepajėgsime to 
padaryti, kol nepradėsime nuo savęs, iki mūsų pažangie
ji draugai, patys LDS nariai, neįrašys į organizaciją sa
vo vaikų. Tai reikia atsiminti mūsų organizatoriams ir 
visiems veikėjams.

Jaunuolių Nacionalė Konferencija
Reikšmingu momentu įvyksta Pirmoji Lietuvių Jaunuo

lių Nacionalė Konferencija (liepos 3 dieną). Dar iki 
konferencijai reikia smarkiai visur pasidarbuoti, kad 
įtraukus organizacijom kiek galint daugiau jaunuolių į 
LDS. Konferencija tuo svarbi, kad joje bus padėta pa
grindai konsolidavimui darbo tarpe organizuoto lietuvių 
jaunimo ir taip jau bus nušviesta būdai, -kaip sustiprinti 
mūsų jaunuolių organizacijas, įtraukiant kiek galint dau
giau jaunimo į jas.

Todėl negalima pavesti jaunuolių konferencijos šauki
mą tiktai patiems jaunuoliams. Suaugę draugai įvairio
se mūsų organizacijose ir kolonijose privalo daboti, kad 
iš jų organizacijų ir kolonijų būtų prisiųsta jaunuoliai de
legatai.

Konferencija privalo būti skaitlinga ir atstovaujanti vi
sus kampus ir kampelius lietuvių darbininkų Jungtinėse 
Valstijose (jei galima, ir Kanadoje).

Nauji laikai, naujos problemos stovi prieš mūsų akis. 
Gyvenimas reikalauja naujų darbo metodų ir naujos 
energijos mūsų organizaciniam gyvenime. Įtraukus juo 
didesnį jaunuolių skaičių į mūsų organizacijas, lengviau 
galėsime tą atlikti.

“Iš vienos pusės, mes turime brutalį terorizmą, įkalini
mą tūkstančius partijos viršininkų, pagrobimą darbo uni
jų ir partijos iždų, uždarymą spaudos ir atėmimą viso
kių laisvių,, iš kitos pusės—didžiumos social-demokratų 
reichstago narių sutikimą balsuoti už pasitikėjimą Hit
leriui ...”

Taip, iš vienos pusės, kruvinasis Hitleris žiauriai per
sekioja darbininkų organizacijas, kiekvieną kovingesnį • 1 . . • •I-I -I ■ • vz t • . _ a ■ 1ir nesugedusį social-demokratą, • o iš kitos pusės—social
demokratų lyderiai šaukia savo pasekėjus kovoti prieš 
komunistus, išduoti juos policijai, deginti jų slaptą prieš- 
fašistinę literatūrą ir, podraug, social-demokratų lyderiai 
balsuoja už Hitlerio politiką!

šlykščiau negali būti!
Antrasis Internacionalas, šia lengva kritika savo kole- 

loĮgų, bando nusiplauti save nuo vokiečių social-demokra
tų lyderių padaryto brudo, bet darbininkai puikiai žino, 
kad tai, kas darosi Vokietijoj, f aklinai, yra Antrojo In
ternacionalo išdavingos politikos vykinimas. Per eilę me
tų Socialistų Internacionalas įvairiose šalyse darė lyginai 
taip, kaip šiandien daro Vokietijos social-demokratai!APŽVALGA

r- Ifl

gražinom visus jo pinigus ge
gužės 7 d., 1931 m.

Birželio 14 d.,' 1931 m., jis

“Atiduokite Policijai..”

Prieš kiek laiko tūlas Jo-! aplikaciją delei įs-

nas Leponis,! iš St. Louis,! 
Mo., su pagelba dar dviejų 
asmenų, tūlų Miko Mikailos 
ir G. Savicko, pasiuntė 
skundą New Yorko valsti
jos valdžiai prieš Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą.
Leponis sako: ■

! Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro Komitetas, 
sužinojęs, kad mano amžius 
yra augštesnis, negu nustaty
ta sulig New Yorko valstijos 
apdraudos departmento reika
lavimų, atmetė mano narystę 
į savo 120-tą kuopą, kuri ran
dasi St. Louis, Mo., bet ne
sugrąžino visų pinigų, kuriuos 
aš sumokėjau minėtai organi
zacijai. Aš įmokėjau $21.69 ir 
minima organizacija sugrąži
no man tik $18.69; taipgi aš 
reikalauju, kad man sugrąžin
tų likusius tris dolerius 
($3.00).

Paskui seka‘eilė melagin
gų prasimanymų prieš LDS 
Centro Valdybą. Girdi C V. 
priimanti narius, persenus 
amžiunii, ir liepianti jiems 
amžių užslėpti, todėl ir jis 
taip daręs, etc., etc.

Šį skundą siųsdamas, Le
ponis, matomai, kaip tie 
fašistai, manė, kad LDS 
Centro'Valdyba skundo tu
rinio negaus ir nežinos, 
kame dalykas, ką jis rašęs. 
Jis, matomai, manė, kad imsNelabai senai Dusseldorf o mieste social-demokratų ly- mane naa irus

deriai išleido lapelį, kuriame be kitko, nurodo, ka eiliniai! Rors DS pa enks n
! niekas nesu'seks, kad jis. pa
kenkė. •

Bet, prūseikinių skundikų 
nelaimei, tai- buvo sužinota.

7 k

nariai turi daryti su komunistais. Girdi:
“Žodis apie komunistus. Jie bando pasigauti mūsų 

žmones su nelegaliais lapeliais. Dusseldorfe komunistai 
paskleidė lapelį, pavadintą ‘Signalas.’ kuris, būk tai pa
gamintas social-demokratų. šiame lapelyj siūloma nend-! 
ras frontas mums, etc. Mes nieko nenorime turėti su 
tokiais dalykais. Neklausykit komunistų. Gavę ‘Signalą,’ 
meskit jį pečiun, neskaitę, arba atiduokit policijai...”

Skaitant šituos žodžius, prisimena 1906 metais—reak
cijos metais—išleistas Seinų vyskupijos valdytojo Anta
navičiaus aplinkraštis kunigams ir parapijonams. Ans 
ragino: “neklausykit social-demokratų, išduokit juos po
licijai,” etc., etc. Dabar Vokietijos social-demokratų ly
deriai šaukia: neklausykit komunistų, išduokit juos poli
cijai, deginkit jų literatūrą...

