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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

Iš Sovietui Sąjungos sugrįžo 
artistė-skulptorka panelė Minna 
Harkavy. Ji sako, kad ji par
sivežė didelį glėbį gražių įspū
džių iš darbininkų tėvynės. “So- j 
vietų Sąjunga yra vienatinė ša
lis pasaulyje,” sako panelė Har-1 
kavy, “kurioj jaunas artistas ar
ba studentas gali pasidaryti 
pragyvenimą iš dailės. Val
džios pastangos pasiekti mases 
su daile yra stebėtinos. Jie 
skatina darbininkus dirbtuvėse 
užsiimdinėti paišyba. Aš pla
čiau jų kūrinių parodas dirb
tuvėse. Aš net mačiau užsi
imant paišyba ir dailės kūrinių 
rodymu pataisos namuose.”

Dailė stovi augštai. Dailinin
kai yra branginami. Jų dar-j 
bas įvertinamas. Maskvos dai-’ 
lės muzėjų, sako Harkavy, kas
met aplanko keturi šimtai 
tūkstančių žmonių. Valdžia 
siunčia darbininkus grupėmis į 
dailės įstaigas bei muzėjus.

“Sovietų Sąjunga yra viena
tinė pasaulyje šalis,” tęsia pane
lė Harkavy, “kur studentas, tu
rįs talento, valdžios yra leidžia- : 
ma į mokyklą, užlaikomas tenai ' 
ir tt. Artistas (pilnas artistas) | 
gali pasirinkti vietą darbui ten, | 
kur jam patinka ir valdžia jį 1 
ten užlaiko.

“Tas paliečia visas dailės ša- \ 
kas—muziką, teatrą, literatūrą. 
Jaunas rusas yra taip užintere- 
suotas daile, ką kada aš esu ma
čius. Valdžios pastangų pa
siekti mases su daile rezulta
tus matome tame fakte, kad te
atrai, muzikos svetainės ir mu- į 
zėjai perpildyti. Aš manau, j 
kad ten išsivystys nauja dailė.” Į

Balandžio pradžioje 1917 me- 
-A—- tų BA)oklyne įvyko kairiųjų 

darbininkų organizacijų konfe
rencija. Tai buvo istorinės 
svarbos konferencija. Ji buvo 
sušaukta nustatymui mūsų ju
dėjimo atsinešimo linkui Rusi
jos revoliucijos. Michelsonas- 
Bagočius-Herman stovėjo už 
Kerenskio valdžią, kuri tęsė im
perialistinį karą, kuri nedavė 
valstiečiams žemės, kuri buvo 
buržuazinės klasės vykdomasai 
komitetas. Prieš Kerenskio 
valdžios rėmimą, už tęsimą re
voliucijos, už proletariato dikta
tūrą ir palaikymą bolševikų sto
vėjo Kapsukas, Šukys ir kiti.

Buvo dvi rezoliucijos, Michel- 
sonas ir Bagočius už buržuazi
nės valdžios palaikymą. Drau-
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2,500 MAINIERIŲ IŠĖJO Į STREIKĄ
prieš savo vadovaujamus 
draugus. . . • ■ . ,

Taip-pat išėjo į, streiką 
trys šimtai mainierių Oliver 
kasyklos ir 70 mainierių 
Melrose Coal kompanijos

PITTSBURGH, Pa.—Bir
želio 20 d. išėjo į streiką du 
tūkstančiai mainierių trijų 
Rainey Coal kompanijos ka
syklų netoli Brownsvilles. 
Streikas kilo, kuomet bosai 
bandė pravaryti iš darbo du Į kasyklos Fayette paviete, 
revoliuciniu mainierių. Tai 
puikus mainierių solidaru
mas. Jie pasiryžę sustab
dyti valdžios ir bosų terorą nimą darbo sąlygų.

Streikas vedamas kovingai. 
Mainieriai stato reikalavi
mą pakėlimo algų ir pageri-

ĮVAIRIOS ŽINIOS MIRĖ DRAUGE CLARA CETKIN, SEN A,
BOLŠEVIKE, KOMUNISTINE KOVOTOJA re socialdemokratų kairiojo 

________ sparno kartu su Rože Luk- 
draugė Cetkin nė valandė- ®embu.pebknechtu ir ki- 
lei nepasitraukė iš aktyvaus1 als‘ .Lalke imperialistinio 
dalyvavimo darbininku ko!karo jma, paskelbė karą šo
voje, komunistiniam judėji-' cia’d®mo.krat;I 1.sd^vikams
me vadarfis ir buvo viena is or

ganizatorių Vokietijos Ko- 
Clara Cetkin gimė 1857| munistų Partijos.

metais Saksonijoj, mokytojo I 
šeimynoje. Ji baigė moky-1 
tojos kursą. Bet iš pat jau-| Nome, Alaska.—Nieko ne-

Iš Maskvos atėjo liūdna 
žinia, kad tenai mirė drau-

New York. — Išvažiavo 
Londonan valstybės sekreto
riaus pagelbininkas ponas 
Moley. Jį siunčia Roosevel- 
tas, kad sudrūtinus Ameri- gė Clara Cetkin, sena, nenu-
kos delegaciją ekonominėj ilstanti bolševike, pasiryžus 
konferencijoj. i kovotoja, vadovė Vokietijos

-------- I Komunistų Partijos. Mirė
New York. — Eina gink-'darbininkų tėvynėje, sulau- 

luota kova tarpe alaus šai-ikus 76 metų amžiaus. Tai 
kos gengsterių. Birželio 211 buvo jos tėvynė. Ji ją pa

mylėjo, už ją kovojo, ją gy-į nystės sutraukė ryšius su sigirdėt apie lakūno Mat- 
nė ir savo dienas baigė jos I buržuazine inteligentija ir tern likimą. Mažai vilties 
glėbyje. Jau nuo 1924 metų ėmėsi studijuoti marksizmą, liko tame, kad jis būtų gy- 
draugė Cetkin didžiąją dalį Ir nuo to laiko jinai akty- vas.
savo laiko gyveno Sovietų 
Sąjungoje. A t k a r t otinai 
buvo išrinkta į Vokietijos 
reichstagą ir pernai, kaipo 
seniausia reichstago narė, 
buvo nuvykus atidaryti rei- 

| chstago sesijas. Ji ten paša-
Prieš Fašisty Terorą k6_ griausmingą prakalbą

d. du žmones užmušta.

Oklahoma City. — Nora 
Boyett, 12 metų amžiaus, 
nušpve savo tėvą, kuomet 

| jis mušė jos sesutę, 16 me
tų. Teisėjas Flanagan mer
gaitę išteisino.

Chicago] Demonstracija

CHICAGO, Ill. —Birželio 
24 d. Chicagos gatvėse dar
bininkai laikys demonstraci
ją prieš fašistinį terorą Vo
kietijoje. Paskui demonst
rantai maršuos į Grand 
Parką ir ten laikys masinį 
susirinkimą. O aukų rinki
mas delei parėmimo Vokie
tijos terorizuojamų darbi
ninkų eis per dvi dienas — 
birželio 24 ir 25.

prieš fašizmą ir prieš Hin- 
denburgą. Ji varde Komu
nistų Partijos reikalavo, 
kad Hindenburgas būtų ap
kaltintas ir baudžiamas, 
kaipo liaudies išdavikas.

Draugės Cetkin mirtyje 
aplaikė didelį nuostolį ne tik 
Vokietijos darbininkų klasė. 
Jinai buvo tarptautinio dar
bininkų judėjimo vadovė. Ji 
buvo m a rk s i stė-leninistė. 
Nepaisant seno amžiaus,

AMERIKOS IMPERIALISTAI PRIEŠINGI 
SUGRĄŽINIMUI AUKSINES VALIUTOS

LONDON. — Kova tarpe 
| imperialistų eina karštyn.NETEKOME PASIŠVENTUSIAS KOMUNISTĖS , , A, .

i IR KOVOTOJOS DRAUGĖS PASTOR STOKES
Mirė draugė Rose. Pastor bet darbininkų masinis 

gas Kapsukas pasiūlė rezoliuci- < Stokes, Amerikos Komunis- spaudimas pi įvertė valdžią 
ją prieš buržuaziją, už bolševi-Jtų Partijos narė, atsidavus bausmės nevykinti, 
kų poziciją. Leonas Prūseika kovotoja už darbininku kla- 
išdidžiai pareiškė, kad už Kap- reikaius. Mirg vos su. 
suko rezoliuciją negalima bal- . _ v. T.
suoti. Jis ėjo su socialpatrio- į ia,ukus o4 metų amžiaus. Ji 
tais Michelsonais ir Bagočiais. I krito auka Amerikos kapi- 
Su jais maršavo Prūseika. šian-l talistinio teroro, 
dien jis sugrįžo ant jų linijos.

Draugė Stokes buvo kai
riajame sparne

sugrąžinimą aukso valiutos. 
Amerikos imperialistai nori 
palaikyti žemą dolerio ver
tę, idant sumušus kitas im
perialistines šalis pasau- 

S.ocialistų linėje rinkoje. Anglija taip

Sovietų Sąjungos delega
cija pasiūlė tarptautinei ek
onominei k o n f e r e n c i jai 
draftą ekonominio nepuoli
mo sutarties. Pasiūlyme 
reikalaujama, kad visos ša
lys pasižadėtų, jog jos neuž
dės diskriminuojančių mui
tų viena prieš kitą, kad jos

Partijos ir 1919 metais bu- paseka Ameriką su savo pi-j neskelbs jokio ekonominio 
vo viena iš steigėjų Ameri-i nigais. 
kos Komunistų Partijos. Iki 
pat mirties jinai sekė Ame
rikos darbininkų ■ judėjimą. 
Keli mėnesiai atgal ji sake: 

želio 26 d/švažiuoja į Sovietų i puolimo gavo buože sužeis- “Aš sugysiu. Aš esu pasi-, 
Sąjungą. Jo misija svarbi. Jis ti. Nuo to įgavo vėžio ligą, ryžus. ; Ąš tūrių sulaukti 

tos dienos, kuomet Ameri
kos darbininkai paims visą 
galią Į savo rankas ir įsteigs 
savo pasaulį, kaip kad jie 
įsteigė Rusijoje — pasaulį, 
kuriame nebus bedarbės, al
kio ir karų.”

Bet ji nesulaukė tos įdie
nos. Mirtis pakirto pasku
tinę gyvybės giją...

Drg. J. P. Milleris, dienraščiu 
Vilnies” administratorius, bir-

1929 me
tais jinai New Yorke vado- 

j vavo darbininkų demonst
racijai ir laike policijos už-

Francija norėtų su- boikoto viena prieš kitą ir 
grąžinimo aukso valiutos. tt.

PRIVERTĖ KALĖJIMO ADMINISTRACIJĄ PA
LENGVINT SĄLYGAS SCOTTSBORO VAIKAMS

BIRMINGHAM, Ala. —j Bet dvasioje jie nėra nusi- 
Tarptautinio D a r b i n inkų minę. Jie tikisi, kad Ame- 
Apsigynimo advokatas j rikos proletariatas neleis 
Chamlee nuėjo į kalėjimą ir j valdžiai juos nužudyti, 
varde tūkstančių darbiniu-' NEW YORK.—Tarptauti- 
kų pareikalavo, kad kalėji-!nis Darbininkų Apsigyni
mo administracija liautųsi mas išleido naują atsišauki- 
terorizavus Scottsboro jau- mą į visus distriktus savo 
nuolius. Jis reikalavo, kad organizacijos, į visas darbi- 
jaunuoliams būtų leista pa- ninku organizacijas, kad pa
simatyti su atėjusiais juos didintų judėjimą už Scotts- 
aplankyti, ir kad visi uždėti boro jaunuolių paliuosavi- 
apsunkinimai būtų nuimti, mą. Birželio 22 d. bus svar- 
Kalėjimo ponai buvo priver- stymas jaunuolio Patterso- 
sti išpildyti tuos reikalavi- no apeliacijos. Reikia su
muš. daryti toks masinis spaudi-

Chamlee sako, kad fiziniai mas, kad teisėjas Rolston 
jaunuoliai pusėtinai suvar- turėtų suteikti naują teis- 
ginti dviejų metų kalėjimo, mą.

