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Darbininkai Vi«y šaliy, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Am. Liet. Darbininkų Litera

tūros Draugijos
birželio Oran fore! "N J visi | * t* * J f f ***** iDRA(JGAS F0STERĮS §AUK|A JŪRĮNIN.
Diiželio, crantoid, 1N. J., visi | įstatymą
delegatai vienminčiai pageidavo, ------
kad ALDLD leistų daugiau 
smulkių brošiūrų, ne brangesnių 
kaip po 5c kopija.
šiūrų būtų galima daug išplatin- jos valstijos anti-sindikalis- į Industrinės Unijos konven-

II Apskričio

LOS ANGELES, Calif.— 
Komunistų Partija veda 
platų masinį vajų už rinki- 

lokių bro-jma parašų prieš Californi-

KUS PRISIRENGT KOVA! PRIEŠ KARA
Liepos 16 d. New Yorke 

įvyks Jūrininkų Darbininkų

ti. tini įstatymą.

Pakilo Yangtse Upė, 
Grūmoja Milionams

Mano aprokavimu, už 5,000 
egzempliorių, iš 32 puslapių, dy- j 
džio apie 6x9, spauda, (įskai- ! 
tant ir popierą atsieitų ne dau- j 
giau $100. Jei bent tūkstantį 
išplatinus, tai $50 grįžtų atgal. 
Materialiai išgalėtume duoti na
riams po keletą brošiūrų ir po 
vieną didelę knygą į metus. Ap- 
švietos atžvilgiu daug draugi
ja pasitarnautų darbininkiškai 
visuomenei tokiom brošiūrom. 
Labai svarbu yra su ALDLD li
teratūra pasiekti nevien savo 
narius, bet kuo daugiausia tuos 
darbininkus, kurie stovi toliau 
nuo mūsų.

Icija. Draugas William Z. 
jEosteris, Darbo Unijų Vie
nybės Lygos sekretorius 
ir buvęs Komunistų Parti
jos kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, atsi
šaukia į visus darbininkus 
remti jūrininkų uniją ir jų 
konvenciją. Jisai savo 
straipsnyje nurodo, kaip 
svarbu organizuoti jūrinin
kus, idant sėkmingai vedus 
kovą prieš naujo karo pa

vojų. Jeigu jūrininkai at
sisakytų vežti amuniciją ir 
kareivius, jeigu aktyviai jie 
priešintus imperialistų žy
giams, tai karo karaliams 
būtų užduotas smūgis.

Ši revoliucines jūrininkų 
unijos konvencija bus pir
mutinė tos rūšies konvenci
ja Amerikoje. Jinai bus 
pirmas didelis žygis Ameri
kos revoliucinių darbininkų 
aktyviai mobilizuotis kovai 
prieš naujo karo pavojų, 
mobilizuojant laivų darbi
ninkus.

SHANGHAI. — Gautas 
pranešimas iš Hankowo, 
kad Yangtse upėj vanduo 
pakilo ant 43 pėdų. Grū
moja išsiliejimu ir užliejimu 
didelių plotų. Iki užtvarų 
viršaus dar yra 4 pėdos. 
Jeigu da kils iki viršaus, tai 
gali padaryti didžiausių 
nuostolių milionams žmo
nių.

Bendras Bedarbiu Fron
tas Duoda Laimėjimy

SOVIETU SĄJUNGOS SPAUDA PERSER- 
GSTI VOKIETIJOS FAŠIS. IMPERIALIS
TUS PRIEŠ KARINIUS UŽSIMOJIMUS

“Tegul fašistai atmena,

Daugelis iš draugų įsikalba 
sau, kad šiuom krizio metu pa
rengimai negalima daryti, girdi, 
nepavyks. Tai ne tiesa!

ALDLD 2-ras Apskritys 18 d. 
birželio turėjo gana puikų pik
niką. Retai kada New Jersey 
turi tokius skaitlingus parengi
mus, kaip tas piknikas.

Labai svarbu yra parengimų 
išgarsinimas. Kada draugai bi- 

.jo . pasidaryti plakatų, show 
cardčių ir j 
dienraštyje, aišku, kad parengi
mas nepavyks.

Yra ir tokių atsitikimų, kad 
pasidaro pagarsinimų parengi- 2 
mams, bet per apsileidimą tin- kų organizacijų konferenci- 
kamai jų nepaskleidžia, tada, lja jeiej prisirengimo prie 

, žinoma, pasisekimo negalima ti-. alkanųjų maršavimo į stok. 
įjardes. Maršavimas įvyks 
' liepos 14 d. Reikia, kad 
tūkstančiai bedarbių ir dir
bančių darbininkų dalyvau
tu šiame maršavime. Rei- 

i-1 kia reikalauti iš stokjardžių

Drg. W. Fosteris, 
Darbo Unijų Vienybės 
Lygos sekretorius, dar vis 
tebeserga, bet laipsniškai 
eina geryn. Laukiame jo 
sugrįžtant į aktyves revo
liucinio proletariato eiles.

Rengias prie Alkanųjįj
✓1 pictKcltlį, ollUvV W a| v • • •

gailisi pasiskelbti Marsavimo Inicagoj
CHICAGO, Ill. — Liepos 
d. įvyks antra darbinin-

DELEI LIETUVIU DARBININKU SUSI
VIENIJIMO JAUNUOLIU VAJAUS

Nuo birželio 15 d. prasi
dėjo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo jaunuolių va
jus. Centro Sekretorė drau
gė Jeskevičiūtė yra išsiunti
nėjus tuo reikalu visoms 
kuopoms laiškus ir paragini
mus, taip pat vajaus vedimo 
smulkmenas. Visos kuopos 
ir visi L. D. S. nariai priva
lo tu o j aus visu smarkumu 
mestis darban delei tvėriino 
nauju jaunuolių kuopų, taip 
pat del traukimo jaunų dar-'mingu.

bininkų bei studentų į šiaip 
LDS kuopas.

Bet šiuo svarbiu jaunuo
lių organizavimo vajumi tu
ri susirūpinti mūsų kitos 
darbininkiškos organizaci
jos, draugai ir. draugės kitų 
organizacijų.. Juk organi
zavimas ir švietimas jau
nuolių yra reikalas viso mū
sų judėjimo, visos mūsų 
klasės. Todėl visais būdais 
padėkime LDS organizacijai 
šį vajų padaryti tikrai sek-

Ir šiuom kartu skloka bandė 
pakenkti darbininkų parengi
mui. Susitelkė savo kermošiu- 
ką Hillsidėje, netoli nuo Oran- į 
fordo, kur įvyko ALDLD pikni 
kas. Mūsų piknike publikos bu-! 
vo apie 600, sklokos vos apie 
šimtukas.

savininkų bedarbiams 
šalpos.

APGAVYSTE IR NAUJAS ALGįl KAPOJIMAS 
PRIEŠ AMERIKOS AUD1NYČIU DARBININKUS

Greit “Laisvė” išleis drg. Un- 
džienės brošiūrą apie Sovietų 
Sąjungą. Jos brošiūra bus 
klausimų ir atsakymu. Kokie 
tik iš svarbiųjų klausimų jai 
buvo statyti laike prakalbų 
maršruto, ji paduoda juos bro
šiūroje ir duoda savo atsaky
mus į juos. Iš tos brošiūros 
daugelis ras atsakymus ant 
klausimų, kuriuos norėtų klausti 
Sovietų Sąjungoje gyvenusių 
draugų.

Brošiūroj kaina tik 5cj Pa
tartina draugijoms tuojau užsi
sakyti tos brošiūros platinimui.

WASHINGTON. — Du 
trečdaliai Amerikos audimo I
pramonės savininkų jau pri- 

1 c ! davė Roosevelto valdžiai 
• j planą, kaip “prašalinti kri- 

| zį” iš audimo pramonės, pa- 
igal kongreso išleistą Nacio- 
Inalio Industrinio Atstatymo 
Įstatymą. Jie pareiškia,

Austrijos Fašistų Partija 
Paskelbta Nelegale

VIEN A. — Austrijos 
kabinetas nutarė paskelbti kad jie stoja už “pakėlimą 
nelegale visą fašistų partiją algų ant 30 nuoš.” Bet tuo- 
ir jos veikimą. Taip pat fa- jaus sako, kad audėjų mi- 
šistams uždrausta nešiot i nimum alga turi būt $10 sa- 
fašistinius ženklus bei kaipjvaitėj. O tas minimum, tai 
nor politiniai darbuotis. 'bus maksimum, tai yra,

augščiausia alga. Niekur 
bosai nemokės daugiau,' 
kaip po $10 į savaitę, o vers; 
dirbti ant tiek staklių, kiek! 
jie nori. Tas reiškia dau
giau nieką, kaip tik tą, kad 
audimo pramonėje bosai yra 
pasiryžę nukapoti visiems 
darbininkams algas iki po 
$10 į savaitę.

19,000 Bedarbių Išmes
ta į Bado Nasrus

Draugai brookly n iečiai turi 
rimtai susidomėti įvykstančiais' 
suvažiavimais ir nakvynėmis. į 
“Laisvės” pikniką 2 liepos at
vyks daug svečių iš toliaus. 
Daugelis bus delegatų į ALDLD 
suvažiavimą ir taip pat daug 
bus delegatų į jaunimo suvažia
vimą. Suvažiavimai bus 3 ir 4 
dd. liepos. Svečiams iš toliau 
reikia nakvynių. Kurie tik iš j 
draugų galite pernakvinti sve- vų.

ROOSEVELTO VALDŽIA REIKALAUJA NAIKINT 
MEDVILNE, KAD PALAIKYT AUGSTAS KAINAS

į WASHINGTON. —, Štai i Vadinasi, naikins javus ir 
prie kokio kapitalistinio pa- į produktus,' kad palaikyti

• . f . _ • —. . Gili rrnlnn Irmn nb i Tl v» /imiaugštas kainas! Dar dau
giau: valdžia apmokės tiems 
stambiems medvilnės (bo- 
velnos) augintojams, kurie 
sunaikins vieną ketvirtada
lį savo produktų! 
milionus dolerių už 
kinimą produktų, už

siutimo ; priėjo Roosevelto 
valdžia; Agrikultūros sek
retorius ponas Wallace pa
reiškė, kad valdžia reikalau
ja, kad medvilnės auginto
jai turi sutikti sunaikinti 

125 nuošimčių medvilnės ja-
Tas esą reikalinga deLkintus produktus, o neturi

Mokės 
sunai- 
sunai-

čių, prašome tuojau pranešti į palaikymo medvilnės augš- pinigų šelpimui milionų be- 
“Laisvės” ofisą. tos kainos. darbių!

LOS ANGELES, Calif.— 
Iki šiol šiame paviete buvo 
duodama šiokio tokio darbo 
del 19,000 bedarbių. Jų už
darbis buvo mažas, bet visgi 
apsisaugojo nuo bado. Tai 
buvo pašalpos darbas. Da
bar irz to bedarbiai neteko. 
Valdžia paskelbė, kad fon
dai išsisėmė, darbo nėra, pa
šalpos nėra. Devyniolika 
tūkstančių bedarbių paliex 
kami be jokių įplaukų, be 
duonos ir daugelis bus be 
pastogės. Bet tai ne vis
kas. Tie devyniolika tūks
tančių bedarbių yra tėvai

MASKVA.—Hitlerio val
džios atstovo Hungenbergo kad Sovietų Sąjunga šian- 

kad dien yra didelė jėga, kuri 
gali apsiginti ir sudaužyti 
tuos, kurie galvoja arba 
kalba apie užgrobimą So
vietų žemės. Tegul jie at
mena, kad mūsų šalis gali 
suorganizuoti tokį kirtį at
gal į užpuolikus, jog tas ne 
tik užtikrintų mūsų terito
rijos saugumą ir palaikytų 
ją čielybėje, bet taip pat 
galėtų palikti kavalką mūsų 
rankose teritorijos tų, kurie 
bandytų užgrobti Sovietų 
teritoriją pagelba banditiš
ko užpuolimo.”

Sovietų Sąjungos darbi
ninkai nenori nei Vokieti
jos, nei kurios kitos šalies 
padarytas užpuolimas su 
tikslu užgrobti Sovietų že
mes, tai jie kirs atgal be 
pasigailėjimo.

pareiškimas Genevoje, 
Vokietija turi atgauti Afri
kos kolonijas ir taip pat 
gauti “naujos vietos savo 
žmonėms Europoje” sukėlė 
audrą Sovietų spaudoje. 
Kaip diena aišku, kad šitas 
fašistų jieškojimas “naujos 
vietos Europoje” yra at
kreiptas prieš Sovietų Są
jungą. Juk 1918 metais vo
kiečiai buvo įsiveržę į Uk
rainą. Juk nesenai buvo 
paskelbta, kad Hitlerio val
džia yra susitarus su Len-

PITTSBURGH, Pa. — Al
legheny paviete bendrai vei
kia Bedarbių Tarybos ir Be
darbių Piliečių Lygos. Abu- 
du tie judėjimai bendram! kijos \ia]cižia užgrobti So- 
fronte turi apie 40,000 na-1 vietinę Ukrainą, 
rių. Išleistam pareiškime 
nurodoma, kad suvienyto 
fronto kova duoda bedar- PerserSsti Vokieti-
biams laimėjimų. Kaip tik Jos ^a^sįas’. ^a.^ ^e. Per’ 
suvienyta kova privertė vai- išsižiojo ir gali pas- 
džią atšaukti paskelbtą be- PriRgti. Pravda sako: 
darbiams pašalpos nukapo- 
jimą ant 20 nuoš.

Birželio 23 d. visuose šios 
apielinkės miestuose bus lai
komi masiniai mitingai ir 
demonstracijos už bedarbių 
reikalus. Mitinguose bus 
išrinkta 500 delegatų, kurie 
priduos bedarbių reikalavi
mus Allegheny pavieto pa
šalpos vedėjui ponui Oliver.

Lietuviai bedarbiai priva
lo skaitlingai dalyvauti tuo
se mitinguose ir prisidėti 
prie kovos už savo reika
lus.

Todėl Maskvos “Pravda“

“Pravda” sako:

DU ANGLAI IR VIENAS PRANCŪZAS ADVOKA
TAI SUTINKA GINTI VOKIETIJOS KOMUNISTUS

Įsteigta Airijos
Komunistų Partija

Dabar gavome pilnų ži
nių iš Airijos, kad tenai aną 
dieną Dublino kongrese ta
po įsteigta Airijos Komu
nistų Partija. Konvencija 
buvo laikoma slaptai, tai 
yra, po kitu vardu. Jai pir
ui i’n i n k a v o jaunasis Jim 
Larkin, sūnus garsaus revo
liucionieriaus Jim Larkino, 
kuris, Amerikoje būdamas, 
už komunistinį veikimą sė-

francūzų advokatas Cesar 
Campinchi, narys Franci jos 
parlamento, apsiima vykti į 
Berlyną ir teisme ginti Vo
kietijos Komunistų Partijos 
vadus Thaelmann, Torgler, 
Dimitroff ir kitus. Jis pa
siuntė Vokietijos augščiau- 
siam teismui telegramą su 
užklausimu, ąr jis bus įleis
tas Vokietijon ginti komu
nistus.

