
ĮVAIRIOS žinios
Princeton, N. J. — Mirė 

Charles E. Berton, 18 me
tų jaunuolis, nuo perlaužto 
kaklo. Per dvi dienas nie
kas jokios pagelbos jam ne
suteikė. O sprandą jis nu
sisukę Ten Acre Institute, 
sanatorijoje. Daktarai ty
čiojosi iš jaunuolio.

Pirma* Lietuvių
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Se&madienių

No. 148

Klaipėda. — Birželio 1 d. 
karo komendantas . nubau
dė penkis Pegegių apskri
ties gyventojus ištrėmimu, 
“kaipo pavojingus viešai 
tvarkai.” Tai buvo fašistų 
priešai.

San Francisco, Calif. — 
Sakoma, kad čionai per ra
dio pagautas vienas žodis 
“orlaivis” nuo Sovietų ra
dio stoties, kuri randasi! 
Čukotske. Spėjama, jog tai 
bus žinia apie Matterną.
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Darbininkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c» Metai XXIII, Dienraščio XV

SOCIALDEMOKRATU PARTIJA UŽDA
RYTA; TURTAS KONFISKUOJAMAS IR 
ATSTOVAI VEJAMI IŠ REICHSTAGO
Nors Socialdemokratų Vadai Nusilenkė prieš Fašistus, bet 

Nepakankamai, Sako Hitleris; Jie Atmetė Bendrą Frontą 
su Komunistais, Jie Pasmerkė Tuos Savo Draugus, Kurie 
Išbėgo j Užsienį ir Kalba prieš Fašistus; Jie Leido Fašis
tams Užsmaugti Darbo Unijas ir Balsavo už Hitlerį

mė-

NUTEISTAM MIRTI N SCOTTSBORO JAUNUOLIU! PATTER
SON IŠKOVOTAS NAUJAS TEISMAS; TURIME REIKALAUTI 
GREITO VISU NEKALTU JAUNUOLIU PAL1U0SAVIM0

jo Smetonos ir šiandien le
galiai veikia.
Didelė Armija, bet Bejėgė

Paskutiniuose rinkimuose 
socialdemokratų partija ga
vo 7,000,000 balsų. Ji turi 
daugiau kaip milioną narių. 
Kontroliuoja darbo unijas. 
Turi milžinišką spaudą ir 
daug įvairių galingų orga
nizacijų. Bet unijas jau tū
las laikas atgal Hitlerio val
džia užgrobė. • Dabar pačią 
partiją uždarė. Ir be jokio 
pasipriešinimo! Todėl, kad 
socialdemokratų vadai mo
kino ir skelbė, kad nereikia

BERLYN.—Hitlerio vai- skelbė nelegale jau keli 
džia paskelbė Vokietijos So-! nėšiai tam atgal.

Federal' cialdemokratų Partiją nele-s Valdžia užgiria tuos
gale organizacija, prašalina: dus, kurie nusilenkė prieš | griebtis spėkos prieš buržu
jės atstovus iš reichstago ir! fašistus. Užgiria partijos! azįją įr fašistus. Vietoj

IV n m lįn J- Iziįvic’l Y I.2.*

vaWashington.
Reserve Board raportuoja, 
kad Amerikos produktų kai
nos pakilo ant 60 nuoš. valstijų seimelių ir konfis- Centralinį Komitetą, kuris j šaukti savo pasekėjus į ko~- 
nuo to laiko, kaip tapo pa- i kuoja jos turtą, taip pat pareiškė, kad jis nieko netu- Vą, jįe liepė nusileisti, pasi

tartą socialdemokratų kon- ri su tais vadais, kurie pa- duoti fašistams.
Itroliuojamų įstaigų bei or- bėgo į užsienį ir kalba prieš komunistai šaukė socialde-

Kaunas. — Nuteistas 3 jganizacijų. 1 « v- I , . • > , o
metams kalėjimo Kauno kia, kad 
apygardos teismo sekreto- partija esanti priešinga Vo- tus. 
rius Mykolaitis. Buvo kai- kietijai, todėl, kad jos pabė-įka. 
tinamas pasisavinime 32, 
000 litų.

naikinta auksinė valiuta.

Automobilių Darbininky 
Konvencija Detroite
DETROIT, Mich.—šešta

dienį prasidės Automobilių . 
Darbininkų Unijos konven
cija. Tęsis iki sekmadienio 
vakaro. Konvencija priims 
veikimo programą ir planus 
del suorganizavimo automo
bilių darbininkų į šią ko
vingą uniją.

Kad tam darbui paken
kus, Detroito Darbo Federa
cijos reakciniai vadai buvo 
susišaukę susirinkimą, ku
riame kalbėjo apie organi
zavimą naujos, reformisti- 
nės unijos. Socialistų Par
tijos vadai taip pat padeda 
Federacijos r e f o r mistams 
apgaudinėti darbininkus ir 
atitraukti juos nuo revoliu
cinės unijos.

t ... j..

Hitleris pareiš- fašistus ir kad išmeta iš Ko-' 
socialdemokratų' miteto Weis, 'Stampfer ir ki- 

Bet, girdi, to neužten- 
Centralinis Komitetas 

gę tūli vadai “šmeižia” fa-1 dar neišmetė iš partijos tų, 
šistus, o kai kurios socialde- kurie priešingi fašistams— 
mokratų o r g a n i z a c i jos, 
kaip, pavyzdžiui, Hambur
ge, veda kovą prieš valdžią. 
Todėl partija uždaroma, jos 
susirinkimai uždraudžiami.

Hitlerio valdžia savo pri
sakyme pareiškia, kad so
cialdemokratų partija galin
ti tikėtis iš valdžios tik tiek, 
kiek i‘r Komunistų Partija, 
kurią kruvinieji fašistai pa-

sako Hitleris.
Dabar,, aiškus dalykas, fa

šistų valdžia paleis darban 
terorą prieš eilinius social
demokratus visuose mies
tuose, bet tokie vadai, kaip 
Loebe, sėdės Berlyne ir mo
kės prisitaikyti prie Hitlerio 
reikalavimų. Juk Lietuvoje 
socialdemokratų vadai gra
žiai prisitaikė prie kruvino-

ALDLD NARIAI, ATLIKITE PAREIGAS

Kuomet

mokratus į bendrą frontą 
prieš fašizmą, tie vadai su 
pasityčiojimu atmetė. Pir
ma fašistai užpuolė komu
nistus, o dabar uždarė so
cialdemokratus.

Lietuviai Lakūnai Esą 
Pasirengę Skristi

Lakūnai Girėnas ir Da
rius esą viską prirengę

Draugai ir Draugės!
Prieš mus visus stovi keturi tuojautiniai uždaviniai. 

(1) Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugi
jos visuotinas delegatų suvažiavimas įvyks liepos 3-čią 
dieną, “Laisvės” svetainėje. Pradžia 9:30 valandą ryto. 
Daugelis kuopų jau išrinko delegatus ir apie tai prane
šė, bet daugelis dar nesuteikė centrui žinių apie savo de
legatus. Visos kuopos, kurios tik galite pasiųsti, rinkite 
delegatus ir pasistengkite dalyvauti, nes šis suvažiavi
mas bus labai svarbus. Jis turės padaryti pakeitimų 
mūsų organizacijoje.

(2) Tą pat dieną, tai yra, liepos 3 d., kitoje “Laisvės” 
svetainėje įvyks pirmas jaunų lietuvių darbininkų ir stu
dentų- suvažiavimas. Eilė kuopų jau išrinko delegatus į 
šį suvažiavimą. Kur tik yra ALDLD kuopose jaunuolių 
narių, taipgi jeigu pas jus kuopoje nėra, bet yra jūsų 
kolonijoje tinkamų jaunuolių, išrinkite juos ir kartu su 
ALDLD delegatais siųskite į jaunuolių suvažiavimą, ku
ris bus labai svarbus.

Hindenburgas Kerta iš 
Peties

Hitleriui pritaria Hinden
burg, Vokietijos preziden
tas. Jis pasirašė valdžios 
išleistą dekretą prieš social
demokratus. Na, o Social
demokratų Partija • padėjo 
išrinkti Hindenburgą į pre
zidentus. Prakeikė komu
nistus, kodėl jie statė savo 
kandidatą, o nebalsavo už 
“dėdę” generolą budelį Hin
denburgą. Dabar Hinden
burgas atsimoka savo prie- 
teliams ir talkininkams!

Smūgis ir Katalikams 
Darbininkams

Hitlerio valdžia taip pat 
uždaro visas katalikų darbi
ninkų unijas, kurios vadino
si krikščioniškomis unijo
mis. Jos buvo pusėtinai 
tvirtos Vokietijoje, žodžiu, 
fašistai kerta visiems dar
bininkams, kurie tik yra or
ganizuoti ir bando pagerinti 
savo klasės būklę.

Nukapoja Algas
skridimui per Atlantiką j , (3) Liepos 2-rą dieną įvyksta “Laisvės” metinis pik-
Lietuvą. Tik laukią prie
lankaus oro. Orlaivis esąs 
pripiltas gazolino ir alie-. bininkų atvyktų į “Laisvės” metinę iškilmę. Brooklyno 
jaus. Visko prirengta delI apielinkės kolonijų draugai mobilizuoja jėgas ir. reikia 
50 valandų. Orlaivis gali. (]ar daugiau organizuotis. i
daryti 155 mylias į valandą.! 
Mano Lietuvą pasiekti 
38-42 valandas.

nikas. “Laisvė” yra musų organas. . ALDLD kuopų ir 
narių pareiga .dėti pastangas, kad kuo daugiausiai dar-

46 Kariniai Orlaiviai i

Curtis Aeroplane Motor 
kompanija paskelbė, kad ga
vo nuo valdžios užsakymą 
tuojaus pabudavoti 46 nau
jus karinius orlaivius. Kom
panija gaus milioną dolerių.

(4) Knyga “Spalis” jau atspausdinta. Ji turi 290 pus
lapių ir paduota apdarinėtojui. Iki ALDLD suvažiavi- 

i mo knyga bus gatava. Tai antras leidinys už 1933 me
tus. Centras dėjo pastangas, kad knygų leidimo progra
ma būtų sėkmingai atlikta. Bet daugelis kuopų dar 
nemokėjo nei už vieną narį duoklių. Antros knygos at
spausdinimas sugėrė visus pinigus, kuriuos turėjome. 
Išsiuntinėjimui neturime pinigų. Mokėkite duokles ir 
siųskite jas kuoveikiausiąi į centrą. Atlikite savo parei
gas !

D. M. ŠOLOMSKAS, ALDLD CK Sekretorius, 
, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

MONTREAL, Kahada. — 
Geležinkelių kompanijos pa
skelbė, kad visiems geležim 
kelių šapų darbininkams 
iš naujo algos nukapojai 
mos ant 10 nuoš. Tas pa
liečia 35,000 darbininkų. 
Reakcinių unijų vadai.:už
gynė šitą nukapojimą.

Išteisino 13 Žmonių ;
LIMA, Peru. — Čionai 

buvo teisiama trylika žmo
nių, kaltinant juos dalyva
vime nužudyme prezidento 
Cerro. Teisė karo teismas. 
Bet visi tapo išteisinti ir 
paleisti.

Laimėjimas Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo ir Viso Re
voliucinio Judėjimo; Suokalbio prieš Nekaltus Jaunuolius 
Pamatai Braška; Turime Dar Smarkiau Kovoti, kad Su
griovus Visą Tą Prakeiktą Suokalbį

Teisėjas Horton jau Pasmerkia Prostitutės Price Liudiji
mą, nors Decature Teisme Ją Palaikė. Jo mintis per
mainė Darbininkų Masinis Judėjimas, Tvirtas Darbi
ninkų Klasės, Vadovybėje Komunistų Partijos, Protes
tas Neduoda Nekaltus Scottsboro Jaunuolius Nužudyti.