646 DELEGATAI TARPTAUTINIO DARBININKU 
ORDENO KONVENCIJOJ; ORGANIZACIJA AUGA

CHICAGO, Ill.—Tarptau- sudėtis yra tokia: 
tinio Darbininkų Ordeno— Žydų atstovaujama 161
pašalpos organizacijos-pa- kuopa su 206 delegatais.

Sąjungą. Jo misija svarbi. Jis ti.
savo patyrimus apie vėliausius Išvažiavo Vokietijon gydy- 
darbininkų tėvynėje Įvykius tjs> bet pastangos' buvo vel- 
perduos Amerikos darbininkams-tui jr žiaurį mh.tig jšrovg 
rastu ir žodžiu. Jis plačiai ra- .v _ . . . .
šinės "Vilnyje.” Taip pat, mes ls musU tarP° kovingi} ko- 
tikimės, d. ______  _______
dienraščio “Laisvės.” O rudenį/ 
sugrįžęs, galės žodžiu paduoti 
savo įspūdžius Amerikos lietu
viams darbininkams.

ŠIANDIEN BROOKLYNO DARBININKU 
DEMONSTRACIJA PRIEŠ FAŠIZMĄ ‘

sisekimą parodo konvencija. 
Joje dalyvauja 646 delega
tai, kurie atstovauja 941 
kuopą ir taip pat įvairias 
broliškas pašalpines organi
zacijas. Po konvencijos bus 
galutinai baigtas darbas ru
sų darbininkų pašalpinio su
sivienijimo amalgamacijos delegatas, 
prie Ordeno. Tada Orde- 
nas turės apie 35,000 narių, ri 59 delegatus nuo 59 kuo-

Pagal tautas konvencijos-pų.

Rusų sekcijos 115 kuopų 
su 123 delegatais.

Vengrai—73 kuopos, 82 
delegatai.

Slovakai—62 kuopos, 76 
delegatai.

Jaunuoliai—21 kuopa, 21

Kitos kalbinės sekcijos tu-

įvykius įįjs> bet pastangos' buvo vėl
Jis plačiai ra- 
Taip .pat, mes 

Milleris neužmirš munistę.
Draugė Stokes aktyviai 

dalyvavo Amerikos darbi
ninkų kovose per paskuti- 

. nius 30 metų. Pradžioje ka- 
Berlyn. — Hitlerio vai- ro buvo patekus oportunis- 

džia uždraudė veikti visoms tų įtakon, bet tuoj pamatė ir 
nacionalistų organizacijoms stojo j kovą prieš imperia- 
Prūsijoje. O nacionalistai i listinį karą. Buvo suareš- 
iki šiol palaikė Hitlerį. Va-ituota ir teisiama, kaipo vai
dinasi Hitleris pradeda kir-ldžios priešininkė. Buvo mi
sti savo talkininkams. i teista 10 metų kalėjiman,

Maskva. — Draugė Clara 
Cetkin bus palaidota Krem
liaus sienoje, kur yra palai
doti kiti žymūs revoliucio
nieriai.

Šiandien, vakare, birželio 22 
d., Labor Lyceum svetainėj 
įvyks darbininkų masinis 
susirinkimas prieš fašizmą 
Vokietijoje ir kitose 'šalyse. 
Tai bus Brooklyno darbinin
kų protestas prieš fašistinį 
terorą Vokietijoje. Šį ma
sinį susirinkimą šaukia ben
drai visos Brooklyno darbi
ninkiškos organizacijos ir 
draugijos.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Amerikoje fa-

šizmas irgi kelia galvą. Bur
žuazijos teroras prieš darbi
ninkus didėja. Reikia su
vienyti darbininkų spėkas 
prieš tą pavojų. Reikia pri
sidėti prie tarptautinės dar
bininkų kovos prieš fašiz
mą.

Todėl dalyvaukime šiame 
masiniame susirinkime. Pa
rodykime kruviniems fašis
tams viso pasaulio, kad mes 
pasirengę atmušti jų užpuo
limus !

Vokietijos Fašistų Spauda Kova SU Provokacija 
prieš Austriją 

BERLYN.—Delei uždary
mo Austrijos fašistų parti-i 
jos, Vokietijos fašistų spau-i 
da kelia didelį alasą. Ji sa-! 
ko, kad Austrijos valdžios 
užpakalyje stovi Francija, 
kuri nenori matyti Vokieti
ją ir Austriją susivieniju
sias. Mat, nesenai Anglija, 
Italija ir Francija paskolino 
Austrijos valdžiai $40,000,- 
000.

Komunistų Partija prane
ša, kad iš jos eilių tapo iš
mestas tūlas Alfred Butel, 
eks-kareivis, kaipo nepasiti
kimas ir nužiūrimas elemen
tas. Jis buvo Eks-Kareivių 
Darbininkų Lygos skyriaus 
191 sekretorium ir tapo su
gautas finansinėse suktybė
se ir t. t. Tokių gaivalų 
darbininkams reikia saugo
tis.

. Rengiatės prie Dienraščio “Laisvės” Metinio Pikniko, Kuris Įvyks Brooklyn^ Liepos 2 Dieną; Iš Tolimesnių Kolonijų Organizuokitės Važiuoti Di- /
dėlėmis Grupėmis; Liepos 3 d. Įvyks ALDLD Konvencija ir Pirmas Amerikos Lietuvių Jaunuolių Suvažiavimas; Suvažiuos Delegatai iš Plačių J. V.!
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Birželio 7-tą dieną Paryžiuje užsidarė Europos anti
fašistinis kongresas. Dalyvavo jame iš visų žymesniųjų 
kraštų atstovai. Daugelio šalių, kaip Lenkijos, Rumuni
jos, Lietuvos, Vokietijos ir kt. šalių, darbininkai ir vals
tiečiai slapta turėjo išsprukti iš savo “tėvynių,” kad da- 
lyy^vus šitam taip svarbiam kongrese.

Kongrese buvo išdirbta planai tęsimui anti-fašistinės 
kdvos visose kapitalistinėse palyse: ten, kur fašizmas įsi
galėjo ir kur bando įsigalėti. Priimta manifestas, šau
kiąs visus prieš-fašistiniai nusistačiusius žmones burti 
savo pajėgas vienon krūvon ir atsukti jas prieš fašizmą.

Manifestas nurodo, kad šiuo tarpu Vokietijoj verda 
žiauriausias fašistinis teroras, kuriam dėka apie 50,000 
vyrų ir moterų, raumenų ir smegenų darbininkų, yra su
kišta į kalėjimus arba koncentracijos stovyklas.

Herojiškos darbininkų ir valstiečių kovos, vedamos 
šiuo tarpu Vokietijoj, dar ir dar kartą parodo, kad fa
šistai negalėjo, negali ir negalės panaikinti klasių kovos, 
kaip jie buvo skelbę.

Manifestas analizuoja tarptautinę padėtį^išparodyda
mas, kad fašistinių žalių grupė konsoliduoja savo pajė
gas ginkluotam pakeitimui Versailės taikos sutarčių. O 
tai reiškia naują imperialistinį karą.

Greta to, visų šalių imperialistai ruošiasi užpuolimui; 
ant Sovietų Sąjungos, kaipo bendro jų priešo, budavojan-' 
čios socializmą šeštadalyj pasaulio sausžemio.

Šiame kongrese, beje, dalyvavo daug socialistinių dar
bininkų, kurie vienbalsiai pasmerkė Antrojo Internacio
nalo vadus už jų išdavikiškumą darbininkų reikalų. Vo
kietijos social-demokratijos pardavikiškumas buvo vienu 
ryškiausių vaizdų tų žygių, kuriuos šiandien atlieka so-, 
cialdenidkratija naudai buržuazijos;visam pasaulyj, p

Biržulio men. 24 dieną Jungtinių Valstijų darbininkai

L. Prūseika savo “Naujo
sios Gadynės” No. 21, 
strąipsnyj “J. Šukį Išly
dint,” daug nebūtų dalykų 
priplepa. Ir ne tik kad jis 
ten daug neteisybės prirašo, 
bet jis pats sau prieštarau
ja.

Apart kitko, jis sako, kad 
J. Šukį visuomet kas nors 
vedė ant pavadžio. Išpra- 
džių, girdi, tai buvęs Grigai
tis, kurio visus tezius Šu
kys buvęs priėmęs, tūlą lai
ką Šukį buvęs užvaldęs Her- 
mhn-Purvis ir net Kurkulis. 
Iš to galima suprast, kad 
Šukys yra žmogus be nugar
kaulio, kurį bile kas gali 
vest kur tik nori. Bet tame 
pačiame strąipsnyj Prūsei
ka sako, kad Šukio rolė 
Amerikos lietuviu darbinin
kų tarpe yra nemaža, kad J. 
Šukys buvęs vyriausiu auto
ritetu lietuviu darbininku 
vadovybės Amerikoj.

Kur gi čia logika?
Šukį visuomet kas nors ve-Įprięš social-patriotizmą ir ma sutikt.

Jei

J. Benes-šukienė.
ką, kuris irgi tais laikais 
pusėtinai akėdavo Prūseikos 
ir kitų renegatų oportuniz
mą. (Žiūrėk “Kovą” 1916, 
1917 ir 1918 m.)

Nei Šukys, nei Staliorai- 
tis, nei Kapsukas nenorėjo 
sunaikint “Laisvę” tada. Jie 
tik kritikavo Prūseikos ir 
kitų oportunistinį nusista
tymą, stengdamies sunai
kint oportunizmą, o ne “Lai
svę.”

Toliau Prūseika sako: 
“Tuo laiku jie vedė tokią 
nervingai karštą politiką, 
kad ji labai primena dabar
tinę bimbinę liniją.”

Matote, jau 1917 metais 
buvo vedama “bimbinė” lini
ja, anot Prūseikos, o kas ta 
“bimbinė linija?” Ogi kri
tika Prūseikos oportunizmo 
—Kompartijos linija. To
liau Prūseika ve ką sako: 
“Bet kada atėjo patys sun
kiausi metai, kuomet ištik- 
rųjų reikėjo pradėti kovą

Ketvirtai, Birželio 22, 1933 . "
~ . 'T I ■ I » I I ,

Conn. Vaisi Draugai, 
Paremkim K. Partijos 

i Išvažiavimą Sekmadienį

atlieka išrinktasis komitetas ir1 
kritikai priės tuos,, kas tik fra
zėmis kaišosi, o darbo nedir
ba.

Bendras frontas yra reikalin
gas atremti klasinio priešo ata
kas, atmušti bado padėtį ir 
tuom pat kartu sutvirtinimui 
Komunistų Partijos įtakos, o 
izoliavimui suvedžiotojų nuo ap
gautų darbininkų. Jeigu pra
vedant bendro fronto taktiką! 
darbininkų priešai nedemas
kuojami, jeigu jie dar daugiau 
sutvirtina savo pozicijas, dar 
lapiau pririša prie; savęs suvil- 
tus darbininkus,; tai bendro 
fronto taktika yra netikus ir j 
ji turi būti pakeista.

Komunistų taktika 
streiko metu, taip, iii bendro 
fronto pravedimę, . ,turi v,esti 
prie sustiprinimo Komunistų 
Partijos įtakos, prie gavimo 
naujų spėkų, prie organizacinio 
sutvirtinimo revoliucinio avan
gardo, prieš švietimo ir auklė
jimo masių, prie verbhVimo iš 
minios, iš buvusių suklaidintų 
darbininkų, naujų kovotojų už 
pamatinius Komunistų Interna
cionalo uždavinius. Jeigu mes 
tą nepravedame, tai mūsų tak
tika nėra vykus.

Savo laiku Passaike per me
tus laiko komunistai vadovavo 
16,000 streikięrių, per metus 

i laiko į juos kalbėjo mūsų parti- 
: jos žmonės, po visą šalį rinko
me aukas. O kas pasiliko po 
streiko? Ar daug ten išaukėjo- 
me kovotojų už pamatinius Ko
munistų,; Internacionalo uždavi
nius? Nedaug! Keno kaltė? Va
dų, jie .nemokėjo datbininkus 
šviesti, 'organizuoti ir padaryti 
jų pačių klasės reikalų gynė
jais. • <T?as patsai buvo Gastbni- 
joje ir visoje eilėje streikų. . .