Minėtas lapelis yra tik maža skale niekingas darbas. 
Didesne skale panašų darbą padarė Vokietijos reichsta
go (fašistinio) socialdemokratų frakcija, kuomet jinai už-

i Skundo kopija buvo LDS 
Centrui prisiųsta ir į tai 
duotas valdžios komisionie- 
riui atsakymas, kuris pa
talpintas ir LDS organe 
“Tiesoj.” LDS Centro Val
dyba, be kitko atsako:

Jonas Leponis išpildė apli
kaciją del '.narystes į mūsų or
ganizaciją kovo 8 d., 1931, ir, 
sulig jo aplikacijos, jo gimi
mo diena buvo paduota birže
lio 11; Į875, kas pąroęle, k'ad; 
jis yra 56 metų amžiaus tuo 
laiku. Mes atmetėm jį ir su-

tojimo į mūsų organizaciją, 
paduodamas, kad jis gimė bir
želio >11 d., 1883 metais, kas 
parodė, ' kad jis yra 48 metų 
amžiaus. Pas mus kilo nuo
žiūra apie tą aplikaciją, ir 
centro sekretorė parašė 120 
kuopos sekretoriui ponui Ge
orge Bereyso, rugsėjo 1 
1931 m., klausiant jo, ar 
nas Leponis yra tas pats 
muo, kurį mes atmetėm, ir 
žymėjome, kad mes atsiduo
dame ant kuopos komiteto tei
singumo kas liečia aplikantus, 
ir prašėme, kad, mums duotų 
patikimą atsakymą. Į tą laiš
ką atsakė tuometinis 120 kuo
pos finansų sekretorius po
nas Bereyso, rugsėjo 18 d., 
1931 m., sakydamas, kad tas 
Jonas Leponis yra kitas as
muo ir kad net nėra giminė 
pirmesnio aplikanto, ir kad jo 
amžius 48 metų yra teisingas, 
štai kaip Bereyso tuomet ra
šė: “Kad Jonas Leponis 48 
metų, tai visai ne tas, kurį 
Dr. kvotėjas buvo atmetęs, ši
tas tai yra Leponis kitų. Jie 
visai negiminės. Tiesa, 48 
metų.” Gavus tokį atsakymą 
Jonas Leponis buvo priimtas.

Spalių 20 d., 1931 m., tai 
yra už mėnesio vėliau, mes 
aplaikėme laišką nuo P. R. 
Baltrušaičio, pranešant, kad 
jis tik ką sužinojo, jog Jonas 
Leponis yra mūsų kuopos 
narys ir jis nori žinoti, kaip 
jis patapo nariu. Pranešus 
jam, kad tas Leponis nėra tas 
pats, kurį pirmiau atmetėm, 
jis prisiuntė mums laišką, aiš- 

: kindamas, kad tai;yra taš pats 
Leponis.. Mes nusprendėm, 
kad Jonas; Leponis prisiųstų 
aiškų įrodymą savo amžiaus, 
o jeigu to nepadarys, tai bus 
išmestas iš organizacijos. Po 
eilės susirašinėjimų tarp mū
sų, 120 kuopos ir pono Lepo- 
nio, jis (Leponis) prisipažino, 
kad yra tas pats asmuo ir kad 
jis pakeitė savo amžių, kad 
būtų priimtas. Vėl mes nu
tarėm sugrąžinti jov įstojimo 
mokestį ir visas duokles, ko- 

' kias jis sumokėjo į organiza
ciją, išskyrus Lėšų ’Fondo 
duokles.. Kadangi jis klastin
gai įėjo į mūsų organizaciją 
ir deį to pasidarė mums išlai
dų, tai mės jautėmės, jog jis 
neturi jokios teisės gauti, atgal 
bile įmokėtus pinigus, bet, kad 
išvengus bereikalingo nesusi* 
pratimo, mes sugrąžinome jo

V. Polonskis !. Vertė K. Matulaitis.

Magn i tostrojus
s . (Bruožai.) ........ ...... .. • .
mes ūkio mašinų. Tai reiš- giau visos mėnesinės gamy
kla valdyti kuru, nes be me- bos metalo pramonėje mūsų 
talo neįmanomas gavimas į šalyje dvyliką metų atgal, 
anglies ir aliejaus. Tai reiš- Apart Magnitogorsko, dar 
kia pasisekimą taipogi ir statoma Kuznecko metalur-. 
transporte; naujus pasiseki- gijos įmonė. Pradedant 
mus visose šakose sunkiosios! nuo 1932-33 ■ m. vienu laiku 
ir lengvosios industrijos, su Magnitogoršku,- Kuznec- 
Sociaiizmo, statyba reikalau- kas per metus gamins 1,500 
ja skubotos šalies industria- tūkst. 'tonų špiži^ Į Skaity- 
lizacijos nuė pamatų lig (tojas tur bųt dabar supras, 
viršaus, nuo centro ligi toli- į su kokių įnašu mūšų pramo-. 
miausios’ provincijos. ,,'Be! “ ’ ’ v’ ~ - - d**- 
metalo industrializacija, nie
kas. Todėl socialistinėje 
statyboje kova už metalą 
užima svarbiausią vietą, to
dėl pasisekimai šitame fron
te turi sprendžiamąją, ne
palyginamą svarbą tolimes- 
niams nugalėjimams.

Kelias, pereitas nuo 108 
tūkst. tonų špižio 1919 me
tais, iki 17 milionų tonų milionų rublių, 
numatomų gauti 1932-33 ng turbūt pakils iki 1 mi- 
metais, pats savę parodo. - bardo rublių sulyg nuožiū- 
Paskutiniais metais pirmos ros žmonių, arčiau žinančių 
penkmetukės 17 milionų to- statybą. Bet kiek to -mi
nų—-tai rekordas, kuris tu-: bardo? Daug ar maža? 
ri būt ir bus nustatytas. įmiliardo? Daug ar maža?

Viena iš priimtų priemo- Bandysiu ir čia duoti paly- 
nių tai Magnitogorsko sta- į ginimus. Pavyzdin paimsi- 
tyba, kuri ir apsaugos šį re
kordinį judėjimą.

Dabar turbūt skaitytojui 
Priešakyje mūs eina pakol! daugiau suprantama skaith- 
kas Amerika, Vokietija irįRee 
Francija. Pildant metalo 
gamybos programa, nuskir
tos XVI suvažiavimu 'ko
munistinės partijos, statant 
Magnitogorsko ir Kuznecko 
įmones, mes pavysime, o 
greitu laiku ___ ___ # ...
stambiausias, pačias galin-.^us 8; jos gamins į paią 
giausias kapitalistines šalis, i 9,660 tonų špižio: tai dau-

(Tąsa)
1920 metais gamyba padi

dėjo į mėnesį vienu tūks
tančiu tonų. 1921 metai— 
be pakeitimų—10 tūkstan
čių tonų. 1922 metais paki
lo iki 16 tūkstančių tonų. 
,Nuo šių metų prasideda ky- 
limas augštyn. 1923, paly
ginus su 1922 metais, ga
myba padidėjo dvigubai. 
1924 m.—padidėjo iki 
tūkstančių tonų, 1925 
iki 128 tūkstančiu 
1926 
1927 
1928 
1929
Bėgyje pirmųjų trijų mėne
sių 1930 metų gamyba dar 
augščiau kyla: sausio mėne
syje—415 tūkst. tonų, kovas 
—iki 440 tūkst. tonų. Tokį 
pat vaizdą turime ir plieno 
gamyboje: 1919 metais ga
mino 17 tūkst. tonų, o 1929 
metais pakilo iki 469 tūkst. 
tonų, ir toliaus seka pa- 
augštinimas gamybos.