Lietuva Apmokėsianti
J. V. $10,000 Skolg

ATHENS, Ala.—Dar vie
nas laimėjimas darbininkų 
klasei. Dar vienas laimėji- 

■ mas Amerikos darbininkų! 
I revoliuciniam judėjimui, ku- 
Iriam vadovauja Komunistų 
Partija. Teisėjas Horton 
priėmė nuteisto mirtin ne-l 
kalto jaunuolio Pattersono 
apeliaciją, atmetė mirties 
bausmę ir suteikė naują 
teismą. Dar daugiau, tei-1 
sėjas Horton, kuris tam| 
jaunuoliui išnešė mirties 
dekretą kelios savaitės at
gal, dabar paskelbė džiu- 
rės nuosprendį neteisingu, 
neparemtu įrodymais ir tt. 
Sako, kad visi įrodymai pa
rodė Scottsboro jaunuolių 
nekaltumą. Merginos Price 
liudijimas esąs nepasitiki
mas, niekeno neparemtas, 
jos užsilaikymas nužiūri
mas. Horton dabar pripa
žįsta, kad ta prostitutė ga
li už pinigus ir 'už kitką! 
kreivai liudyti. Jis jau pri-j 
mena, kad gydytojo teismo I 
liudijimas parodė, jog tos 
merginos negalėjo būti už
pultos ir išgėdintos. Jis 
savo nuosprendyje primena, 
kad Ruby Bates griežtai at
metė ir užginčijo Price liu
dijimą.

i
Šis teisėjo nuosprendis • 

užduoda smūgį jaunuolių I 
priešams. O jaunuolių ir 
viso darbininkų judėjimo 
laimėjimas yra tame, kadi 
pats teisėjas yra priverstas 
pripažinti, kad įrodymų 
jaunuolių kaltumo nėra. •

Bet ar jau galima apsi
džiaugti ir tikėtis, kad jau
nuoliai bus paleisti iš ka
lėjimo? Ne, negalima tikė
tis. • Valdžia vėl bandys iš 
naujo nuteisti jaunuolius 
mirtin. Prokuroras Knight 
jau pareiškė, kad tuojaus 
būtų paskirtas teismo lai
kas jaunuoliams. Bus daro
mi viskas, kad jaunuolius 
nužudyti. Pats teisėjas 
Horton neatsivertė geruo
ju. Jis pamatė, kad kyla 
galinga audra prieš bandy
mą nužudyti nekaltus jau
nuolius. Jis išsigando tos 
audros.

Ir tiktai didinimas tos 
masinės audros prieš val
džią ir už nekaltus jaunuo
lius išgelbės jų gyvybę ir 
sugrąžins juos į tėvų glėbį. 
Laimėjome didelį mūšį. Bet j 
dar tik pradžia. Turime j 
reikalauti tų nekaltų jau
nuolių paliuosavimo be jo
kio atidėliojimo. Jie nekal-

WASHINGTON. — Sme- 
tonos valdžios atstovas Ba
lutis pranešė Amerikos val
džiai, kad Lietuva atmokės 
Amerikai $10,000 skolų. Tu
rėjo gi sumokėti $132,191. 
Balutis sako, kad tik tiek 
Lietuva pajėgia atmokėtu 
Daugiau neišgali. Ir atmo
ka sidabru, o ne auksu.

Vėl Skolina Belgijai

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia nutarė suteikti Bel
gijai naują paskolą 400,- 
000,000 markių, arba $19,- 
520,000.

DRAUGĖS KLARA CETKIN LAIDOTUVĖSE DA
LYVAVO 700,000 MASKVOS DARBININKU

MASKVA. Birželio 22 
d. tapo palaidota Vokietijos 
Komunistų Partijos vadovė 
draugė Clara Cetkin. Lai
dotuvių d e m o n s t r a ei jo j 
Raudonojoj Aikštėje daly
vavo apie1 septyni šimtai 
tūkstančių darbininkų. Vi
sos gatvės buvo užsikimšę 
žmonėmis. Karstą nešė 
draugai Stalinas, Molotovas, 
Vorošilovas, Kalininas, Ka
tayama, Krupskaja, Marty,

Piatnicki, Jaroslavskis, Hec
kert, Bela Kun, Knorin ir 
kiti. Paskui lavonas tapo 
sudegintas ir pelenai įdėti į 
Kremliaus sieną.

“Draugės Cetkin jau nė
ra mūsų tarpe,” pasakė 
draugas Katayama, atida
rydamas laidotuvių susirin
kimą, “bet jos vietą užims 
milionai kovotojų prieš fa
šizmą ir prieš buržuazijos 
viešpatavimą visose šalyse.”

I'

Lenkijos Policija Užmu
šė Devynis Valstiečius

V A R š A VA. — Pietinėj 
Lenkijos dalyje netoli Kra- 
kovos trijuose sodžiuose po
licija bandė parduoti keletos 
valstiečių žemes už taksus. 
Valstiečiai pasipriešino. Pil
sudskio policija atidarė ug
nį ir devyni valstiečiai tapo 
nušauti, o 23 sužeisti. Taip 
pat užmuštas vienas policis- 
tas.

Lenkijos valstiečiai pra
deda veikliau priešintis val
džios užsimojimui atimti iš 
jų žemę už taksus.

Hindenburgas Esąs Sveikas

BERLYN. — Buvo paleis
ti gandai, kad Hindenbur
gas, Vokietijos prezidentas 
ir Hitlerio palaikytojas, ei
nąs prie galo, sunkiai ser
gąs. Bet dabar oficialiai 
užginčijami šitie gandai, 
kaipo neteisingi.

Sovietu Aukso Bono 
Šiuo Tarpu Vertė

$68 su Procentais
Parsiduos tik iki Birželio— 

June 30-tai Dienai

Su pirma diena liepos bus 
numažintas nuošimtis ir bus 
išleisti kitokį bonai. Šie auk
so bonai, ant kurių mokama 
10 nuošimtis, parsiduos tik iki 
30 d. birželio. Jų kaina šio
mis dienomis yra apie $68. 
Kaina nepastovi todėl, kad do
lerio vertė puola užsieniuose.

Norintieji tų bonų įsigyti, 
kreipkitės prieš pirmą dieną 
liepos, čekiai turi ■ pasiekti 
New Yorko banką prieš lie
pos pirmą.

čekius rašykite vardu: So
viet American Securities Corp.

Kam neparanku tiesioginiai 
tai atlikti, galite siųsti per 
“L.” administraciją ir, laiškus 
rašykite lietuvių kalboje, kam 
neparanku—angliškai. 

f

Syracuse, N. Y. — Dr. 
Greenway rastas negyvas 
hotelyje. Bet kelios dienos 
atgal jis buvo pasamdęs 
graborių jį palaidoti.

w Šiandien, Birželio 24, Priešfašistine Diena Visoj Amerikoj; lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Dalyvaukite Masiniuose mit inguose ir demons
tracijose; Pakelti Protesto Balsą,prieš Fašistinį Terorą Vokietijoj, Lietuvoj ir Kt Šalyse; Suglaustom Savo Eiles įBendrą Frontą prieš Fašizmą
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Drauge Clara Cetkina
Begailestingoji mirtis, išrovusi iš revoliucinio proleta

riato tarpo dvi žymias revoliucipnierkas—Klarą tCetkiną 
ir Rose Pastor Stokes—be abejo, pridarė didelių komunis
tiniam judėjimui nuostolių. Mums čia. rūpi bent trumpai 
pakalbėti apie draugės ‘Cetkinos didelius užsitarnavimus.

Draugė Cetkina buvo tarptautinė figūra—-stambiausio
ji moteris kovotoja pasauline plotme. Ji buvo narė Ko
munistų Internacionalo Veikiančiojo Komiteto Prezidiu
mo ir narė Vokietijos Komunistų Partijos Centro Komi
teto. Be to, pirmininkė Tarptautinio Moterų Sekretaria- 
to ir pirmininkė MOPRO, Tarptautinės Raudonosios Pa
gelbos.

Jau tiktai pats užėmimas šitų atsakomingiausių pa
saulyj, revoliucinės darbininkų klasės atžvilgiu, vietų liu
dija, kokią nepaprastą rolę klasių kovos eisenoj vaidino 
senutė Klara Cetkina!

Klara Cetkina gimė 1857 metais, Saksonijoj—duktė 
pradinės mokyklos mokytojo. Turėdama 20 metų am
žiaus, pati Klara buvo pasiųsta į Mokytojų Kolegiją. 
Ankstyvose savo visuomeniško darbo dienose jinai per
siskyrė su buržuaziniu feminizmu ir ėmėsi už gilesnio 
studijavimo marksizmo ir uolesnio dalyvavimo klasių ko
voje. No 1892 iki 1916 metų Klara redagąvo socialistinį 
moterų laikraštį “Gleichheit” (Lygybė). ’

Dar prieš pasaulinį karą Klara Cetkina palaikė kairų
jį sparną Vokietijos Socialistų Partijoj. Podraug su Ro
že Luksemburg, Karoliu Liebknechtu, Francu Mehringu, 
Karoliu Radeku, Cetkina drąsiai ir ištvermingai kovoja 
su. šeidemanais, Bernsteinais, Kautskiais ir kitais bur- 

_ Xžuazijos agentais, esančiais darbininkų tarpe.
1 1915 metais jinai buvo kaizerio valdžios įkalinta už 

platinimą anti-karinės, revoliucinės agitacijoj. Po karo 
matome Klarą Cetkina dar drąsiau įr smarkiau yęikčian- 
čią prieš pardavikiskus Vokietijos social-demokratijos 
vadus. 1918 metais, podraug su kitais spartakiečiais, 
Cetkina dalyvavo įkūrime Vokietijos Komunistų Partijos 
ir nuo to laiko buvo jos Centro Komiteto nare iki mirties.

76 metų amžiaus senukė nebuvo persena pereitais me
tais nuvykti iš proletarinės tėvynės—Sovietų Sąjungos— 
į Berlyną ir ten, kaipo seniausia narė Vokietijos reich
stago,—atidaryti jį su prakalba, kurios revoliucinės ki
birkštys nuskilo per visą pasaulį.

Klara Cetkina gimė tuomet, kuomet Europos proleta
riatas su Marksu priešaky dar tik ruošėsi tverti Pirmąjį 
Internacionalą, kuomet “Komunistų Manifestas” tebuvo 
tiktai dešimties metų amžiaus. Ji matė veikiantį Marksą 
ir Engelsą. Jinai juos, be abejo, pažino arba matė asme
niniai. Jinai veikė ir veikė revoliucinėse proletariato eilė
se, atsistodama pačiose priešakinėse jo eilėse. Čia jinai 
susipažįsta ir artimai susibičiuliuoja su Leninu, Stalinu 
ir kitais žymiais proletariato vadais, dideliais Markso 
mokslo skelbėjais ir jo papildytojais iš naujų prityrimų.

Klara Cetkin, be abejo turėjo pažinties su tūlais Pary
žiaus Komunos vadais; ji turėjo artimą pažintį su Vokie
tijos proletarinčs-spartakiečių revoliucijos ' vadais; su 
Vengrijos proletarinės revoliucijos vadais; su Rusijos 
proletarinės revoliucijos vadais. Jinai buvo visų jų my
lima ir gerbiama. Jinai ne tik matė Rusijos proletarinę 
revoliuciją veikime, bet jinai joje dalyvavo ir tiesė direk
tyvas socialistinei tvarkai, proletariato diktatūroj!