Campinchi sako, kad jis 
girdėjo, kad vokiečiai advo
katai bijo fašistinio teroro 
ir todėl neapsiima ginti ko
munistus, todėl jis sutinka 
stoti prieš teismą ir juos ap
ginti. Savo telegramoj jis 
taip pat pabriežia, kad du

anglai advokatai sutinka 
pribūti į Berlyną gynimui 
komunistų vadų be jokio fi
nansinio atlyginimo.

Automobiliu Darbi
ninkai Streikuoja

Parašai už Pripažinimą 
Sovietų Sąjungos

CLEVELAND, O. — Ke
lios dienos atgal išėjo į 
streiką 250 automobilių 
Bender Body dirbtuvės dar
bininkai. Streikieriai laikė 
susirinkimą ir nutarė kovo
ti už sekamus reikalavimus: 
už 33 nuoš. algų pakėlimą, 
už aštuonių valandų darbo 
dieną; mokestis ir vienas 
ketvirtdalis mokesties už

'viršlaikį, apmokėjimą už 
' laukimo laikotarpį, ir pripa
žinimą šapos komiteto.

Savo manifeste į Airijos 
darbininkus ir valstiečius 
Komunistų Partija šaukia į 
revoliucinę kovą del nuver
timo išnaudotojų sistemos ir 
įsteigimo sovietinės tvarkos.

Dar viena komunistų par
tija! Dar viena sekcija Ko
munistų Internacionalo! Tai 
dar vienas komunistinio ju
dėjimo laimėjimas!

3

šeimynų. Šis smūgis palie
čia apie 60,000 žmonių—vy
rų, moterų ir vaikų!

Sovietų Sąjungos Drau
gų komitetas praneša, kad 
dinama prie pabaigos va
jaus delei rinkimo para
šų už pripažinimą Sovie
tų Sąjungos. Praneša, 
kad visos parašų rinkimo 
blankos turi būt sugrą
žintos iki liepos 4-tos die
nos. šitas likusias dvi sa
vaites reikia išnaudoti en
ergingiausiam parašų rin
kimui. Draugai ir drau
gės tuomįjpąsirūpinkite.

Blankas su parašais sių
skite tiesiai: Friends of 
the Soviet Union, 80 East 
11th St., New York, N.Y.

Didelis Streikas

CHARLOTTE, N. Y.—Iš
ėjo į streiką apie tūkstantis 

i Hudson Silk Hosiery Mill 
dirbtuvės darbininkų. Dar

bininkai sukilo, kuomet bo
ksai bandė prašalinti iš dar
bo kelis darbininkus už vei
kimą unijoje. Kiti darbi
ninkai parodė tikrą solida
rumą su tais draugais. Ši
tokia darbininkų vienybė 
turėtų viešpatauti visose 
dirbtuvėse ir kasyklose.

Rengiatės prie Dienraščio ‘laisvės” Metinio Pikniko, Kuris Įvyks Brooldyne, Liepos 2 Dieną; Iš Tolimesniu Kolonijų Organizuokitės Važiuoti Di
delėmis Grupėmis; Liepos 3 d. Įvyks ALDLD Konvencija ir Pirmas Amerikos Lietuvių Jaunuolių Suvažiavimas; Suvažiuos Delegatai iš Plačių J. V.!

i L..: 
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-i -j . i r ii lįd 1 ’ J išlaidos nesujmažės.j Dar vie
nas dalykas: - 'vienu ' kartu 
pasiųsti 12 knygų yra vienos

i "... . ■ I. I. ||. <■■■! . II " t. T! I.

vi^i fpriešfašistiniai nusista

vienyto1 fronto i kovai prieš ‘ 
fašizmą. Jau veik visose-

įvyksta
Darbi-

Draugi- 
Jau da-

ŪMIAUSIAS IR SVARBIAUSIAS 
UŽDAVINYS

Liepos 3 dieną 
Amerikos Lietuviu 
ninku Literatūros 
jos suvažiavimas,
bar daugelis kuopų prisiun
tė eilę sumanymų ir keletas 
draugų išreiškė mintis mū
sų spaudoje. Aišku, kei
čiantis gyvenimui, aštrė
jant darbininkų klasės ko
voms, turi būti šis-tas pa
keista ir mūsų organizaci
joje, kad ji galėtų daugiau 
įsitraukti ‘ į proletariato ko
vas, daugiau sutraukus dar
bininkų į savo eiles ir augš- 
čiau pakėlus narių klasinį 
prasilavinimą.

Narių Duoklės
Narys moka į metus 

$1.50, bet jeigu priguli vy
ras ir jo draugė prie ALDL 
D, tai vienas iš jų moka tik 
10 centų ir tik vienas gau
na knygas, o kitas turi taip 
visas nario teises apart ga- 

; vimo knygų. Bedarbiai yra 
i paliuosuojami nuo mokėji
mo duoklių, jeigu jie nepa-

Prie 
atgal

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos Centro Komite
tas išleido dar vieną pareiškimą reikale kovos už socialę

• ? ir bedarbėj apdraudą. Dar ir dar Komunistų Partija 
4 kreipiasi į Amerikos Darbo Federaciją, Socižlistų Parti

ją ir kitas reformistines organizacijas, kviesdama suda
ryti bendrą darbininkų frontą kovai už tuos reikalavi
mus.

Partija stato šį klausimą svarbiausiu ir ūmiausiu šių 
dienų;darbininkams klausimu. Teisingai CK nurodo:

“J.V. kongresas, po pusketvirto mėnesio sesijų, per
traukė posėdžius. Jis užtenkamai išpildė kiekvieną de
mokratų kampanijoj duotą bankieriams ir fabrikantams 
pažadą. Jis begėdiškai užtylėjo daug pažadų, padarytų 
taip vadinamam Roosevelto ‘pamirštajam žmogui’—darbi
ninkam ir fąrmeriam.

“Stovėdamas priešakyje demokratų partijos, Roose- 
veltas išdidžiai pažadėjo pagelbą bedarbiams. Jis 
pažadėjo bedarbėj apdraudą. Milionai balsavo už jį, 
kadangi jie tikėjo jo pažadam. Bet dabar, kaipjjggja jas susimokėti 
ir prie Hooverio, bedarbiai palikti gyventi, kaip jie:į0 apįe meįaį 
nori, dargi ant mažesnių labdarybės porcijų, negu pir-! Cenįro Komitetas padarė 
miau. Demokratų Partija, kaip ir relpublikonų par- nutarimą kad jeigu šeimy- 
tija pirmiau, įrodė Komunistų Partijos tvirtinimą, kad’noj8 yra’ paaugusio jauni- 
abi tos partijos yra stambaus kapitalo partijomis ir tar-' mo įaj jįe gap prigulėti 
nauja tiktai jo interesams.” ’ ■ i :

Tolydžio, nurodo atsišaukimas, darbininkų padėtis vis 
sunkėja. Taupyba bedarbių šeimynų (kurios turėjo kiek 
susitaupę) galutinai išsisėmė. Labdaringų ir miestavų _ .
organizacijų duodamos pašalpos mažiilamos. • Vis dau- Bet pastarasis taripią^ day 
giau evikcijų, daugiau masinio badavimo, daugiau škur-; 
do ir .vargo. . . . . i,

Generolas Hugh Johnson, Roosevelto!/Undu^trinį^ di-j mokėti ’ cėntūį įstojimu, 
sekančiu rudeniu bus į dar-i Taipgi, vietomis, apskričiai

liuosuotų narių skaičius sie
kė 400, kas sudaro $600 
duoklių kiekį. Ar mes ge
rai darome paliuosuodami 
bedarbius ? S u p r a n tama, 
kad gerai. Negalima darbi
ninkus atstumti nuo klasi
nės organizacijos vien tik 
todėl, kad jie išmesti į ba
daujančių padėtį.

Iki šiolei dar negauta nei 
vieno pasiūlymo, kad mažin
ti duokles. Kur tik kalbė
jaus su veiklesniais nariais, 
jie stoja už dabartinę duok
lę. Bet suvažiavimui besi
artinant prisieina šis klau
simas kelti, kad kiekvienas 
suprastų, kodėl negalima 
duoklės mažinti.

Knygos-Brošiuros-žurnalas
Iki šiolei ALDLD vyriau

sias darbas buvo, tai knygų 
leidimas. Mūsų draugija 
išleido labai daug gerų kny
gų. Kiekvieno lietuvio dar
bininko, ALDLD nario, na
muose randasi visa eilė kny
gų, iš kurių jis ir jo drau
gai gali pasisemti klasinio 
susipratimo ir žinojimo, rei
kalingo klasių kovoje. Iš- giaus pareigas, 
leidome ir brošiūrų, vienok 
jų, leidimu užsiima ir mūsų

įplaukų, paštos brangimo,
kitų reikmenų kainų kilimo, išlaidos. Kiekvienas atskiras 
viešpatavimo krizio jokiu siuntimas padaro speciales 
būdu mūsų finansai neleis! išlaidas.
leisti mėnesinį žurnalą, nes

išlaidos, o 12 knygų . siųsti šalyset, yrą susiorganizavęs1 
12 kartų, jau yra visai kitos nabiorialiai konlitetai orga-;

nizavimui ir vienijimui yisų'/ 
priešfasistinių spėkų kovai

• xz z» v • * ■ « * *Knygų darome prieš fašizmą. Juo tolyn, tos - 
leisti mėnesinį žurnalą, nes dvi, tris ekspedicijas į me- spėkos ūūgs, didės.
jo leidimas dar pareikalau- 0 žurnalo jau prisieis lietuviai darbininkai, turi- 
tu ir redakcijos nario užlai- daryti 12—nauji darbai ir j me dėtis, prie čionai organi- 
kymą.' Drg. K. Dainiunas, naujos išlaidos. ( 
pažymėjo, kad . ALDLD į1 Visą tai turint mintyje 
metus išleidžia nuo 600 iki i reikia pasakyti, kad mėne- 
1,000 puslapių ir tą kiekį sinį žurnalą leisti 'negalėsi- 
padalinus į dvyliką dalių 
gauname mažiausiai po 50 
puslapių. Reiškia, atrodo, 
kad galima išleisti žurnalą i'r 
dar knygų. Nevisai,' taip. 
Pirmas dalykas, ką galėjo
me padaryti praeityje, tai

Mes,’

me. Bet gal būtų galima 
leisti vieną kartą į čįu mė
nesius 1 laiko, ,al’ba vięną. 
kartą į‘tris. Jeigu mesūš-- 
leistume nors keturis nume
rius žurnalo į metus, kokią 

r___ v_______ vieną svarbesnę knygą ir
nebus galima padaryti da-įbent vieną brošiuraitę, tai 
bar, viešpataujant kriziuiJ Draugijos dvasinė ‘ švietimo 
Antras dalykas, žurnalą lei
džiant negalima bus apsi
dirbti užlaikant tik dalinai 
apmokamą redaktorių, sek
retorių, knygių, nesvarbu 
kas toje vietoje bus. Da
bar mūsų draugija apsieina 
gana ekonomiškai, gi lei
džiant žurnalą abejotina ar 
ir pilnai užlaikomas drau
gas galės atlikti redakto
riaus, sekretoriaus ir kny- 

O jeigu eis

medžiaga žymiai butų pa
keista ir, galimas daiktas, 
įnešta naujas gyvumas. Tą 
galės išspręst suvažiavimas. 
Kaip pasilikti prie dabarti
nio knygų leidimo būdo ne
bus Draugijai sveika, taip 
ir griežtai permainyti ap- 
švietos leidimo būdus nebus 
gerai. Prisieis :
ti pakeitimų, ’ bet ne viską 
naujai perkeisti?

(Tąsa Sičiam pusi.)

izuojamo bendro fronto.
Kur. gyvuoja priešfašistiniai 

. komitetai, jie tūrėtų dabar’ 
, ipasistėngt įtraukti' kuodau- 

giausiai organizacijų į tą" 
veikimą, o kur priešfašisti- 
nių komitetų nėra, tai kitos 
mūęų nąęio.naįių orgaųizaci-,. 
jų; kuopos ;turėtų tuomi rū-j 
pintis. < Mes turime rūpintis, • ; 
kad tarptautinėje priešfaši-/■” 
stinėje dienoje, birželio 24 • 
d., sudarytume didėles dė- ' 
mopstracijas visuose mies
tuose. Amerikos darbinin-. 
kų klasė turi eiti pagelbon 
Vokietijos draugams. Tik:’, 
tarptautinis darbininkų so- ’ 
lidarumas padarys galą fa-" 
šizmui.

! prie ALDLD mokėdami tikį dienraščiai ‘‘Laisvė’Lir ”Vil- 
'po 10 centų, bet knygų ne- 
gauna, d kurie nori gauti, 
tai privalo mokėti $1.50.

nėra išgarsintas.’ Apart 
duoklių, naujas narys turi

nis” ir todėl ALDLD nepri
siėjo daug leisti.

Yra patirta, kad daugelis 
musų nąrįų neperskaito iš
leistas knygas. Gal kaip ku
riems jau atsibodo jos, gal 
bųti, t^del, kad prie knygos, 
skaitymo reikia!geresnio 
prisirengimo ir daugiau su-

rektorius,” pareiškęs, kad su______________ ___  t __  , . _ , . .
bus priimta apie 4 milionai darbininkų. Na, jeigu tas ir(ir kuopos uždeda speciales prisirengimo ir daugiau su- 

duokles, pavyzdžiui II aps- sidomėjimo. Gal būti Cent-būtų, tai ką tai reiškia? Kur gi pasidės kiti 13-ka milio- 
nų bedarbių? Ką jie veiks? Tačiaus, nereikia apsigau
ti, negaus keturi milionai bedarbių darbų su ateinančiu 
rudeniu.

Roosevelto administracijai kuomažiausiai bedarbių rei
kalai rūpi. Jam rūpėjo ir teberūpi tiktai kapitalistų kla
sės reikalai. Paimkit bile vieną iš jo patiektų ir kongrese 
priimtų bilių. Katras iš jų tarnauja darbininkams? Nei 
vienas! Visi atkreipti prieš darbininkus; visi už turčių 
interesus. Pradedant su pačiu Roosevelto pirmuoju žing
sniu, bankų uždarymu ir atidarymu, ir baigiant su pas
kiausiu jo didžiuoju bilium, t. v., Industrial Recovery 
Act, visi yra atkreipti prieš proletariato interesus.

Ypatinga: kongresas užbaigė savo sesijas, paskirdamas 
$230,000,000 būdavo j imui laivyno—36 naujų šarvuot
laivių !

Šis- žygis, daugiau negu kas kitas, parodo, kur link 
Roosevelto administracija žygiuoja ir kas jai rūpi. Kuo
met milionai darbininkų pusbadžiai gyvena, tai valdžia 
skiria ketvirtadalį biliono dolerių ruošimuisi prie naujo 
imperialistinio karo, nekreipdama jokio domesio į bedar
bių šiurpulingą padėtį!