Taip yra ir bendro fronto 
reikale. Jeigu pravesta kampa
nija nesutvįrtina Komunistų 
Partijos įtaką, jeigu ji nęduoda 
eilės naujų kovotojų už Komu
nistų Internacionalo pamatinius 

i uždayiįiiuC, įjęigu! joje ųeatplė- 
pVitaikant bejųdro; šiamii idarbiriinkai ni^o Ifapi ;ąlo 

fronto tąktikdje formas jyra berųų organizacijų, (jei^u dar- 
būtiniausia užduotisUvisų J<o- binįnkų priešai nenumąsįuoja- 
munistų Internacionalo ’ sekei- mį, bet dar /daugiau sūtvi'rtina 
jų.“—“Stenograma X Plenumo”! savo pozicijas, tai mūsų ben-,suos- 
62-63 pusi. ; jpg fronto taktika netikusi, tai;

Jungtinėse Valstijose dar ne
mažai prisieis padirbėti ben-

savo pečių patį sunkiausį 
darbą? Ogi tie patys lais- 
viečiai, kuriuos Šukys jau 
1917 m. laidojo, kaipo opor
tunistus.”

Iš šito aišku, kad Prūsei- 
ka jau tada buvo oportunis
tu, ir kad Šukys, Kapsukas 
ir kiti komunistai jį kriti
kavo už tą oportunizmą.To- 
del, klaidą daro tie draugai, 
kurie sako, kad Prūseika 
buvo geru vadu, ištikimu 
darbininkų klasei, ir tik dė
lei ypatiškų nesutikimų su 
Bimba ir kitais komunistais 
išėjo prieš Kompartiją.

Atsimenu, Kairiųjų Dar
bininkų Organizacijų Kon
ferencijoj, įvykusijoj Brook- 
lyne kovo 1 d., 1917 m., bu
vo svarstoma Rusijos revo
liucijos nuotil$iai ir priimta 
drg. V. Kapsuko patiekta 
rezoliucija, smer
renskio buržuazinę valdžią 
ir užginanti bolševikų ko
vą su ta valdžia. Prūseika 
kalbėjo prieš tą rezoliuciją, 
gindamas Kerenskio valdžią 
ir smerkdamas Kapsuko re
zoliuciją. Jis tada pasakė: 
“Už Kapsuko rezoliuciją ne
galima balsuot. Su banališ- 
kais jos išsitarimais negali- 

.” Jo ta kalba til
po “Kovoj” balandžio 20, 
1917 m.

(Tąsa bus)

e-

kaip

Nei viena kita darbininkų 
organizacija neturi tiek daug . 
išlaidų, kiek jų turi Komunis- ■■

■ tų Partija. Partijai išlaidų pa
sidaro daug delei to, kad ji 
stovi darbininkų j u d ėjimo 
priešakyje. Partijai prisieina 
vadovauti visoms iškilusioms 
darbininkų kovoms su stam- 

-biuoju kapitalu ir smulkiai- 
I siais jo palaikytojais. Parti- .
jai delei to prisieina pasiekti 
visus darbininkų apgyventus 
kampelius ir organizuoti į vie
ningą, stiprią organizaciją, 
kad toš darbininkų kovos bū
tų sėkmingos, nes be gerų apa
ratų, tai yra organizacijų, ko
vos laimėjimas n*era galimas. 
Partija tai kaip tas elektros, 
gaminimo aparatas, kuris tu
ri suktis per, dienas ir naktis, 
kad prigaminus įvairioms įmo 
nėms pakankamai pajėgos, 
kuria būtų galima sukti rei
kalingas mašinas naudingam 
darbui. Bet tasai aparatas 
nepagamintų elektros pajėgos, 
jei nebūtų panaudojama ang- - 
lis ar vanduo sukimui to apa
rato. Taip lyginai yra su Ko
munistų Partija. Partija ne
galėtų viršminėtų funkcijų at
likti, jei ji neturėtų pakanka
mai > finansų. Ir aišku, kaip 
diena, veikimas turėtų apsi
stoti.

Todėl mūsų organizacijų ir 
visų draugų pareiga dalyvau- 

. ti Partijos išvažiavime birže
lio—June 25 d., Lietuvių Dar
bininkų Darže, Waterbury, 
Conn.; ir tuomi paremsime 
Komunistų Partiją ir jos ve
damą d£rbą.

Taipo pat reikia priminti, 
kad šis išvažiavimas bus Vie
nai įdomiausių, .-nes jame daly
vaus (įvairių tautų sporto gru
pėj dailės grupės, 'kalbėtojai 
ir ^Augįli^tįvairių d4lMkėlMjs 
kurie atsilankiusius užintere-

ne-

; J

Mainieriy Diena 4

-* a į, * w v, >:»

St;.,: jBridge*- Vai. po pietų, šokiai visą dib

1

.. ą : ■ i t t fy '-fy ? ■ o1 V*4 >’ TJIS nepamini drg. VUKap'su- niz*oti savo' partijoj eiles.” U .

__ t ’ J ifeininkų’ atme 
nant, kad tiktai kritikos keliu 
galėsi juos stumti į kelią dau
giau aštrių .kovų ir revoliucio-

h r
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yra į pareigą visiems bendrai

ną prie geros ( muzikos. , 
Reporteris.

Dar Delei Jaunuolių Konvencijos

Toliaus d. .Manuilkkis sako: 
“Įgyti prityrimą, praplėsti ir 
pagilinti i i —r

dė ant pavadžio, tai jis 
galėjo būt vyriausiu autori
tetu liet, darbininkų vado
vybėj, kaip Prūseika saiko,, o 
jei jis buvo darbininkų vado
vybės autoritetu, anot Prū- 
seikos, tai jis negalėjo duo
tis kam nors vest ant pava
džio, ypač Grigaičiui.

Į ; Juk tai yr^ labai ne logiš
ka išvada, vienasi kitam 
priešŪrdųja.; į ( , J 1

ruošti sąjungiečius prie ko
munistinio nusistatymo, kas 
tuomet turėjo pakelti ant

BENDRAS DARBININKU FRONTAS IR 
MŪSŲ UŽDAVINIAI

taip jau ruošia bendro frontjggd&nonstracijas pareiškimui | J/rdseilįa skąifcr savęjinte- 
savo protesto prieš Vokietijos kruvinąjį fašizmą ir savo ■ ligentu, literatu, Aet vadu, o 
broliškos solidarybčs kovojančiam su fašizmu Vokietijos tokias nelogiškas išvadas da_ 
proletariatui. ; ro. Faktu gi yra, kad J. Šu-

Per visas Jungtines Valstijas įvyks milžiniškos demon- ^vs. n^e];a(^a Giigaičio 
stracijos ir masiniai darbininkų mitingai, suruošti bend- i ^Z11l n^ya
ro fronto pagrindais. Didžiausi jų, be abejo, bus New 
Yorke, Chicagoje, Detroite ir kituose didmiesčiuose.

Lietuviai darbininkai neprivalo žiūrėti į šitas demonst
racijas tiktai kaipo į bile eilines demonstracijas, bet turi 
dėti visas pastangas padarymui jų kuopasekmingiausių!

Jau iš eiles miestų matėme žinių apie išrinkimą jaunuo
lių atstovų į Nacionalę Lietuvių Jaunuolių Konvenciją, 
kuri įvyks liepos mėn. 3 dieną Brooklyne. Chicaga, iš
rodo, bus pati gausiausia delegacija ir, be abejo, jos dele
gacija bene bus tiktai su daugiausiai praktiškų prityri
mų. Ten, mat, lietuvių jaunuolių darb. masinis judėji
mas jau..pastatytas kur kas geriau, negu Brooklyne, Cle- 
velande, Detroite arba kur kitur.

Tuo, suprantama, negalime tenkintis. Turime žiūrėti, 
kad jaunuolių atstovybės būtų iš visų mūsų didesnių ko
lonijų. . Ten, kur nėra chorų, arba šiaip organizuotos 
jaunuoftienės,'tai suaugusiųjų organizacijos turi išrinkti 
iš savo, tarpo jaunuolius (žinoma, jei jų randai kalba- 
moj organizacijoj) ir pasiųsti j konvenciją.

Konvencijos dienotvarkyj nustatyta, be kitko, sekami 
labai svarbūs punktai:

1. Raportai.
2. Jaunųjų darbininkų ir studentų problemos.
3. Angliški skyriai mūsų spaudoj: “Laisvėj”, “Vilnyj”, 

ir “Tiesoj”; jų palaikymas, jų trūkumai ir tų trūkumų 
šalinimas.

4. Organizacinės.problemos ateičiai.
5. Veikimas darbininkiško sporto plotmėj.
6. Veikimas darbininkiško meno plotmėj.
7. Karas, bedarbė ir jaunuomenė.
8. Rezoliucijų priėmimas.
9. Išrinkimas pastovaus Nacionalio Lietuvių Jaunuo

lių Komiteto.
Šitie visi dalykai, kaip matome, yra labai svarbūs. Jie 

reikės apsvarstyti ir išspręsti. Svarbu, kad su tais klau
simais susipažintų juo didesnis skaičius mūsų darbinin
kiško jaunimo, štai kodėl mes kviečiame ir suaugusius 
draugus/no tik patį jaunimą, daryti viską, kad .ši kon
vencija būtų pasekminga I : • - J U • “• •

.(Pabaiga iš 144-to numerio)
> “Prie to/mes,turime atkreip- 
ti specialūs 'atydosL darbininkes- 
moterių, procese dkapitalistin&s' 
racionalizacijos vis daugiau ir 
daugiau įtraukiamas į gamybą 
ir daugelyje išstojimų parodžiu
sias aktyvų kovingumą, tankiai 
net didesnį, negu; vyrai. Tas 
patsai atsinešime ir linkui dar
bininkų jaunimo eilėje šalių 
vaidinančio vadovaujamą rolę 
laike streikų, demonstracijų ir 
gatvinių susirėmimų su polici
ja.

“Mes privalome saikuoti, pa
sverti rezultatus, po kiekvieno 
bendro fronto taktikos pritai
kymo pamatu organizacinio už
tvirtinimo. Negalima savęs su
raminti tuo ar kitu stichiniu 
išstojimu, kuriame mūsų parti
jai pavyko paveikti į darbinin
kus ir jau skaityti, kad užka
riavimas darbininkų arba įstai
gų pakankamai atsiektas. Mes 
ne ‘valandos didvyriai/ turinti ■ 
įtaką tik laikinai dideliuose kla
sių kovos mūšiuose) mes—dar
bininkų klasės partija, neišven
giamai siekianti ir tvirtinanti 
savo įtąką tarp masių. Mes pri
valome, imdami kiekvienos ša
lies konkrečias sąlygas, apčiuop
ti^ .surąsti :, tokias' pl'gąnizacijoš 
;formasj 'kiurių remtose būtų ga- 
Ii Aim kphinni^taips ‘išlaikyti. ma*- 
sesj ''lįdi^istį 1 joms į iki 
naujų aš^tbjnptil į pasirengdami 
mūsų prityrimais ir praeities 
klaidomis, turime atminti tris 
pamatinius mūsų uždavinius 
bendro fronto 4 taktikoje: ■(!)

bėjo Grigaičiui ir. daugeliui 
kitų finansiniai, tas tiesa,— 
kol dar Grigaitis buvo su 
darbininkų judėjimu, ir bu
vo sunkioj materialėj padė
tyj, bet Grigaitis niekada 
nėra vedęs Šukį ant pava
džio. Priešingai, Šukys 
nuolat ginčydavos su Gri- 
gąįčiu principų ir taktikos 
klausimais, nes Grigaitis jau 
tada pataikavo vidurinei 
klasei, kaip ir Prūseika.

Grigaitis visą darbininkų 
judėjimą rėme ant vidurinės 
klasės, o ne ant proletaria
to. Jis nepasitikėjo prole
tarų miniom ir bijojo jų. Gi 
Šukys visą svarbą dėjo ant 
proletariato galios, sulig 
Markso'teorijos. Todėl tarp 
Grigaičio ir Šukio būdąyo 
(Smarkių - : susįi’ęitiiAįų tais 
klaušiniaiU J ■. feas Įlinkį 
man-PuHio ar Kdiikųlibį 
jre’ ne įtik) Šiokio nerą' vyedę 
ant pavadžio;. bet jie jūČrd 
nieko tčdę. "■ Jie nebuvo jo
kiais vadais, ir jokios įtakos 
darbininkuose neturėjo.