Klara Cetkina gyveno gal būt pačiu svarbiausiu žmo
nijos istorijos laikotarpiu. Ji ne tik gyveno, bet prisidė
jo aktyviai savo darbais prie tos istorijos sudarymo. Ji, 
be abejo, pažino ir darė nemažai įtakos ant tų pasauli
niai didelių žmonių, kurie privedė proletariato. klasę prie 
laimėjimo šeštadalio sausžemio ir pakreipimo visos žmo
nijos istorinio plėtimosi į visai naują pusę, į socializmo 
pusę! > .

Buržuazinė spauda, kuri seniau spjaudė ant Klara Cet
kinos, šiandien, jai mirus, veidmainingai ją giria. O so
cial-demokratijos spauda, įskaitant ir prūšeikinius rene
gatus, ilgai bandė skelbti, būk Klara Cetkina buvusi ne
sutikime su Stalinu,' būk jinai nesutikusi su Kominterno 
linija, būk jinai nesutikusi su Vokietijos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto linija. Tai, žinoma, nieko nėra 
toliau nuo teisybės! Cetkina buvo, kaip sakyta, viršūnėse 
ir vadovybėje Komunistų Internacionalo ir Vokietijos 
Komunistų Partijos ir ji, žinoma, buvo pilniausioj harmo
nijoj su dabartine taktika, kadangi ji buvo, kaipo narė 
vadovybės, atsakominga už tai, ir ji persitikrinusi, kad 
ta taktika yra teisinga; kad su renegatais reikia kovoti 
griežtai ir be gailesčio.

Cetkina buvo užsigrūdinusi marksistė-leniniste ir, kai
po tokia, ji kovojo su visokio plauko komunistų priešais!

•-----------?-----n--------- ; .....—.--------------— .j..-..

Senute Cetkina numirė proletariato tėyynėj—jos pačioj 
širdyj, Maskvoj, kur jinai ilgą laiką ramiai ilsėjosi. Ar
ti milionas Maskvos darbininkų dalyvavo jos laidotuvėse, 
sako spauda. Cetkinos kūno pelenai palaidoti Kremliaus 
sienoj, ties ta Raudonosios Aikštės vieta, kur ilsisi tūks
tančiai revoliucijos karžygių, kur guli ir mūsų, amerikie
čių, buvę vadai, John Reed, C. E. Ruthenberg, Bill Hey
wood, palei Lenino mauzolėjų.

Sovietų Sąjungos pergalingas proletariatas ir viso pa
saulio darbininkų klasė nulenkė savo galvą prieš kūną 
Cetkinos—draugės, mokytojos, vadovės, revoliucionierės. 
—pasižadėdamas juo griežčiau ir pasirįžusiau tęsti tą 
darbą, kurį visą ilgoką savo amžių dirbo Klara Cetkina.

P.S.—Draugiau žinių apie d. Klaros Cetkinos gyveni
mą galima rasti LDSA išleistoj knygoj “Moters Kovoto
jos del Komunizmo.” Kaina 25c už kopiją. Galima gauti 
“Laįsvėj.”,

Pruseikos Oportunizmas
J. Benes-šukięne. i 

t ' ’
1200 šerminkų.” Jr. jis klau
sia

APIA Dvidešimt-penktas Seimas
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papątįy^i kad jūs ;VeŪatd 
juos į bąląs, ir • pasitrauks 
nuo jūsų taip, Kaippasiįraut- 
kė nuo Baltrušaičio vaitot 
vybės.’ Įm į

Į Jūsų “Naująją; Klampy
nę” laukia tas patįs’ likiina^, 
kokis patiko Baltrušaičio 
“Aidą.” .<

Darbininkai pamatys, &as 
dirba jų klasės naudai, o 
kas jų pražūčiai ir jie eis po 
Kompartijos vėliava prie 
galutinos pergalės.

(Pabaiga)
Ką tas viskas reiškia? Ką 

reiškia “Kolektyvis nonsen
sas?” Ką Prūseika vadina 
“Kolektyviu nonsensu?” Ogi 
tai Kompartiją. Tokiu var
du Prūseika apkrikštijo 
Kompartiją, kad darbinin
kai nesuprastų, kad jis ata
kuoja jų partiją. Sklokos 
vadai supranta, ką tas reiš
kia, o mažai 
sklokos suklaidinti darbi
ninkai nesupranta, ir seka 
paskui Prūseika ir Butkų.

Čia gana aiškiai pasaky
ta: ‘‘Kolektyvis nonsensas, 
kurį vadiname bimbizmu.” 

uK o m u n izmą, Komunistų 
Partiją, Prūseika vadina klaidintų 
“Kolektyviu nonsensu,” ar- traukia iš jų dolerius savo 
ba bimbizmu, komunistus.Klampynės palaikymui; ne- 
bimbiniais, o vienok ne visi i žiūrint, kad skloka deda vi- 
darbininkai dar supranta, j sas pastangas, kad pakenkt 

darbininkų dienraščiui; ne
žiūrint, kad visos juodosios 
jėgos, su kuriom ir sklokos Kaip šis streikas 
vadai eina, bando užsmaugt sunku pasakyti, bet stoikas 
darbininkų judėjimą ir jų 
spaudą, 
kad jie 
nemano 
tarnam 
spaudą, 

i darbininkišką judėjimą.
Taip, Šukienė matė 1931 

metais, kaip Prūseika orga- džia, leidžia visokius paska- 
nįzavo savo pasekėjus, kad lūs, būk tai komp. ant bah- 
išplėšt “Vilnį” iš po Kom- kruto eina; o jeigu’ ne,’ tai 
partijos kontrolės, Šukienėišsikraustyti į kitą^mieš- 
matė, kaip Prūseikos su
klaidinti vargšai darbinin-

‘■kur tie kiti trys šim
tai, drauge Šuky?”

Kadangi Šukys užimtas, 
tai iš atsakysiu už jį Prūsei- 
kai: Tie kiti 300 yra namie, 
ir dirba naudingą darbinin
ku klasei darba. O kad 
jie dirba naudingą ' darbą, 
liudija ir tas faktas; kad 
1931 m. “Vilnies” suvažiavi
me suaukauta tik keli šim-

HUDSON, MASS.
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i pi asi avinę | jojerįu “Vilnies” naudai 
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Birželio mėn. 25-tą dieną Pittsburghe prasidės 25-tas 
APLA Seimas. Jįs turės išspręsti vieną labai svarbų 
organizacinį klausimą, būtent: pašalpos fondo suderini
mo reikalą. Dėka užsidarymui į Ameriką imigracijos, 
dėka kapitalistiniam krizini, APLA, kaip ii” daugelis tos 
rūšies organizacijų, pergyvena didelį sunkumą pašalpų 
fonde. Šiuo tarpu šis fondas turi deficitą, kuris nerodo 
tendencijų pranykti.

Seimas turės surasti būdus, kaip pašalinti tą deficitą. 
Yra nuomonė jį pašalinti, sumažinant išmokamų pašal
pų sumas. Sulyg APLA konstitucija, minėtos organizaci
jos nariai pašalpas gauna didesnes, negu kitų panašių; 
organizacijų nariai. Tas, be abejo, turi dideles įtakos į d^takce^ak iTdatbu. 
patį pašalpų fondą. Veikiausiai, sis seimas tą klausimą 
galės išrišti be didelių painiavų, t. y., sulyginti išmokamą 
sumą pašalpos sulyg tų, kurias išmoka kitos panašios or
ganizacijos.

Žinoma, organizacijai pakenkė ir prūseikinių renegatų 
tūli suklaidinti APLA 2-ros kuopos nariai, užvedusieji 
valdišką bylą prieš APLA. Tuo būdu jie ištraukė nema
žai iš organizacijos pinigų ir podraug kenkia organizaci
jos vardui. Seimas turėtų vieningai pasisakyti prieš 
skaldymo ir ėjimo į valdiškus teismus politiką, pasmer
kiant tuos, kurie tą politiką suka.

Podraug šis APLA seimas turėtų,'mūsų nuomone, dar 
kiečiau pasisakyti už vieriybę su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu. Gyvenimas ąiškiai rodo, jog tikrai gera 
išeitis yra tik vięnijimęsi su kitomis stambesnėmis darbi
ninkiškomis organizacijomis. Kurios smulkesnės savi
šalpos ir apdraudos organizacijos to nedaro,' tos susilau
kia labai nepavydėtino likimo.

Pilniausiai pasitikime, kad APLA 25-to Seimo delega
tai tinkamai ir draugiškai išriš visus svarbiuosius orga
nizacijos reikalus ir pasisakys už glaudesnį susirišimą su 
revoliuciniu darbininkų judėjimu!

Yra dar tokių, kurie seka 
paskui sklokos vadus ir re- 

i mia juos savo sunkiai už-

Iš ALDLD 100 Kuopos 
(Kanadoj) Susirinkimo

TIMMINS, Kanada. — Bir
želio mėn. 18 d. įvykusiame 
kuopos susirinkime buvo ap- 
diskusuota šie klausimai:

1) ALDLD 5-to Apskričio 
sekr. pareiškimą “Laisvėje,” 
del pakeitimo ALDLD lei
džiamų knygų j mėnesinį žur
nalą ir pakeitimo narių mo
kesčių, susirinkimas užgyrė.

2) Mes pasiūlome:
Išdėstyti narines, duokles 

$1.50 protarpiais keturių mė
nesių, tris kartus" į metus. 
Tuomet kiekvienam bus leng-. 
viau užsimokėti po 50 centų į 
keturis mėnesius, negu $1.50 
kartu.

Buvo pakviesta ukrainų or
ganizacijos vedėjas į mūsų su
sirinkimą. P4asii^fta apie sun
kią finansinę padėtį pas mus. 
Draugai Qolovac, didelės or
ganizacijos vedėjas, iškėlė tą 
klausimą jų valdybos susirin
kime ir sutiko mums ateiti pa- 
gelbon. Tam tikslui galėsime 
ką nors parduoti varžytinių 
tvarkoj jų parengime.

Tuomi tikimės nors ddlinai 
apmokėti tų narių duokles, ku
rie neištesa patys užsimokėti.

Ukrainų skaitlingos organi
zacijos rengia politinę mokyk
lą. Tam budavos baraką už 
miesto ant savo nuosavo pikni
kų sklypo. .

Mūsų 100 kp., būdama nes
kaitlinga ir be kitų pagelbos, 
negali nieko nuveikti. Todėl 
mes, norėdami pasiųsti veikles-

—gi šį metą vilniečių suva
žiavime sukelta $1,380 dien
raščio palaikymui. Nežiū
rint, kad bedarbė smaugia 
darbininkus, nežiūrint, kad 
sklokos vadai Prūseika ir 
Butkus ’nusivedė dali su- 

darbininku ir

Visko po Biskj
Jau buvo rašytą diėnraštyj 

“Laisvėj” apie Wattoąuottx>c 
Qo. darbininkių verpėjų strei
ką ; bet čia turiu prisiminti 
ir vėl.. '

Jau ketvirta savaitė eina ir 
dar nesimato streiko pabai
gos. Kaip iš vienos pusės 
streikierės darbininkės laikosi 
savo pirmesnių reikalavimų— 
25 nuošimčio priedo ir geres
nių dirbtuvėje sąlygų, taip ir 
kompanija. Pirmiau ji buvo 
davus 15 nuošimčių; bet. da
bar nieko daugiau nesimato.

užsibaigs,

nius draugus į minėtą mokyk
lą, kreipiamės į visas lietuvių 
darb. organizacijas ir pavie
nius darbininkus Kanadoj ir 
Jungtinėse Valstijose, prašy
dami pagelbos.