Trumpu laikotarpiu mes 
pralenkėme Belgiją, Kana
dą, Liuksemburgą, Švediją 
ir žengiame pirmon eilėn 
pasaulinių metalurgijos ša
lių. Mes pavijome Angliją.

na. — 203 tūkst.
m. — 153 tūkst.
m.—281 tūks.
m.—360 tūkst.

. 63 
m.— 
tonų, 
tonu, 
tonų, 
tonu, 
tonu.u

nen įeis šios įmones—Mag- 
nitogorskas ir : Kųzneckas. 
Apie sąryšį šių įmonių mes 
kalbėsime kitoje vietoje. 
Grįšime prie statybos Mag- 
nitogorsko.

IV
Sulyg išskaičiavimų ben

dras lėšavimas Magnitogor- 
sko įmonės, drauge su so
cialistiniu miestu seks 700

Ši skaitli-

d., 
Jo- 
as- 
pa-

nė 2 su puse milionų tonų 
špižio, kurias pagamins 
Magnitogorsk© metalurgijos 
įmonė 1932-33 metais. Dar 
ryškesnė skaitlinė tai 1,200 
tonų metalo, kurio paga
mins 1 domna per parą. Iš

pralenksime pradžių jų Magnitogoi ske

Pasisekimas kovoje už 
metalą reiškia pasisekimą 
kovoje už duoną: be meta
lo negali būt išdirbinio že<

nes
kaltė, kad

yra 
tai 
tas

vadinasi, pa-
LDS Centro 

kalta, bet

me biudžetus Anglijos ir 
Franci jos. Šie kapitalisti
niai plėšikai užlaiko di- 
didžiausius pasaulyje kariuo
menes ir laivynus/ Jie šiuo 
tikslu išeikvoja didžiausias 
sumas. Galingiausia jūroje 
šalis, Anglija, 1926-27 me
tais laivynui išeikvojo 58,100 
tūkstančių svarų sterlingų. 
Rubliais, tai bus apie 581 
milionų. Magnitogorsko sta
tybai eikvojama dvigubai. 

(Tąsa bus)

“LAISVES” PIKNIKO ŽINIOS
Draugas M. Budrikis, iš .kviečia patersoniečius 

Montello. Mass., praneša, į 
kad Montello Liuosybės 
Choras rimtai rūpinasi at
važiavimu į “Laisvės” pik
niką 2 d. liepos, Brooklyne. 
Choras turi išsirinkęs komi
siją, kuri rūpinasi pasamdy- 
mu buso. Choriečiai nusi
statę sudaryti nemažiau 401 
dainininkų. Tai puikus 
ūpas!

užsi- 
pas 

Mata-
iregistruoti iš anksto 
■šiuos draugus:
jčiunas, 107 Putnam St., F. 
BuslaviČius, 120 Lafayette 
St., S. Vilkas, 293 River St., 
J. , Bimba, 111 E. Holsman 
St. Visi Patersone. Bušai 
išvažiuos 11 vai. dieną nuo 

i Lafayette ir Summer Sts.

Drg. Šlekaitis iš Scran
ton, Pa., jau keletą kartų 
rašė, kad jie busais rengiasi 
atvažiuoti. Manome, kad 

! tikrai atvyks ir jie.
Kadangi įvyksta jauni

mo suvažiavimas ir ALDLD
• Iš New Haven nuo drg. suvažiavimas, tai svečių bus 
Latvio gavome žinia, kad iš visos Amerikos.Vien iš

duokles, o pasilaikėme $3.00, 
kurie buvo sumokėti į Lėšų 
Fondą. Tai yra visa istori
ja apie to žmogaus dalyką, ir 
mes manome, kad jo skundas 
apdraudos dep.artmentui 
visai nepamatuotas, 
buvo jo paties 
viskas įvyko.
Šis skundas, 

rado, kad ne 
Valdyba buvo
pats Leponis, pasirįžęs klas
tingu būdu įeiti į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą! 
Matydamas, kad LDS Cen
tro Valdybą netaip lengva 
apgauti, Leponis tuomet 
kreipėsi su skundu į valdžią 
prieš LDS. Keista, kad at
sirado du LDS nariai, kurie 
eina su tais, katrie klastuo- 
ja dokumentus, i______
apgauti organizaciją!

Mums, tačiaus, išrodo, kad sirengęs atvykti ir lošti su 
čia tie žmonės, skundėjas ir Brooklyn© L.D.S. jaunuolių 
jo padėjėjai, yra tiktai Prū-’tyniu.
seikos ir Butkaus aukos. Draugė Ramanauskienė iš: džiosios kolonijos masiniai 
Pastarieji du vyrai bando, Philadelphijos pranešė, kad dalyvaus sayo dienraščio 
juk viską daryti, kad įkąs-!ten jau organizuojama bu- piknike Brooklyne.
ti mūsų organizacijai, čia’sai važiavimui į pikniką. Į ‘ --------
jiedu ir susirado savo pase-; Nokintiems važiuoti pataria Brookiynas.ir artima apie- 
kėjuose tokių nelaimingų! registruotis pas šias ypatas: Į linkę! Rūpinkimės su nak- 
kvailelių, kurie, klausydami! A. Gedviliutė, 5509 Say-!vynėm. Dar niekada jietu- 
vadų komandai, atsidūrė; brook Ave., Phila.; A. Ur-1 re j ome taip daug svečių iš

•W » ■

Wilkesbarieciai žada su
daryti savo Aido Chorą iš 
apie 50 dainininkų. Tai tu
rėsime du choru iš tolimų 
kolonijų.

norėdami L-DK Jaunuolili “Indoor C.hicagos atvažiuoja apie 15 
Base Bali” tymas jau pri- ypatų.I a •• . a A «

New Jersey ir Connecti
cut valstijų -Veik visos di

xx. ĮiKzjvmV/ vcvip VICLUįį OVCVllį 1O

organizacijos skundikų rolė- lakiūtė, 2314 E. Margaret toliaus, kiek turėsime šie- 
Ramanaus- met.se. St., Phila.; B. Visiem turime pasi-

Mes sakom tiem žmonėm: kienė, 995 N. 5th St., Phila.1 storot nakvynes.
Skųsdami LDS valdžiai, nu
degė nagus Bagočiai, Gegu
žiai, Jurgeliutės, pralotąi 
Kriušai ir visa eilė fašistų, 
nudegsite, vyrai, ir jūs!