Komunistų Partija pareiškia, kad likimas, bedarbių ir 
dirbančiųjų darbininkų priklauso nuo jų pačių veiklumo 
ir kovų už savo interesus. Ji pareiškia, kad šiuo tarpu 
labiaij, negu kada nors, būtinai reikalinga sudaryti 
bendras darbininkų ’frontas. Reikia ręikąląuti,7 kad 
būtų saukta nepaprasta* J. V. kongreso sesija ir pfriimtas 
Darbininkų Apdraudos Bilius Bedarbėj (Workers’ Unem
ployment Insurance Bill), kurį prieš tūlą Idiką patiekė 
bedarbiai. * ,. 1 <. J

Eiliniai ADF ir Soc. Partijos nariai privalo nepaisyti apšvietoš. 
savo lyderių, bet stoti su kovojančiais darbininkais ir ne- 
atlaidžiai reikalauti sušaukimo nepaprastos J. V. kongre^ 
so sesijos priėmimui Bedarbėj Apdraudos Biliaus ir, pa
galiais, socialės apdraudos biliaus, sūlyg kuriuo būtų ap
mokama pensija ne tik bedarbėje esančiam darbininkui, 
bet it ligoj, ir senatvėj.

ADF ir Soc. Part, lyderiai jau po kelis kartus atsisakė! 
nuo bendro fronto. Jie bando sulaikyti ir eilinius narius. 
Juos gąsdina, baugina, reikalaudami nesidėti su komu
nistais. Tai darydami, tie lyderiai trokšta pasitarnauti

kričio ribose naujas n^yys i’as nepajėgė leisti patrau- 
privalo sumokėti net $2.25 kiančias knygįąs. Bet fak- 
mokesčių. Tai jau perdaug tas yra, kad daugelis narių 
ir tas- daugelį darbininkų neperskaito ALDLD išleis- 
sulaiko nuo stojimo į mūsų 
organizaciją.

Narinė duoklė nėra dide
lė. Pabrangus paštai ir po- 
pierai bei kitoms reikme
nims ją negalima sumažinti. 
Mažinimas narinių duoklių 
—reikštų mažinimą klasinės 
apšvietos. Ar gali dirban
tis darbininkas bei darbinin
kė pamokėti $1.50 į metus? 
Žinoma, kad gali ir už tai 
gauna kelių dolerių vertės 
knygų. Pavyzdžiui Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo nariai sumoka į me
tus po $2.40 ir tai atlieka 
vien v tik kląsiniais sumeti
mais—apgynimui darbinin
kų kovotojų. > Mūsų draugi
ja, apart klasinio , kovos 
darbo, dar leidžia, įų khygas 
ir bent koĮ^sį šhniąžiniftiaš. 
narinių' duoklių—dms siiiha- 
žinimas prdugijos* iždo J ?ir, 
kartu sumažimmąfe kiąšihes

Reikia būtinai sunfąfeįnti 
įstojimą. Jis, / neturi / Jbūti 
didesnis; kaiįį 10 centlį; ar
ba 5 centai. Taipgi reikta 
apriboti apskričių ir kuopų

kapitalistų klasei ir sulaikyti savo narius nuo kovingė- 
į. jimoJ'

i Kompartijos CK. šaukia visus savo narius ir simpatiza- 
toriuk nepaisant visokių skerspainių, eiti pas įvairių or
ganizacijų darbininkus ir kviesti juos stoti su kovojančiu 
proletariatu .už. pačius greičiausius ir .būtiniausius . dar
bininkų interesus!

tas knygas. Tas yra nege
rai ir neina Draugijos nau
dai. Vien barimu už ne- 
skaitymą narius, dalyką pa
taisyti negalima. Reikia 
surasti būdai, kad ne vien 
ALDLD nariai, bet ir arti
mi jų draugai, lauktų sekan
čio Draugijos leidinio, * kad 
sudomėjus juos.

Gauta nuo visos eilės kuo
pų pasiūlimai, kad ALDLD 
leistų mėnesinį žurnalą ir 
knygas. Reiškia, kad kny
gų būtų leidžiama mažiau, 
o jų vietoje leisti žurnalą. 
Šį klausimą išspręs ALDLD 
suvažiavimas. ‘ Bet reikia 
pakalbėti apie naudą leidi
mo žurnalo; . -,

- Aiškus dalybas, ..jeigu mes 
pradėsime leisti žurnalą,; tai 
bus/ nau j a :• kryptis gyvavime, 
ALDL Draugijos. Žurnalas 
gali sudomėti j daugiau;, na
rių, ? jį gads į tankiau. ’ Jo 
perskaitymui I nereikalinga 
prisirengimo. Jis galės pa
siekti ne tik narius, bet ir 
mūsų simpatikųs. Jis turė
tų būti panašus CiPriekalui,” 

Bet jokiu būdu mes nega- 
specialių duoklių uždėjimas, i lėsime leisti mėnesinį žurna- 
Apskričio ir kuopos naudai 
negali būti didesnė mokes
tis, kaip 5 centai, tai yra 
per kuopą ir apskritį. Juk 
mūsų kuopos ir apskričiai 
veikimą finansuoja ne iš na
rių specialių duoklių, bet iš 
savo bizniškų parengimų. 
Dar reikia atminti, kad be
darbiai yra nuo duoklių Apa- 
liuosuoti. 1932 metais pa-

lą. Pirmas dalykas, mums 
štokuos literatinių spėkų— 
jo apdirbimui. Antras,da
lykas, bus stoka ir finansų. 
Nustoti visai leisti knygas 
ir brošiūras, o leisti tik 
žurnalą negalima. Kas gi 
tada mums leis knygas? Iš 
kur gausime pamatinį mok
slą? Kelti narių duokles — 
negalima. Prie ’dabartihių

Tarptautinė Kovos Diena prieš Fašizmą;
Masiniai Dalyvaukime Demonstracijose

■ Birželio 24 d. fbus, tarp- 
taukūė kovos 'diena prieš 
fašizmą. Visų šalių prieš- 
fapistiniai n u s i s t ačiusieji 
darbininkai, po vadovyste 
K. P., dalyvaus masinėse de
monstracijose kovai prieš 
fašizmą, šioj šalyj vokie
čiai darbininkai organizuoja 
suyienytą frontą priešfašis- 
tiniam veikimui. Socialistu 

v

Partijos New Yorko^Brook- 
lyno ir Elizabetho skyriai 
sudaro bendrą frontą su Ar- 
beiter Kranken ir Sterbe 
Kasse, kuris turi 60,000 na
rių; Arbejter Turn ir Sport 
Bund, Saengerbund, Natur 
Freunde ir kitos didesnės 
organizacijos, kurios turi 
savo skyrius kituose mies
tuose, ragina, kad visi dėtų
si prie suvienyto fronto 
prieš Vokietijos fašizmą. *

nepaskelbė, o nepaskelbė to
dėl;, kad jie jų hėtųi’i. Bet 
jiems jokių dokumentų ir 
nereikia, jeigu tik Vokieti
jos ir kitų šalių darbininkai 
neparodys organizuoto pasi
priešinimo, tai Hitlerio bu
deliai tuos Vokietijos darbi
ninkų v.ądus nužudys.

Jungtinėse' Valstijose hit- 
perininkai irgi pradėjo kelti 
savo galvas augštyn. Kelios 
savaitės atgal Hitlerio agen
tai buvo nuvykę į Newark, 
N. J. Ten jie bandė organi
zuoti “Draugus Nūujos Vo
kietijos.” Kaip tik Newar- 

Iko darbininkai apie tai su
žinojo, jie surengė demon- 

Šiame bendrame priešfą- straciją ir juos išvijo.Užper- 
šistiniame fronte aktyviai 
dalyvauja ir K. P. Vokiečių 
Frakcijos Biuras. Komitetai 
mobilizuoja darbininkus ne 
tik vokiečius, bet apskritai 
darbininkus kovoti prieš 
žiauriausią darbininkų prie- 
šą-hitlerįzmą. . .. ■»* į; 

» ; s ? ■’ f ' k ■ !■ ' 5 - ‘ t-į : • j
■; šiandien jaū desęįkartūk
stančių, ne ’ tik komupistų, 
bet ir , kitų ipriešfąšistiniai 
nusistačiusių d a r b in inkų, 
randasi Vokietijos' kalėji
muose bei koncentracijos 
yietosę. Nekurįem iš jų grę- 
sia l’imtas pavojus. 'Komu
nistų Partijos vadų draugų 
Thaelmann’o, Torgler’io, Di- 
mitroff’o, Popoff’o ir Tan- 
nev’o gyvybei tikrai gręsia 
pavojus. Hitlerio budeliai 
juos pasiryžę nužudyti už 
tai, kad būk jie yra kalti pa
degime Reichstago. Hitle
rio agentai sako, kad jie ra
dę ir dokumentus Kari Lieb- 
knechto name, tai yra K. P. 
Centre, kuriais tikrai galimą 
įrodyti kaltė K. P. vadų. Jie

S; RUOŠKIMĖS PASTOTI 
i. KELIA KARUI
j EASTON, Pa.—Wm. Whar- . .

■ įton kompanija gavo užsakymą"
■ pagaminti virš 1,000 orlaivinių 
bombų, sveriančių po netoli 
2.00 (?). Darbininkai priver
sti neišsakytai greitai išdirbti 
^itas bombas,* nežiūrint,' kas:.: 

■'atsitiktų.' ■ .
žadėjo tuos-dokumentus vie-1 Randami suklaidintų 
šaį paskelbti, bet jau trečias . v , _ .mėtęsis 'kai jie tą | ^ipV?anydami. šian—

mą. padalė, .vienok tų doku-;daug daugiau- mašinerija -■ ' 
rneptų ir po šiai, dienai dar jštpbkihta'J Laike pereito

i darbi- • 
’ ninku, manančių, kad’ karas , 

Tai diktokai-

ro tokius užsakymus ėmė 
vaįtes laiko pagaminti, o d a- ' 
b’artiniu laiku i pagamina į ke-"' 
lias dienas.

Darbininkams kitokios išei
ties neliko, kaip tik organi-*”-’ 
zuotis ir skelbti kovą prieš ; 
skubos sistemą ir susiorgani- ■ 
žavus atsisakyt gaminti tokius _ 
žmogžudingus ginklus delei 
karo, gimdančio darbo klasei, 
vargą, skurdą ir mirtį.

Darbininkas.

eitą nedėldienį, birželio 11 
d./ jie, hitlerininkai, turėjo 
mąsinį mitingą Philadelphia, 
Pa., kur sakoma, kad daly
vavo apie 2,000. Ne tik kad 
turėjo .mitingą, bet taipgi 
mąršavo gatvėmis, daugelis 
išįjjų fašistinėse uniformose, 
po Į pilna- policijos protekci
ja: i ■

Po vadovyste < tūlo Art 
Smith, paties save pasiskel
busio generolu, bandoma su- 
budavoti organizacija kaip 
ręmimui Hitlerio , Vokie
tijoj, taip ir .kovai .prieš 
komunistinį veikimą . čio- 
nai Jungtinėse • Valstijo
se. Kituose miestuose, 
kur tik randasi didesnis 
skaičius vokiečių ateivių, 
taip pat bus bandoma orga^ 
nizuoti hitlerininkų organi
zacijos plėtimui fašistinės 
propagandos ir agitacijos 
tarpe darbininkų.

Kad pastoti kelią tam be- 
kbliančiahi ‘ galvą ’ fašizmui, • 
darbininkai, intelektualai ir

Visi Traukite į Kom. Partijos 
15-to Distrikto Pikniką, 
Sekmadienį, Birželio 25 

WATERBURY, CONN. 
« f M *-•

Birželio 25 d. įvyksta Komu 
riistų Partijos 15 distrikto pik- • 
nikas Lietuvių darže Water- . 
bury, Conn. Pradžia . 12 vaL 
dieną.* Bus plati ir įvairi- pro-... 
grama: dalyvaus garsūs Uk-.i- 
rainų ir žydų chorai iš New* — . 
Haven, Conn., ir Vilijos Cho- . 
ras iš Waterbury. Bus ir kito- * 
kių žaislų., Naudingiausia bus 
praleisti laikas sękmadĮeAį725 
d.* biržejio tai nųvąžiudjąnt Į. 
Komunjstų Partijos 15-to Dūs-’,’ 
trikto . pikniką, kuris ‘ įvyks 

‘gražioje^ vietoje, Lietuvių Par-*" 
ke, kuris randasi palei pątį 
ežerą. , Vieta, piknikam graį-;_ 
žiausia< visoj Conn, valstijoj... 
Galėsite linksmai .pra'lęisįi lai-' A 
ką tyrame ore ir kartu.parem- 
site Komunistų Partiją,... kuri 
yra vienintelė partija, kuri va- \ 
dovauja kovpm už darbininkų 
klasės reikalus. Taigi bukite 
visi. '

J. St

Privertė Pakelti Algas
KENOSHA, Wis. ■— Sim~ 

mons Bed kompanijos dar
bininkai išrinko komisiją, 
kuri pareiškė bošams, . kad 
jeigu algos nebus pakeltos, 
tai darbininkai eis į -streiku 
Bosai pabijojo streiko; ir 'AP 
gas pakėlė ant 15 nudšP • •
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Trečiadienis, Birž. 21, 1933 Trečias PuslapisA. L. D. L. D. ŽINIOS
Antro Apskričio Konferencijos RezoGucijos

REZOLIUCIJA MOŠŲ VEIKI
MO KLAUSIMU

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Liter. Draugijos II Ap
skričio kuopų atstovai, susi- 

* rinkę į konferenciją birželio 
18 d., 1933 m., Cranford, N. 
J., atsižvelgę į dabartinę mūsų 
veikimo padėtį, kreipiame visų 
mūsų apskričio kuopų ir na
rių domę į sekamus klausi
mus :

judinimą. Visos revoliucinės 
darbo unijos, spauda ir K. 
P. nugrūsta požemiu. Deset- 
kai ir šimtai K. P. vadų ir ki
tų revoliucinių darbininkų su
kimšti ilgiems metams į kalė
jimus — keletas jau nužudyta.

Liet. Kom. Partijai visas or
ganizavimo ir p r o p agandos 
darbas prisieina vesti slapta. 
Vienok, nežiūrint tų visų sun
kumų, K. P. varo savo dar
bą pirmyn. LKP šiandie daug 
tampriau susirišus su darbo 

(masėmis, negu pirmiau kad 
buvo. Sov. Sąj. 15 metų su
kaktuvių paminėjimas, 1-mos 
gegužės apvaikščiojimas ir da
lyvavimas streikuose ir kitose 
kovose tatai patvirtina.

Šiais metais sueina 15 metų

BESIARTINANT ALDLD ti literatūrą. Jeigu mes pa- siųskite savo sumanymus

SUVAŽIAVIMUI
(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Narių Verbavimas

jėgsime sudomėti mūsų lei- ALDLD Centrą, 
diniais narius, tai daugiau

kų ir į ALDLD eiles. , 
Suvažiavimas jau netoli. ■ 

Kiekvienos kuopos, kiekvie-

ALDLD CK. Sekret.
46 Ten Eyck St.,

F. G reek a $1.00, J. Gecevičius 
$1.00; o V. Mikalopas 50c. ir 
.J. Daugirdas 50c.

Kurie aukavo! šiam svar
biam dalykui, draugai, tariu 
juru visiems ačiū.

Kuopos Narys.