Mes visuomet palaikėme 
streikuojančius ir kitokiuose 
reikaluose darbininkus lygiai 
Jungtinėse Valstijose ir Kana
doje; todėl ir mes prašome vi
sų darbininkų pagelbos. 
kas prašome siųsti 100 kp. 
ganizatoriui šiuo antrašu:

A. Bizūnas,
P. O. Box 1294, 

Timmins, Canada.

NANTICOKE, PA.

Au-
or-

Mūsų miestelyje yra APLA 
kuopa. Nors' ji labai mažiukė 
ir bedarbės laiku heauga, bet 
vis tiek biržėliė'11 d. per su
sirinkimą nutarė paaukoti $2 
lietuvių jaunuoliu konferenci- 
jĮai1 ir, $2^Thon)as Boric. ;

Taip 'pat nutarta naujus na
rius j priimti, už pusę įstojimo 
mokesties. ‘ » ■ i

Kuopos nariai turi nepa
miršti į sekantį susirinkimą 
atsivesti naujų narių.

J. s.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Diedukui. — pranešimai dė

lei Automobilių-' Darbininkų 
Unijos kohfębencijos ir Aido 
Choro pikniko atėjo pervėlai, 
kad galėtų tilpt į penktadie
nio numerį. O įtalpinus šeš
tadienio num., būtų pekvėlų: 
nępasiektų Detroito be pirma
dienio. Todėl neverta nei 
laikraštin dėti.f

Prūseika sako: kad kuomet 
/{meluoja Partijos (žinoma, 

Komunistų) vardu apsimas- 
kavusi žmonių grupė, tai tas 
melas padaro dvigubą arba 
trigubą žalą darbininkų ju
dėjimui. Apie kokį melą jisi 
kalba, sunku pasakyti, bet! 
vienas dalykas tai aišku, 
kad Prūseikos-Butkaus ir 
kitų sklokos vadų melai pa
darė labai daug žalos dar
bininkų judėjimui. Prūseika 
prasimano nebūtus dalykus 
ir tvirtina kaipo'faktą. Štai 
ve, gale savo to straipsnio, 
jis rašo: būk J. Šukys 1920; 
metais, prieš pat lietuvių 
komunistų suvažiavimą bu
vęs “Laisvėj” ir pasiprieši
nęs velionio C. Ruthenbergo 
dalyvavimui tame suvažia
vime. Būk Šukio akyse drg.! 
C. Ruthėnbergas buvęs skal- j 
dytojas, išdavikas ir pinigų į 

vagis, o faktas yra, kad mu-! 
du su Šukiu apleidome New 
Yorką gegužio mėn. 1920 
m. ir apsigyvenome Grand 
Rapids, Mich., ir Šukys ne
galėję būti “Laisvėje” ir 
priešintis Ruthenbergo da-! 
lyvavimui minėtoj konvenci- ■ u 
joj. Frakcijinė kova partijoj ' 
prasidėjo jau mums gyve-; 
nant Grand Rapids, 1921 m. ,, , T- ..

, t x i • -• Maskvos. Jus susideiot ;Mudu su J. Šukiu stovėjome . , L , . .
tada su Ruthenbergo frak
cija, o ne prieš jį. Mes sto
vėjome už tai, kad tvert 
Darbininkų Partiją, kad iš
eit iš pogrindinio veikimo į 
viešąjį veikimą. Tą gali 
liudyti Grand Rapids drau
gai, nes jie apie tai gerai 
atsimena. Vėliau “Darbo 
Partijos” tvėrimo klausimu 
Šukys taipgi stovėjo su 
Ruthenbergo frakcija, už; 
tvėrimą “Darbo Partijos.” 
Lowestono oportunistam at
skilus nuo Partijos, taipgi 
dabartinei sklokai susitvė
rus Šukys visada stovėjo su 
Kompartija.

Prūseika sako: kad “Šu
kienė dalyvaudama “Vil
nies” šėrininku suvažiavi
me, 1931 m., matė virš 500 
šėrininku, gyvai susirūpinu
sių mūšų judėjimo likimu. 
O šiemet, girdi, pačiam Šu
kiui dalyvaujant, vilniečių 
suvažiavime jau likosi tik

eina labai pavyzdingai. Drau- 
.. . v. . ges moterys darbininkės ne

vi mečiai paiode,; jaui<ciarnos toliau, griebėsi oi> 
nemano pasiduoti, Į ganizuotis į NTD Uniją ir. jau 
leist reakcijai ir jos didesnė dalis streikierių darbi- 

užsmaugt mūsų Įlinkių prisirašė.
sunaikint mūsų Dabai turi organizatorių 

meniu (?) Pery, kuris labai 
sugabiai šį streiką vadovauja.

Bet ir kompanija nesnau-

i čiuką, ir thip diena iš dienbs 
nauji paskalai; bet darbinin
kės moterys, nieko’ nepąisyda-!

i kai ardė komunistų prakal-' ^os, diena iš dienos'eina d pi-' 
’ j bas savo baubimu ir nedavė kietą, laiko susirinkimus,; ap-^ 

i komunistam kalbėt' Chica- taria savo būtiniausihs rėika- 
ilus, kad tik šį streiką laimė
lius, o kad laimės, tai nėra nei 
klausimo, jeigu tik gerai lai
kysis.

Birželio 12 dieną buvo su
rengę streikieriai šokius; strei
ko vedimui pelno liko apie 
$40.

Birželio 13 d. įvyko .masi
nės prakalbos prie .Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėm Jau
ke. Pirmiausiai kalbėjo orga
nizatorius M. Pery, paskui 
Milla, ant galo, pasirodė ir 
garsioji žvaigždė Anna Bur- 
lak; tai puiki kalbėtoja ir or
ganizatorė UTWU. Daug ir 
gyvais faktais įrodė, kaip da
bartinis kapitalizmas yra su
puvęs ir kaip reikia darbinin
kams prieš jį kovoti, bendrai 
visų tautų darbininkams, ne
paisant tikėjimo.

Aukų surinkta streikiopiam 
$10. Visiems aukavusiems 
komitetas taria širdingai ačiū.

goj prieš “Vilnies” suvažia-| 
vimą, 1931 m. Bet tos jų 
pastangos nuėjo veltui. Su- 

i sipratę darbininkai neda
vė savo laikraštį išplėšti iš 

ipo Kompartijos kontrolės 
1 bportunistam.
Į Prūseika ir kiti sklokos 
vadai pranašavo tada, kad 
tai esąs paskutinis suvažia
vimas, kad “Vilnis” mirsian
ti. Siūlė jai graborius, bet 
kas iš tų pranašysčių išėjo, 

i ponas-Prūseika?
Jūs dirbat išsijuosę, kad 

Į “Vilnį” subankrūtint. Jūs 
i skundėt mūsų laikraščius, 
kad būk jie gauną aukso iš 

su 
visu reakcijos štabu prieš 
mūsų spaudą, bet mes atsi
laikėme! Mes atsilaikysime 
ir ateityje. Darbininkų kla
sė turi lainlėt, nežiūrint visų | 
skrespainių, daromų iš visų; 
pusių reakcijos ir šiaip įvai
rių renegatų oportunistų.

Jūs sakote,, kad mes netu
rime masių, kad masės su 
jumis, bet kurgi tos jūsų 
masės? Kodėl tos jūsų ma
sės nepadėjo jums išplėšti 
mūsų dienraščius iš po 
Kompartijos kontrolės? Ko
dėl tos hiasės nepadeda 
jums įkurti nors vieną dien
raštį? Mes turime du, o jūs!re; nežinia, kame priežastis.

Jaunimo yra daug čia augu
sio. ir būtų labai tinkamas 
prie choro prigulėti. Yra vie
na jaunuole, N. Subačiuke, ku
ri galėtų chorą vadovauti, 
mokanti gerai pianą valdyti; 
yra ir keletas vaikinų čia au
gusių, kurie moka ant smui- 
kos.griežti; irgi būtų tinkami 
chorvedžiai, tik. reikia dau- . 
giau energijos ir pasišventimo.

Darbininkė.

, Birželio 11 ,d. įv]fko, Lietu
vių Piliečių Kliubo ( pĮiknikąs, 
apt . draugų Jokšių farmos. 
Buvo gražus būrelis ( prisirin
kę, kaip vietinių, taip ir iŠ ki
tur svečių. Visi linksmai lai
ką leido. ,

■* { ~ J č
Savais laikais buvo rašyta 

dienraštyj “L.” apie susitve
rusį Hudsono Lietuvių Jaunuo
lių Aido Chorą. Bet kaip grei
tai susitvėrė, taip greitai mi-

nei vieno. Mes turime sa
vaitraštį ir mėnesinį laik
raštį, o jūs tik vieną savait-

Jūs turite keliolika biz
nierių ir būrelį suklaidintų 
darbininkų, kurie, negalė
dami permatyt tikro jūsų 
veido, dar vis seka paskui 
jus, bet jie pažins jus. Jie
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Dar apie Mūsą Poeziją ir Jos 
Privalumus

V. K. Varnėnas.
* “Proletarų Meną9’ Pavarčius

Apie Amerikos lietuvių proletarinę poezi
ją ankstesniuose “Priekalo” numeriuose jau 
tilpo eilė straipsnių. Pastaruoju laiku “Pro
letarų mene” daugiau telpa konkrečios kūry
bos, literatinės ir meno organizacijų kritikos 
ir apžvalgų, pati dailiosios literatūros tema
tika labiau prisiartino prie revoliucinio judė
jimo klausimų.

Del vietos stokos šį sykį teliesim paskutinių 
3 mėnesių (gruodis—vasaris) “Proletarų me
no” poeziją.

Autorių atžvilgiu “Proletarų menas” pakan
kamai įvairus. Iš senesniųjų be didesnių per
traukų dalyvauja St. Butkus, Rl. Svyrūnėlis, 

•* Buolio sūnus, Jonyla. Iš naujų vardų, se
niau visai arba retai tepastebimų (“kūčių 
išvakarėmis”), dabar aktingiau dalyvauja 
Rumboniškis, J. J. Butkus, seniau nemažai 
rašęs, bet paskutiniais metais ilgą laiką visai 
spaudoj savo eilėmis nesirodęs V. Meilutis 
(iš Sov. Baltarusijos) ir, pagaliau, Raudonas 
Juokas. Neminime tų vardų, kurių eilės buvo 
perspausdintos iš kitos spaudos: “Priekalo” ir 
“Literatūrinio lapelio.”

Blogiau yra su pačia eilių tematika ir jų 
poetingumo laipsniu. Tiesa, kas liečia tema
tiką, tai ir Buolio Sūnaus, ir St. Butkaus, ir 

.kitų draugų suspėta išgyvent, žymioj dalyj, 
senas idiliškas, nesurištas su konkrečia socia- 
le aplinka, gamtos vaizdais grožėjimasis. Tai 
yra pliusas. Eilės liečia daugiau kovą, šau
kia į kovą už komunizmą. Su krizio ir dar
bininkų skurdo gilėj imu ir šalę to—revoliu- 

4 cinio judėjimo augimu, išdulkėjo ir sena, šir
dies sielojimusi ir abstrakčia širdužių meile 
praskiesta poezija.