-------- ' Prašome tuoj aus praneš-
Drg. J. Matačiunas, iš Pa- ti į “Laisvės” ofisą, kurie 

(ersono, rašo, kad jie kaip galite pernakvintu ii* po kiek 
visuomet taip ir šiemet bu- ypatų, 
sais atvyksta į pikniką. Jis P. Buknys.



Penktad,, Birželip 16, 1933 Penktas Puslapis

Pittsburgh© Ir Apielinkes Žinios HUDSON, MASS ir jie laikui bėgant susipras. 80 METŲ SENIS APSIVE
DĖ SU 28 M. MERGINA

Teismas Prieš APLA Atidėtas 
Iki Rugsėjo 18

Birželio 12 abi pusės susi
rinko teismabutin, kad toliau 
tęsti tyrinėjimą. Tačiaus to
limesnio tyrinėjimo nebuvo. 
Teisėjas išėjęs pareiškė atide
dąs teismo tolimesnį tyrinėji
mą iki rugsėjo 18, 1933.

Atidėdamas teismą jisai pa
reiškė, jogei per tą teismo 
pertrauką abi pusės turėtų dė
ti pastangas prieiti prie susi
tarimo ir visai likviduoti teis
mą. Susitarimas turėtų rem
tis ant to, kad visi sutiktų 
bendrai dirbti APLA 2-roj 
kuopoj ir visas turtas pasilik
tų APLA 2-ros kuopos nuo
savybe.

APLA 2-ros kuopos nariai, 
kiek teko patirti, sutinka su 
tokiu pasiūlijimu ir pageidau
ja prieiti prie bendro susita
rimo, teismo likvidavimo ir 
pilno pripažinimo APLA 2-rai 
kuopai tos visos savasties, dė
lei kurios čia užvestas teismas. 
Juk ištikrųjų ir priklauso vi
sas tas turtas APLA 2-rai 
pai.

Nežinia, kaip atsineš į 
susitaikymui pasiūlijimą
kurie yra dabar susispietę 
apie “2 kp. LAPA”. Kiek 
numatoma iš jų adv. Stonerio, 
tai jie nelabai nori eiti prie 
susitaikymo. Trumpa ateitis 
visgi parodys, kas iš to visko 
įseis.

Nutarta surengti vienas di
delis darbininkų spaudos pik
nikas. Taipgi nutarta para
ginti kuopas, kad kiekviena 
kuopa mažiausia nors po vie
ną subatinį “Daily Workerį” 
gautų, taipgi ir daugiau dar
buotųs delei spaudos platini- 

i mo. Kuopos į tai turi kreipti 
ypatingos atydos.

Apskričio Komitetas rapor
tavo veikęs vidutiniai. Per j 
I pusmetį buvo

Vilnonių Dirbtuvės Darbininku 
Streikas; LDS Apskričio 

Išvažiavimas

lt u o-

tokį 
tie.

reikėtų taipgi 
dokumentai ant 
kuopos vardo,

Darb. 
pusme- 
Apskri-

Kom- 
darbi- 
reika-

d. ^tū
le u ris 

Parke

Vietos Wattoquottoc 
panijos, vilnonės, 200 
ninku išėjo j streiką; 
Jauja 25 nuošimčių algos pakė
limo, nes šioj dirbtuvėj darbi
ninkės gaudavo algos tik nuo 3 
iki 8 dolerių už 48 valandų dar
bo savaitę su pagreitinta siste
ma.

Vietos progresyviai

Birželio (June) 25 
rėsime didelį pikniką, 
įvyks Vosges Pavillion 
Maynard, Mass. Šį pikniką
rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Pirmas Apskri
tys.

Visi draugai ir drauges, ma
lonėkite dalyvauti šiame pik
nike, o užtikriname, kad visi 
būsite pilnai patenkinti.

M. P.

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kuopa rengia puiku pik

niką, kuris įvyks 18 d. birželio J.
i M. Kaminsko giraitėje Stella New NEW YORK. — 80 metų T . . , ... .Ireland Road., pradžia 12 valandą 

amžiaus senis, turtingas, po- ^ieną. Grieš International Orchestra, 
etas Crosby Leonard apsivedė impart §įos geros muzikos, kuri grieš 
su buvusia slauge L M. Clarke, įvairius šokius bus skanių valgių ir 
28 metų amžiaus mergina. IŠ gėrimų. Dalyvaukite visi Bingham-

tono ir apielinkes lietuviai. Ir savo 
atsilankymu parengsite darbininkišką

jos pusės tai, suprantama, do
lerių meilė. *

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

-J.-"------------- -- - 'L......

organizaciją. Tad nepraleiskite šios 
progos ir dalyvaukite visi ir visos.

Kviečia Rengėjai.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD kuopos susirinkimas įvyks 

18 d. birželio, 10 vai. iš ryto, 3014 
Yemans St. Malonėkite visi pribū
ti į laiką ir atsiveskite naujų na
rių. jBus išduotas raportas iš 10-to 
Apskričio konferenejos ir yra kitų 

I svarbiu reikalų. Tat dalyvaukite vi
si. Org. M. T. (140-141)

darbi- 1 
surengta trys įlinkai parsitraukė organizato-

■ prakalbų maršrutai, kai kurios i’ių iš Nacionalės Textile Dar- 
bihinkų Unijos, ir jis pradėjo 

jau pirmame ;
; masiniame mitinge susirašė į į 
į uniją 43 darbininkai.

daugiau nuveikti. | pradžia yra, ir atrodo, kad čia 
kuopų raportai]jis sutvers uniją. Jis pasakė, 

! kad jis čion bus kad ir 6 mė- 
Tai i nesiūs, bet užsibrėžtas tikslas 
Na-'reikia pasiekti ir suorganizuo- 

darbini nkus.
dirb-1 ford,

i kuopos aplankyta ir paraginta
i prie veikimo. Taipgi nemažai Į savo darbą, ir 
i literatūros išplatinta. Tačiaus 
i smarkiau darbuojantis buvo 
įgalima daug < 
j Kai kurių
Į buvo gana geri. Geriausia vei-! 
kia North Sidės kuopa, 
pavyzdingiausia kuopa.
rių skaičių padvigubino ir 

; greitai patrigubins. Washing-
tono ir Courtnės kuopos pasi- 

: žymi literatūros platinimu. Ki
ltų kuopi) veikimas labai silp
nins. Ypatingai New Kensing-
tono kuopa nei delegatų netu
rėjo konferencijoj. Wilmer- 
dingo kuopa turi nuo senai 
apie .$17 ižde ir niekur neau- 
koja darbininkų reikalams.