Būtinai prisieina pakelti no apskričio ir nario par-
ALDLD nariais. Dabar la-
bai daug yra darbininkų, 
kuriuos reikia įtraukti į 
ALDLD. Neaugimas na
riais išaiškinamas ne vien
tik tuom, kad knygos nebu- Pratimų, 

jų nuomone

eiga susidomėti ALDLD 
reikalais. Jeigu kuopos 
prisius skaitlingai delegatus 
į suvažiavimą, jeigu apskri-, 
čiai, kuopos ir pavieniai na
riai prisius kuodaugiau-, 
šiai sumanymų, savo minčių, 

nurodymų, kas 
! yra taisytino,

LOWELL, MASS.

1. Kad būtų galima sėkmin
giau kovoti už tuojautinę pa
šalpą bedarbiams, už įvedi
mą bedarbių apdraudos darb
davių ir valdžios kaštu, už 
trumpesnes darbo valandas, 
prieš algų kapojimą ir prieš 
kitas kapitalistų klasės veda
mas atakas numažinimui dar
bininkų gyvenimo normos iki 
žemiausio laipsnio, tai darbi
ninkai turi sudaryti bendrą 
frontą. Įvairiose vietose mū
sų apskričio ribose jau prasi
dėjo bendro fronto judėjimas. 
Mes raginame kuopas ir na
rius aktyviai darbuotis toli-. 
mesniam bendro fronto vysty-; 
me. Dėkime visas pastangas ! 
įtraukti į bendrą frontą kiek-1 
vieną .lietuvių organizaciją, su
sidedančią iš darbininkų, ne
paisant politinių bei tikybinių 
įsitikinimų. Taipgi tuo pačiu 
sykiu dėkime pastangas suda
ryti bendrą frontą su įvairių 
kitų tautų darbininkais.«

2. Sprendžiant iš raportų 
konferencijoj, mūsų kuopos ir 
nariai iki šiol pęrmažai prisi
dėjo prie kovos už Tom Moo
ney, Scottsboro jaunuolių ir 
abelnai politinių kalinių iš- 
liuosavimą. Mes raginame 
kiekvieną kuopą ir kiekvieną 
narį aktyviau darbuotis, daly
vauti bendro fronto Tom Moo
ney ir Scottsboro jaunuolių iš- 
liuosavimo konferencijose ir 
demonstracijose, apart teikimo 
finansinės paramos tam judė
jimui.

3. Daug kovotojų už darbi
ninkų reikalus išžudė Hitlerio 
ginkluotos fašistinės gaujos 
Vokietijoj; tūkstančius kanki
na kalėjimuose. Gręsia mir
tis Vokietijos revoliucinio ju
dėjimo vadams, Thaelman’ui, 
Torgler’ui ir kitiems. Su įvai
rių kįtų tautų darbininkais tu
rime stoti į bendrą frontą ko
vai prieš fašizmą Vokietijoj. 
Imkime aktyvų dalyvumą 
priešfašistiniam veikime, pa
dėkime rinkti aukas gelbėji
mui terorizuojamų kovotojų 
už darbininkų reikalus Vokie
tijoj, dalyvaukime ir raginki
me kitus darbininkus dalyvau
ti masiniuose priešfašistiniuose j 
mitinguose, konferencijose ir j 
demonstracijose. kimai būtų skaitlingesni, turi-

4. Kad gelbėti Amerikos
smunkantį kapitalizmą iš kri- 
zio, tai Jungtinių Valstijų kon
gresas savo specialėj sesijoj 
perleido eilę Roosevelto admi
nistracijos patiektų sumanymų 
užkrovimui dar didesnės kri- .. , . , . .
zio naštos ant darbo masių. |me d'skusuoti, kuriais turimo

i išanksto 
gauti draugą bei draugę pada
ryti įžangą į diskusijas. Jeigu

kovingesnes darbo unijas. Jau 
dabar dedamos pastangos su ar 
dyti kovingąją kailiasiuvių 
uniją New Yoike ir, pagelba 
reakcinių Amerikos Darbo 
Federacijos ir socialistų parti
jos vadų, priversti darbinin
kus priklausyti bosų kontro- 
liuojamoj unijoj. Tokį pat 
užsimojimą valdžia ir darbda
viai daro ir prieš kitas kovin
gesnes darbo unijas. Mes ra
giname ALDLD 2-ro Apskri
čio kuopas ir narius sudaryti
bendrą frontą su įvairių kitų nuo įsikūrimo Liet. Kom. Par- 
tautų darbininkais kovai prieš tijos ir laikinos Sovietų val- 
Roosevelto administracijos ir. džios Lietuvoje. L. K. P. šį 
bosų klasės puolimus ant dar- istorinį įvykį paminės. Mes, 
bininkų ir darbininkų organi- Amerikos lietuviai darbinin- 
zacijų. Visais galimais būdais kai, irgi turime tinkamai jj 
turime pagelbėti New Yorko paminėti—visur, kur tik gali- 
kovingųjų kailiasiuvių unijai . ma, surengti ]

pramogas, išaiškinant I 
svarbą LKP visose jos vedamo- Į 
se kovose už darbininkų rei-, 

j kalus. Mes turimo teikti Lie- į 
I tuvos draugams materialūs ir j 
(moralės paramos.

Mūsų Šalin Lietuvos fašistinę val
džią I

Lai gyvuoja Lietuvos Komu
nistų Partija!

unijai . ma, 
atmušti ant jos daromas ata- šiaip 
kas.

5. Mes žinome, kad yra la
bai svarbu organizuoti lietu-1 
vių darbininkišką jaunimą iri 
lavinti jaunuolius darbininkiš- ■ 
ko klasinio supratimo, 
apskričio ribose steigiama vie
no menesio vasarinė jaunuolių 
mokykla. Finansiniai ir kito-

, kiais būdais mes pasižadame 
gelbėti jaunuoliams, kad mo
kykla būtų pasekminga. Taip
gi mes raginame tėvus, kurie 
turi paaugusius vaikus, būtinai 
siųsti į minimą jaunuolių mo
kyklą.

6. Mūsų kovoje už žmoniš
kesnį gyvenimą darbininkų 
spauda lošia labai svarbią ro
lę. Todėl mes raginame kuo
pas ir narius ne tik finansi
niai remti “Laisvę”, “Vilnį”, 
“Daily Worker” ir kitus revo
liucinius laikraščius, bet taip
gi su padidinta energija juos 
platinti tarp darbininkų.

7. Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija yra vadas kovin
gojo darbininkų judėjimo šio
je šalyje. Tik po jos vadovy
be- Amerikos darbininkai gali 
iškovoti iš valdančios klasės 
koncesijas pavidale geresnio 
gyvenimo, tik po jos vadovybe

, Amerikos darbininkų klasė 
galutinai pasiluosuos iš kapi
talistinės vergijos. Todėl mes, 
darbininkai, privalome ją bū
davot!, drūtinti. O geriausiai 

J mes galime ją budavoti, tai 
gauti kuo daugiausiai narių. 
Del to mes raginame kiekvie
ną mūsų organizacijos kovin
gąjį narį ir narę stoti į Komu- . 
nistų Partijos eiles. Mes ragi
name ALDLD kuopas, priklau
sančias prie 2 Apskričio, sa
vo susirinkimuose diskusuoti, 
apkalbėti, kurie kuopos na
riai turėtų stoti į Komunistų 
Partijos eiles.

8. Kad mūsų kuopų susirin-

me padaryti juos žingeides- 
| niais. Todėl mes patariame vi
soms kuopoms dėti pastangas, 
kad laike susirinkimų būtų ir 
diskusijos parinkta tinkama 
tema. Dabar yra eilė svarbių 
dienos klausimų, kuriuos turi-

Kongresas suteikė prezidentui i P^Tnt, savo žinojimą 
pilniausią galią valdybos turėtų i.Rooseveltui

vesti kapitalistų klasės atakas
► ant darbininkų, uždėt naujas

taksas, 1
algas, nustatyti darbo valan-

kapoti’ darbininkam Paįarvsime ,su8!rinki™’_ Žin’ I 
d^vereU^arbi^nkua i&iži- Ilima,ir šio to pasimokinti tai

geidesniais, kuriuose būtų ga-1
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dėti savo ekonominių organi
zacijų (darbo unijų), imti po 
militarine disciplina prie vers
tino darbo jaun. bedarb. ir 1.1. 
Taip vadinamas Nacionalis 
Pramonės Atsteigimo Aktas 
(National Industrial Recove
ry Act), kurį kongresas priė
mė ir pavedė prezidentui pil
niausią galią jį vykdinti, yra 
fašidtinio pobūdžio įstatymas 

k a p s a ugojimui kapitalistinių 
pelnų, atkreiptas prieš darbi
ninkų klasę, prieš darbininkų

ne tik patys kuopų nariai dau
giau lankys susirinkimus, bet 
ir pašalinių darbininkų dau
giau gausime į savo eiles.

REZ. LIETUVOS REVOLIU
CINIO JUDĖJIMO RĖMIMO 

KLAUSIMU
Lietuvos darbininkų klasė 

pergyvena sunkų žiauraus 
smurto ir teroro laikotarpį. 
Smetonos kruvinojo fašistinė 
valdžia persekioja kiekvieną 
revoliucinių darbininkų pasi-

s s

Ivo patraukiančios. Pri 
daugiausiai prisidėjo mūsų veikimą, 
apsileidimas, nepaisymas, j įnešti knygų 
neįvertinimas ALDLD svar-'ramon, tai suvažiavimas ga- 
bos. Daugelyje kolonijų. lės tuom pasiremdamas nu
yra kuopoje bent 15 narių,I tiesti teisingą veikimo tak- 
o susirinkimus nelaiko. Kaip tiką ir atneš Draugijai nau

dos. Niekas negali kokiu 
tai stebuklingu būdu perma
tyti, nujausti nedateklius ir 
trukumus ir nurodyti kas 
reikia taisyti ir kaip taisyti, 
kaip tiktai tą gali atlikti vi
sas ALDLD aktyvas, visi 
veiklūs draugai ir draugės, 
visos kuopos ir nariai. To- 

ir

ric to kaip gerinti ir plėsti mūsų

prakalbas bei gaji įen aUgfį kuopa? Šis 
suvažiavimas turės išdirbti 
planus, kaip daugiau akty- 
vizuoti ALDLD kuopas, 
kaip padaryti jas veikles
nes ir kaip įtraukti daugiau 
darbininkų į mūsų organi
zaciją. Žinoma, tas labai 
daug prigulės ir nuo to,

Kas naujo 
leidimo prog-

kaip mes nusistatysime leis- del rašykite į spaudą

Iš LDS įvykusio Susirinkimo
Birželio 11 d. susirinkimas 

atsibuvo 110 kuopos. Nors na
riais mūsų kuopa neskaitlin
ga, bet keli tarimai praėjo ge
ri. Pirmiausia, nutarėm daly-1 
vauti Pirmo Apskričio piknike į 
25 dieną birželio, Maynard, j 
Mass. Išrinkta iš veiklių na-1 
rių komisija bosą paimti. Mū-j 
sų k p. paaukojo kanarką ap
skričio piknikui.

Porą narių išrinkom organi-I 
zatoriais, draugus E. Gecevi- j 
čiutę ir V. Mikalopą verbavi- Į 
mui naujų narių į mūsų kuo-1 
pa. Aš manau, pasekmės bus 
neblogos per vajaus mėnesius 
—centras numažino įstojimą. 
Bus lengviau gauti naujų na
rių į Susivienijimą.

Mūsų darbuotoją E. Gecevi- 
čiutę pasiųsim delegate į kon
ferenciją jaunuolių Brookly- 
nan 3 d. liepos. Kadangi mū- į 
sų k p. mažai turi pinigų, keli I 
draugai paaukavo padengimui 
keliones lėšų : S . Paulionka 
$1.00, F. Kaladinskas $1.00, į

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys 
kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto 

“L A I S V Ė”
427 Lorimer StM Brooklyn, N. Y.

Ko 10

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 rO 

šies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-
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TRECIAS METINIS PIKNIKAS
RENGIA L.D.S. PIRMAS APSKRITYS

Nedelioje, 25=tą Dieną Birželio-June, 1933VOSE PAVILION PARKE, MAYNARD MASS.
PIKNIKO PRADŽIA 12-tą VALANDĄ. PRO GRAMOS PRADŽIA 4-tą VALANDĄ PO PIETŲ

Programoj dalyvaus: LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS iš Montello, Mass.; LIETUVIŲ LAVINIMOSI RATELIO 
CHORAS iš Norwood, Mass.; AIDO CHORAS iš Worcester, Mass.; LAISVĖS CHORAS iš So. Boston, Mass; prakalbą sakys 
TONY VASARYS iš Montello, Mass.

ŠOKIAMS GRIEŠ GARSIOJI MASSACHUSETTS ORKESTRĄ Iš MONTELLO, MASS.
Šiame piknike turėsim smagumo visi—jauni ir seni, važiuokime visi! Valgių ir gėrimų nesivežkit, nes rengėjai turės visko 

pakankamai ir patenkinančiai. Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.

L.D.S. Pirmas Apskritys.
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ketvirtas Buslapis Ureciadienis^ Birž. $1, 195$

FIODOR GLADKOV 1 Vertė D. M. ŠOLOMSKAS ALDE Draugijos 15 
Apskr. Narių Domei

jau

ro-

jome, o jis žuvo. Nuplaktas Gubatyj ta
rė: “Nuimkite mano marškinius.” Nū- 
ėmėme. “Padarykite iš jų vėliavą, tai bus 
jūsų vėliava. Taip draugai, taip kazokai, 
taip kovotojai, tai jūsų tikra vėliava. Tai 
mano ir jūsų.kraujas! Aš jau mirštu. Im
kite tą krauju apšlakstytą vėliavą, tai bus 
jūsų vėliava, tai bus toji vėliava, kuri jus 
parves namo, pas bolševikus, mūsų' bro
lius. — Taip sakė mūsų vadas kazokas Gu
batyj. Ir tai yra jo marškinių šmotas, tai 
mūsų vėliava iki kapo. .Aš ją laikiau pa
slėpęs prie savo krūtinės, saugojau, saugo
jau, kad nepamatytų. Ir žiūrėk, drauge, 
kokia tai vėliava, plevėsuoja mums ant

(Tąsa)

—Jūs atvykote žiauriai tyčiotis ir kan
kinti mus! Jūs manote, jūs laimėjote, eh, 
—jis supurtė galvą,—perdedate! Mes jau
nuoliai, o jaunuoliai nežino baimės. Taip, 
tai pragaras! Tai nuodai! Bet kam tas, kad 
mes jau senai užnuodyti? Taip, man da
bar jūsų smūgiai jau visai neskaudūs. Taip, 
jie neskaudūs ir kitiems... Taip, aš 
baigiau,—povaliai apsisuko ir nuėjo.

Čibisas nusijuokė:
—Taip, jūsų teisybė. Bet veltui jūs

dote savo drąsumą. Jūs jau užtektinai 
žinote, kaip gerai mes mokame jus mušti. 
Argi ne tiesa? Jūs negalite mums išmetine- džiaugsmo ir priešams ant baimės! 
ti, kad tai ne tiesa.—Čibis primerkė akis,- 
ir veidas jo pasidarė labai rūstus — Atmin- • 
kite, kad mes jums nekeršijame. Mes ko
vojame už didelius idealus—už komuniz
mą. O keršintojus mes naikiname, kaip 
prasikaltėlius. Pas mus yra geras malu-!
nas del nepaklusnių permalimo: tą jūs dar p vėliava, 
patirsite.