Bet šiandien šito permaža. Svarbiausias 
proletarų meno poezijos trūkumas glūdi tame, 
kad beveik visų “Proletarų meno” poetų lig 
šiol toji darbininkų klesos kova dainuojama 
daugiau stebėtojo, o ne jos dalyvio jausmais 
ir pageidavimais; antra, kas ypatingai svarbu, 
be ko negali būt poezijos, tai tas, kad šių po
etų eilėse trūksta skaitytojo domę traukiančio 
ir suinteresuojančio—darbininkų kovos vaizda
vimo ir šaukimo į tą kovą pačiais tos kovos 
ir darbininkų gyvenimo vaizdais. Trūksta tai 
poezijai poetingumo.

Štai Buolio Sūnus. Tai bene seniausias ir 
9 skaitlingiausias “Proletarų meno” poetas. For

mos atžvilgiu, eilių technikos atžvilgiu Buo
lio Sūnus gan sklandus, eilės vykę. Buolio 
Sūnus šiuo atžvilgiu toli pralenkia visus ki
tus. Bet turinio atžvilgiu mažai kuo teišsiski- 
ria iš kitų.

Eilėse ‘Kalinys” (‘Laisvė” 7-1-33 m.), mėg
džiodamas žinomą rusų kalboj kalinio dainą 
(“Piesnia uznika”), dar labiau pagilina tos 
dainos beviltį sielojimąsi ir pesimizmą:

Žvelgiu aš per langą 
Ir arą matau,

’ ' Ir pats sau galvoju:
Drauguži ne tau 
Skrajoti, kaip arui 
Galingais sparnais— 

A Tau lemta tik bristi
Purvynu, klanais.

Labiau vykę d. B. Sūnaus eilės “Mūsų, šir
dis, mūsų sielos” (“L.” 14-1-33) :

” ' Einam griauti!—tai ne žaislas: 
Reiks ir kautis, reiks ir kristi, 
Reiks kraujuotą žemę bristi, 
Bet nepaisom.

Eilėse “Dinamito daina” (“L.” 28-1-33 m.) 
Buolio Sūnus apdainuoja baisiąją dinamito jė- 
gą,kufi gatava ir “kuodidžiausius kalnus nu
versti”, ir, “pasaulį seną užudegęs” begailes- 
čio juoku lydėt jį, kad pagaliau

Didžiausi mūrai mano jėgai, 
Kaip peteliškės, kaip drugiai.

Skambu, tik ne visai sklandu. Kas tas 
^“dinamitas”? žinoma, čia yra alegorija, bet 
ji čia- •nesuvirškinta ir nepriduoda didesnio 
vaizdumo.

Eilės “Ei, jaunuoliai” (“L.” 4-II-33 m.) — 
sausas pamokslas apie kovos reikalingumą.

Ei, jaunuoliai, savo jėgą 
Glauskime krūvon
Prięšais vargą, priešais skriaudą 
Eikime kovon!

Panašiai, kaip paskutinėse eilėse Buolio Sū
naus, dainuoja ir St. Butkus. Tik jo eilės 
silpnesnės savo forma ir technika.

Gal keista kai kam atrodo,
< Kitas gal pasityčios

į Iš to, kuris urve gyvena.
Bet rytojus štai ką rodo: 
Neteisybes, skurdą, vargą 
Buožių vargą griaut ketina. 

(“Patilčių gyventojai” “L.” 19-XI-32 m.)
I

Tai, kaip jau viršuj pažymėjom, daugiau 
ne kovos dalyvio, o jos stebėtojo atpasakoji
mas—supintas nevisai vykusiu ritmu į eilutes. 

Panašiai gaunasi ir su J. J. Butkum, kuris, 
nors ir užtikrina, kad

1 Mes kovosim iki galui
Iki nusuksim sprandą kapitalui” 

(“Darbininko nuosprendis” “L.” 26-XI-32 m.), 
bet vistik pasilieka nepatraukiantis skaityto
jo prie tos kovos. Jeigu J. J. Butkus būtų 
lankstesnis formoj ir eilių technikoj, spren
džiant iš keletos jo tilpusių eilių—jo poezija 
tikrai galėtų smarkiau progresuot, ir dargi 
būti rimta Buolio Sūnaus poezijos konkuren
tė. J. J. Butkaus eilėse yra vaizdų paprastu
mas, vengimas juos pakeisti skambiais žo
džiais ir skambių frazių derinimu. Tik kar
tais, ypatingi eilėse “Mūsų karžygiai” (“L.” 
14-I-33), pas J. J. Butkų jaučiasi amerikoniš
kų piknikų ir skanių vakarienių reklamavimo 
formos įtakos.

Del Rl. Svyrūnėlio eilių “Nenugązdins” 
(“L.” 3-XII-32.) reikėtų pakartoti tą, ką jau 
sakėm del kitų eilių. Užsitarnauja dėmesio 
jo eilės “Alkanųjų maršas” (“L.” 7-I-33 m.), 
ir savo tematika, ir turiniv, ir šaukimu į ko
vą—jose nepametama darbininkų skurdo di
dėjimo ir kovos būtinumo vieningumas. Jei
gu jos kiek geriau būtų apdirbtos—jos galima 
būtų išstatyt vienomis iš geriausių “Pr. me
no” eilių. Nors mažiau vykę, bet vertos do
mės, kaip pas progresuojantį jauną dar po
etą----- ir eilės “Mašinos” (“L.” 13-I-33).

Jaučiamas šioks-toks progresas ir Jonylos 
eilėse “Darbininkai” (“L.” 18-II-33m.). Tie
sa, jos kiek ištęstos ir todėl praskydę. Vie
tomis dargi nesuprasi: kapitalistinėj Kanadoj 
rašantis darbininkas poetas kalba apie tai, 
kad:

Dirbam ir dirbsim, darbui nėr galo 
Dar ir naktinės reikia pridėti. 
Įnagius kalkit, jei ir metalo .
Dėlto nereikia mums čia drebėti.

Gerai, kad skaitytojas supras tuos įrankius, 
kaip kovos įrankius, o su šiais įrankiais gali 
ir kaip gautis. Jonyla besimankštindamas 
alegorijose, matyt ir pats pasiklydo.

Domės užsitarnauja Rumboniškio satyra. 
Didelis trūkumas mūsų žurnalų ir laikraščių, 
tai kartais nemokėjime jų juoktis. Ne pa
prastai juoktis, pašiept, o juoktis “lig ašarų”, 
smeigiančiu priešą juoku. Rumboniškio saty- 

1 roj šito smeigiančio priešą juoko gyslelių, be 
abejonės, yra. šlubuoja tik eiliuotos saty
ros technika, eiliavimo forma:

Ak, Prūseika išmintingas!
Tad ir aš, kaip senas krienas
Semiu mokslą jau per dienas;
Iš bonkelės ir skleinyčios 
Ir lovestoninės žinyčios. 
(“Didvyris”, “L.” 19-XL32 m.).

Kitose eilėse (“Laisvė” 18-11-33 m.) ’Rum
boniškis išjuokia vieną renegatų “Klampynės” 
redaktorių—J. Butkų, kuris pasimokinęs iš 
Fišės, žinomo antisovietinio šmugelio speco, 
mėgino per savo “Klampynę” šlykščiai ap
šmeižti d. šolomską.

Tik, reikia pastebėti, kad d. Rumboniškis 
dažnai vietoj pamatuoto, atidengiančio tikrą
ją, užmušančio. išjuokimo užsitarnaujančią, 
renegatų fizionomiją, imasi paprasto kolioji- 
mosi. To reikia vengti, nes tas nieko neįti-. 
kiną.

Čia mes neapsistojom prie Raudono Juoko 
ir V. Meilučio poezijos. Dėl jų palūkėsim 
dar kurį laiką.

o-o-o-o-o-o-o
Kokios bendros išvados galima padaryt? 

Pagrindinė išvada tai ta, kad reikia arčiau sa- 
! vo kūryba mūsų rašytojams prisiartint prie
■ darbininkų klasės kovų, prie tos kovos idėjų ir 

tos kovos vaizdavimo. Ir ne tai, kad forma
liai, o esminiai, pačiu kūrybos turiniu.

Rašytojas yra ne pasyviu objektyvės tik- 
rumos perdavėju, tos tikrumos fotografu, o 
per tos objektyvės tikrumos vaizdų atskleidi
mą aktyviai protaujančiu kūrėju, kovotoju. 
Rašytojas, gyvenimo tikrumos vaizduos rody
damas gyvenimą ir jo santikius, kartu parodo 
savo santikį, savo- atsinešimą į tą tikrenybę, 
kaip jis tą tikrenybę supranta, įvertina ir tt.

Pagaliau, negalima užmiršti, kas taip tan
kiai pasitaiko pas mus, kad dailės kūrinio idė
ja, duota tam tikroj poetinėj sistemoj^ negali

■ būt išvystyta, parodyta išlaukė j tos medžia- 
I gos, kuri tą idėją išstumia.

šitame dainavime idėjų, atitrūkusių nuo 
konkrečios,' ug'dančioš ‘ į’As,: materialės tikru
mos vaizdų, ir yra vienas iš esminių minėtų 
draugų poezijos trūkumų. '

Negali būti poezijos be vaizdų, be jaus
mingumo — poezijos be poezijos. Dargi pa
tys geriausi sumanymai, pats aktualiausias 
socialis turinys netenka savo literatinės- reikš
mės, netenka veikimo į skaitytoją galios, jei
gu rašytojas imasi priemonių, neatatinkamų tų 
idėjų išreiškimui. Ir todėl didelę klaidą da
ro tie draugai,, kurie, vietoj rimto mokinimosi 
poezijos privalumų, imasi politinių obalsių 
eilėmis deklamavimo ir, kas dar blogiau, pa
prastų pamokslų apie kovos reikalingumą sa
kymo. Tai leistina mitinginėse bei susirinki
mų kalbose, bet tai nieko bendro neturi su 
poezija, nes' dailioji literatūra yra ypatinga 
visuomeninės . sąmonės forma.

Poezija, nenugalėjus šių trūkumų, negalės 
būt tikru proletariato klasių kovos ginklu jo 
kasdieninėj kovoj. f.

“Priekalas”

“TheWhite Sister” i : I

(“Baltoji Minyška”)
Jau daug laiko prabėgo nuo tada, kaip ju- 

džių aparato leidžiama ant baltos palos elek
tros šviesa ėmė rodyti veikalus, vaizdus bei 
paveikslus. Daug išmokėta pinigų, kad pa
mačius bent dalį tų kalbinių kūrinių, kurie 
buvo daugiau garsinami, negu kiti; daug iš
lieta ir ašarų, ne nuo susigraudinimo, bet nuo 
to ant palos keisto mirgėjimo, kuris erzina 
akis, traukia iš jųjų vandenį laukan, kad su jo 
pagelba prašalinus negeistiną akių peršėji
mą.

Taigi jau buvo matyta visokio stiliaus vei
kalų, bet tokio, kaip “Baltoji Minyška”, dar 
nei vieno nesimatė, kuris būtų taip sutaisy
tas ir rodomas augštinimui religiškų dogmų, 
minyškos duotos prisiekos, atsižadėjimo viso
kių žemiškų smagumų, tikros meilės, kad ne- 
suteršus bažnyčios patvarkymų, neužrūstinus 
augštai, ar bala žino kur, sėdinčio dievo.