Jie pasitraukė iš darbi
ninkų judėjimo vieni, 'nes 
niekas, jų nesekė. O Šukys 
niekada jais ' nepasitikėjo, 
taip kaip jis nepasitikėjo L. 
Prūseika, Butkum ir dauge
liu kitų renegatų, nes jis la
bai gerai permatė jų opor
tunizmą. Matė, ko jie ver? 
ti, ir kritikuodavo juos. Pats niekadčs ’neatšisąkyti nuo kri- 
Prūseika tą* pripažįsta, sa-( tikos veidmainišliimę ir svyra- 
kydamas, kad Šukys ir Sta- vimų savo 
lioraitis norėję sunaikinti 
“Ląisvę” 1917 metais. Tik

bes reikalais, taip ir kitose pro
letariato kovose. Pas mus ne
mažai pasireiškia sektantizmo— 

: bijojimo darbininkų masių, ne
sugebėjimo jas įtraukti į jų 
pačių kovas prięš badą ir var
gą, už tuoj autinę pašalpą be
darbiams, atmokė j imą vetera
nams bonų, tuojautinę pagelbą 
farmeriams, darbininkų draudi
mą ir daugelį kitų reikalų. Bet! 
tuom pat kartu, pas mus yra 
daroma ir iš kitos pusės klaidų 
—užmirštama kritika, nepakan- 

I karnai naudojamas jos botagas 
prieš bendro fronto priešus ir 
prileidžiama /eilė klaidų bendro 

! fronto pravedime. Vietomis 
. leista darbininkų priešams de
monstruoti savo naudai, neiškel
ta jų veidmainiškumas ir to į 
sėkmėje neatitraukta nuo jų 
pasekėjai, bet dar daugiau- pri- 

‘ rišta. • ■,
■• Mano ; manymu,.. padaryta 
klaidą .BrOpklyrio ^lietuvių į ‘kon- 
ferepęįjojė, vkur ' prūseika ir 
Butkuj panaudoja ją; savo “pa
rodijai.? Tiems gaivalams he- 
apėjo ir hieapeina bedarbių ko
vos. Jie nesudavė piršto į pirš
tą kovai už bedarbių reikalus 
ir nedarys nei vieno žingsnio. 
Jų dalyvumas buvo atliktas su- 

pravedant bendrą frontą nema- metimais: kad daugiau priris . 
žinti, Komunistų Partijos rolės,' gus prie “Naujos Gadynės” savo 

pasekėjus ir kad bedarbių aky
se pasirodžius, kad ir—“mūs 
dirbam už bedarbius.” Mūsų 
spauda neiškėlė jų žygius, kurie 
buvo atlikti pačioje konferenci
joje jos sugriovimui, kur buvo 
bandoma pakišti diskusijoms 
kiti klausimai, vieton to, kad 
kaip geriau ir sėkmingiau ap
jungus bedarbius kovai prieš 
badą ir už tuojautinę pašalpą. 
Po konferencijai nepanaudojo 
mūsų spaudą populiarizavi- 
mųi. . bedarbių organizavimosi 
žygiu, apraš. planų, kuriuos

lUlU LLUIlLv LdlY. UJLlvd liV/Li tv LIO 1 j L-ctl 
I -mes nepravedame bendrą fron-

dro fronto rpil nhi k ’ 1 ’ dėsnių dvasioje. Internacionalo SJlenan(Joa|1.]yĮ(fiefSVilledro fronto reikalu, kaip bėdai’- uvasivje.
Bendras frontas tai nėra 

mūsų tikslas, kuris būtinai rei
kia atsiekti, kad ir kaž kokio
mis lėšomis. Bendras frontas, 
tai yra priemonė prie

Birželio 25 d. ALDLD 9-tas 
mūsų ir LDSA 6-tas apskričiai ren- 

tikslo, kovojant už tuos ar ki- gja pikniką Harley Springs, 
tus kasdieninius reikalavimus,'Sveikatos Pušyne, Minersville, 
—vyriausiai sutvirtinti Komu-, pa. Tai metinis apskričių pik“ 
nistų Partijos įtaką, sutvirtinti' nikas, žinomas kaip “Mainie- 
organizaciniai revoliucinio pro-^ių Diena.“ Į šį pikniką su- 
letariato batalijonus, mobilizuo- važiuos lietuviai mainieriai iš 
ti didesnį alginių darbininkų j vjSų ^jOs apielinkės miestelių, 
būrį kovai už pamatinius Ko- - - • ~
minterno uždavinius.

D. M. šolomskas.

•kovoti už' jos vadovybę -kiek-, 
viename masiniame išstojime f 
(2) nežemint ir neatsisakyt 
nuo proletariato gegemonijos 
(vadovybes)* pravedant bendro 
fronto taktiką išvien su plačio
mis išnaudojamųjų, dirbančių
jų ir valstiečių,masėmis ir; (3)

Atsišaukimas LDS Con
necticut Valstijoj į Visų 

Kuopų Narius
Liepos 9 d., 1933 m., įvyks

ta LDS 5-tp Apskričio bendrai 
su kitų apskričių antras vasa
rinis išvažiavimas, Helmavich 
Grbvjpį 'Nt L Main 1 
port, Coįri;
i ' LDS 5-td 1 Apskričio

padirbėti, pardavinėti* įžangos 
tikietus,- organizuoti žmones 
į auto-busus, trokus ir auto
mobilius važiavimui į pikni
ką. Tai kolonijų draugų vei- 

‘kejų darbas, kuris-turi būt be 
išsisukinėjimo atliktas.

Programa šiąįne išvažiavi
me bus skirtinga nuo pirmiau 
buvusių programų. Bus lošia
mas specialiai pritaikytas vei
kalas—visų išvažiavimo daly
vių kartu su aktoriais. Tai 
dar pirmą syk matysime to
kią programą lietuviškuose iš
važiavimuose. Bus kalbėto
jas iš Brooklyn, N.-Y. Dainuos 
Vilijos Choras iš Waterbifrio 
ir kitas choras iš Bridgeport, 
Conn.

LDS ,.5-to Ąpskr. Sekret.
P< Bokas.

T arėsime svečių net iš Read- 
ingo, Scrantono, o gal ir iš 
Binghamton. Kode! ? Todėl, 
kad šiame piknike bus nepa
prastai gera, įvairi programa: 
dainuos Wilkes Barre Aido 
Choro Merginų Oktetas, vado
vaujamas draugės Zdaniūtėš. 
Šis programos punktas žav£s 
visus. Shetlandoah Lyros Cho
ras dainuos puikias dainas; 
bus ir prakalbų. '

Piknikas prasidės 10 vai. ry
te. Programą pradėsime A

14 Valstijų Nubalsavo' 
Prieš Prohibiciją

Dar Iowa, Connecticut ir 
New Hampshire valstijos 
referendumu nubalsavo už 
atšaukimą bei panaikinimą 
prohibicijos įstatymo. Tat 
iš viso iki šiol jau keturioli
ka valstijų yra pasisakę už 
panaikinimą. O kad tas 
įstatymas iš tikrų jų būtų 
panaikintas, tai reikia dvie
jų trečdalių valstijų. Viso 
yra 48 valstijos. Manoma, 
kad neužilgo tie du trečda
liai bus surinkta.

... ... , J .. . ir
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Kas Link Jaunuoliu v
Apdraudimo IDS
Aš čion noriu atsakyt į ma

no rašinėlį, kuris tilpo “Lais
vėj” už kovo 4 d. Bet iki šiam 
laikui negalėjau paaiškinti, ba 
buvau labai užimtas.

Draugas Mizara gerai atsa
kė savo laiške “Laisvės” re
dakcijai, kad talpinimas tokiu 
raštų be redakcijos paaiškini
mų tai tik ginčus sukelia be
reikalingai, ir tas, turiu pri
pažinti, tiesa. Bet tai ne ma
no, Susnikų Jurgio, kaltė, o to 
redaktoriaus, kuris taisė tą 
mano rašinėlį ir užtraukė visai 
ant savo kurpalio. Iš pat pra
džios porą žodžių įdėjo mano, 
o toliaus mano raštą išbrau-i 
kė. ir redaktorius parašė taią/ 
kad aš, autorius, nebūčiau su
pratęs, iei nebūtu gale mano 
vard°s padėta. Tai. mano su
pratimu, tokis darkymas kito 
minčių yra negražus darbas 
redakcijos. Ištikrųjų, mano 
buvo geriau parašyta, negu re
daktorius parašė.

Mano buvo nurodyta, kad 
jaunuolių DSLA (?) pirmas 
skyrius nepopuliarus ir reikė
tų taisyti, jei nori daugiau 
jaunuolių gaut. Taipgi aš nu
rodžiau, kad vietoj tų 39 cen
tų būtų galima mokėt 50c. Ta 
1 1 centų į tris mėnesius tė
vams mažai reiškia, bet orga
nizacijai reiškia daug, taip 
kad iš sykio apdraudus tėvams 
vaiką, laike nelaimės būtų ga
lima išmokėt, kad padengus 
šermenų išlaidas.

Nemanykit, draugai, kad aš, 
Susnikų Jurgis, taip rašau no
rėdamas pakenkt vaikų orga
nizacijai. Visai ne. Man te
ko kalbėt apie tai su tėvais, ir 
va kaip jie man pasakė. Mes, 
sako, sutiktume mokėt ir do
lerį į tris mėnesius, ne tik pu
sę. jei mes gautume laike vai
ko mirties išlaidas.

O Mizara sako, pas Susnikų 
Jurgi dar vis buržuazinis biz- 
niškumas. Tai, drauge, visai 
netarčiau mintyje to biznišku- 
mo, o taip tik su gerais norais 
kas link jaunuolių organizavi
mo parašiau; bet redaktorius 
iškraipė mano mintis, ir išėjo 
visai kvailas rašinėlis.

LDS pirmos kuopos kores
pondentas sako: pastudijavau 
“insurance kompanijų” vaikų 
apdraudos skyrius ir suradau, 
kad ten daug brangiau, negu 
LDS. Tai tas tiesa. Bet jei 
mes eisime toliaus, tai surasi
me, kad ten apdrausta dau
giausiai vaikui biznierių ir 
smulkios buržuazijos; o darbi
ninkų mes visai mažą nuošim
tį ten rasime.

Darbininkai daugiausia turi 
po kelis ir desėtką vaikų; tai 
negali mokėt po 10 centų už 
kožną ant nedėlios, o ypač dar 
tokioj bedarbėj. Bet kas kita 
su LDS organizacija, šiai or
ganizacijai lemta augt ir bujo
ti; dirva gana plati, jeigu tik 
viršūnės sugebės jai vadovau
ti.

O kas link bizniškumo, tai 
mano supratimu, Mizara turė
tų žinot ve ką. Biznierius ar
ba buržujus, jei tik jie nuošir
džiai remia darbininkų judė
jimą, yra lygūs, kaip ir geras 
komunistas. Lenino yra pasa
kyta, kad be paramos biznie
rių ir smulkiosios buržuazijos 
nėra galima revoliucija. Taip. 
Ir dar Amerikoje svarbią rolę

cijos parlamente įnešta bi- 
lius, kuris reikalauja uždė
jimo muitų ant vokiečių 
produktų. Imperialistai vie
ni kitiems koją kiša.

remia vo piknikas, Decks Grove vie- tus atsakyti, tada toki asme- 
vieta puiki, įnys, kaip ir Jaras, J. Lukoše- 

, neleido toliaus kalbėti, 
kad galutinai nenumaskavus 

'fašistų darbelius Lietuvoje ir 
! čionai pat ant vietos.

Neveizint mažos aukos ma
terialiai, bet Lietuvos draugai 
ir draugės jausis, jogei mes 
pilnai įvertiname jų darbus, 
pasišventimą už visų darbinin
kų reikalus.

Privalėtų draugai ir drau
gės ir kitose kolonijose nepa
miršti šio taip svarbaus klau
simo.

lošia biznieriai, kurie (
komunistinį judėjimą. Šioj ša*- ^oje.
ly.) be jų paramos būtų nega- oras buvo tam tinkamas, todėl Į vičia, 

........................ ’" ir dalyvių buvo daug. ’ 1
Taip besilinksminant, besi

kalbant apie įvairius gyveni
me įvykius, tame būrelyje ne- 

į užmiršta nei Lietuvos politi
niai kaliniai, kuj’ių 
linksmiausias savo 
dienas praleidžia 
Smetonos bastilijose.