Oficieriai tylėjo ir veidai jų buvo išbalę, j 
Čibisas pažiūrėjo į saulę; jo veidas pasi
darė blaivesnis ir jis tarė:

—Varde Sovietų Respublikos dirbančių
jų piliečių mes atleidžiame jums! Atidaryta 
šalies durys jums. Jūs savo spėkas priva
lote atiduoti Sovietų Respublikai!...

Daugiau nieko nebuvo galima girdėti. 
Kaip perkūnas trenkė džiaugsmo balsai. 
Rėkė. Šaukė. Bėgiojo. Tartum visi proto 
neteko. Lindo prie Čibiso, atidarytomis 
1 •* 1 • • 1 — • 1 • 1%/Tl

ALDLD 15 Apskričio pus
metine konferencija įvyks 25 

sykiu su 
Delegatai visi tu^į

d. birželio (June) 
pikniku.
stengtis laiku pribūti.

Konferencija prasidės 10 v. 
ryte; lutes pasibaigti 2 vai. po 
pietų. Jeigu pasitaikytų lie
tinga diena, tada konferenci
ja bus laikoma Clevelande 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 E. 79 St. Draugai de
legatai, stengkitės pribūti lai
ku. Pikniko vieta—Bedford, 
Ohio.

Apskričio Piknikas
Piknikas įvyksta geram lai

ke, pačiame vasaros gražume; 
tikimės, kad ir diena bus gra-

Broad Sts. kas 15 minučių ei
na BERLYN BUS ir daveža vi
sai arti pikniko vietos. Per
važiavus trekes, ant sekančio 
sustojimo reikia išlipti ir eiti 
tiesiai vieną bloką iki tilto.

Automobiliais: Pervažiavus 
Delaware tiltą, važiuokite 
White Horse Pike keliu iki 
Union Avė.; paskui sukite po 
dešinei į Laurel Ave. ir va
žiuokite tiesiai iki tilto; per
važiavę tiltą, sukite po dešinei 
ir ten pikniko vieta.

Kviečia LDS 5 Kp.

CHESTER, PA.
ALD Literatūros Draugijos 30 kp. 

rengia išvažiavimą, kuris įvyks bir
želio 25 d., 11 vai. ryte, Village 
Green, Pa., prie pat Swimming Pool. 
Rengėjai kviečia visus Chesterio ir 
apielinkčs lietuvius atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Nuo šio iš
važiavimo priklausys pasiuntimas de
legato į draugijos suvažiavimą. Kvie
čia Rengėjai.

(145-147)

me, nes bus išduotas raportas iš 
apskričio konferencijos ir ^turėsime 
išrinkti delegatą į, Draugijos suva
žiavimą. Todėl nepamirškite visi da
lyvauti susirinkme.1

Sekr. P. Poškus.
(144-145)

i Jj Rėkavo kazokai, mosavo rankomis ir virš 
jų galvų plevėsavo raudonas audeklo šmo
telis. Glėbas nusiėmė plieninę kepurę, ir jis 
pasidarė į juos panašus.

—Taip, ištikro stebėtina vėliava... bran- 
. Štai aš iš darbininku ir buvau 

komandieriuni raudonojo pulko,—kalbėjo
; Glėbas.—Jūs dar nepamiršote tas velniš
kas dienas? Ar matote, kaip to fabriko 
kaminai iki pat debesų išsikišę? Ten buvau 
kalviu ir dabar esu darbininkų pirminin
kas. Mes savo šiomis rankomis sumušėme 
generolų Denikino ir Vrangelio armijas. 
Savo krauju sudeginome priešus.
mūsų vėliava? Taip,—raudona, o jos užpa-;No- 
kalyje štai tas fabrikas ir kiti. ____
dar stovi. Jis jau atidarė savo elektrines 
akis. Kas jam jas atidarė? Mes. Mums 
kliudė, bet mus niekas negali nugalėti. Štai

Draugai, stengkitės būti vi
si nariai ir kitus savo draugus 
darbininkus atsiveskite.

Piknike bus gera programa, 
kurią išpildys Corleto Kliubo 
Choras po vadovyste jaunos ir 
gabios draugės T. Laurušaičiu- 
tės.

Tikimasi draugų iš kitų ko
lonijų, kaip tai, Akrono, 
Youngstowno, o gal ir iš kitų. 
Piknikui vieta gera. Muzikan
tai grajys visokius šokius. Prie 
įžangos tikietų duodama ge
ras praizas, kurį paaukavo d.

Nužudė tris Rašytojus
SHANGHAI, šio miesto 

kruvinoji, policija nužudė 
draugus Tin-Tingu Nian, 
Tin-Ling ir Tin-Shu-Sheng, 
tris proletarinius rašytojus. 
Visi trys nužudyti be jokio 
teismo.

PLYMOUTH, PA.
LDS . 60 kuopa rengia puikų pik

niką, kuris įvyks birželio 25 d., ant 
upes kranto. Bus geri muzikantai 
ir taipgi skanių valgių ir gėrimų. 
Todėl visos apielinkčs darbininkai 
yra kviečiami atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką. Komisija.

(145-147)

CLEVELAND, OHIO
Tarptautinio Darb. Apsigynimo, 

liet. kp. susirinkimas perkeltas ant 
panedėlio, 26 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, Liet. Darb. svetainėje, 920 
E. 79th St. Šiame susirinkime pri
valome dalyvauti visi. Atsiveskime 
naujų narių.

Valdyba.
(144-145)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių kapinių bendrovės susirin

kimas bus laikomas nedėlioj, 25 d. 
birželio (June), 2 vai. po pietų, sve
tainėje 40 Ferry St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti. Bus raportuoja
ma apie 30 gegužės iškilmę, kur dai
navo Aido Choras ir kur drg. Siur- 
ba pasakė prakalbą. • Komisijos su
pratimu, visas darbas, rodosi, buvo 
atliktas kuo puikiausiai. Ką apie tai 
mano kiti draugai, laukiame jūsų 
nuomonės išgirsti susirinkime. Komi
sija į šį susirinkimą turi pribūti 
1:30 vai. po pietų į svetainę ir suves
ti, padaryti tvarkią suvadą organi
zacijos knygų. Katrie iš draugų es
ate skolingi už lotus, malonėkite už
simokėti, nes ant Skolų auga pro
centai ir jus apsunkina.

Sekr. J. Staskevičius.
(144-146)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 21 d., LDP Kliube, 
8 vai .vakare. Draugai ir draugės, 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki

DETROIT, MICHIGAN.:
Aido Choras ir LDS Jaunuolių 21 

kuopa rengia didelį naktinį pikniką 
(Moonlight Picnic) Saimano Urbanto 
Darže—Beechnut Grove, June 24, 
1933. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 15c. Bus visokių įvairumų. 
Kviečiam visus ir visas atsilankyti.

Bendras Komitetas.
(142-145)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEW JERSEY VALSTIJAI
Nedėlioj, 25 birželio, 10 vai. ryte, 

Linwood Grove, Metuchen, N. J. 
(ant Lincoln Highway), įvyks Ko
munistų Partijos. 14-to Distrikto pik
nikas su dainų ir sporto programa. 
Šokiai prie geros muzikos.

(145-146)

SOCRA
BRAND. A

Važiuokite iš Cleveland© į 
Kokia i Bedfordą; iš ten imkite kelią 

pervažiavę gelžkelį, 
“sainas”, rodančias į 

Iš Akrono (?) No.

8;
Jis dabar

burnomis ir akimis. šaukė Čibisas, Mecho-i matote, ten ant kalno darbą, vagonėlius?
• X- 1 — • 1 — 1 i.! _vą ir Sergiejus. Šaukė ir Glėbas, o ką i 

šaukė—nesigirdėjo nei vieno žodžio. Vie
nas kareivis su pliku petim gulėjo ant grin
dų ir verkė. Kitas iš džiaugsmo smarkiai’• 
koliojosi.

Sergiejaus drebėjo rankos ir kojos ir jis 
atsitraukė į šalį. Judėjo laivas ir siūbavo 
bokštai... Židki kalbėjosi su anglų kapito
nu. Kapitonas drebėjo, ir jo dantyse pyp
kė. šokinėjo; akys buvo kaip pelėdos. Bet 
jis norėjo save suvaldyti. Pridėjo ranką 
prie kaktos ir verbliūdo žingsniais nuėjo 
linkui tiltelio. Židki žiūrėjo j jį ir garsiai 
juokėsi. Jis žinojo, kad kapitonas jautė-' 
si, kaip blakę suvalgęs—jų išvežti baltieji 
su tikslu atvežti atgal kaipo priešai ir už
pulti Sovietus,—džiaugėsi, kad juos lei
džia grįžti į Sovietų žemę, kaipo išplaktus 
vaikus.

pikniką.
—; iš Youngstowno, manau 
geriausia važiuoti į Bedford 
iš ten tas pats kelias, kaip 
Clcvelando— No. 8.

i;
iš

NEWARK, N. J.
Masinis mitingas klausimu ar 

Jungtinės Valstijos pripažins Sovie
tų Sąjungą, įvyks ketverge, 22 bir
želio, 209 Ferry St. Kalbės J. B. 
Matthews ir Norman Tallentirc. Pra-. 
sides 8 vai. vakare. Visi darbinin
kai dalyvaukite.

Raudonoji Vėliava
Minia apsupo Glėbą. Prieš jį stovėjo vei

das veidan kazokas su suplyšusiais drabu
žiais, basas, ir barzda jo begaliniai susi
vėlusi. Jis rankose laikė šmotelį raudono 
audeklo. Susigrūdę kareiviai ir kazokai...

—Štai raudonoji vėliava... Nors tai pa
prastas audeklo šmotelis, taip ir tau, drau
ge, atrodo. Bet žiūrėkite į ją ne akimis, 
o širdimis, kalbu jums, draugai: tai mūsų 
kūnas, mūsų kraujas, mūsų širdys! aš 
kazokas, taip, kazokas... Taip kazokai Do- 
no^ Uralo, Kaukazo—visi buvo kovingi. 
Taip, visi ėjome sunkiu keliu. Argi ne tie
są sakau, draugai?

—Tiesą! Taip, kazoke!—šaukė minia.
Kazokas suglamdė raudoną audeklo šmo

telį ir vėl išplėtė prieš Glėbo akis... Ant 
jo, saulei šviečiant, matėsi aiškios kraujo 
žymės. ’ ’ į

—Taip, kodėl tai marškinių šmotelis? Ir 
kodėl kruvinas, ar nuo užmušto, ar ką?— 
klausė Glėbas, paėmęs j rankas.

—Taip, kraujas nuo pat širdies... Mūsų 
kraujas...

Ir minia vėl sunkiai atsiduso. Kaip gir
tas, akimis vedžiojo kazokas. Sunkiai at
sidusęs pasakojo:

—Taip, Galipoli pusiausalyje,—jis tarė: 
Po velnių viskas, vyručiai, važiuojame na
mo. Visi namo. Tai buvo mūsų vadas 
kazokas Gubatyj. Sugriebė jį ir mus. Ir 
visus nuvarė išžudyti. Plakė šampolais... 
Plakė jį, mane ir kitus. Mus plakė iki 
kraujo, o jį kapojo iki kaulų. Mes išgi-

Ateis naktis, ir elektros šviesa apšvies fa
briką, miestą ir mūsų namus... '

r—Tai taip, mes visi parvažiavome dirbti.! 
Taip, Kaįp mūsų, taip • ir kitų šalių tur-l 
čiams—darbas baisus, kaip nuodai. TaipJ delegatosūvažtai'imą7o''57 
jau yrą.. • O mums. . Mes darbininkai,— 
kalbėjo vienas kazokas.
i Gretą stovėjo penki anglai jūreiviai ir 
rūkė pypkes. Mirkčiojo, klausėsi ir tartum 
jie'Suprato. . Glėbas kalbėjo ir į juos ir žiū
rėjo. Pamojo savo plienine kepure, pasi
kvietė juos arčiau.

—Na, anglai, eikite prie mūs. Pasikal
bėsime, kaip darbininkai.

Jūreiviai apsidairė, ar juos nemato jų 
komandieriai. Priėjo ir pridėjo rankas 
prie kepurių, atiduodami pagarbą.

—Na, anglai, supraskite, nesuprasdami 
mūsų žodžių. Aš—bolševikas—ir dūrė plie
no kepure sau į krūtinę, ten,—dūrė plieni
ne kepure linkui miesto ir fabriko. O kur 
jūsų bolševikai? juk jūs darbininkai.

—Bolševikai “good”—proletarai!—suri
ko jūreiviai, pypkes išsitraukę.

—Ar matote? Darbininkai visur atsiduo
da vienu oru. Ar tiesa “English”? Kokis 
pas jus, anglai, yra svarbiausias žodis? Ko
kis yra jums, darbininkai anglai, bran
giausias žodis?

Vienas jūreivis išėjo rir atsistojo greta 
Glėbo. ' Jo veidas ir rankos raudonos nuo 
saulės. Išsitraukė pypkę, iškėlė ją virš 
galvos ir garsiai, iškilmingai sušuko: 
' —Kom-in-tern!
(Kom- 

jūreiviai.
Glėbas

—Štai draugai, kad suprąntab Matote 
kad ir kalbos nemokant, o galima- susikal
bėti. Matote, 'kad jie viską supranta.— 
Glėbas nutvėrė jūreivio 'ranką ir smarkiai 
kratė ją. Kajokas su raudona vėliava iš
ėję į priešakį.

—Draugai, štai aš į juos pusiau angliš
kai atsikreipsiu. Na, anglai, pavelykite 
man tarti žodį. Klausykite, anglai, eikite 
mūsų keliu ir jūs, ir jūs turite būti bolše
vikai! Išvykite pas velnio motiną savo ko- 
mandierius, kam jie jums? Komandierius 
pakarkite ant laivo bokšto, o laivą perduo
kite Sovietų Rusijai!

Jūreiviai sužiuro ir nusišypsojo. Glėbas 
padėjo vienam ranką ant peties ir, žiūrė
damas į akis, pradėjo:

. ,, , ^Daugiau bus)
f. * / * ' f i ' .

ALDLD Suvažiavimas
Suvažiavimas jau visai arti, 

j Kiek teko patirti, pavienės 
i kuopos vargiai galės pasiųsti

Į kp, davė sumanymą, kad ap
skritys siųstų delegatą. 57 kp. 
pasiūlymas priimtas.

Delegatai bus renkami ap
skričio konferencijoj 25 d. bir
želio.

Apskričio komitetas atsi
kreipia į visus ALDLD narius, 
kurie turi mašinas; gal kurie 
važiuotumėt ir nuvežtumėt de
legatus. Apskritys prisidės 
padengimui kelionės lėšų, pa
gal sutartį. Kurie manytumėt 
vežti delegatus, kreipkitės pas 
drg. P. Nemurą, 15210 Luc
know Ave.

ALDLD Sek. D. Petrauskas,
1451 Clermont Road, 

Cleveland, Ohio.

PH1LADELPIA, PA.