Veikalas prasideda kur tai “valakų žemėj” 
(Italijoj) karnivalų, apsimaskavusių visokiais 
snukiais šokimu. Visų tų zbitkų ir keisteny
bių ateina pažiūrėti ir mergina su močiute, 
prieš kurias šoka arklys, kraipo galvą, pasisa
ko savo vardą, seka jas ir, ant galo, išlindęs 
iš arklio skuros, pasirodo vaikinas, kuris iš 
pirmo žvilgsnio merginai puola akin.

Amerikos judžių gamintojai burtiškai bando 
įbrukti žmonėms tą pirmąjį susitikimą, kaip 
ir kokią gyvenimo palaimą, giliuką, kas iš
eina, kad jeigu sutikai sau prie širdies lim
pantį asmenį; tai nežiūrint, ar turėsi ką val
gyt, kur gyventi,—vis tiek viskas bus gerai. .

Tačiaus paties gyvenimo faktai parodo, kad 
nedarbas ne vienos šeimynos suardė plačiai 
skleidžiamą meilę, jos siekius, šiuo krizio 
laiku, kaip jau visiems žinoma, tūkstančiai dar
bininkų šeimynų tapo žvėriškai suplėšyta vien 
del vienos priežasties,—stokos darbo, duonos 
ir pastogės. Vadinasi, žiūrint darbininko aki
mis, tasai pirmasis giliukingas akių su akimis 
susitikimas, prie kapitalistinės sistemos ap
linkybių,—šuniui vertas! Tačiaus jis vistiek 
yra brukamas.

Dabar, kad nelikus .skolingu skaitytojui pra
dėta rašymo minčia apie “Baltąją Minyška,” 
reikia ir kreipt plunksną ton linkmėn, išlieti 
kelis rašalo lašus, idant parodžius jos vaidi
nimo pilną reikšmę.

Minyška, kuomet dar buvo laisva mergina, 
jau buvo rengiama apvesdinti su kokiu tai aug- 
štos kilmės ponu; užsakai irgi jau baigėsi. Bet 
va tas vaikinas, šokęs arklio skūroje, atsilan
ko baliuje jau kareivio rūbuose, pašokina ją, 
išsivedęs sode pabučiuoja ir pirmos susiglaudi
mo scenos baigiasi jos nuo tėvo bėgimu. Tė
vas vejasi ją; įvyksta automobilių nelaimė, ir 
tėvą užmušą.

Tai sena romansų scena. Mes judžiuose 
tankiai matom, kad jeigu du mylisi, tai tre
čiam reikia apdaužyti žandus, arba užmušt ir 
tada jau tuoktis. Vadinasi, reikia palaikyti 
žemesnių gyvūnų rinkimąsi pataitės: kas tu
ri aštresnius dantis, skaudesnį snapą ir spar
nus, apsuktą galvą stambiais ragais, tam ir 
pataitė nuolankesnė, nebarsto plunksnų bei

Baltimore je Sagnerio Darbininkai Tu
rės Sumokėti 4,000 Dolerių Kompanijai

BALTIMORE, Md.—Bloom- 
bergis ir kompanija save skai
tosi vienais iš didelių vadų 
A. C. W. Unijos ir geriausiais 
darbininkų prieteliais. Nuo to 
neatsilieka ir lietuviškas Ma- 
tuliauskas. Bloombergis yra 
vienas iš gudrių demagogų ir 
miklus bosų, agentas, žiaurus 
darbininkų neprietelius.

Jau buvo rašyta apie Sag
nerio darbininkų streiką. Dar
bininkai sustreikavo, kuomet 
pamatė, kad unijos vadai nie

ko nedaro reikale netekimo 
jiems darbo ir kad kompani
ja ruošiasi nukapoti darbinin
kams algas. Darbininkai išė
ję į streiką gerai laikėsi. Bet 
kadangi unijos vadai eina ran
ka rankon su bosais, tad dar
bininkams buvo sunku kas 
nors laimėti. Kad ir geriausius 
sumanymus darbininkai turė
jo, tai Bloombergis atmetė, 
kad tuomi davus pilną galią 
kompanijai išgabenti dirbtuvę 
į Fredric,—ne ' tik išgabenti

šersties, kur nereikia. Supleškėtum su tokia 
gudrybe! '

Judžių aparatui sukantis, matome paskelbi- 
* mą karo, patriotų šūkavimą, kėlimą kariško 

ūpo. Paskui pasiuntimą jos mylimo orlai
viuose su kitais išdinamituoti priešo tunelį, 
kad užkirtus kelią pristatyti armiją bei jai 
maistą ir kitus reikmenis. Jam išvažiuojant 
ji, nusiėmus nuo kaklo, atiduoda kryželį, kai
po giliuko ir apsaugos ženklą.

Jos mylimasis papuola nelaisvėn, bet jis 
paskelbiama žuvusiu, čia ji jau padaro pri
žadą tapti minyška ir likti ištikima dievui ir 
bažnyčiai.

Įšventinimui į minyškas surengiama dide
lės religinės ceremonijos. Mišias laiko ne 
paprastas kunigas, bet galvą “baŠliku” išsimo- 
vęs, sakytum, kad važiuoja per Sibiro pus
nynus. Kerpant jai plaukus ir nuvelkant vir
šutinius civilius rūbus, minyškos sutartinai 
gieda, žvakės dega, o ji klūpčioja prieš di
delę, brangiai padarytą kristaus stovylą; pri
ima amžiną prisieką. ’

Dabar jau matom priešo ligonbutį, kur nuo 
žaizdų mirę kareiviai nėra laidojami, bet api
pilami kokiu tai aliejumi ir lauke deginami, 
lyg ir sudžiūvusių usnių laužas.

Vaikinas, kad išbėgus iš nelaisvės, apsime
ta numirusiu, užsimeta ant savęs negyvėlio 
palą; nešikai, užsivertę jį ant nešyklų, išneša 
sudeginimui. Bet jis iš to jau aliejumi api
pilto maišo išlenda, uždusina sargą ir, pasi
griebęs orlaivį, kareivių šaudomas, išlekia na
mo. Tai judžių kvaila didvyrystė.

Kada jisai sugrįžta namo, tai kaip aplanko 
minyška, ji, pamačiusi savo mylimą, apalps
ta. Vadinasi, pirmoji meilė vėl karštai pasi
kartoja. Kiek vėliaus jis, atėjęs pas ją, ver
giškai maldauja jos susituokti, bet ji griežtai 
atsisako, kad dievui ir bažnyčiai duotą prie
saiką nelaužys.

Priešo orlaiviai atlėkę bombarduoja miestą, 
sužeidžia jį ir jis nuo to miršta. Reiškia, 
minyškos duotoji priesaika lieka saugi, nesu
tepta.

Aiškesnės religinės propagandos dar nei 
vienam judyj nemačiau, kaip kad šitam yra 
rodoma.

Minyškos atsisakymas tuoktis su savo my
limuoju vien del to, kad nepakenkus bažnyti
niam bizniui, man primena veikalą “Sivilės 
žvaigždę,” kuriame vaizduoja vaikiną, pame
tusį savo mylimą merginą, nes jos brolis už
rūstino karalių. Tuo laiku buvo keliama mo
narchų garbė į padanges ir tokius veikalus 
lošė, kad niekas nedrįstų nei manyti, jog ka
ralius yra blogas, liaudies engikas.

Dabar gi, kuomet pastovi bedarbė nesitaiso, 
bet k.rizis einą gilyn; tikintieji darbo žmonės 
neturi pinigų, nepila saujomis ant visokių 
intencijų; daugelis net mažesnių bažnyčių su
bankrutavo, tai reikia kelti jų biznį; reikia 
vaidinti veikalai, kurie rodo dievui ir bažny
čiai amžiną ištikimybę, nes kitaip žąselė, dė
jusi aukso kiaušinius, pakiš galvą po sparnu 
ir jau jos iš ten daugiau neištrauks. Vaikš
čios ir žąsinas nuliūdęs—kunigas!

Judžių Lankytojas.

Menininką Atydai
šeštadienį, pirmą dieną liepos įvyks meni

ninkų C. B. ir Trečio Apskričio Komiteto 
susirinkimas. Pradžia septintą valandą va
kare.

žinant, kad trečią liepos prasidės du suva
žiavimai, jaunuolių ir ALDLD; iš vakaro bus 
“Laisvės” piknikas, tai aišku, kad bus dauge
lis svečių, atvažiavusių Brooklynan jau šešta
dienį, pirmą liepos.

Tokiu būdu mes šaukiame praplėstą meni
ninkų posėdį, tikėdamiesi turėti ir iš tolimes
nių kolonijų atvykusių delegatų į suvažiavi
mus.

Atvyksta daug choristų jaunuolių į savąjį 
suvažiavimą, tad būtų gerai, kad atsilankytų 
bendran susirinkiman pasidalinti mintimis ir 
Meno Sąjungos bėgamais reikalais.

Išimčių nedarysime jokių. Bile Meno Są
jungos narys galės dalyvauti praplėstame po
sėdyje ir turės pilną balsą. Taigi, draugai, 
nepamirškite šį susirinkimą.

J. Niailivaika, Laikinasis Sekretorius.

j Nežiūrint kompanijos ir uni
jos vadų gudrumo, streikieriai 
surado, kad keliose dirbtuvė
se yra jų dirbtuvės darbas at
liekamas. Jie reikalavo, kad 
unija sulaikytų. Bet kur tau 
darys bosų agentai tokį žygį! 
Taip ir atliko streikuojančių, 
darbą uniiistai.

Pirmiau negu Sagneris išga
beno savo mašinas, gavo nuo 
Chamber of Commerce pilną 
užtikrinimą, kad jie duos dirb
tuvę vieniems metams ir už 
dyką, tai yra be rendos, ir 
užmoka kompanija už perkė
limą .dirbtuvės įrankių, maši
nų. Viso Sagneris gavo $4,- 
OOO. Jis tuos pinigus turės 
atmokėti Chamber of Com
merce.

Kompanijai pagaminti siū
tas atsiėjo Baltimorėj $3.29, 
o Fredric’e atsieis tik $1.35, 
tai yra veik du kartu pigiau, 
negu Baltimorėje. Prie to, 
kompanija dar uždeda specia
lius mokesčius darbininkams. 
Kiekvienas darbininkas turės 
mokėti kas savaitė po 25c. iš 
savo mizernos algos kompani
jai. Būtent, tie 25c. eis at- 
mokėjimui skolos $4,000 Ch. 
of Commerce, kurie davė Sag- 
ner’iui. Tas rodo, kad darbi
ninkai ne tik dirbs veik du 
kartu pigiau darbą, bet ir 
kompanijos skolas turės mo
kėti iš savo algų. Ar gali kas 
sugalvoti bjauresnį pasityčio
jimą iš darbininkų? Ne. O rei
kia pasakyti, kad tas visas 
darbas buvo atlikta su Amal- 
gameitų Unijos vadų žinia. 

7
Apie šį naują skymą išnau

doti daugiau darbininkus buvo 
rašyta vietos kapitalistinėj 
spaudoj. Pati kapitalistinė 
spauda juokėsi iš tokio nusi
leidimo iš darbininkų pusės ir 
unijos vadų. Tatai jie daro 
tiksliai.