Abelnai Apskritys 1932 me
tais turėjo daugiau narių 
gu 1931 metais. Dabar 
žiūrėt, kad 1933 metai dar bu
tų geresni. Visos kuopos turi 

i darbuotis gavimui naujų na
trių.

ne
turi

LOWELL, MASS.
SVARBUS PRANEŠIMAS 

VISIEMS
Darbininkų Apšvietos Kliu-1

LINDEN, N. J.
i Penktadienį, 16 birželio, 7:30 vai.
' vakare, įvyks svarbus ALDLD 165 
kuopos susirinkimas, pas d. Kardaus- 
ką, 201 W. 16th St. Linden, N. J.

į' Draugės ir draugai, būtinai turi- 
I me dalyvauti šiame susirinkime, nes

Taigi i bas rengia labai smagų pikni- i daug svarbių dalykų yra del apkal
ti čia ką, kuris įvyks šią nedėlią ant bejimo. Taipgi pakalbinkite ir ki

A. Baumilos Farmos puikiam 
pušynėlyj, No. Chelmsford, 
Mass. Vietą lengvai surasti: 
važiuojant iš Lowell nereikia

I įvažiuoti į miestuką No. Chelms- 
bet nedavažiavus kokią

i pusę mailės, po kairės išsisuka 
j farmierskas kelias—Richardson 

užsi- i Road. Tuomi keliuku pavažia-

tus draugus ir drauges. Nepamirš
kite 
giu- 
nėm

atsivesti naujų draugų bei drau- 
■Taipgi pasirūpinkite su meti- 

duoklem, nes labai reikalingos.
Kp. Sekr. G. Kardauskas.

ti visus vietos
Nes girdėt, kad ir kitų 
tuvių darbininkai žada 
tis prie unijos.

Tai labai pagirtinas
brėžimas vietinių darbininkų, j vus apie 2 minutes—antra stu- 

o Iludsono Lietuvių Piliečių j ba, tai ii...... . "° ~~~
Kliubas duoda uždyką naudo-1 čia . tuoj 
tis svetaine, kas yra gera pa
rama streikieriams. Bet, ži
noma, randasi dar ir keli ne
susipratėliai, kurie jau prade
da ir skebaut ir nenori į uni
ją rašytis. Tai didelę klaidą 
daro tie darbininkai, bet gal I

ra Baumilos farma. 
liukas kitas po de

šinei rankai ir tuoj pikniko vie
ta.

Mes kviečiame svečius 
sos apielinkes dalyvauti 
puikiam išvažiavime.

iš vi- 
mūsų

J. M. Karsonas.

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12-tas Apskritys ir LDS 

A Ketvirtas Rajonas rengia didelį 
pikniką 18-tą dieną birželio (June), 
1933, Valley View Parke, Inkerman 
Pa. bus gražus programas, dainuos 
Wilkes-Barre Aidas. Kalbės ge
riausi kalbėtojai, bus žaislai ir kito
kį pamarginimai. Draugai darbinin
kai, būkite šitame piknike kuoskait- 
lingiausiai, paremkite darbininkų or
ganizacijas ir linksmai praleiskite 
dieną.

B. V. K. Sekr. A. Pietarute.

APLA organizacijai ir vi
siems APLA 2-ros kuopos na
riams, kurie dabar randasi 
suspenduoti, gražiuoju už
baigimas tų visų kivirčių būtų 
didelė nauda. Todėl reikėtų 
gana rimtai pasvarstyti abie
jų pusių nariams, kaip geriau
sia prieiti prie užbaigimo tų 
visų kivirčių.

Taikinantis 
pertaisyti visi 
APLA 2-ros
kad ateityj delei tų vardų kei- 
teliojimo nebūtų jokio nesma
gumo, kad viskas būtų APLA 
2-ros kuopos vardu.

ALDLD Pirmo Apskričio 
Konferencija

Birželio 11, Liet. 
Kliube buvo sušaukta 
tinė ALDLD. Pirmo
čio konferencija. Nors ne
daug delegatų tedalyvavo, ta
čiaus gana rimtai ir nuosekliai] 
organizacijos ir abelnai darbi- ■ 
ninku reikalus svarstė.

Svarbiausi tarimai—tai siun
timas delegato į nacionalį ALD
LD. suvažiavimą, nusitarimas 
darbuotis jaunuolių organiza
vime ir nusistatymas smarkiau 
darbuotis darbininkų spaudos 
platinime. Suvažiavimai) de-1 
legatu vienbalsiai išrinktas d. : 
Dom. Lekavičius, kuris bend
rai su jaunuoliais delegatais 
važiuos Brooklynan. ;

Skani Vakariene
Uždarius konferenciją Kliu- 

! bo valdyba pakvietė visus de
legatus prie stalo, kuris buvo , 
‘ apkrautas geru maistu, šalta Į 
: arbata ir gėlėmis papuoštas. !

Pavakarieniavę delegatai t 
I reiškė savo mintis pasižadėda- į 
’ mi daugiau darbuotis < 
ninku judėjime, ypatingai bū
davot! ALDLD. Pas visus bu
vo viena mintis—daugiau su
cementuoti mūsų veikimą, 
drūtinti Komunistų Partiją.

Buvo sumesta nemažai . au
kų padengimui vakarienės iš
laidų ir jei* liks panaudojimui 
darbininkų reikalams. Potam 
jaunuoliai grajino ir šokikai 
miklino kojas iki vėlyvam va
karui.

Susirinkimai — Parengimai
Birželio 16, toj pačioj vie

toj, bus jaunuolių susirinki
mas. Jaunuoliai kviečiami da
lyvauti. Svarbus susirinkimas. 
Bus delegatai renkami į na- j 
cionalę jaunuolių konferenci- ■ 
ją. I

Nedėlioję, birželio 18, Liet. 
Darb. Kliubas, sykiu su kito
mis darbininkų organizacijo
mis, rengia pikniką, 
Kalėda farmoj, ant 
Avė. ir Lapish Road, 
Pittsburgh. Kviečiami visi da-! koholio pardavinėtoją. Tatai! ei j ai gana č

ir galėjo pastūmėt velionį prie j ką jie gavo iš siuvimo fabri- 
saužudystės. kantų asociacijos.

SHENANDOAH, PA.
Pirmas šį sezoną piknikas, rengia 

Lyros Choras, ant Rusų kapinių, bir
želio (June) 18 d. Bus gera progra
ma, dainuos Lyros Choras, kalbės 
drg. šolomskas iš 
vietos ir apielinkes 
mi atsilankyti.

Brooklyno. Visi 
lietuviai kviečia-

lyvauti.

Yonkers, N, Y.,
Kas Del Velionio J.

SOCHA
BRAND- J

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.