įn-tern “oįrait ’.’’-^-palaikė jį kiti

iš .džiaugsmo trenkė batu į laivo

LDS 5-ta Kuopa Rengia Pik
niką ir Organizuoja Busus į 
Laurel Springs, 25 d. Birželio

šiame piknike bus nupigin
ta per pUsę kainos įstojimas 
seniems ir jaunuoliams, kurie 
norės įstoti į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą.

Bus gera programa: dai
nuo Lyros Choras, šeško or
kestrą grieš šokiams. Bus ge
ro alaus, užkandžių ir sporto.

Bušai Išeis 12 :30 < vai. po 
pietų iš 99.5 N. 5th St., Phila., 
tik už 45 ,centus į abi puses.. 
Visi draugai ir draugės, pri
būkite anksčiau laiko ir pa
remkite mūsų pikniką. Kuo
pos nariai visi raginami kuo 
daugiausiai įtraukti į pikniką 
žmonių. Registruokite žmo
nes ir praneškite pas drg Rai
nį, 114 W. Thompson St., Phi
la.

KELRODIS: Iš Philadelphi
jos, persikėlus Market St. Fer

ton gatvekarį ir važiuokite 
apie 45 minutes iki Laurel 
Road. Išlipus, eikite po deši
nei apie 7' ^minutes; perėję 
tiltą, ir vėl sukite po dešinei, 
ten ir pikniką rasite. Iš Phi
ladelphijos, nuo Filbert in

Demonstracija prieš fašistini tero
rą Vokietijoj įvyks subatoje, 24 d. 
birželio, C vai. vakare, Military Park. 
Kiekvieno darbininko būtina pareiga 
dalyvauti toje demonstracijoj.

(145-147)

PHILADELPHIA^ PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

5 kp. rengia pikniką nedėliojo, 25 d. 
birželio (June), Laurel Springs, New 
Jersey. Philadelphijos ir apielinkčs 
lietuviai yra kviečiami skaitlingai da
lyvauti šiame piknike ir paremti LD 
S 5 kuopą. Yra organizuojami bu- 
sai, kad pigiau nuvažiavus į pikni
ką. Bušai važiuos nuo 995 N. 5th 
St., 12 vai. bus pirmas—paskutinis 2 
vai. po pietų. Į abi puses 45c. Nuo
širdžiai kviečia,

Liet. Darb. Susivienijimas.
(145-147)

ALDLD 10 kp. susirinkimas bus 
pirmadienį, birželio 26 d., Rusų na
me, 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. 
Visi nariai ateikite, nes daug svar
bių tarimų yra aptarti ir malonėkite 
užsimokėti už šiuos metus, nes tuoj 
bus gatava kita knyga šių metų var
du “Spalis.” Ir nepamirškite naujų 
narių atsivesti.

Sekr. Jul. Vaitkus.
(145-147)

ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 25 d. birželio 10 vai. ryte, 
po num. 143 Pierce St. Draugai, bū
tinai turime dalyvauti šiame susirin
kime, nes yra daug svarbių dalykų 
del apkalbėjimo. Iš praeito susirin
kimo irgi paliko keletas svarbių ta
rimų. Kurie dar neužsimokėjot, pa- 
sistengkite užsimokėti, nes pinigai 
labai reikalingi. Taip pat katrie ne
galite pasimokėti, ateikite pasiaiš
kinti. Taipgi gaukime naujų narių, 
įstojimas tik 25c; TŪetįnė mok. $1.65. 
Draugai, kurie turėjote blankas au-' 
kų rinkimui del jaunuolių, grąžinkite 
į kuopą šiame susirinkime.

(145-147)

CLEVELAND, OHIO
Komunistu Partijos 6 Distrikto 

metinis piknikas įvyks Fourth of Ju
ly (4 liepos), White Stump Picnic 
Ground,25-ta stotis, Kinsman Road. 
Įžanga tik 10c. Puiki ^sporto ir dai
lės .programa, geri kalbėtojai sakys 
prakalbas, Ąnt vietos bus virti pie

štus ir vakariene už žemą kainą. Im
kite Kinsmah Rd. karą iki galo lini
jos ir 154th ^St.i Nuo čia transporta- 
cija bus veltui. Automobiliais važiuo
kite Kinsman Rd. iki 25th stoties, 
nuo čia sekite iškabas.

(145-147)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9-to ir LDSA 6-to Apskri

čių piknikas įvyks sekmadienį, birž. 
25 d., Harley Springs pušyne. Bus ; 
gera ir įvairi programa, prakalbos 
lietuvių ir anglų kalbose dainuos vie
tos Lyros Choras ir merginų okte
tas iš Wilkes Barre, šokiams grieš • 
šauni orkestrą. Bus skanių valgių 
ir saldžių gėrimų. Piknikas prasidės 
10 vai. ryte, programa bus 4 vai. 
po pietų. Tad visi virš minėtų or
ganizacijų nariai ir visi darbininkiš
ko judėjimo rėmėjai būkite patys 
šiame parengime ir kvieskite kitus 
atsilankyti. Rengėjai.

' ' (145-147)

ROYAL STURC^
FILLETS .«

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TŲR^ĘITĘ

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

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

Scrantono Kalendorius

bro-

“LAISVES” PIKNIKO REIKALAI

mus laukiaCALIFORNUOS AUKSAKASIAI
995

Streikai

APLA 25-tas Seimas Prasidės Birželio 25

ir

Sukniasiuvės Streikuoja

šokius '< 
Subatoj 
po pietų 
nakties;

po 
su- 
vė-

jaunuolis J. 
tinkamai per- 

gerai, kad

Be
ll a-

tai šių 
iš tolimų 

iš Chicagos, 
tt. ir visos

HARTFORD, CONN.

Busas išeis nuo 59 Park 
St. Kaina į abi pusi $1.75. 
Tuojaus kreipkitės į viršui 
nurodytą vietą ir užsiregis
truokite.

rų kelių, kada

WILKES BARRE, PA.
Turime žinių, kad jau 

yra suorganizuota 10 pasa- 
žerinių mašinų, kurios atvež 
Aido Chorą į “Laisvės” pik
niką. Neabejojame, kad su 
Aido Choru atvyks ir jo rė
mėjai.

Taipgi pirmu sy- 
oktetas, kuris 
Choro jauni-

SCRANTON, PA.
Turime pranešimų, kad 

busai atvyksta ir iš Scran
ton, Pa., bet neturime nuro
dymų, kas komisijoj ir iš 
kur busai išeis. Prašome 
greitai apie tai pranešti.

troškėjams, ypatingai aukso. 
j ieškotojams, ^keltis į Calif, su

Californijos valstija yra pa
garsėjus ne tik savo saulė
tumu, bet ir aukso iškasimu.

Apie virš šimtmetis atgal, 
kada dar susisiekimas buvo

susirinkimo. Taigi 
scrantoniečiai turi, 
gali, šaukti susirin- 
pažangių organiza-

Prašome draugų įsitemyti, 
kur yra prirengti busai va
žiavimui į “Laisves” pikni
ką, kuris įvyks 2 d. liepos, 
Ulmer Park, Brooklyn, N.Y.

PHILADELPHIA, PA.

Komisijos antrašai: A. 
Gedviliutė, 5509 Saybrook 
Ave., Phila.; A. Urlakiutė, 
2314 E. Margaret St., Phi- 
la.; B. Ramanauskienė, 
N. 5th St., Phila.

karionė su gera programa. 
iPirmadienyj bus sesijos per 
visą dieną ir vakare mano- 

I ma Seimas užbaigti.
APLA nariai, kad ir nede-

Apie Kovą su Provokacija 
ir Šnipavimu

(Tąsa)

Ypatingai dažnai sekliai 
•prižiūrėjimui partijos butų.

išaudojami 
Tuo tikslu 

^žvalgyba samdo sau butus arba prieš ar
ba greta partijos buto. Tą visuomet rei
kia turėt omeny j partijos organizaci
joms. Tokiu būdu, pirma šnipavimo 
šis—tai išorinis sekimas, vykdomas 
gelba seklių.

Savaimi suprantama, kad policija 
ganizdoja specialiai sekimą tų vietų, 
įvyksta partijos organizacijų posėdžiai, o 
taip pat susirinkimai. Tam tikslui ji 
samdo butus, stovinčius greta tos vietos 
arba priešais ją. Tą mūsų partijos orga
nizacijom visuomet reikia turėt omenyj. 

*Tas išorinio sekimo būdas su pagelba sa
vų seklių yra viena iš paprasčiausių šni
pavimą formų.

tSekanti šnipavimo rūšis vykdoma pla
taus žinių rinkėjų tinklo iš įvairių gy
ventojų sluogsnių pagelba. Bendrai po
licija plačiai ir sugebančiai naudojasi šni
pavimu gyventojų pagelba. Policija ver
buoja žinių teikėjus pačiuose įvairiuose 
gyventojų sluogsniuose—tarp advokatų, 
mokytojų, parlamento narių, krautuvnin- 
kų, municipalitetų narių, portjė, tarnų, 
prostitučių ir t. t. Policija dažnai (ir tas 
ypatingai charakteringa Amerikai) grie
biasi šnipavimo su pagelba banditų Sai
kų, su pagelba pačių tikriausių krimina
linių elementų. Taip, pavyzdžiui, stam
biam Amerikos centre buvo toks atsitiki
mas. Tam pačiam name žemutiniam 
augšte buvo—partijos komitetas, o vir
šutiniam augšte—žinoma banditų gau
ja, vedanti visokius užpuolimus, reika- 

. laftijanti išpirkimo pagrobtų asmenų ir tt.
Tas sugyvenimas, kuriam komitetas ne- 
pridavė nei jokios reikšmės, tęsėsi tol,

rū- 
pa-

or- 
kur

kol prie? kompartiją neprasidėjo griežtos 
priemonės. Ir tuomet pasirodė, kad 
svarbiausią medžiagą prieš komunistų 
partiją davė ta banda.

Nekuriose šalyse, ypatingai kolonijose, 
kur policija išnaudoja savo niekšiškiems 
tikslams pasibaisėtiną masių skurdą, šni
pą vimas viens kito tarp gyventojų įgau
na ypatingą plotmę. Pavyzdžiui, Indijoj, 
kur šnipavimas, ugdomas Intelligence 
Service, yra vienu iš Britanijos viešpata
vimo atramų, provokacija įlenda dargi į 
šeimyną ir būna, kad sūnus išduoda tė
vą, tėvas sūnų ir tt. Tokios ilgamečio 
Anglijos imperializmo civilizacijos veiki
mo pasekmės toje šalyje.

Šnipavimą vykdo ir specialė kategorija 
asmenų, galinčių teikt žinias apie partijos 
veikimą, remiantis pažinčia su partijos 
nutarimais ir dokumentais. Kalba eina 
apie policijos įlindimą į technišką parti
jos aparatą, apie pasiųstas arba užver
buotas stenografistes, mašinistes, sekre
torius, sargus, šlavėjas, tarnaites ir tt. 
Pakanka turėt vieną žinių teikėją CK 
aparate, kad gaut per jį visas žinias. 
Pavyzdžiui, yra žinoma, kad vienoj šalyj, 
eilėj metų policija per pusvalandį po CK 
politbiuro posėdžio puikiausiai žinojo tai, 
kas įvyko posėdyj, gaudavo dargi posė
džio, protokolus.

Paprastai šnipų rolę pildo taipgi bur
žuazinių laikraščių korespondentai, kurie 
dažniausiai po priedanga savo korespon
dento bilieto užsiima šnipavimu. Nele
galiose partijose ypatingai reikia kreipti 
domę į butų šeimininkes. Tos “geros ir 
rūpestingos” moterys būna kartais ypa
tingai geros jr rūpestingos ir policijai, 
kuriai ne retai jos suteikia neįvertina
mus patarimus.

(Bus daugiau)

klonis nuo tada likosi pramin
tas mirties kloniu.

Pasiekusieji tuos aukso kal
nus, nenustodami vilties likti 
turtingais, knisosi lyg kurmiai

Menkaprastas, kada dar nebuvo ge- po akmenuotą žemę.
Californijos dalis, keli jų atsiekė tikslą, bet 

kalnynai nebuvo ištirti baltų- didelė didžiuma, paskendę 
jų žmonių, tas kraštas buvo |svajonėse ryt po ryt prisikasti 
apgyventas daugiausia indijo- aukso, gyvena didesniame 
nų ir įvairiausių laukinių gy- skurde, negu bent kokie dar- 
vulių ir žvėrių, kuriems buvo i bo žmonės, 
labai patogios gyvenimui sąly
gos.

Californija turtinga giriom, 
kuriose auga didžiausi pasau
lyj raudonmedžiai. Californi- 
joj randasi senesnių medžių 
negu “pats pasaulis, 
jant pagal pasakišką biblijos I 
metskaitį.

Ši valstija lig ir tikslingai ■ 
gamtos atbudavota tūkstančių ■ 
mylių ilgio kalnų siena, kuri 
skiria Calif, nuo kitų valstijų 
Tuose milžiniškuose kalnuos; 
yra sukrauta galybės įvairiau- j 
šių gamtos turtų, kas ir šutei-1

. Bet jiems niekas 
i kitas negalvoj tik auksas ir 
[auksas; tai didžiausi apjakė- 
iliai, individualistai, kokie gali 
[būti. Apie nieką kitą jie ne- 
Inori galvot; apie sunkaus gy- 
ivenimo būvį jiems neužmink, 
i nes jiems nėra to, kas būtų 

rok u o-1

persunkti. Pusiau nedavalgę, 
apskurę, jei fliri kokią lūšną 
palįsti, joje nėra nei rakandų 
nei jokio žmoniško susitvarky
mo. Viską, ką tik jie turi: 
laiką, energiją, protą paauko
ja rudajam metalui-auksui. 
Didelė dauguma jų užbaigia 
savo vargingą gyvenimą, nera
dę aukso. O tas auksas šios 
kapitalistinės sistemos dievai
tis, kiek jis praryja žmonių 
gyvybių, kiek jis suteikia tur
čiams lėbavimo įvairių praš
matnybių ir kiek jis apgaudi
nėja vargšų darbininkų, ypa
tingai aukso kasėjų, kurie nie
ko naudingo nepadaro, o labai 
sunkiai dirba, bekasdami ta 
uolotą žemelę!

Buvęs Vaikas.

Išrinkti APLA kuopų dele- jas, o vakare bus Šeiminė Va- 
! gatai turi nepamiršti, jogei 
Seimas prasidės birželio 25, 

j lygiai 10 vai. ryte (šviesos 
kS paskatinimą Įvairiems turtų I ‘al)l’ymol laiku>• Visi turSt« 

laiku pribūti.
Seimo vieta: Lietuvių Moks-gagatai, kviečiami Seime daly-

tikslu rasti daug aukso ir likti lo Draugijos svetainė, 142 Orr vauti. Kuriems tik f inkybės 
turtingais. Važiuodavo gru- St. (tarp 2100 
Upėmis . - karavanais prastais Pittsburgh, Pa 
keliais. Kelionė būdavo sunki ' r 
Ir užimdavo daug laiko, pakol Į mi tiesiai vykti į svetainę, 
pasiekdavo tuos aukso kalnus; r 
nemažai tokių keliauninkų žū
davo kelionėje. • įvyks iš vakaro. Tie delegatai i Svarbiausiu Seimo klausimu

Tarpe minimų kalnų randasi kviečiami vykti tiesiai į Lietu-I bus subalansavimas pašalpos

Fifth Ave.), leidžia, turėtų tie dalyvauti, 
______Sekmadienio kad daugiau susipažinus su 

■ ryte atvykę delegatai kviečia- [savo organizacijos reikalais ii 
prisidėjus prie jos stiprinimo.