Bloombergis, k a 1 bedamas 
streikierių susirinkime, irgi 
apie šį skymą daug kalbėjo. 
Čia jis kalbėjo ne todėl, kad 
jam rūpi darbininkų padėtis, 
bet kad pasėti daugiau dema
gogijos tarpe darbininkų: žiū
rėkite koks aš esu geras; “aš 
sužinojau apie kompanijos sky 
mus.” Bet kuomet darbinin
kai reikalavo, kad Fredric’e 
būtų organizuojami darbinin
kai į uniją, kad ten reikia va
žiuoti ir pikietuoti, tai Bloom
bergis griežtai išėjo prieš to
kį streikierių reikalavimą, pa
reikšdamas, kad ten darbinin
kai yra visi tamsūnai, o prie 
to, labai daug šerifų yra Fre
dric’e, taip kad nespėsi įkelti 
koją, ir būsi suareštuotas. “Jei 
norite, tai važiuokite, bet uni
ja neima jokios atsakomybės,” 
pareiškė Bloombergis. Del di
desnio apmulkinimo streikie
rių jis sako: “Aš nusiųsiu dvi 
moteris ten dirbti; jos dirbda
mos galės suorganizuoti dar
bininkus.” Tuomi daugelį 
streikierių suvylė. Bet kol kas 
dar nei dabar nenusiuntė nie
ko ten dirbti ir organizuoti 
darbininkų. Tas dar aiškiau 
parodo, kad Bloombergis eina 
ranka rankon su kompanija. 

[Tatai jau mato daugelis dar- 
i bininkų.

Darbininkams nėra kitokios 
išeities, kain tik reikia orga

nizuoti dirbtuvėse komitetus 
i nors iš kelių narių; ir aiškinti 
: darbininkams unijos vadų dar
bus ir galimybes kovoti prieš 
tokį vadų elgimąsi; eiti visiem 
į unijos mitingus ir ten kovoti.

J. Bolševikas.

dirbtuvę, bet ir nepabaigtą 
darbą, kuris turėjo būti už
baigtas.

Streikieriai atlankė veik vi
sus fabrikus ir įsakė darbinin
kams, kad niekas nedirbtų jų 
darbą dirbtuvėse, nes jie strei 
kuoja. Visos dirbtuvės pasi
žadėjo nedirbti. Bet Bloom
bergis susiuostė su firmomis ir 
išdalino darbą kitom šapom. 
Uždėjo ant Sagnerio žiponų 
skirtingus vardus kompanijų, • 
kad streikieriai to nepatėmy- 
tų. Taip darbą ir atliko strei
kuojančių darbininkų unijis- 
tai. Ar ne gudrus diplomatiš
kas skebavimas? O tas vis
kas buvo atlikta su unijos va
dų žinia.

Tel. Porter 3789

PR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero^ 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir‘7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.

CEMENTAS
ALDLD REIKALAIS

(Tąsa)
Minia nusiramino. Tiktai raudonas rū

bo šmotelis su kraujo žymėmis plasnojo 
virš minios galvų. Paulina žiūrėjo į Ser- 
giejų šypsodamasi. Glėbas mosavo rau
donarmiečio šalmu miniai ir jūreiviams. 
Jūreiviai apleidinėjo laivą kartu su buvu
siais baltaisiais rusais ir žengė į Sovietų 
žemę.

KARŠTIS

—Nesikarščiuok! O tu ką čionai darai? 
Kas per politika? Kas per slaptybės? •

Chapko nutvėrė jį už krūtinės ir trenkė 
į sieną:

—Nešdinkis! Tau čionai ne caristinis re
žimas, kalės vaike! Už tai rytoj būsi iš 
partijos išmestas! Aš tau parodysiu, kaip 
šnipinėti! Tu sužinosi, kas tai yra prole
tariato diktatūra!

Čeladze stovėjo prie 
ir nusiminusiai žiūrėjo.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos suvažiavimas jau čia 
pat. Įvyksta labai svarbiu 
laikotarpiu, laikotarpiu pa
aštrėjusios klasių kovos. Ka
pitalizmui trūnijant ir besi
artinant prie žlugimo, su 
kiekvienais metais darbinin
kų klasei tenka nešti vis di

---------- < «

leisti teorijos žurnalą kas 
trys mėnesiai ir, apart to, 
vieną kitą stambią Markso- 
Lenino mokslo knygą.

Tad pagvildenkime dabar, 
kuris iš šių pasiūlymų yra 
geriausias ir atneštų dau
giau naudos darbininkų ju
dėjimui? Manau, kad pali-

I «Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie- 
I Mani. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- 

‘kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA.
Iii Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 

žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
ho ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir J kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

desnė našta ekonominiame)^ taip, kad tik leista butų 
gyvenime ir pergyvent žiau-;yien stambios knygos, tai

Atyda
Vasara buvo be galo sausa—nebuvo lie

taus. Dulkės sukosi stulpais ir ne tiktai 
pasėliai, bet net žolė nukentėjo nuo van
dens stokos... Žmonės su portfeliais ir be 
jų buvo susirūpinę, bėgiojo ir kalbėjosi...

Pergyventa daug vargo: revoliucija, pi
liečių karas, badmetis. Sovietų name pa
kvipo pietūs mėsa, o tas jau senai buvo. 
Čionai susirinkę visi valdžios darbinin
kai... Badinas visada valgydavo ųž vieno 
stalo su Šramu ir daktaru Suksimi, kurį 
kiti pravardžiuodavo vardu “Sukinsyn... ” 
Tankiai su jais atsisėsdavo ir komisaras 
Chapko, panašus į kuloką... Jis mėgo be

sienos “prisiūtas” 
Iš kambario išėjo 

Badinas ir greitai’priėjo prie jo.
—Kame dalykas?—klausė jis.
Chapko tuojaus pasiskubino: ’

resnę priespaudą — terorą 
politiniame gyvenime. Ka
pitalistų klasė, idant pratę
sus savo viešpatavimą, grie
biasi kuožiauriausių prie
monių sukriušinimui revo-'

būtų užsidarymas ir ant to
liau nuo platesnio veikimo. 
Gerai žinome, kad iš didelių 
knygų pasinaudoja tik ma
žas skaitlius narių, o dau
gumoj knygų guli ant lenty-

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10'SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

i —Jis šnipas, kales vaikas! Et, jam bus :Bucinio■ judėjimo įsteigda- nų,_paprastai sakoma ‘‘ne
ne menševikų Gruzija! Areštuoti jį čionai ma atviras fašistines dikta- 
ir pasiųsti i Čeką! Ar tai tam tau, šetone, turas. ’ 
yra Sovietų valdžia, kad tu galėtum jos', Tolydžio, darbininku kla- 
įstaigas šnipinėti? Badinai, atimk nuo jo seį susidaro naujos proble
partijos bilietą;, duok į dantis ir gana!

—Na, na, kas čia baisaus? Duokite mais-; 
to parūpintoją! Kodėl permažos porci- i 
jos? Vagia tie svojačiai!...

Pas Šramą ateidavo Chapko ir dar keli 
panašūs. Jie susirinkdavo jo’ kambariuose 
ir kalbėdavosi, nežinia ką. Bet štai vieną 1 
kartą pastebėta arti durų aziatų tautybės 
žmogus—čeladze, kuris per du metu smar
kiai kovojo partizanų eilėse. Jis atydžiai 
sekė, kas įeina ir kas išeina. Į jį nedaug 
kreipta domės... Kartą sugriebė 
durų komisaras Chapko:

—O tu, velnio snuki, ką čionai 
Šnipinėji? Atiduok partijos bilietą 

\ dinkis iš čia!

jį prie

darai ? 
ir neš-

įkandamos,” arba perdaug 
“baderio” jas skaityti. Bro
šiūros yra geras dalykas ir 

i naudingos, bet tik apima 
.. _ . v. _ "• viena, tam tikrą klausima, 

mos, reikalaujančios tūlų. daugiau. Kad leisti mč- 
.. - “ ! nesinį žurnalą vietoj knygų, 

būtų geras dalykas, tik keb
lumas tuomet susidaro ta
me, kad toks žurnalas suim
tų visas įeigas ir užkirstų 
mus nuo išleidimo svarbių 
knygų, kurios taip pat bū
tinos. Kad žurnalas pagei
daujamas, tai nuo senai jau 
tas klausimas klibinamas, 
bet neprieita prie jokių re
zultatu. Mano supratimu, veikimo- metodą, V . . .’ į šiuo tarpu geriausias pasiu- 

jlymas yra Vl-to Apskričio: 
(kad leisti žurnalą kas trys 
j mėnesiai, o likusią dalį įeigų 
i sunaudoti stambiom kny- 
i gom. Išleidžiant žurnalą, 
i sakysime kokių 60-70 pusla- 
I pių nemažo formato, būtų 
(užpildyta didelė spraga, kas 
liečia teorijos straipsnių, 
maž daug, kaip kad telpa 

. anglų kalboj leidžiamam 
| “The Communist.” Tiesa, 
I turime du dienraščiu, bet 
dienraščiuose užima vietą 
trumpos pasaulinės žinios, 
pranešimai bei atsišaukimai 
ir korespondencijos. Gi žur
nale, apart teorinių raštų, 
galėtų tilpti apsčiai prakti- 
kinių nurodymų, kaip tuo 
bei kitu klausimu orientuo
tis veikime, konkrečiais pa
vyzdžiais. Tokie raštai pa
gilintų pas narius ideologinę 
lygmalą, kur jaučiamas di
delis trūkumas. Iš tokių 
raštų kiekvienas galėtų 

i įgauti daug aiškesnį supra- 
Itimą apie Kompartijos lini-

Čeladze, aš tave pakankamai pažįstu, pakeitimų revoliucinių orga-i
kalbėjo Badinas, žiūrėdamas jam į akis.— nizacijų veikime, idant pa-, 

i vedus kovą

čia
DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA į 

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

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas j 
8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH. |

Aš manau, kad Chapko kalba netiesą,—jis sėkmingiau
bus girtas. . . . [prieš gynėjus šios pūvančios

Chapko nusigando, o Badinas ragino Če-ikapitalistines sistemos.
Jadzę išsireikšti:—-Drauge, kalbėk atvirai, i ALDLD, kaipo organizuota 

darbininkų klasės dalis, sa- 
. Norėjau patirti, vo suvažiavime liepos 3 d.

'kokią jie varinėja darbininkų tarpe politi- jrgį prįvaleS rimtai apsvars- 
• ką. Kam jie nuolatos slepiasi. Kodėl jielįyįį y - - 
bijosi darbininkų minios? ^Tu žinai^kokis. §įoj organizacijoj ir kokios 

(užduotys stovi priešakyje.
Sena >

kaip kad iki šiol kad būda-j 
vo, kuomet surengiama vie-' 
nas kitas piknikas, vakarie
nė bei perstatymas, o pas
kui, jei padaryta kiek pelno, i 
tai paukojama vienam kitam | ~ 
reikalui ir užbaigta, šiandie I ^7 
nebeatsako. R e i k a Ii n ga j 
tampresnio susirišimo su!-. 

, abelnu šios šalies revoliuci
niu judėjimu, kovomis, ku-j 
rias veda Kompartija prieš) 
išnaudotojus ir jų pakali-1 
kus. Neužtenka, kad Cent-! 
ras būtų toji įstaiga, per ku
rią visas .veikimas suktųsi, 
bet kiekviena kuopa savo 
kolonijose ant vietos turi 
imti dalyvumą su kitomis 
darbininkų organizacijomis 
kiekvienoj kovoj, ar tai bū
tų už bedarbės apdraudą, 
prieš imperialistinį karą, už 
Sovietų Sąjungos pripažini
mą ir t.t., ir t.t. Apskričiai 
tame darbe gali atlikti svar
bią rolę politinėj dirvoj, iš
leidžiant atsišaukimus bei 
paraginimus kuopoms savoj j 
teritorijoj, atsižvelgiant į;. . . . .... . . /. J .. . ia, apie kurią dabar nematai, kokios problemos reikia U ’. Čl v. ... . . .. .. . . v .v , . . zai ddr žino tiek, kad hnr-risti kovoj pries išnaudoto
jus. Iki šiol, mes sužinoda
vome apie apskričius tik

ką žinai ir kame dalykas.
—Taip, aš šnipinėjau.