Rengėjai.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, birželio 18 <1., 2 vai. po piet, 
TOį N. West St. Visi nariai daly
vaukite, turėsim daug svarbių rei
kalų. Turėsim svečia centro 'Sekre
torių drg. šolomską. Org. S. R.

(141-142)
Gečausko

m.vuvMci- i Balandžio 23 d. 1933 m 
darbi- I tapo palaidotas J. Gečauskas

' Jeigu velionis pats nusižu- 
3 1 dė, tai yra peiktina, kad dar-

; bininkas tokį kelią pasirenka, 
i
I Darbininkai
j ir kovoti už

Apie jo mirtį žmonės visaip Į pagerinįmą> 
spėja. Vieni sako, kad jį kiti 
pakorė, o antri sako, kad pats 
pasikorė. Policija sakosi, 
kad nerandanti pėdsakų, kad 
jis būtų kitų nužudytas. Tiek 
žinoma, kad nevelionis buvo la 
bai sumuštas; o paskui po kelių 
dieni! rado jį skiepe bekabantį. 
Tas dalykas pasiliko neaiškus.

Jis dirbo pas alkoholio biz
nierių. Prigulėjo prie Vin
cento pašaipinės draugijos ir 

į Lietuvių Piliečių Kliubo. Taip- 
i gi per daugelį metų pirmiau 

prie ALDLD 172-ros 
bet į organizacijų 
nesigilino.
uliavoti.

1 prigulėjo 
j kuopos ;
i veikimą
Į mėgdavo
nius dvejus metus 
lankė kuopos susirinkimų.

Nors velionis ilgą laiką bu
vo be darbo, bet darbininkiš- 

La-

Daugiau
Paskuti-

visai nė

Gust, kų organizacijų nepaisė.
Benton bai gerdavo, ypač paskutiniu
N. S. ' laiku, kai gavo darbą pas al-

Reporteris

turi organizuotis 
darbininkų būvio 
Šimtą kartų ge

riau žūti kovoj už darbininkų 
reikalus, negu pačiam žudytis. 

Velionį palaidojo Vincento 
draugija ir Lietuvių Piliečių 
Kliubas, užmokėdami pomir
tinę. Palaidotas Mount Hope 
kapinėse.

Tegul jam būna lengva šal
ta žemelė!

Senas Yonkerietis.

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. ir jaunuolių grupė 

rengia išvažiavimą 17 June, 1933. 
Šokiai, 18 d., žaislų diena atsibus

1 Joduko Darže, Bedford, Mass., Jeigu 
j mašinų neturit, o norit važiuoti, tuoj 
užsiregistruokit pas komisijos na
rius arba 181 Clark St., Camb, pas 
Vinskevičiu. Rengimo Komisija.

(141-142)

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU

2 Mušeikų Vadai Areštuoti

NEW YORK. — Už sėbrą- 
vimą su kriminalistais arešta
vo L. Buckhausą ir M. Cop
pola, kurie buvo ginkluotų 
gengsterių organizatoriai prieš 
kairiosios siuvėjų unijos strei- 
kierius balandyje. Matyt, šie 
gengsterių vadai nedavė-poli- 

lelės dalies iš to,

N- S. PITTSBURGH, PA.
PUIKUS PIKNIKAS

j Nedėlioj, birželio 18, 1933, pra- 
| džia 11 vai. ryte, Gust. Kalėda far- 
moj N. S. Pittsburgh, Fa. Rengia 
Lietuvių Darbininkų Kliubas, ben
drai su kitoms North Sides lietuvių 
darbininkų draugijoms, 
.sus dalyvauti. Kurie 
važiuoti, tai kaip 11 
ateina į Liet. Darb. 
Medley St. ir ten bus 
nuveš j pikniką.
žiuojant reikia imti Brighton Road 
Car. No. 6 ir išlipt ant Benton Ave. 
ir eiti iki Lapish Road ir ten bus 
pikniko vieta pas Gust. Kalėdą. Au
tomobiliais taipgi gerai privažiuoti. 
Piknike bus galima gražiai laiką pra
leist gaut tyro oro, pasišokt prie 
geros muzikos.

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:
Kviečia vi- 

nori bendrai 
vai. ryte lai 
Kliubą, 1335 
trokas, kuris

Gatvekariais va-

Komitetas.

DETROIT, MICHIGAN
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, June 17, 3600 W. Vernor 
Highway, 7:30 vai. vakare. Malo
nėkit visi nariai atsilankyt ir iš
girsti raportą iš Apskričio konferen
cijos. N. Astrauskiene, Sekr.

(140-141)

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

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

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:

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.

PHILADELPHIA, PA.
T. D. Apsigynimo 9-tos kuopos su

sirinkimas įvyks 19 d. June 995 N. 
5th St. 8 vai. vakare.

Draugai ir draugės, dalyvaukite 
šiame susirinkime ir išgirskite dele
gato raportą iš kongreso gynimo 
Tom Mooney. Kviečiame visus at
silankyti, taipat, kurie dar nesate 
pasimokėja duokles, draugai pasimo- 
kėkite, nes šiuo kartu T. D. A.- turi 
daug politinių teismų, pinigų tam 
darbui reikalinga daug.

Kviečia Kuopos Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-

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.

3OEZ3OE3
JUOZAS KAVALIAUSKAS T

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon (116 
ICeyn tone— Main 1417



šeštas Puslapis

Sek., 18 birž., Vaičionio Parke, Cranford, N. J
Apskričio konferencija ir piknikas.
Aido Choras važiuos busais. Su Aido Choru galės nuvažiuoti 
ir nenariai, pašaliniai. Kelionė j abi pusi tik $1.00. Tuojaus 
užsiregistruokite “Laisvės” ofise.

“Socialistai” ir Detektyvai “Kidnapina” Kailiasiu- i 
vius, Versdami Juos Prisirašyt prie Skebinės 

Bosy ir Prigavikų Uni jukes
NEW YORK. — Kailių 

siuvyklų bosai ir žydų “socia
listų“ dienraštis “Forward’ 
kas savaitė sudaro tūkstantį 
dolerių apmokėt “socialis
tams,“ Darbo Federacijos a- 
gentams, skebams ir padau
žoms, kad jie skleistų skebiš- 
kus lapelius tarp kailiasiuvių 
ir įvairiais būdais laužytų kai
riąją uniją.

Trečiadienį “socialistines“ 
(galima sakyt, mirusios) kai
liasiuvių unijukės komitetas 
su gauja detektyvų atėjo į 
kailių siuvyklą po num. 312 
Seventh Ave. ir po prievarta 
nusivarė darbininkus į raštinę 
tos streiklaužiškos unijukės. 
Ten kailiasiuvius vertė prie 
jos prisirašyt.