Kai kurie tolimesnių koloni- Svetainė pakankamai erdvi, 
ijų delegatai, suprantama, at-jvlsi atsilankę galės tilpti.

klonis keletą šimtų pėdų že-jvi Darbininkų Kliubą, 1335 
miau jūrų paviršiaus. Ten la- > Medley St. (prie Reedsdale ir 
bai karšta; tai yra antra karš-! Manhattan St.), N. S. Pitts- 
čiausia vieta pasaulyje: karš-į burgh, šeštadienio vakare ten 
tis siekia 137 laipsnius F. Ta
me klonyje neauga nei jokis 
augmuo. Būrys keliauninkų 
bandė pereiti tą klonį del su
trumpinimo kelionės, bet varg
šams nepavyko: žuvo visi nuo 
karščio *ir troškulio. Tasai

bus komitetas, kuris priims de
legatus, suteiks jiems nakvy
nes ir vakarienę. Taipgi mi
nimoj vietoj šeštadienio va
kare bus gražus vakarėlis.

Sekmadienį Seimas turės
priešpietine ir popietinę sesi-

fpndo, kuris dabar deficitą 
neša. Kai kurios kuopos su
teikia gana gerų tam sumany
mų. Centro Komitetas taipgi 
turi pasiūlijimų. Suprantama, 
delegatai visus pasiūlijimus 
apsvarstę padarys tinkamus 
žingsnius prie to fondo suba
lansavimo, kad jisai atsipildy- 
tų ir kad nariai nebūtų nu
skriausti, kad nereikėtų spė-

LAtŠVfe Penktas Puslapis

cialių mokesčių dėti; , ’
Taipgi bus nemažai konsti

tucijos pataisų. - Visi pasiūliji- 
mai, suprantama, reikės nuo
dugniai apsvarstyti. Bus daug 
ir kitų svarbių klausimų ap
svarstyti. Todėl stengkimės 
Seime skaitlingai dalyvauti.

APLA Centro Sekr.
J. Gasiūnas.

Naujai Kapoja Algas 
Pašto Datbinfakanis

WASikiNG'foN. — Roo- 
sevel't’o valdžia nepalieka

neuždavus smūgio smul
kiems valdžios tarnauto-

Sukilo Bedarbiai

PORT ANGELES, Wash. .
—Išėjo į streiką darbininkai
prie verstino pašalpos dar
bo. Jie reikalauja padidini-

SCRANTON, Pa. — čia 24 
ir 25 d. birželio Scrantono be
darbiai rengia 
Runo farmos. 
dės kaip 4 vai. 
sis iki vėlumai 
rytojaus prasidės 10 vai. 
ir taip pat trauksis iki 
mai nakties, 
lių Farinėlių orkestrą.

Kaip girdėjau šnekant 
darbių Tarybos komiteto 
rius, tai yra renkama visokių 
gėrimų ir užkandžių mūsų pa
rengimui. Kurie vaikščioja po 
biznierius, sako, kad jau gana 
daug suaukota alaus ir įvairių 
valgių. Taigi visko įvalias 
turėsime. Likęs nuo parengi
mo pelnas bus panaudotas pa- 
sirandavojimui kambarių, kur 
bedarbiai galėtų laikyti mitin
gus.

Liepos 1 d. čia šaukiamas 
masinis mitingas; tik valandos 
ir vietos negaliu pasakyti vie
nas be 
draugai 
kaip greit 
k imą visų 
cijų ir draugijų ir nutart, kaip 
ir kur mes tą masmitingą turė
sime laikyt. Mat, čia pribus 
jaunuoliai, kurie važiuoja į 
nacionalį suvažiavimą, įvyk
siantį Brooklyne, N. Y. Gal 
reikės vakarienes ir nakvynes 
parūpint tiem mūsų ateities 
žiedam, kurie stoja į proleta
rų eiles, ir pastatyt tvirtą pa
matą pirmutiniam jų suvažia
vimui. Kaip girdėt, 

| jaunuolių pribus 
kraštų, kaip kad 
Phila,delphijos ir 
apielinkės.

Taigi, draugai, 
didelis ir skubus darbas; žiū
rėkime, kad mes nepasirody
tame atsilikę. Turime pasiro
dyt, kad dar ir Scrantonas yra 
ant žemlapio.

Liepos 9 d. čia Scrantono 
Jaunuolių Lietuvių D. S. kp. 
ir Sporto Kliubas rengia pikni
ką ant J. Runo farmos. Pra
sidės 12 vai. .dieną. Bus viso
kių žaidimų ir pamarginimų, 
tarp kitko ir virvės traukimas 
ženotų su pavieniais. Taigi 
mes, jaunuoliai, užkviečiame į 
savo pikniką ir prašome, kad 
organizacijos tą dieną nereng
tų kitų parengimų, o kad visi 
būtų pas mus. Taipo • pat 
kviečiame ir svečius iš visos 
apielinkės. Už jų atsilanky- 
ma mes išanksto tariame šir- v
dingą ačiū.

Rugpj. 27 d. yra šaukiama 
konferencija visų centralinių 
ir vietinių pašalpinių draugijų Į ninku ir virš 15 dirbtuvių, 
ir kitų organizacijų; taipgi 
yra pakvietimas ir lietuviams, 
kad ir mes turime per tą lai
ką prisirengt ir nors po vieną 
delegatą iš kožnos organizaci
jos atsiust į minimą konferen
ciją. Dar yra laiko, bet žino
kite, kad laikas greit bėga.

Čia jau mes turėjome vieną 
susirinkimą 10 d. b. Svarbą 
laiką .pranešiu vėliau.

No. 3 Korespondentas.

ant J. 
prasi-

i ir tę-
o ant

. dieną
i vėlu-

Grajys italų

CHICAGO, Ill. — Aštuoni 
šimtai juodveidžių ir balt- 
veidžių darbininkių suknia- 
siuvių išėjo į streiką Sop- 
kins Dress kompanijos. Taip 
pat penki šimtai sukniasiu- 
vių streikuoja dviejose ša- 
pose kitoj miesto dalyj. Dar
bininkėms vadovauja In
dustrinė Adatos Amatų 
Darbininkų Unija.

Apie Koncertą, Jaunuolius ir 
Streikus

Birželio 4 L. D. Choras davė 
koncertą, kur gelbėjo išpildyti 
programą ir kiti chorai, kaip 
finų ir ukrainų. Apie visus 
dalyvius programoj nerašysiu, 
nes daug vietos užimtų, o 
pažymėsiu lietuvius.

Pirmiausiai LD Choras 
vadovyste Olive Rufiutės 
dainavo Internacionalą ir
liaus kitas 5 dainas, kaš gerai 
išėjo. Po soprano solo daina
vo drg. A. Levanienė ir Pe
čiulienė; baritono solo—d. J. 
Babičius. Ch. Jakas, kuris dar 
pirmu sykiu pasirodė ant stei- 
čiaus, paskambino ant Hawai
ian gitaros, 
kiu pasirodė ir 
susidarė iš LD 
mo narių.

Pirmininkavo 
Arminas, kuris 
statinėjo. Labai 
jaunuoliai aktingiau eina prie 
mūsų judėjimo.

Visa programa išėjo neblo
gai, tik gaila, kad ne visi da
lyviai atsilankė. Bet čia tai 
ne rengėjų kaltė, ir publika 
malonės nerūgoti.

Dar žymėtina, kad buvo dvi 
trumpos prakalbėlės ir rinktos 
aukos delei gynimo su
areštuotų ir primuštų jaunuo
lių, kurie dalyvavo prieškari
nėj demonstracijoj 30 d. gegu
žės San Diego, Calif. Aukų 
surinkta lygiai $12. Visiems 
aukotojams ačiū.

Koncertas viskis žvilgsniais 
nusisekė gerai.

Susidomėjimas Jaunuolių 
Suvažiavimii

Liet. darb. organiacijos su
sidomėjo šaukiamu liet, jau
nuolių suvažiavimu liepos 3 
d., Brooklyne, N. Y.

LDS 35 kp. ir ALDLD 145 
kp. nutarė pasiųsti pasveiki
nimus ir aukų po $2. Be abe
jonės tą gerą pavyzdį paseks 
ir kitos draugijos.

Jaunuoliai nuo savęs taipgi 
tarėsi pasiųsti pasveikinimą, 
nes delegatą siųsti pertoli. žy
mėtina, kad vietos pirmeiviškų 
tėvų vaikai (abiejų lyčių) pra
dėjo rūpestingiaus dalyvauti 
darb. judėjime, ypač prie L 
D Choro. Tik gaila, kad ap
krauti mokyklų darbais, nega
li tinkamai veikti. Valiaus rei-a 
kės daugiau kas apie juos pa
rašyti.

jams taip pat. Štai pašto 
masteris ponas Farley įsa
kė visiems darbininkams 
pasiimti po devynias dienas 
verstinų vakacijų be jokio

nio pašalpos už darbą ir at
metimo klausimų, kurie sta-

tomi bedarbiams pirma, ne
gu duodama jiems pašalpa. 
Yra viso 80 klausimų, į ku-

! riuos bedarbis turi atsakyti, 
atlyginimo. Tuomi valdžia '

,. .v v, j u- • k i Pašalpą gauna tiktai visai atima is pašto darbininkų , 1 &
apie $9,500,000. ' elgetomis virtę bedarbiai.

NEW HAVEN, CONN.

Busas išeis 7:30 vai. ryte, 
nuo Humphrey ir Wallace 
Sts., kelionė i abi pusi $2. 
Komisija: B. Medelis, 114 
Nash St., Aldona Waitkevi- 
čiutė 288 Wallace St. J. Di
džiūnas, 247 Ashmun St., J. 
Patkus, 161 View, St. Norin
tieji važiuoti,' tuoj aus kreip
kitės pasl viršuj pažymėtas 
ypatas.

antrašai:
Pas

ELIZABETH, N. J.
Visiems, kurie važiuosite 

j “Laisvės” pikniką.
Kurie mylite draugišku

mą ir linksmai laiką pra
leisti “Laisvės” piknike, tai 
kiekvienam yra proga užsi
registruoti kas vakarą LDP 
Kliube, 408 Court St., 7:30 
vai.1 ' Ydkare. Suaugusiems 
kelionė ten ir atgal $1; vai
kams 50 centų.

Prašome draugų greitai 
pranešti iš tų vietų, kur yra 
organizuojamos mašinos ar 
busai, kurių augščiau nėra 
pažymėta.

Šį kelrodį paduokite busų 
šioferiui.

Šiuomi laiku, kuomet gyve
nimo reikmenys taip augštai 
pradėjo kilti, tai darbininkai, 
nebegalėdami pragyventi gau
tu mizernu mokesčiu, paskel
bia kovą. Tik pasibaigė dra
bužių siuvėjų ir valytojų strei
kas, kur darbininkai laimėjo, 
kaip šį rytą (birž. 13 d.) ra
kandų apmušinėtojai (uphols- 
teriai) paskelbė generalį strei
ką, kuris paliečia 500 darbi

Iš dirbtuvių delegatų ra
portų pasirodo, kad 95% išė
jo į streiką, tik keli bosų sė
brai pasiliko dirbti. Tas rodo 
gerą darbininkų vieningumą. 
Tik reikia žiūrėti, kad šiame 
streike nebūtų išdavystės iš 
vadų pusės, nes šį streiką va
dovauja ADF Unija, kuri nėra 
širdinga darbininkų užtarėja. 
Niekas tiek streikams neken
kia, kaip vadų išdavystės. Tą 
turi suprasti darbininkai ir bu
dėti.

Kitas reiškinys, tai policijos 
ir įvairių nusamdytų mušeikų 
puolimai. Kad ir dabar, dar 
mes nespėjome išeiti įstreiką, 
o jau kompanijos pasišaukė 
būrius detektyvų, kurie slan
kioja po šapas ir išeinamas 
duris; manė, kad darbininkai 
išsigąs ir neis streikuoti. Bet 
apsiriko. Darbininkai, maty
dami, kad žvaigždėti mušeikos 
slankioja, dar labiau pasipik
tino ii’ susicementavo vieny
bėm

Koresp. M. P.

NEWARK, N. J.

Komisijos
Miškis, 135 Adams St.
jį kasdieną galima užsire
gistruoti. Ketvergo vakarais 
galima užsiregistruoti laike 
Sietyno Choro praktikų, ^180 
New York Avė. Kaina į abi 
pusi bus apie 50c ar 60c.

Drg. G. A. Jamison pra
neša, kad Newarke jau 
užsiregistravusių arti 
ypatų važiuoti busais.

yra
100

PATERSON, N. J.

Komisijos antrašai: J. 
Matačiunas, 107 Putnam 
St., F. Buslavičius, 120 La
fayette St., S. Vilkas, 293 
River St., J. Bimba, 111 E. 
Holsman St. Visi Patersone. 
Bušai išvažiuos 11 vai. die
ną nuo Lafayette ir Sum
mer Sts.

DIRECTIONS FOR 
AUTOMOBILES:

From New York City, cross the 
Manhattan Bridge and ride down 
Flatbush Avenue to Prospect 
Park. Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay Parkway 
is reached, then turn to the right 
and ride down to the end of the 
road, then turn to your left to 
Cropsey Avenue to the car tracks 
and that will be 25th Avenue. 
There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburg, take the 

14th Street Subway at any sta
tion to Union Square, New York 
City, and change for West End 
Train to 25th Avenue. Those 
taking the Broadway “L” go to 
Chambers Street and take the 
Coney Island train to 36th Street, 
then change for West End Line 
to 25th Avenue. 
New York, 
Line, West 
Square and 
nue. Then 
the park.

From Uptown 
take Subway, B.M.T. 
End Train, at Times 
get off at 25th Ave- 
walk to the right to

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisninotas Graboriuj

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

OE3
0

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 1118
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Rytoj Urmu į Priešfašistinį Mitingą Brooklyne
šį ketvirtadienį brooklynie- 

čiams proga ir prievole sueiti 
į masinį susirinkimą prieš Vo
kietijos,-Lietuvos ir kitų šalių 
fašizmą.

Darbininkiško Pasiryžimo Iškilmė
irdarbininkiškam dienraščiui; 

pik- todėl jie išanksto telkiasi
Laisvės” iškilmę, kad nešti

medžiaginės ir dvasinės

“Laisvės
d., Ulmer Par-
negu bet kuris jai
mūsų dienraš- paramos.

Niekada i Daugelis draugų, tatai ma- 
iškil-' tydami, žiūri kaip į labai svar- 
tiek i bų dalyką—padaryt “Lais-

vietų, kaip:vės” pikniką pasekmingiausiu, 
j ir jie diena iš dienos darbuo
jasi tąja kryptim.