Draugei O. Kučiauskaitei 
dar plačiau paaiškinus apie 
sunkią Lietuvos politinių ka
linių padėtį, šie draugai-ės au
kojo pagal išgalę: K. Juočys 
1 dol.; O. Kučiasukaitė 50c.; 
V. Kučiauskas 30c 
aukojo šie draugai: J. Vytu- 

J. Pužaitis,
Smulkių surink- 

Išviso surinkta 3

Įėję nei toki dalykai įvykti, 
kaip alkanųjų maršavimas į 
Washingtona, didieji streikai, 
arba Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo darbuotė nebūtų 
galimu, jei ji neturėtų sau rė
mėjų iš buržuazijos tarpo.

Susnikų Jurgis.

REDAKCIJOS ŽODIS:

Draugo straipsniuką perra
šė laikinai pirmiau pastatytas 
prie korespondencijų taisymo 
darbininkas, kuris, pasirodo, 
neturėjo tam darbui reikiamo 
patyrimo. Bet draugas daro
te klaidą, kad be buržuazijos 
paramos negalėtų būti gero 
revoliucinio darbininkų judėji
mo. Sulyginti bile pasiturintį 
rėmėją su Kom. Partijos nariu 
ta i po pat negalima.

BALTIMORE, MD.

Parama Lietuvos Politiniams 
Kaliniams

Kadangi

gyvenimo 
kruvinojo

Dalyvis.

po 25c. Francija Keršija Vokietijai 
su Muitais

WORCESTER, MASS.

LAWN PARTY
Rengia LDSA 2-ra Kuopa

Birželio (June) 28, 1933
7:00 Vai. Vakare

rys, J. Džigas, 
Si m pati k as. 
ta 20c.
dol.

dar daugiau galėję 
bet atsirado tokių 
kaip A. Kurelaitis,

Būtų 
surinkti, 

i asmenų, 
| kuris atsistojęs tuojaus pradė
jo niekinti Lietuvos Komunis- 

J tų Partiją ir vadovaujančius 
draugus.

Kuomet draugas V. Kučiau-

PARYŽIUS. — Kadangi 
Vokietijos fašistinė valdžia 
uždėjo muitus ant Francijos 
įvairių produktų, tai Fran- j

Čia

Šių metų 11 d. birželio Lie
tuvių Svetainės Bendrovės bu- 1 skas pilnai norėjo į jo šmeiž-I

ANT OLYMPIA PARKO
Įžanga 25 Centai

Visa nauda bus skiriama jau
nuolių mokyklai

Kviečia Visus Komisija

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M.ICH.

DIENRAŠČIO "LllSėS" PIKNIKAS
Nedėlioję, 2 d. Liepos-July. 1933
ULMER PARK, Foot of 25th Ave Brooklyn
Šokiams Grieš Dvi 

Orkestros:

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

Meno Orkestrą
Iš ELIZABETH, N. J.

Abi iš 8-nių Kavalkų
Muzika Grieš be Perstojimo

Muzikos ir Sporto 
Programa

NEW HAVEN
------- su--------

BROOKLYN
LDS Jaunuolių Kuopos

Los Indoor Baseball
Wilkes Barre, Pa. Aido Choras, Vadovaujamas D. Zdaniutes

Apart WILKES BARRE AIDO CHORO bus NEWARKO SIETYNO CHORAS, ELIZABETHO BANGOS CHORAS, GREAT NECKO 
PIRMYN CHORAS ir BROOKLYNO AIDO CHORAS. Visi trauks revoliucines dainas savo dienraščio iškilmėje.
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Ketvirtas Puslapis
or*

LAISVĖ Retvirtad., Birželio 22, 1933

FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS. SUPUVUSI SISTEMA

jos akis pažino, kad tai ji... Tolumoje ma
tėsi miestas ir pakraštyje susirinkusi mi
nia. Jūros bangavo, bangos ritosi viena 
per kita ir tas Paulinai priminė proletaria
to kovoje bangas...

Paulina ėjo priešakyje, smagi, pilna 
džiaugsmo, paskui ją minia: jūreiviai, ka
zokai ir kareiviai. Į orą kilo šūkavimai. 
Buvo šilta. Minia ant rankų kilnojo Glėbą,

— 1 1........; . ""t

želio 25 d., 11 vai. ryte,, Village 
Green, Pa., prie pat Swimming Pool, 
Rengėjai kviečią visus.' Chfe^terio ii 
apielinkės lietuvius atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Nuo Šio iš
važiavimo priklausys pasiuntimas de
legato į draugijos suvažiavimą. Kvie
čia Rengėjai.

(145447)

kų rinkimui del jaunuolių, grąžinkite 
į kuopą šiame susirinkime.

(145-147)

legatus. Pinigai labai reikalingi. 
Darbuokimės, kad piknikas būtų pa- 
sfekmingas.

Rengimo Komisija.
(146-147) CLEVELAND, OHIO

Komunistų 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

lies programa, geri kalbėtojai sakys 
I prakalbas. Ant vietos bus virti pie- 
|tūs ir vakariene už žemą kainą. įm
ikite Kinsman Rd. karą iki galo lini- 
j jos ir 154th St. Nuo čia transporta- 
cija bus veltui. Automobiliais važiuo
kite Kinsman Rd. iki 25th stoties, 
nuo čia sekite iškabas.

(145-147)

(Vaizdelis)
štai jaunuolis apie 20 me

tų amžiaus: liesas, pageltu
siais veidais, įdubusiomis aki
mis, sulopytais senais drabu
žiais. Jis neturi nuolatines 
vietos—eina vieta iš vietos po 
kelis desetkus mylių, darbo 
jieškodamas, kad palaikyti 
silpną gyvybę.

Galutinai pabaigęs spėkas, 
priėjęs prie gyvennamio, braš
kindamas krumpliais į duris, 
prašo išmaldos. Vietomis jis 
gauna rūstų atsakymą:

—Daug tokių yra; todėl ne
galima jūsų visų išmaitinti.

Jaunuolis nukaitęs eina prie 
kitų durų... Pagaliaus, ga
vęs kąsnį duonos, išėjęs ant 
viešo kelio, eina toliau.

Štai prisiveja automobilius, 
kuriame sėdi prie vairo su-

(Tąsa)
—Anglai, jūs draugai, bet žiopli draugai! 

Koki jū esate niekšai! Matote, kokis buvo 
puikus fabrikas. Per metų metus budavo- 
tas. O dabar stovi, kaip kapai. Mums 
širdį skaudą, draugai anglai. Mums rei
kalingos anglys, kuras, mašinos ir budavo- 
jimas. O jūs leidote savo kapitalistams su
rengti prieš mus intervenciją. Eh, koki 
jūs negeri! Jūs žodžiais už Kominterną, 
o kur pas jus darbas? Mes nors badauja
me, bet pas mus yra Sovietai, Leninas, Le
ninas, o kur jūsų, anglai, Leninas?

—Leninas! Leninas “olrait!”—rėkė jū
reiviai.

—Aha, anglai draugai. Kas gali išdrįsti 
ir pasakyti, kad mes vergai? Mes visam pa
sauliui rodome kelią ir šaukiame: Pirmyn 
su Kominternu!

Priėjo Židki ir įsigrūdo jūreivių tarpam 
Jis kalbėjo į juos anglų kalboje, ir jų vei
dai pasidarė labai rimti. Paulinos negalėjo 
pažinti Glėbas; visai kita, pilna energijos 
ir gyvumo. Jos veidas džiaugėsi ir nega- raudoną skepetaitę ir jos plaukai, kaip auk- bosas, pas kurį jaunuolis tikė- 
lėjo atsidžiaugti. Įsas, švietėsi nuo saulės spindulių. Sumo- josi gauti darbą; užtai jis ne-

rkmnn-oi analai i nnvin mnfvti sava rnnknmis inc vnirlfis hnvn nilnns o’V-1 dl’isO i poną pažiūrėti. Au

—Ura! Urrra!... raaa!
Kapitonas stovėjo priešais Čibisą ir jo 

dantyse drebėjo pypkė, Čibisas stovėjo ra
miai ir primerktomis akimis žiūrėjo į jį...

Kapitonas drebėjo, nes bolševikai jau šei
mininkai ant jo laivo. Tie darbo gyvuliai, 
graužiami utėlių ir bado, kada sukyla—

CLEVELAND, OHIO
Piknikas su Laimėjimu

Birželio 25 d. ALDLD 15 Apskri
tys rengia pikniką su geroms dova
noms, kurios bus duodamos prie 
įžangos tikietų. Programą pildys 
Corleto kuopos naujas choras, po 
vadovyste drg. T. Raulusaičiutės. 
šokiams1 grieš Lyros Choro Orkes
trą iki vėlai nakties. Atsilankę į 
Apskričio pikniką paremsite Apskri
tį finansiniai. Todėl visi nariai ir 
darbininkai, kviečiami atsilankyti. 
Iš Clevelando važiuokite į Bedford, 
iš ten imkite kelią No. 8 pervažiavę 
gelžkelį, temykite sainas. Iš A kro
no kelias No. 8 tiesiai iki piknikui. 
Iš Youngstown važiuokite į Bedford, 
iš ten No. 8 iki piknikui.

Kviečia ALDLD 15 Apskr.
(146-147)

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kuopa rengia puikų pik

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

(145-147)

uvvuų “ ^/^^-:kliuręS) su nudribusiu pagurk-
baisi spėka, kuri gali sunaikinti ir kapito- pažliugusiomis akimis, 
na, nepaisant jo visokių ženklų. Taip, tai j hpic 60 m. amž. senis. Prie 
miniai nėra įstatymų—ji juos pati daro, jo šalies grakšti, su garbiniuo- 
Kapitonas, kuris buvo laivo galva, dabar tais plaukais 
jau yra belaisvis sukilusių jūreivių ranko
se.

Paulina pasilipo ant dėžės, nusitraukė

> jaunuolė. Ji 
kalba, įbedusi savo žėrinčias, 
kaip žibuokles, akis į seną, su
kliurusį turčių.

Pravažiuojantis senis buvo

—Gerai, draugai anglai, aš noriu matyti savo rankomis, jos veidas buvo pilnas gy-Į drįso į poną pažiūrėti, 
jūsų draugus kitus jūreivius.
kad juos suvarė kur nors apačioje, 
išgelbėjus nuo bolševistinių nuodų, 
niekis, pasieksime!—šaukė Židki...

Mes žinome, vumo ir ji garsiai šaukė:
kad 
Tai

tomobilius prabėgo.
Jaunuolis padarė išvadą, 

kaip nemalonu tai gražuolei

Paulina
Paulina stovėjo prie laivo krašto ir 

re jo į miestą. Sergieju 
galėjo atsigerėti jos gyvumu.

žiu
žiu re jo į ją ir ne- 

Bet pagal

—Lai gyvuoja visapasaulinė proletaria
to revoliucija! ’turėti romansus su sukliurusiu

—Ura!... Urrra!... rrraaa! ! seniu. Bet jis turtingas, o ji
Jaunas oficierius iš visų jėgų šaukė irlbiedna; užtai ji nelaiminga

delnais plojo. Anglas kapitonas drebėjo. | šioj sistemoj.
Čibisas mostelėjo ranka, eidamas prie laip
tų, ir tarė.

—Draugai, prie laiptų!
(Daugiau bus)

Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu

Jaunuolis, priėjęs farmą 
pakelėje, paprašo darbo. Bot 
gauna atsakymą, kad farme
ry s pats badauja.

Ir taip jis bastosi be vilties 
—nyksta, kaip pakirstas me- 

! delis.
Jaunuolis, k u r is atliktų 

dąug naudingų darbų visuo
menei,. galėtų didžiuotis savo 
jaunyste ir savo gabumais,— 
jis dabar - pyksta fiziniai ir 
dvasiniai, kaip nereikalingas 
gyvūnėlis pasaulyje.