Buvo duota žinia Tarptau- j padarė 1,899 atsilankymus 
tinio Darb. Apsigynimo advo-i dirbtuves darbininkų i J 
katui Jacques 
kuris ir privertė paleisti 
ten faktinai įkalintus darbinin
kus. Tokie “kidnapinimai“ 
buvo bandoma padaryt ir ki
tose dirbtuvėse, kur vyrauja 
revoliucinė Kailiasiuvių In
dustrinė Unija.

Tapo areštuoti 7 
kai, kurie šaukė 
Jaunųjų Socialistų

Penktad., Birželio 16, 1933
......— ............. . ..... —....-..........

KONFERENCIJA IR PIKNIKAS PAJIEŠK0.I1MAI

ALDLD 2-ro
Į ši pikniką Brooklyn©

PASARGA
Jei tą’dieną lytų, tai piknikas ir konferencija atsibus svetai

nėje: 69 Park St., Elizabeth, N. J. Tad jei ir lytų busas 
! vistiek važiuos. Įžanga į pikniką tik 15 centų.

Kailiasiuviai drūčiai laikosi 
savo revoliucine unija, ku- 
pav., atliko tokių darbų 

rugsėjo iki 1933

dii.’.ams, p i k i e tu ojantiems 
prieš kovingąją uniją. Buvo 
nuteisti po $10 užsimokėt ar
ba eit po 
j i man.

i rL
nuo 1932 m. 
m. gegužes <

Ši unija tuo laikotarpiu ve
dė 459 streikus; iš iii laimėjo 
396; sugrąžino darban 313 
paleistų darbininkų; 242 ša-1 

į pose sustabdė viršlaikius;; 
1101-me atsitikime privertė 
i kontraktorius laikytis sutar
ties; 622-iem darbininkam įs
igavo pridėt $3,439.50 algos; 
atlaikė 2.228 šapmitingius;

Drg. J« Šukys
kuris kalbės sekmadienį Antro 
Apskričio Didžiajame Piknike, 

Cranforde. N. J.

Klaidų Pataisymas

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Antanas Jucis, pajieškau savo 

brolių ir Alenutos Jucitės. Po pir
mu viru Baltrunienės Kazimero Ju
cius ir Maikės Jucius. Kaži meras 
paskutiniu laiku gyveno Sheboygan, 
Wis. O Maikė Springfield, III. Jie 
patys malones atsišaukti arba žinanti 
praneškite, kur jie randasi, už ką 
būsiu jums labai dėkingas.

Antanas Jucius,
803—15th.,

E. Moline, III.
(141-142)

PARDAVIMAI 417

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

8YK] ATSILANKĘ PERSITlKRINSlT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
SUiiimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, M. T.
f

darbininkų reika- 
Buitenkantui. | lais ; privertė bosus sugrąžint 

iš j $425 pabaudų darbininkams; 
iškolektavo $31,927 užvilktų 
algų; išgavo kailiasiuviams ap
mokėt $4,651.94 už legales 
šventes, ir tt.

Kur “socialistų“ kontroliuo
jama unijukė pasitenkino su 
$20 algos darbininkui, revoliu
cinė unija iškovojo $36 į sa
vaitę.

darbinin- 
“skebas” 

Lygos va

Diskriminacija prieš 'Bankam 724,000,000;
Negrus Maudyklose Bedarbiam $68,000,000

NEW YORK. — Vedėjas 
Bronx Dail Swimming Pool 
pasakė atstovams darbininkiš
kų jaunuolių organizacijų, kad 
jis labai nupigintomis kaino
mis parsamdytų jiems tą mau
dyklą, jeigu baltieji jaunuoliai 
neatsivestų negrų.

Baltieji jaunuoliai tą pasiū
lymą atmetė su pasipiktinimu. 
Nusitarė važiuot maudytis į 
Lido Pool, Harleme, išvien su 
negrais. Birželio 23 dieną 
Bronxe jaunuoliai šaukia ma
sinį mitingą atvirame ore pro
testui prieš negrų diskrimina 
vimą.

BROOKLYN. — Miesto ma
joras O’Brien savo kalboj 
Knights of Columbus centre 
nušnekėjo taip, kad gal turės 
būt dar mažinama bedarbiams 
pašalpa; sako, nėra pinigų. 

;Bet bankininkams tai 'turėjo 
• pinigų išmokėt 
(pavidale augštų 
■sumų, nuo 1930 
balandžio. Pet

itus bedarbiams
duota iš miesto iždo tik $68,- 
900,000. Taigi bankininkai 
gavo virš 10 sykių daugiau, 
kaip bedarbiai.

$724,000,000, 
nuošimčių ir 
iki 1933 m. 
tuos tris me- 
šelpti buvo

Jaunųjų Socialistų Vadai 
Varo Skebą Darbą už $15

— Jaunųjų 
vadai “Toot- 
M. Eisenberg 
siuvyklų ir
Federacijos

NEW YORK. 
, Socialistų Lygos 
, sy“ Weinberg ir 
I gavo nuo kailių 
į Amerikos Darbo
'po $15 per dieną, kad dalino 
skebiškus lapelius tarp kailia- 

įsiuvių. Tą darbą varė po 
| globa policijos, gengsterių ir 
i šnipų. Jaunųjų Socialistų val- 
, dyba stengėsi tokiam veiki
mui sumobilizuot visą savo ly
gą, bet labai daugelis eilinių 
narių priešinasi tam darbui 
prieš revoliucinę Kailiasiuvių 
Uniją.

Jaunųjų Komunistų Lyga 
šaukia eilinius socialistus į 
ateinančio pirmadienio de
monstraciją, 7:30 vai. iš ryto, 
ant 7th Avė. ir 28th St., pro- 
testuot prieš streiklaužiškus 
Darbo Federacijos vadu 
bosus.

ir

Areštuoja Suhvių Pedliorius

Areštuotas už Revolveri, 
į Kurį Ištraukė iš Užpuoliko 

linas Laimėjimas į
J | RIDGEWOOD. — Penki 

i piktadariai bandė pasigrobti 
i alaus pardavinėtoją Henry 
j Coyle, įsimesti jį į automobilį 
iir gal išvežus nužudyti. Coyle, 
i vikrus vyras, atėmė iš vieno 
gengsterio revolverį. Vienas 
iš užpuolikų ir pats Coyle li
ko suimti—užpdolikas už kri- 

I minališką pasimojimą, o Coyle 
' už tai, kad policija rado pas 
' jį revolverį, nors tas revolve

ris buvo atimtas iš užpuolikų. 
Toks, mat, žioplas įstatymas 
prieš ginklų laikymą. Tas įs
tatymas naudingas kriminalis
tam.

Nassau Bedarbių Da

NEW YORK. — Požeminių 
gelžkelių ir “eleveiterių“ kom
panijos pradėjo valyti laukan 
iš traukiniu bei areštuoti el
getaujančius visokiais daiktu- 
kais bei giesmėmis žmones.