“Laisvės” gi direktoriai ir
I kiti draugai brooklyniečiai de- 
' da pastangų, kad mūsų sve- 
' čiai liepos 2 būtų geriausiai pa

Laisvės” j vaišinti ir palinksminti parink-
Be to, už desėtkų tina tokioms masinėms iškil- ,ferencijoj buvo priimta rezo-

Iškilmingesnis ir svetinges* 
nis bus šiemet 
nikas liepos 2 
ke, Brooklyne, 
pirmiau buvęs
čio metinis piknikas, 
pirmiau savo metinėse 
mėse mes neturėjome 
svečių iš tolimų
turėsime šiemetiniame “Lais
vės” draugų ir rėmėjų pokily- 
je.

Šimtai delegatų į pirmą na- 
cionalį lietuvių jaunuolių su
važiavimą ir i ALDLD suva
žiavimą dalyvaus 
iškilmėje, 
ir šimtų mylių jau šmeruoja-1 mėms programa, 
ma busi^ ratai iš įvairių kolo- | Bus įtekmingas K. Partijos 
nijų valiuoti į tą masinę dar- ' kalbėtojas. Turėsime muzi- 
bininkiško dienraščio demons- i kos ir sporto dalykų; LDS 
traciją, išreikšti solidarumą su New Haveno jaunuolių kuopos 
savo revoliuciniu spaudos or
ganu. Tai bus suplaukimas ge
riausių liet, darbininkų judėji
mo spėkų ir tų spėkų pamaty
mas ir kitiems parodymas.

Niekas taip giliai neįvertina 
spausdinto žodžio reikšmę, 
kaip nuoširdūs veikėjai klasi
nėse darbininkų kovose; jie 
tai nuodugniausiai supranta, 
kaip revoliucinis laikraštis yra 
nepavaduojamas įrankis grum
tynėse už darbininkų reikalus. 
Tie draugai jaučia, kaip sun
ku šiais krizio laika-is verstis

liucija su pasižadėjimu neat- 
laidžiai kovoti prieš fašizmą. 
Vykdykime tą nusitarimą gy
venime. Rytoj vakare visi 
traukime į priešfaįįistinį mi-

Ne visi esame su tuo klau-ltingą, kurį bendrai šaukia 
simu kaip reikiant susipažinę. Brooklyno darbininkų organi- 
Išgirskime tad prakalbą drgJ zacijos. Mitingas įvyks Brook- 
E. Stamso, kuris yra pirminin- lyn Labor Lyceum svetainėje, 
kas Vokiečių Priešfašistinio Willoughby ir Myrtle Avės. 
Fronto. Jis rytoj vakaro pra
kalboj suteiks tikrą istoriją 
žvėriškų Hitlerio darbų Vokie
tijoj prieš darbininkus ir prieš 
tautines mažumas. Iš jo išgir
site dar įdomesnį dalyką — 
kaip Vokietijos darbininkai 
didvyriškai kovoja prieš fa
šizmo žvėrį, nugalėdami visus 
pavojus. Apart Stamso, 'kal
bės S. Bloomfield, Workers 
School direktoriato narys, ir 
kiti.

Lietuviai darbininkai, pri
siminkite, kad Brooklyno or
ganizacijų bendro fronto kon-

Jame ne tik išgirsim pra
kalbų ir kiekvienas galėsime 
dalyvauti diskusijose, bet iš- 
reikšime minių protestą prieš 
fašistinius budelius.

Visi ir visos yra kviečiami ir 
raginami dalyvaut šiame svar
biame masmitinge.

Penktadienį, birželio 23 d. 
bus atvirame ore. demonstraci
nis susirinkimas prieš fašizmą, 
ant-Grand St. Extension. Į jį 
šaukiama socialistai, darbo 
unijos ir visos kitos darb. or
ganizacijos, lygiai kaip ir pa
vieniai darbininkai.

Ir Kunigas Priešingas 
Amerikos Ginklavimuisi

Aptaksuosia 1% Visus 
Miesto Biznierius

NEW .YORK. — Majoro 
O’Brieno valdyba yra privers
ta atsisakyti nuo apdėjimo 
automobilių ir tiltų mokesčiais. 
Užtart' dabar majoras ir mies
tinė ‘lėšų komisija planuoja 
įvesti -tokius “laisnius” visiems 
Didžiojo New Yorko biznie
riams, kad po centą nuo kiek
vieno gaunamo dolerio eitų į 
miesto iždą 
jas 
nuo 
tėtų

Tai būtų nau- 
vcrteivių aptaksavimas, 
kurio daugiausiai nuken- 
smulkieji biznieriai.

Dailydžių Brolijos Vadai 
Laužo Darbininku Streiką

Long Island City tęsiasi 
dailydžių streikas ir pikieta- 
vimas Forest Box and Lumber 
kompanijos po num. 38-56 
Vernon Ave. Streikuojanti 
darbininkai priklauso Ameri
kos Darbo Federacijos unijai, 
Dailydžių Brolijos
246-tam. Bet Brolijos valdy
ba nepripažįsta streiko. Bro
lijos’ organizatorius Wilson vi
sai neduoda susirinkimuose 
kalbėti streiko komitetui. 
Streikieriai supranta, kad jis 
bosų papirktas padėti streiką 
sulaužyti; 1 '

Visi j Forest Park 
Šį Nedėldienį!

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
ialaika praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyt. Ska-> 
nių užkandžių duodame už dykų. 
Kiekvienų šeštadienį, gražus parengi
mai; grajys merginos muzikantės po 
vadovyste Marty Turuta. Įžanga dy
kai. Antrašas, 131 N. 4th 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir 
Bedford Ave. Savininkas John Ju- 
revich.

(141-146)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
o Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA!
417 lAirimer Street, “Laisvės” Nante

BROOKLYN, M. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

nariai eis svetainėje į beisbolo 
rugtynes su Brooklyno LDS 
jaunuoliais. Daįnuos penki 
chorai: Wilkes Barrio Aidas, 
Newarko Sietynas, Elizabetho 
Banga, Great Necko Pirmyn 
ir Brooklyno Aido Choras; 
šokiams be perstojimo grieš 
dvi orkestros: Meno Orkestrą 
iš Elizabetho ir Wm. Norris 
orkestrą iš Brooklyno.

Vieta—Ulmer Park Music 
Hall, prie 25th Avenue galo, 
Brooklyn, N. Y.

Įžanga tiktai 35 centai.

Alus Nepagerina Val
gyklų Apyvartos

NEW YORK.—20 narių 
Restoranų Savininkų Draugi
jos, susirinkę Astor viešbutin, 
kalbėjosi apie tai; ąr- ai,ųš ^pa
gerino jiems biznį. Pasirodė, 
kad valgyklose * pardavinėja
mas naujas alus • nedidina 
įplaukų. Gerdami alų, dau
gelis prie valgių negeria ka
vos, O kava atsieina savinin
kui pigiau, nekaip alus. Be 
to, sako, alų gerianti mažiau 
maisto ima. Alus, vadinasi, 
nesugrąžina Roosevelto žadė
tos gerovės.

Ne vien iš šiaip inteligentų 
j randasi vis daugiau, kurie pa- 
i laiko darbininkų pusę kovoj 
i prieš karą; pasitaiko ir dvasiš- 
! kių, kurie priešingi ginklavi- 
j muisi ir imperialist, karui. 
Tai yra atspindis revoliucinių 

i darbininkų kovos prieš karą, 
taipo pat atbalsis vargo, kuri 
neretai gauna kęst ir žemes
nioji dvasiškija šiais krizio lai
kais. Todėl, pav., metodistų 
episkopalų kunigas C. Everett 
Wagner pereitą sekmadienį iš
drožė pamokslą prieš Roose- 
velto statomus naujus 32 karo 
laivus.

Kun. Wagner pareiškė, kad 
tie laivai statomi apgynimui 
Arherikos imperialistų reikalų 
užsienyj ir bauginimui kitų 
šalių. Jis pastebėjo, jog kuo
met tūkstančiai bedarbių badu 
miršta, tai valdžia eikvoja šim 
tus milionų dolerių, besireng
dama į karišką skerdyklą.

G. R.

IDA 17 Kp. Susirink

Nušovė Vaikina tik To
del, kad Jis Matė 

Žudeikas

— Pereito 
gengsteriai
J. Schnee: 
tiltu. Vie-,

Visi nariai, dalyvaukite šia- 
susirinkime, nes turime 

dalykų aptari- 
atsiveskite ir

me 
daug svarbių 
m ui. 
naujų

Taipgi 
narių.

(1'14-145)

MIRĖ ROSE PASTOR
STOKES

Frankfurte, V o k i e tijoj, 
mire Rose Pastor Stokes, 
pagarsėjusi revoliucinė Am
erikos darbininkų veikėja. 
Ji buvo nuvažiavus Vokieti
jon gydytis atkaklia vėžio li
gą. Nuo tos ligos draugė 
Stokes ir mirė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 2 Apskr. Komiteto Posėdis
ALDLD 2-ro Apskričio Komiteto 

Posėdis įvyks penktadienyj, birželio 
(June) 23 d., 7:30 vai. vakare, “Lais- 

, vės” name. Visi komiteto nariai bū- 
ikite šiame posėdyj, idant būtų gali- 
1 ma padaryti pilną atskaitą iš perei
to apskričio pikniko.

j A. Gilman.
(145-146)

Tr.rptrulinio Darbiu. Apsi-| 
gynimo lietuvių 17-tos kuopos 
susirink imas įvyks trečiadienį 1 
birželio 21 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje.

Draugai ir draugės, būkite 
visi susirinkime. Turėsime ap
svarstyti daug-svarbių dalykų, 
taip pat apie “Labor Defen
der” žurnalą, kuris bus nupi
gintas nuo 10 centu iki 5c.

Nauji nariai, kurie prisira
šys prie TDA ir užsimokės įsto 
jimo 25c., tai 'fans 
“Labor Defender)” 
slams už dyką;
kės 5c. įstojimo, 
merį.

Tad ateikite ir 
kurie suprantate 
organizacijos.

Nariai; kurie nepasimokėję, 
užsimokėkite, draugai, ir bū
kite aktyviai nariai.

žurnalą
5 mėne- 

o kurie mo- 
gaus 1 nu-NEW YORK, 

lokalui i šeštadienio naktį 
nušovė butlegerį 
ties Williamsburg

J nintėlis žmdgus, kuris žmog-1 
žudystę matė, buvo J. Schloss, 
22 metų amžiaus, trokininkas. 
Idant Schloss jų neišduotų, tai 
piktadariai pasignebe jį, issi- t
vežė automobiliu į Freehold, v ' ,
N. J.,- apielinkę, nužudė ir iš- oka Algų Bedarbiams 
metė į krūmus —Tokią istori- prje Pašalpinių Darbų 
ją apie šią dvigubą zmogzti- r r
dystę sudaro detektyvai.

prisirašykite, 
svarbą šitos

dvi

PAJIEŠKAU PARTNERIO j valgy
klos biznį, arba parduosiu visų biz

nį, jei pirkėjas to reikalaus. Tam 
bizniui vieta labai gera jau daug me- 

I tų kaip valgykla čia laikosi. Dau
giau informacijų sužinosite, kada at
silankysite apžiūrėti: 23 Bridge St., 

' Brooklyn, N. Y.
(145-147}

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Oldsmobile mašina 

de-luxe couch, 6 cilinderių, įva
žiuota 30,000 mylių. Parsiduoda pi
giai ,nes savininkas apleidžia šių šalį, 
kreipkitės šiuo adresu: Paul Stira, 
103 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

(144-149) 
PARSIDUODA ’ GROSERNĖ: lietu- i 
viais, lenkais ir rusais apgyventoje 
vietoje, galima daryti gerų pragyve- ■ 
venimą. Mylinčiam tų biznį gera . 
proga. Parduodu todėl, kad turiu 
du biznius.

(142-148)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamų kaina 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus) i 
duris, langus1 ir gonkas. Patys 
atliekame visą dailydės (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos.

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

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

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.

-----+

Brooklyne:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.

■ So. 4th and Havemeyer Sts-
I Bedford Ave. and So. 5th St.

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

FOTOGRAFAS
Biuomi pranešu «avo kostume- 
riams, kad perkaliau saro studiją 

naujon vieton* 
po numeriu 
512 Marion 8t., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

1187 
j 223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

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

fSergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei- 
| kite delei savo 
I sveikatos išty- 
1 rimo, o jums 
J bus išaiškinta, 
1 kaip jūs fiziš- I kai stovite.
I Odos NušašiS- 
f jimai, Nervų 
' Ligos, Abelnas 

Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaa ir rhroniAkns vvrų ir 

moterų linas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir klapunto

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

ir Mėšlažarnės _ „ . _
i girnas bei Reumatiški 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. Z IMS
iiioiAsnttiiST.iir.
I larn 4tii Avė. ir Irving Place
I Isisteiges 25 metai
J Valandos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT ‘‘LAISVI?’
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 25 d., įvyks ALDLD 1-mos 
kp. ir Aido 
važiavimas.

Draugai, 
išvažiavime, 
nimas j galės žaisti
Bali,” o suaugusieji galės pa
sikalbėti; atsigerti narzano ir 
alaus.

Šį kartą turėsime mažą 
programėlę, kurią išpildys Ai
do Choras.

Todėl, draugai, remkime A 
LDLD 1-mos kuopos ir.- Aido 
Choro išvažiavimą. .

Choro bendras iš-

visi dalyvaukite 
jauni ir seni. Jau- 

'‘Volley

NEW YORK. — Per 
savaites jau nemokėta algos Į 
šimtams bedarbių, kuriems bu
vo duota pašalpiniai miesto 
darbai—padirbėti desėtką die-1 

i nų mėnesyj su $4.50 alga už 
NEW YORK. — Jūrininkų’| dieną.

Industrinė Unija turės iškilmę | Gatvių valytojams ir įvai- 
ir sykiu prieškarinę demons- Į riems kitiems reguliariams 

miesto darbininkams nukirsta 
25

Paremkime Jūrininkus

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

Telephone. Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LA I1)0 TUVI Ų 1)1 R UKTORIUS

Išbalzamupja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijomsj 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. I

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

...

traciįą birželio 25 d., Star
light Stadiume.

Jūrininkų organizacija turi 
labai tamprių ryšių su kova 
prieš karą; jos svarba šioj 
srityj yra nepaprastai didele.

Visi darbininkai turėtų pa
remti tą revoliucinių jūrinin
kų parengimą, skaitlingai į jį 
atsilankydami.

nuošimčiai algos.

AIDIECIŲ ATYDAI
Aido Choro susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 22 dieną 
birželio, “Laisvės” svetainėje, 
46' 'Ten Eyck i Street; 8 vai. 
vakare.

Savininkas ir Manadžeris
P. M. GARRISON

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

GERAS IR ŠALTAS ALUS
Patogūs kambariai, išrandavojame ant vienos paros, 

savaitės ar ant ilgesnio laiko.
Garu Apšildomi ir Karšto Vandens Maudynės

Labai paranku pakeleiviams sustoti
( ■ 124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, i Buffalo, N. Y.

ant

MATHEW P- SALLAS 
(BIELAŲSKAS) 
GRABORIUS

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠTISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNĮ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEK( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. 'r

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

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN/\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

i

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

i. ’ ■ • /