Jų yra milionai; juos dva-

Johan Biuchner
(Tąsa)

Šnipavimas vykdomas taipgi apsupant • 
tą ar kitą darbininką asmeniškom pažin
tim, užvedant su juo pasikalbėjimus po
litine tema. Šitam atsitikime policija 
veikia dažnai į psichologija amžinai per
sekiojamo, negaunančio ramybės žmo
gaus. Ištikrųjų nelegaliose šalyse revo
liucionieriai nusikankinę, nugaluoti nuo
latinių persekiojimų. Pas kai kuriuos iš 
jų, pas mažiau pastovius ir stiprius, išky
la reakcija prieš amžiną daužymąsį, pri
bręsta pareikalavimas atsidurt artimų 
žmonių tarpe, pasidalint savo pergyve
nimais su aplinkiniais. Caro Rusijoj bu
vo toki “salonai,” kur rinkdavosi įvairių 
rūšių revoliucionieriai. Vienu iš tų sa
lonų buvo Serebrekovos salonas. Pati 
Serebrekova dirbo politiniam raudonam 
kryžiuj ir tuo pat metu tarnavo žvalgy
boj. Jau neseniai, būdama senutė, ji bu
vo iškelta aikštėn ir stojo prieš Sovietų 
teismą. O ilgus metus niekas nedasipro- 
tėjo apie jos priklausymą žvalgybai.

Šnįpavimas vykdomas neretai per as- . 
menis, “prijaučiančius” partijai. Eilėje 
šalių—per advokatus, išstojančius teis
muos gint revoliucionierius. Teikdamas 
savo ginamajam smulkių patarnavimų 
jis gauna jo pasitikėjimą ir kartais suži
no nuo jo partijos gyvenimo smulkme
nas, kurias dažnai paskui sužino ir poli
cija.

Labai pavojinga šnipavimo rūšis—tai 
išnaudojimas plepėjimo apie partiją. Į 
tą reikalinga kreipt ypatingai didelę do- 
mę. Yra nemaža organizacijų, kur šis 
piktas baisiai išsiplėtė. Už tą visiškai 
nedovanotiną lengvabūdiškumą partija 
neretai labai smarkiai nukenčia.

Reikalinga čia nurodyt ir į tą pavojų, 
kurį sudaro savimi taip vadinamos “poli
tinės*’ kafė. .Dažnai panašiam kafe ga-

11 > ; » o • 1 '

Įima sutikt visas partijos viršūnes. Nėr 
ko nė kalbėt apie tai, kad policijai pla
čiai žinomi ne vien tų kafe adresai, bet 
ir visų jos lahkytojų išvaizda, papročiai, 
įpročiai, ryšiai, kad policijai tampa ži
nomas visos tos kalbos, kurios vedamos 
tose kafe.

Reikalinga nurodyt ir sekančią labai 
svarbią šnipavimo rūšį. Policijos infor
macijai plačiai išnaudojama emigracija, 
ypatingai slaptose partijose. Atsidūrę 
emigracijon žmonės nejaučia tam tikro 
pavojaus priešo nepasiekiamo j srity j. 
Dargi daugelis sąžiningų ir atsargių 
žmonių dažnai paleidžia liežuvius. Su
prantama, pavyzdžiui, kad emigrantai, 
pakliuvusieji į SSRS, jaučia save čia vi
siškai laisvai ir, gerai apsaugoti. Bet 
kartu jie užmiršta, kad SSRS eina įtemp
ta klasių kova su kapitalizmo likučiais, 
kad metai—dveji atgal SSRS buvo ati
dengtos žalotojų organizacijos, buvusios 
tarptautinių imperialistų agentais, kad 
kapitalistinių šalių! kontr-žvalgybos sten
giasi siųst savo agentus į Sovietų sąjun
gą, kad jau ne kartą SSRS buvo atideng
tos šnipų .organizacijos, įlindusioš iš už
sienio. Jei’ paimt politinę emigraciją ka
pitalistinėse šalyse, galima dar pažymėt 
atitrūkimą nuo tos šalies politinio gyve
nimo, kurioj jie gyvena. Tas užsisklei- 
dimas, atitrūkimas nuo politinio gyveni
mo, o ypatingai baimės ne jautimo jaus
mas demoralizuoja juos, silpnina jų kla
sinį budėjimą ir pasirengimą. Del to 
klausimas apie įtraukimą emigrantų į po
litinį šalies gyvenimą turi stovėt ypatin
gai aštriai. Praktika parodė, kad Bal
kanų šalyse šnipavimas mėgina maitytis 
žymiam laipsnyj tom žiniom, kurios iš
eina iš skaitlingų centrų, kur susispietę 
emigrantai.

(Bus daugiau)

siniai pavergė kapitalistinės ir 
religinės tradicijos bei moky
klos. Juos padarė tokiais, 
kad skursdami per visą savo 
amžių, nebūtų pavojingi kapi
talistams.

Bet, kankinami nežmoniš- 
j ko skurdo ir kovodami su ne- 
j atlaidžiais gamtos įstatymais, 
' didelė dalis jaunuolių vergų 
| nebeteko kantrybės. Jie jau 
j užžiebė šviesų prožektorių, 
i prašvietė juodus miglynus ir 
| rodo kitiems, koki bjaurūs kir
minai slepiasi po juodais mig- 

! lynais, kurie negailestingai 
į graužiu darbininkų jaunuolių 
| gyvenimą.
į Jaunuoliai ir jaunuolės įvai- 
i riti tautų, kartu su suaugu- 
' siais darbininkais, susispietę 
i po raudona vėliava, su pagel- 
; ba revoliucinės šviesos spindu- 
į Iii.’, išblaškys juodus migly- 
! mis ir subudavos laimės rū
mus ateičiai!

Miškų Darbininkas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
■ READING, PA.

Jaunuoliu Lietuvių piknikas atsi
bus. 25 d. birželio, Marks Parke. Ke
lio numeris 73 New Holland Rd. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
atsilankyti. Pelnas skiriamas del pa
siuntimo jaunuolių delegatų į suva
žiavimą, kuris atsibus liepos 3 d., 
Brooklyne. Norima pasiųsti du de-

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 5Q kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L AIS V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mas lietuvių skyrius rengia šokius, 
birželio 24 d., 8 vai. vakare, Lietu
vių Tautiško Namo Parke, kampas 
Winter St., Keswick Road. Aplinki
nių miestelių ir vietiniai lietuviai yra 
prašomi į šitą parengimą. Pelnas 
skiriamas liuosavimui politinių kali
nių.

Rengimo Komitetas.
(146-147)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 28 d. birželio—June, Lie
tuvių Piliečių Kliube, 376 W. B-way, 
7:30 vai. vakare. Šis susirinkimas 
yra nepaprastas; turime labai daug 
svrbių reikalų atlikti; turime iš
rinkti delegatus į suvažiavimą ir 
kuopos valdybą turime išrinkti ir 
daugiau yra svarbių reikalų, kur tu
rėsime atlikti. Dar primenu, katrie 
nariai negalite duoklių užsimokėti, 
nepasitraukite, bet ateikite į mitin
gą ir būsite paliuosuoti nuo duoklių. 
Meldžiu visus narius dalyvauti.

Sekr.
(146-147)

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)

CHESTER, PA.
ALD Literatūros Draugijos 30 k j), 

rengia išvažiavimą, kuris įvyks bir-

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių kapinių bendrovės susirin- 

I kimas bus laikomas nedėlioj, 25 d. 
j birželio (June), 2 vai. po pietų, svė- 
' tainėje 40 Ferry St. Visi nariai ma-
■ lonėkite dalyvauti. Bus raportuoja- 
I ma apie 30 gegužės iškilmę, kur dai- 
i navo Aido Choras ir kur drg. Siur- 
' ba pasako prakalbą. Komisijos su-
■ pratimu, visas darbas, rodosi, buvo 
į atliktas kuo puikiausiai. Ką apie tai
mano kiti draugai, laukiame jūsų 
nuomonės išgirsti susirinkime. Komi- 

I sija į šį susirinkimą turi pribūti 
Į 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.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 25 d., 59 Holsman St., 3 
į vai. po pietų. Draugai ir draugės, 
' būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus daug svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi bus išduota rapor
tas iš Apskričio konferencijos. Tu
rėsime . išrinkti delegatus. į ALDLD 
suvažiavimą. Todėl, draugai ir drau
gės, nepamirškite visi būtinai daly
vauti šiame susirinkime.

’ Org. J. L.
. 1 , i ’ Į (146-147) j

PATERSON,- N. J.
Priešfašistinės demonstracijos at- 

I sibus 24 d. birželio; ,Bridge ir Go
vernor St., 5 vai. po pietų. Visi lie
tuviai darbininkai kviečiami daly
vauti. z, (146-147)

PHILADELPHIA, PA. . .
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo metinis piknikas įvyks nedėlioj, 
birželio 25 d., Burholm Parke. Pro
gramoj dalyvauja choras. Soccer, 
foot ball ir kiti žaislai. Atsilankiu
sieji į šį pikniką paremsite kovą už 
paluosavimą politinių kalinių, ir kar- j 
tu kovą prieš policijos terorą. Todėl i 
visi į pikniką. (146-147) į

NEWARK, N. J. I
Masinis mitingas klausimu ar 

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

Demonstracija prieš fašistinį tero- 
i rą Vokietijoj įvyks suimtoje, 24 d. 
I birželio, C vai. vakare, Military Park. 
Kiekvieno darbininko būtina pareiga 
dalyvauti toje demonstracijoj.

(145-147)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

5 kp. rengia pikniką nedėlioję, 2.5 d. 
birželio (June), Laurel Springs, New 
Jersey. Philadelphijos ir apielinkės,- 

i 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 važiuęs nuo <995 N. 5th 
St., 12 vai. bus’pirmas—paskutinis 2 
vai. po pietų. Į abi puses 45c.- Nuo
širdžiai kviečia, ; t

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 daugisvar-’ 
bill 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 nlim. 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; metinė mok. .$1,65.

I Draugai, kurie turėjote blankas au-

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
(Strimeles) (Su Tomeitemis)

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

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 TURĖKITE

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį. '
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Prašome draugų greitai 
pranešti iš tų vietų, kur yra 
organizuojamos mašinos ar 
busai, kuriu augščiau nėra 
pažymėta.

.Šį kelrodį paduokite busų 
šioferiui.

WILKES BARRE, PA.
Turime žinių, kad j 

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

HARTFORD, CONN.

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

PHILADELPHIA, PA.

Komisijos 
Gedviliutė, 
Avė., Phila.;
2314 E. Margaret St., 
la.; B. Ramanauskienė, 
N. 5th St., Phila.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna

Taipgi pas jj galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvvs.

antrašai: A.
5509 Sayb’rook

A. Urlakiutė,
Phi-
995

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

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju

kainai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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 Patersonc. 
Bušai išvažiuos 11 vai. die
ną nuo Lafayette ir Sum
mer Sts.

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.

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

Ketvirtai, Birželio 22, 1923

HUDSON, MASS, VERPĖJŲ STREIKO EIGAVIETOS ŽINIOS

pasickė Columbus.

Hitlerio

49-tas METINIS ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS

M. P.

L?

TRECIAS METINIS PIKNIKAS
RENGIA L.D.S. PIRMAS APSKRITYS

Nedėlioję, 25-tą Dieną Birželio-June, 1933
VOSE PAVILION PARKE, MAYNARD MASS

Piknikas Prasidės

12-tą Vai Dieną a

Ei

Programa Prasidės

4-tą Vai. Po Pietą

pi
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taip

visuo- j 
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kovoj, i

i
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1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1186 
Keyutone—Main 1417

streikierkos 
nėra

DIRECTIONS: Take the Jamaica Line “L.” and get off at El- 
derts Lane Station, and the park is right there.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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Verčia Dirbti net 25-kias 
Valandas be Perstojimo

NEW YORK. — Nežiūrint 
didžiausios bedarbės, samdy
tojai visu pasiutimu spiria sa
vo darbininkus dirbti neribo
tus viršlaikius ne tik dirbtu
vėse, bet ir krautuvėse. Vie- 

.nas darbininkas, dirbantis d ra 
*bužių sankrovoje kaipo kriau- 
čius-pritaikytojas rašo, kad bo 
sas jį privertė vienu pradėji
mu išdirbti be miego 25 vai. 
Apart reguliario darbo, jam 
buvb užkarta dar krautuvės 
sutvarkymas, langui aptaisy- 
mas ir 1.1.—trijų darbininkų 
darbas išviso. O savaitinė al
ga tiktai $20; už viršlaikius 
nieko.