MINEOLA.-—Pereitą penk
tadienį į Nassau pavieto vai- į 
dybą atėjo delegatai nuo bir- ■ 
želio 6 d. įvykusio 
maršavimo. 
dalyvavo ne 
darbininkai, 
farmeriai ir 
savininkai.

Delegatai 
lavo, kad pavieto ponai; jžadė’’ 
jo paimt 5,000 bedarbių į va
dinamus pašalpinius darbus. 
O pereitą mėnesį, pirm alka
nųjų maršavimo, buvo fakti- 
nai visas bedarbių šelpimas 
sustabdytas.

Maršavimo žygis, vadinasi, 
jau duoda praktiškų vaisių. 
Kova Nassau paviete bus to
liau tęsiama už šelpimą visų 
bedarbių.

Tame 
tik 

bet ir 
smulkieji

alkanųjų 
maršavime 

bedarbiai 
vargingieji 

namu v

bent tiek išreika

Iš Sarno Weinsteino Liuosa 
vimo Konferencijos

Paleidinėja Darbininkus, 
Gaunančius po 10 Dolerių

BROOKLYN. — Iš Atlantic 
ir Pacific krautuvių kompani
jos yra paliuosuojama darbi
ninkai, gaunanti iki $10 algos 
per savaitę; jų 
ma kiti po $6. 
11-12 valandų į

vieton samdo- 
Turi dirbti po 
parą.

< PARDUODA 
. PARSIDUODA Oldsmobile
(le-luxe couch, 6 cylinderių, 
30,000 mylių 

; savininkas a
» . , šaukite “Lai:

Kur mano pasakyta: išrink-;
tas apsigynimo komitetas iš 
10 draugų ir draugių, “kurių 
užduotis bus surasti pasiturin
čius simpatikus parankos rei
kalui,”-—s turėjo būti: “kurių 
južduotis, sugrįžus j savo orga
nizacijas, reikalauti, kad kiek
viena organizacija išrinktų iš, 
trijų narių komisijas, kuriui 
užduotis surasti pasiturinčius 
simpatikus parankos reikalui 
ir veikti kartu su konferenci
joj išrinktu komitetu.“

Antra iš eilės klaida, tai 
tarpe bedarbių veikimo 
kyklėlė—klasės; ne kas sere- 
dos vakarą, kaip buvo pasa
kyta, bet kas seredą 1 :30 po 
pietų, 61 Graham Ave. Kvie
čiamos visos* organizacijos, 
kad atsiųsti! savo bedarbius 
narius prasilavinti kaip iš
reikalauti ne tik sau, bet ir 
kitiems pašalpą.

J- Seeger.

Aprašant Williamsburgo be
darbių konvenciją per neapsi
žiūrėjimą iškraipiau konven
cijos tarimą J‘ . ,

mašina, 
įvažiuota 

Parsiduoda pigai, nes 
idžia šia sali. Atsi-

PARDAVIMUI keletą geso- 
arba kai kurias iš jų

mo-

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIĘME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
ialaiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstarpus atsilankyt. Ska
nių užkandžių 'duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražus parengi
mai; grajys merginos muzikantės 
vadovyste Marty Turuta. Įžanga dy
kai. Antrašas, 131 N.
Brooklyn, N. Y., tarpe 
Bedford Ave. Savininkas 
revich.

4th
Berry
John Ju-

st., 
ir

(141-146)

Laisve Gaunama ant JONAS STOKES

Idushwick
SAVINGS BANK

GRAND ST. AT GRAHAM AVE.. B'KLYN.

TURTU
1 lino stočių 
galima pasirandavoti. Perkant geras 
jvestmentas, 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
soline stoties biznį. Tas biznis la
bai lengva sutvarkyti, kad nebūtų 

; suktybės. Jei kurie norėtų (partne- 
I riais) pirkti tą biznį, tai aš galiu 
i prirodyti vietų, kur bus pilnai darbo 
! dviem ir bus patenkinančios Įplaukos.

Prašau atsišaukti greit, nes 29 bir- 
i želio išvažiuoju Į Lietuvą porai mė
nesių. Rašykite sekamai: V. Radžiū
nas, 354 Highland Ave., Kearny, N.J.

(139-144)

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

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

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LI ETUVIS GR A BOR I US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem

402

parem,. krikštynom ir kito- 
reikalam.

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

Sekančių Stočių

Brooklyn e:
136 Irving Ave. 

I 1538 Dekalb Ave. 
I So. 4th and Havemeyer 
I Bedford Ave. and So. 5th SL 
i 187 
I 223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grr.nd 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

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

New Yorke

Sts-

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and J4th Street 
Chatham Square
Dėsbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų liftas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

302

FOTOGRAFAS
Aiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengta. 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

{Sergančią Vyrą ir Moterą 
{Chroniškos Ligos Gydomos 

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

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

Ligos, Nervų įde-

t

ir Mėšlažarnes 1__  . .
girnas bei Reumatiškl Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
,, Kalbame lietuviškai

| DR. ZINS
Į110 EAST IMSI. R T.
(Tarp 4 th Ave. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai
| Valandos—-9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SOVIETŲ ŽUVIS

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

Pirma buvo 578 Grand St., Brook- 
ly; N. Y., dabar perkėlė ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą

Penkių Rūšių Žuvys
Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
«T A T Q Sn

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI .

Bremen
Europa Telephone, Evergreen 6-5310

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

I

Sudegė Dvi Moteriškės
NEW YORK. — Per gaisrą 

po num. 216 Ninth Ave. su
degė dvi moterys ir pavojingai 
apdegė du jaunuoliai, antra-

■ dienio naktį.

YORK. —■ Pirmadie- 
atlaikyta konferenci- 
Samo Weinsteino pa-

NEW 
nį buvo 
ja delei 
liuosavimo iš kalėjimo.

Laike rakandų darbininkų' 
streiko buvo padarytas prieš 
jį sumoksiąs būk 
prieš “žmogžudį;” 
nuteistas keturiems 
metų kalėjimo, be 
kaičios įrodymo. .

Minimoj konferencijoj da
lyvavo 83 delegatai nuo 70 or
ganizacijų.

tai kaip 
paskui jis 
ir pusei 
jokio jo

Dienas į LIETUVA
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavene, užtikrina patogiausią kelionę į
LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Vyrams ir Mo
terims 25c. Taipgi Finger Wave 

Arba Marcei 35c
Permanent waves nuo $5.00 iki

$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW SALLAS 
(BIEL6USKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKĄ SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VJETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE' ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) |
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius’ 
ant visokių kapinių; parsamdo au-» 
tomobilius ir kertėtas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

5NC
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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, seredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

-- į į . , ,.4 .,..4-.

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

■» V’<