Kada po tokiam 
5 valandų atgal 
grįžo minimas t
bosas vis jam kartojo: 

<tau negerai, aš galiu 
šimtus kitų kandidatų į 
vietą. Tas bumbėjimas
suerzino pusgyvį nuo persidir- 
bimo darbininką, kad darbi
ninkas pagriebė bosui už kal- 
nieriaus, 
apleido darbą. Nors yra ve
dęs ir vaikų tėvas, tačiaus ne
galėjo toliau pakęsti tokios ti
ronijos iš boso pusės.

Darbkoras*

j mes pilnai.
Labai organiz. turi sunkiai 

čion dirbti, kad jas palaikyt 
j vienybėj, nes tos
i susideda iš kelių tautų, 

gerai jį pakratė ir buvę pirmiau streikuose.
Jeigu nebūtų lietuviai pro

gresyviai partraukę joms or
ganizatorių, tai jau senai kom
panija jas būtų sumulkinus, ir 
būtų atgal suėjusios.

Aš nuo savęs joms patariu, 
kad jos dabar jau ir laikytųsi 
iki negaus, ko reikalauja. Nes 
jeigu grįžtų ant kompanijos 
išlygų, tai tada kom. joms 
po 9 kailius nuluptų. Pirmiaus 
jau gana gerai buvo prispaus
tos ir išnaudojamos, kaip ver-

London. — Amerikos val
džios delegacija sako, kad 
greitu laiku jinai pasiūlys 
ekonominei konf erencijai 
konkreti veikimo planą.
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So. Boston “Laisvės” Choras, Vadovaujamas E. Sugar 
-------------------------------------------------------1---------------------------------------------- 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. . - '

čion vilnonės verpimų strei- gės, o dabar būtų dar aršiau; 
kas dar tęsias; jau keturias Į daugelis netektų visai darbo, 
savaites streikuoja 
Streikuojančių tarpo 75 
šimčiai moterys. Jos 
lauja 25c. ant dolerio, nes jų j jis yra vadovavęs jau 
“pėdė“ buvo nuo 
8 dol.

Rodos, ir taip dar jos ma
žai reikalauja, bet kompanija 
vistiek nenori pasiduot, nors 
darbo ii turi įvalias.

Kompanija nuo pradžios 
streiko laiko šapą atidarius ir 
duoda 15 nuoš., ir kas nori, tai 
gali eit dirbti, ir jau buvo su
lindę 9 skobai, bet streikieriai 
su supuvusiais kiaušiniais juos 
už 3 dieni] iškrapštė iš šapos, 
ir dabar fabrike tik boseliai 
dirba, o streikas 100 nuoš. lai
kosi kovos lauke.

šiftui“ už i Taipgi streikieriai jau di- 
darban su- • džiuma susirašė į Textile Uni- 

darbininkas, i ją, ir organizatorius M. Perry 
jeigu i.jas gerai vadovauja. Jeigu

keturias Į daugelis netektų visai 
apie 200.'o kitas visai pavergtų.

nuo-1 Taigi laikykitės, moterys, 
reika-1 klausykit organizatoriaus, nes 

šimtus 
dol. iki j streikų ir yra patyręs, kaip 

! reikia kovot prieš bosus; ir 
| jūs esate laimingos, kad ga- 
į vot teisingą organizatorių ir 
i uniją. Laikykitės ir organi- 
' zuokitės! O kurios nenori stoti 

į unija, tai tos skaudžiai apsi- -77 ly
gaus, nes gali greičiau negaut į MllCeitaCJj. KBipfiS

Taipgi mes, 
Kliubas, jums 
met padedam ir 
padėsim 
nes mes 
va prieš

vyrai ir L. 
visur ir 

ant 
jūsų sunkioj
žinom, kad jūsų ko- 
sunkias gyvenimo są- 
už duonos kąsnį ir 

mūsų —tai vienas ir tas pats: 
visus mus be skirtumo darbi
ninkus tas pasiutęs kapitaliz
mas spaudžia; kaip siurbėlė, 
iš mūsų kraują čiulpia ir be 
laiko j kapus varo, tai ir tu
rim visi išvieno stot ir darbi
ninkai vieni kitiem ranką pa
duot.

Buvo Užpuolę Alkanuo
sius Ohio Maršiiotojus

COLUMBUS, O. — Bir- 
želio 20 d. legionieriai ir po
licija užpuolė alkanųjų mar- 
šuotojų antrą kolumną ties 
Marion, O. Darbininkai pa
darė kovingą pasipriešini-

Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 2-rą VALANDĄ PO PIETŲ

Gerbiamieji Brooklyn© ir apielinkės lietuviai ir lietu
vaitės! Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausią 
pikniką, kur bus proga su pažįstamais sueiti ir prie 
puikios muzikos smagiai pašokti.

Muzikantai, po vadovyste Prof. V. Retikevičiaus, ku
rie sudaro du benu, grieš be perstojimo vėliausius lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius.

Kviečia Rengimo Komitetas.
JŽANGA 40 CENTŲ YPATAI

3
3

3 
3

imą, bet priešo spėkos buvojpę delei komunisčių moterų, 
daug didesnės ir ginkluotos, j Fašistai areštuoja ir kemša 
Du draugai sužeisti ir. nu-, į kempę ne tik veiklias ko- 
gabenti į ligoninę. 1 olicija munįstes> 'bet taip pat žmo- 
suėmė kolumnos vadus ir1 . . , , , .vl_. v. . . inas, seseris ir dukteris pa-uzdeio pančius ant rankų, o! ,v . . .
maršuotojus išvijo iš pavie. | sizymejusių komunistų, nors 
to. Vienok darbininkai vėl|moterys nepriklauso prie 
susiriktavo į eiles ir vis tiek ! Komunistų Partijos. Dauge

lis šeimynų tapo sugriautos 
i ir namai parduoti.

vo , „ i Šitaip kruvinieji fašistai
Fašistai Grūda MoteriS: keršija komunistams. Bet

i ateis laikas, kuomet Vokieti
jos proletariatas įsteigs So- 

--------  ’ i vietų valdžią ir tada visi bu-
STUTTGART, Vokietija. į deliai atsiims savo už dabar- 

—Čionai Hitlerio valdžia tinį terorą prieš revoliuci- 
įsteige koncentracijos kem- nius kovotojus.

Daladier ir Mussolini 
Laikys Konferenciją

PARYŽIUS.—Plačiai 
bama, kad neužilgo Franci- 
jos premjeras Daladier lai
kys konferenciją su Musso
lini. Konferencijos tikslai

parom, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.“LAISVES” PIKNIKO REIKALAI

Jamaica Ave. ir 75 th St.

CLJaIaJaXa!*.'
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NEW HAVEN, CONN.

Busas išeis 7:30 vai. ryte, 
nuo Humphrey ir Wallace 
Sts., kelionė Į 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, tuojaus kreip
kitės pas viršuj pažymėtas 
ypatas.

Penktas Puslapis

neskelbiami. Konferencija 
įvyksianti kur nors prie ru- 
bežiaus stotyje. Manoma, 
kad tų dviejų imperialistinių 
valstybių atstovai bandys 
susitaikyti delei kolonijų ir 
laivyno reikalų.

1

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.

ELIZABETH, N. J.
Visiems, kurie važiuosite 
‘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. vakare. Suaugusiems 
kelionė ten ir atgal $1; vai
kams 50 centų.

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, 
I hen change for West End Line 
to 25th Avenue.

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

New York, 
Line, West 
Square and 
nue. Then 
the park.

Laiminėtas Oratorius
Pennsylvania ir New Jer

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



JONAS STOKES
Sekančių Stočių

šeštas Puslapis Ketvirtad.. Birželio 22. 1933

Laisvė Gaunama ant

SUSIRINKIMAI
St.

(141-146)

New Yorke

Dar vienas dalykas, tai ne- Įstatymo

SIGNS”

156 302

REIKALAVIMAI t

(145-147)

PARDAVIMAI
St

lietu-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

(142-148)

Priešfašistine Diena

studentų į 
buvo perlė- 
reikalui ne-

NUSIŽUDĖ ŠĖRŲ 
MAKLIORIUS

George 
pereita 
esanti

ko
jų

Savininkas ir Manadžeris
P. M. GARRISON

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

Pirma bųvo'578 <)ran<,t St., Brook- 
ly, N. Y., dabar perkėlė ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą 

r

8YK] ATSILANKĘ PERSITIKBINSIT 

Pabandykite!

■. SAVININKAI MARČIUKAl
417 Lorimer Street, “Laisves” Nante

BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn e
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

St., 
ir 

Savininkas John Ju-

PARSIDUODA GROSE.RNŪ
viais, lenkais ir rusais' apgyvento- 

gerą pra- 
biznį gera 
kad turiu

I 231 Bedford Avenue 
j BROOKLYN,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I toinobilius ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.
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NOTARY
PUBLIC

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydnu ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room

New> York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

kitu

nius Narius

būtų ne 
perpildy-

Šiandie vakare, draugai dar 
bininkai, turime išreikšti masi
nį protestą prieš Vokietijos 
fašistų kruvinus darbus. . _

Liefuvis Iškabų Maliorius
Artistiškai piešiu visokias iškabas 

pa- Į ant langų ir sienų. Padarau ant po- 
- j pieros, ant drabužio ir ant lentos. 
\ Į Atidaranti naujai biznius, daranti | 
į 1 specialius išpardavimus arba persi- | 

kelianti į naujas vietas, tuojaus ; 
kreipkitės šiuo antrašu: 386 Grand j 
St., Brooklyn, N. Y.

(146-148) :

Tolesnių Kolonijų Draugai ir Pritarėjai
Mobilizuoja?] “Laisvės” Piknikui

Ne tik delegatai į nacionali 
lietuvių jaunuolių ir ALDLD 
suvažiavimus, bet ir šimtai ki
tų žmonių iš tolimų valstijų 
atvyks į “Laisvės” pikniką lie
pos 2 d., Ulmer Park, Brook
lyn, N. Y. Tad artimesnių 
apielinkių susipratusioms dar
bininkams nebūtų jokio pasi
teisinimo ^nedalyvauti tame sa
vo dienraščio pokily j e. ypač 
dar todėl, kad pasitaiko trys 
iš eilės dienos liuosos nuo dar
bo: sekmadienį piknikas, pir
madienį tarpšventė, antradie
nį Fourth of July.

Taigi daugelis draugų iš 
New Jersey, Conn, ir kitų ar
timesnių valstijų užsisako iš- 
anRsto tikietus į pikniką, kad 
paskleisti juos tarp savo ben
drų ir pažįstamų. Ir tai la
bai išmintingas darbas.

Draugams iš Long Islando 
ir apielinkių valstijų tenka 
dažnai užsukti į Brooklyną. 
Gerai būtų, kad pirm kokiais 
reikalais keliaujant į Brookly
ną, jie pasimatytų su savo kai
mynais, pakalbėtų apie dien
raščio pramogą ir į savo kolo
niją parvežtų tiems draugams 
tikietų. Bet nėra būtino rei
kalo del to važiuoti į Brook
lyną; galima laiškais užsisa
kyti tikietų piknikui. Svar
biausia, tai nepamiršti apie re-

voliucinio dienraščio masinės 
iškilmės dieną—draugijų susi
rinkimuose, mitinguose ir šiaip 
bile kur sueinant darbininkus 
vis prisiminti apie tą “Lais
vės” draugų ir rėmėjų vienin
gumo parodą ir puikiausią pa- 
žmoni su muzika, dainomis, 
jaunuolių žaidimais, šokiais, 
■parinktinais valgiais ir gėri
mais.

I

šokiams be pertraukos grieš 
Wm. Norris 8-nių instrumentų 
orkestrą ir Walter Žuko vado
vaujama Proletarų Meno Or- 

ra, kurios brooklyniečiai 
šiol dar nebuvo girdėję, 
lietuviškomis liaudiškomis 
revoliucinėmis ir angliško- 
darbininkiškomis daino- 
pasirodys net penki cho-

:ki 
Su 
bei 
nis 
mis
•ai: Wilkes Barre Aidas, Gr. 
Veck Pirmyn, Newarko Siety
nas, Elizab. Banga ir Brook- 
yno Aidas. Bus New Haveno 
aunuolių beisbolo rungtynės 

•»u Brooklyno LDS jaunuoliais 
’.vetainėje. Turėsime ir 
'.aidimų, prakalbų ir kt.

Delei programos, delei jau
nimo ir abelnai svečių ir pa- 
žmonio niekas negalės nusi
skųsti. Kas dabar lieka, tai 
tik pasmarkintai mobilizuotis į 
didžiąją savo dienraščio iškil
mę.

Šį Vakarą Masmitingas ■ Elektrin. Unijos; Vadai 
Protestui prieš Fašizmo Žudo Kovingesnius Eili-

Giltinę
NEW YOPvK. — Anksti an

tradienio rytą iš pravažiuo
siančių automobilių Bronxe 

yjsj buvo atidaryta revolverių ug- 
privalome 8 vai. vakare susi- 1 
rinkti Brooklyno Labor Lyce- -
um, ant Myrtle ir Wiloughby UnU°s .trečio lokalo. 
Avenues. Skaitlingai prisidė
kime prie įvairių tautų darbi
ninkų, kad svetainė 
tik užpildyta, bet ir 
ta.

Šis mitingas bus 
prieš hitlerizmą, bet 
pilsudskizmą ir abelnai prieš 
fašizmą, tą darbininkų judėji-

ne vien
; prieš

nis į namo einantį Henry Go- 
del, narį Elektros Darbininkų 

. Darbi
ninkas tapo ant vietos užmuš
tas. Gengsteriai nuvažiavo sa
vais keliais.

Godel buvo veiklus
i narių judėjime prieš 
Federacijos grafterius 
sėdinčius ant tos unijos

eilinių 
Darbo 
vadus, 
spran

do. Nėra abejonės, kad jie 
pasamdė gengsterius. Kiek

mo teriotoją, jo vadų žudyto- Pjrmiau buvo gatvėje pašauti 
ją. Minėkime, kad fašizmas ^iti du progresyviai tos ^ini- 
gręsia ir Amerikai. Darykime, 
todėl, išanksto veiksmus, kad 
jį atmušus.

Šio vakaro priešfašistiniame 
masiniame mitinge kalbės to 
klausimo žinovai: Stams, Blo
omfield ir kt. Bus ir laisvos 
diskusijos.

Brooklyniškėje bendro fron
to konferencijoje lietuvių or 
ganizacijos nusitarė vesti ko
vą prieš fašizmą. Tų orga
nizacijų nariai visi privalo bū
ti šiandieniniame 
niame mitinge, 
centų, bet tatai 
svetainės lėšoms 
jeigu nuo to kas liktų, tai eitų 
vedimui tarptautinės kovop 
prieš fašizmo siaubūną.

Kviečia tarptautinis darb. 
• organizacijų bendras frontas.

jos nariai, Saronsen ir Don
ner. I

Minimo elektrininkų lokalo 
vadai susirinkimuose neduoda 

! eiliniams nariams prieš juos 
nei išsižiot; už bile žodį su
spenduoja trims mėnesiams, o 

į kad to neužtenka, braukia 
1 laukan iš unijos. Tuos narius, 
kurie nepučia i in dūdą, vir- 
■ininkai įdeda i iuodus sąra
mus, taip kad niekur negalėti) 
<aut darbo.

priešfašisti- 
Įžanga 10 

reikalinga 
padengti; o

w. c.

Valčių Kapitonų Laimėjimas

Schultzo Gengsteriai Sušaudė 
8-nis Gordono Gengsterius

NEW YORK. — Dutch 
Schultzo alkoholio šmugelnin- 
kų gengsteriai antradienio 
naktį nušovė dar du agentus 
Waxey Gordono šmugelninkų 
šaikos. .Tad bėgyje dviejų 
mėnesių Schultzo vyrukai nu
dėjo jau aštuonis Gordono 
gengsterius.

NEW YORK.—Pernai gruo
džio mėnesj buvo numušta 
nuo $60 iki $25 į mėnesį al
ga kapitonams valčių, kurio
mis išvažiojama žvyras, ply
tos, miesto atmatos ir t.t. Pas
kutiniu laiku, sulig pasidar
bavimo kairiosios Jūrininkų 
Industrinės Unijos, susirašė 70 
tokių valčių kapitonų, reika
laudami iš Goodwin and Gal
lagher Kompanijos sugrąžinti 
pirmiau buvusias algas. Maty
dama darbininkų judėjimą, 
kompanija greitai pridėjo po 
$5 algos mėnesiui. Bet val
čių kapitonai tuom nesitenki
na; jie pasiryžę atgriebti se
nąją algą. ■' '

Konferencija del Jau 
nuolių Mokyklos Galuti 

nu Prisirengimy
šeštadienį, birželio —- June 

24 d., lygiai antrą valandą po 
pietų, atsidarys konferencija 
delei jaunuolių lavinimo va
sarinės mokyklos.

R-egistravimasis 
mokyklą iki šiol 
tas; finansai tam
plaukia taip, kaip reikėtų.

Konferencijoj turėsim išdis- 
kusuoti būdus, kaip galima 
būtų pasmarkinti galutinus 
prisirengimus mokyklai.

Visoms organizacijoms iš
siuntinėta laiškai, kuriais yra 
kiekvienos organizacijos ko
mitetas kviečiamas dalyvauti 
šiame susirinkime.

Draugai, nepamirškite susi
rinkti į šią svarbią konferen
ciją, nuo kurios priklausys mū 
su mokyklos pavyk i m as arba 
nepąvykimas.

Konferencija įvyks “Lais
vės” svetainėje, kampas Lo- ' 
rimer ir Ten Eyck Sts., Brook-1 
lyne.

Pirmyn, prie padarymo jau
nuolių mokyklos pasekmingos!

Komitetas.

Bendro Fronto Didžiojo 
Komiteto Susirinkimas

Draugai, nepamirškite: šį 
penktadienį, birželio 23 d. atsi 
bus Didžiojo Komiteto susirin
kimas kaip 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St.

Taipgi nepamirškite atsineš
ti gerų sumanymų.

užmirškime kožnas savo orga
nizacijos bedarbių narių. Mū
sų komitetas turi rūpintis be
darbiais. Jeigu kur žinote, tai 
atsineškite jų vardus ir ant
rašus, taipgi atsiveskit į susi
rinkimą. ' s

Draugai, jei sužinosite 
kių organizacijų vardus, 
mitingų vietas, būtų labai 
geidaujama, kad, draugai, 
pintumėtės atnešti tų žinių 
susirinkimą.

P. Taras, Sekret.

Reikia Greitos Paramos 
į T. Darb. Apsigynimui

Visi i Forest Park 
Šį Nedeldienj!

“Veiterio” Alga Tiktai 
Astuoni Centai į Dieną

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

Draugai, visi dalyvaukite 
išvažiavime, jauni ir seni. Jau
nimas galės žaisti “Volley 
Ball,” 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.

NEW YORK. — Iššokda
mas per savo raštinės langą, 

' užsimušė vienas iš stambesnių
jų makliorių Šerais, 
į Li gh t f o o t Batchelder 
I antradienį. Priežastis 
i nežinoma.

NEW YORK. — Le Bour
get valgykloje, 137 W. 44th 
St,, stalų tarnautojams, “vei- 
teriams” moka $1.98 algos per 
savaitę, arba 33 centus per 
dieną; bet iš to jie turi atiduo
ti bosui atgal po 25 centus de
lei stalų apvalytoji] apmokėji
mo; taigi veiteriui telieka tik 
8 centai algos dienai. O gau
ti veiterio darbas per agentū
rą kaštuoja $5. žmogus turi 
būti tam darbui jau išsilavi
nęs. Pirm pradedant darbą, 
veiteris turi įsitaisyti unifor
mos švarką, kuris kaštuoja 
$4. Viską bosai apskaito ant 
“tipsų’’’ iš valgytojų. Bet ge
riausiomis dienomis ir tai j 
“tipsai” nesiekia daugiai) kaip ' 
1 iki 2 dolerių.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 2 Apskr. Komiteto Posėdis

ALDLD 2-ro Apskričio Komiteto 
Posėdis įvyks penktadieny], birželio 
(June) 2.Q d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” name. Visi komiteto nariai bū
kite šiame posėdy j, idant būtų gali
ma padaryti pilna atskaitą iš perei
to apskričio pikniko.

A. Gilman.
(145-146)

ŠIUOMI PRANEŠAMA, kad laisnis 
(leidimas) No. N. Y. B-1151 yra 

išduotas žemiau pasirašiusiam par
davinėti alų ir vyną mažmeninėmis 
kainomis, jo buveinėje, sulig sky
riaus 76 Alkoholinių Gėrimų Kontro- 

, po num. 143 N. llth 
St., Kings Paviete, N. Y. mieste.

Leo Shenk. Inc.
143 N. llth St., 

Brooklyn, N. Y.
(146-147)

PAJIEŠKAU PARTNERIO į valgy
klos biznį, arba parduosiu visą biz- 

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

Dau- 
giau informacijų sužinosite, kada at

silankysite apžiūrėti: 23 Bridge St.,

Tarptautinis Darbin. Apsi-1 
gynimas atsišaukia į organiza
cijas ir pavienius darbininkus kaiP valgykla čia laikosi.

* P*' *”*'"* t ■»«v •»-» r, r.: f i

delei greitos piniginės pagel- ............ - - - -
bos. Būtinai reikia daugiau 1 Brooklyn, N. Y. 
finansų vedimui kovos už gy- > 
vybę devynių negrų Scottsbo- j 
ro jaunuolių. Aukas siųskite ■ 
šiuo adresu : International 
bor Defense, 80 East llth 
New York City.

T. Mooney Liuosavimo 
Konferencija Birž. 25 d.

Lietuvių draugijos ir kuo
pos, kliub.ai.ir unijų nariai ne
turi atsilikti nuo kitų tautų 
darbininkų, bet pasiųsti savo 
delegatus arba patys komite
tai nueiti į Tomo Mooney 
liuosavimo konferenciją. Ją 
šaukia Tom Mooney Newyor- 
kinė Taryba. Konferencija iš
dirbs planus delei platesnės 
kovos už paliūosavimą Tomo 
Mooney, Billingso ir kitų poli
tinių kalinių. Konferencijos 
vieta—Irving Plaza svetainė, 
15th St. ir Irving Place. Lai
kas—šį sekmadienį, 1 vai. die
ną.

šeštadienis, birželio 24 d. 
bus demotistracijių diena prieš 
fašizmą. Bus demonstruoja- 
nia ir masiniai mitingai laiko
ma visose Didžiojo New Yor- 
kd” dalyse'.

je vietoje, galima daryti 
gyvenimą. Mylinčiam tą 
proga. Parduodu todėl, 
du biznius.

PAUL STIRA,
103 Bridge St., Brooklyn, N. Y. 

‘(146-151)

PARSIDUODA Oldsmobile mašina 
de-luxe couch, 6 cilinderių, Įva

žiuota 30,000 mylių. Parsiduoda pi
giai ,nes savininkas apleidžia šią šalį, 
kreipkitės šiuo adresu: Paul Stira, 
103 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

(144-149)

PARSIDUODA GROSERNĖ: lietu
viais, lenkais ir rusais apgyventoje 
vietoje, galima daryti gerą pragyve- 
venimą. Mylinčiam tą biznį gera 
proga. Parduodu todėl, kad turiu 
du biznius.

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, i So. 4th and Havemeyer Sts- 
galite smagiai pasišokti ir linksmai | Bedford Ave. and So. 5th St. 
ialaiką praleisti. Kviečia visus drau- i 
gus ir pažįstamus atsilankyt. Ska- j 
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražus parengi
mai; grajys merginos muzikantės po 
vadovyste Marty Turuta. Įžanga dy
kai. Antrašas, 131 N. 4 th 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry 
Bedford Ave. 
revich.

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

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 
apskritame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

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

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

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

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

JONAS STOKES
SI 2 Marion St., kampas Broadway 

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

187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand 
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

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

jSergančiŲ Vyrų ir Motery 
! Chroniškos Ligos Gydomos 
i šiandien atei

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

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

ir Mėšlaža-rnės Ligos, Nervų įde
gimas 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. ZINS 
illO EAST16lhST.K I.

Tarp 4th Ave. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

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

i SKAITYKIT IR PLATIN-
' KIT “LAISVli”

TEG STAGG 
2-5043

INCMATHEW P- SALLAS 
( B I E L A U SK A S) G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ, 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMB'JLANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VJETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

'•MUSU RAŠTINĖ'ATDARA DIENĄJR NAKTŲ MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DR. HERMAN MENDL0W1TZ

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

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

Praheša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959 
iki 4 kas dien, se redo m s ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.f 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd 6t.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfcLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