SOCRAjr
BRAND.-, JB'

Kam jie nuolatos slepiasi. Kodėl jieLy^ kokie trukumai yra

nedateklius, o jie ką tai slapta... Kodėl?!
Chapko juokėsi, o Badinas ramiai išklau- i 

sė, uždėjo Čeladzei ant peties ranką ir

—Drauge, matau, kad esi pavargęs, eik 
namo. Rytoj mes tave pasiųsime į poil
sio namus. Tau reikia pasilsėti. Tu ma
tai, kad aš savo žygių neslepiu, ir tau nėra 
reikalo mane sekti. Pas mus apsaugos 
skyrius gerai veikia, apie tai nereikia abe
joti. Eik, drauge, ir pasilsėk...

(Daugiau bus)

Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu

SOVIETU KENUOTi PRODUKTAI

Johan Biuchner
(Bus daugiau)

Praktikuojama ir tokia špionažo rūšis: 
išnaudojimas kontrabandistų, kuriuos 
dažnai slaptų partijų komunistai išnau
doja pereinant rubežius ir transportuo
jant literatūrą per rubežių.

Žinoma ir tokia šnipavimo rūšis: ša
lyse kur kompartijos slaptos, bet aplink 
jas yra viešos masinės organizacijos, po
licija dažnai įveda provokatorius į viešas 
organizacijas, kad jau iš ten perkelt jį į 
slaptos partijos centrą. Būna ir taip, 
kad tikslu patekt į slaptas komunistų or
ganizacijas policija sudaro dargi savo or
ganizaciją, dirbančią prisidengus komu
nistine.

Nurodysim dar ir į sekančią šnipavimo 
rūšį. Nekuriose šalyse, pavyzdžiui, Chi- 
nijoj, Turkijoj, kur komunistai dirbo il
gą laiką kartu su visokių rūšių naciona
linėm organizacijom, Gomindanu ir tt., 
didelę pagelbą žvalgybai suteikia seni na
cionalinio judėjimo dalyviai. Gomindano 
nariai žino daugelį komunistų partijos 
aktyvistų, su kuriais jie anksčiaus susi
tikdavo kartu dirbdami.

Ypatingai daug provokatorių pagim
do klasiniai persigrupavimai, neretai 
įvykstantieji Lotynų Amerikos šalyse. 
Ten labai dažnai dalyvauja komunisti
niam judėjime palydovai. Žmonės, ku
rie buvo vakar mūsų partijoj, šiandien 
užima atsakomingas valdžios vietas ir tt. 
Pasiremiant šių šalių patyrimu tikriau
siai galima pasakyt, kad palaikymas ry
šių su panašiais palydovais atneša labai 
daug žalos.

Čia paminėtos toli gražu ne visos, bet 
vistiktai pamatinės šnipavimo ir provo
kacijos rūšys, kuriomis naudojasi šių

Provokatorių Tipai

Skaitlinga policijos agentų ir provo
katorių armija sudaroma iš įvairių ele
mentų, užverbuotų įvairiais keliais ir tu
rinčių kiekvienas tam tikrą savo funkci
ją. Privesim čia nekuriuos provokatorių

Pirmas tipas— tai atsitiktinas provo
katorius. Jis verbuojamas iš tarpo žmo
nių, davusių atvirus parodytnus laike 
tardymo. Tai dar ne policijos agentas, 
bet išdavystė yra pirmu žingsniu prie 
provokacijos. Po to eina agentūrinis 
darbas sulyg policijos užduotimis. La
bai charakteringas toks būdas, kuris pa
siekiamas paskutiniu metu: užverbuo
tas agentas-provokatorius ateina į parti
jos organizaciją ir pareiškia, kad jį laike 
tardymo kankino ir siūlė jam bendradar
biaut policijoj. Jis priėmė tą pasiūlymą 
dėlto, kad pasiliuosuot ir dabar būk tai, 
jis nutarė prisipažint ir prašyt pas par
tiją pasigailėjimo. Partija parodo kar
tais lengvą ir nusikalstamą pasitikėjimą 
tokios rūšies pareiškimais ir būna dargi, 
kad paveda “prisipažinusiam” tą ar kitą 
partijos darbą. Ir tuomet per keletą mė
nesių ar metų panašus tipas tęsia darbą 
žvalgyboj, išnaudodamas partijos pasiti
kėjimą ir apsidrausdamas savo “prisipa
žinimo” pareiškimu.

(Daugiau bus)

ja tai .'yra “linija” ir taškas, 
žodžiu, žurnalas padengtų 

. ! , . . . (plačiai daugelį klausimu irtuomet, kuomet įvyksta 1 . ... . ; . . . .“.. „ • .. . i J - . suteiktu savistovia imciaty-konferenciios ir paskelbiami i . ./ . ./. *1 *vą imtis prie veikimo dar
bininkų , klasės labui kuo
poms ir nariams mūsų 
Draugijoj. Be to, žurnale 
tilptų gerų apysakų taipgi, 
žinoma, netilptų ištisa apy-n 
saka viename numery, bet 
tai jau nėra tokia svarba, 
kad apysaką gauti vienoj 
knygoj.

Šis‘žurnalo ir knygų leidi
mo klausimas yra gana 
svarbus ir suvažiavimas tu
rėtų rimtai apsvarstyti ir 
prieiti prie teigiamų rezul
tatų. Priėmus Vl-to Apsk
ričio pasiūlymą, mano nuo
mone, būtų padarytas dide
lis žingsnis pirmyn. Tech-- 
nikinės kliūtys tame klausi-j 
me negali būti toji skerspai-' 
nė. Turime išmokti jas ap
galėti. V. Lienius.

protokolai, paskui ir vėl ra-' 
mu. Šie dalykai reikalingi 
taisymo. Platesnis dalyva
vimas kasdieninėj klasių ko
voj greitesniu tempu pra
plės Draugijos ribas lietu
vių darbiūinkų tarpe.

Kitas dalykas tai knygų 
leidimo programa irgi reikia 
pakeisti. Šiuo klausimu yra 
pas narius nemažo pasidali
nimo. Vieni stovi už seną 
programą, leisti tik dideles, 
gražiais apdarais knygas. 
Kiti, kad, apart knygų, rei
kalinga išleisti brošiūrų bė
gamais klausimais, o dar ki
ti, tai kad būtų leidžiamas 
mėnesinis žurnalas vietoj 
knygų. ' Gi Vl-tas Apskri
tys per eito j konferencijoj 
padarė pasiūlymą Centrui

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 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 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas r 
praranda skonį.
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VIETINĖS ŽINIOS
Studentą Protestas Gadino 
City Kolegijos Iškilmę

i 2,000 Protestavo prieš Stu-
’ deniu Mėtymą iš City College

PereitąNEW YORK.
trečiadienį Miestinė Kolegija 
turėjo iškilmes, delei ją bai
gusių studentų. Laike iškil
mių didelė grupė baigusių ko
legiją studentų maršuodami 
iškėlė vėliavas su reikalavi
mais pavaryti šalin kolegijos 
prezidentą Robinsoną ir su
grąžinti jo išmestus studentus. 
Jie buvo išbraukti už dalyva
vimą prieškariniame veikime 
ir kovose už studentų žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę.

Vienas iš tų kolegijos cere
monijų vadovų buvo miesto 
policijos ex-komisionierius, fa
šistas Whalen. Minėdamas 
garsius žmones, pirmiau bai
gusius tą kolegiją, jis, tačiaus, 
nesuminėjo proletarinį rašyto
ją Upton Sinclairį.

NEW YORK. — Didelė mi
nia studentų ir jų tėvų trečia 
dienį susirinko į Rand School 
svetainę, bet šimtai dar negalė-• T 
jo sutilpt vidun'. Tai buvo pro- 

' testo mitingas prieš mėtymą 
■ studentų iš City College už jų ? 
prieškarinį veikimą. Kalbėjo 
drg Minor, išmestas profesorius 
Donald Henderson ir Norman

i Thomas.

gos darbininkų gyvenimu ir 
socializmo budavojimu, ką jis 
savo prakalboj plačiai išdėstė.

Laike prakalbų buvo rodo
ma įvairūs slankiojami paveik
slai, perstatanti kapitalizmo, 
klerikalizmo ir carizmo lieka
nas, prieš kurias Sovietai ve
da smarkią kovą.

Didesnę dalį prakalbos pro
fesorius Dana pašventė aiški
nimui Sovietų Sąjungos kultū
rinio gyvenimo ir apšvietos 
skleidimo būdų. Nepaprastai 
svarbu buvo girdėti aiškinimus 

i ir matyti paveikslus, kaip su- 
gabiai Sovietų Sąjungos dar
bininkai artistai sudramatizuo- 
ja savo šalies ir pasaulinės 

į darbininkų klasės kovas ir pa
stato scenon.

PHILADELPIA, PA BALTIMORE, MD

Turčiai Reikalauja Numuši 
Jiems Nuosavybių Taksus

jog 
Lie- 
653

Pranešame lietuviams, 
mes atidarėme pirmutinę 
tuvių Forničių Krautuvę, 
N. Eleventh Street.

Parduodame: parlor siutus, 
dining room siutus, bed room 
siutus, klejonkes, lovas, mat- 
rasus, springsus, radios,*wash
ing mašinas, ice-boxes, refri- 
geratorius ir sweeperius.

Svarbus Susirinkimas

Komunistų Partija šaukia

Iš Fabriko—pas Jus

j Yonkers Demonstracija prieš 
Hitlerizmą Vokietijoj

YONKERS, N. Y. — Komu
nistai išvien su vietiniais so
cialistais, Workers Circle ir 
Sąjunga Kovai už žmonių Tei
ses turi šiandien priešfašistinę 
demonstraciją 2 vai. dieną ant 
Warburton ir Dock Sts. Visi 
lietuviai yonkeriečiai, sueikite 
į šią demonstraciją.

Iš Drg. Karosienčs Prakalbų

Pora savaičių atgal kalbėjo 
drg. K. B. Karosienė, kuri 
maršrutavo Mass, valstijoj. 
Jinai nesenai sugrįžus iš So
vietų Sąjungos, kur ji tyrinė
jo moterų, vaikų ir abelną dar 
bininku gyvenimą.

Drg. Karosienė plačiai ir 
i nuodugniai perdavė klausyto
jams savo patyrimus, gautus 
laike buvimo darbininkų tėvy
nėj. Jos prakalba paliko

nesumobilizuojame p 1 a č iųjų Į minėtame susirinkime, 
masių kovai prieš badą ir Į 
skurdą? Taipgi bus diskusuo-1 
jama, kaip mes galėtume pa
gelbėti vest visas. kampanijas, Į Berlyn.— Hitlerio valdžia 
kurios stovi K. P. prieš akis,! įsako, kad ne tik komunis- 

kova prieš augantį tai darbininkai, bet ir so
cialdemokratai turi būt pra
šalinami iš darbo dirbtuvė
se.

Kom. P. 3 Distr. 7 Sekcijos 
Komitetas.

visus lietuvius darbininkus mū 
su organizacijų narius daly
vauti birželio 26 dieną, kaip 
7 :30 vai. vakare, 726 W. Bal
timore St.

Šis susirinkimas yra šaukia
mas tuo tikslu, 
pagrindą, kodėl 
cinės organiz.

■ kaip kad turėtų

kaip tai: !
fašizmą ir kt. šiame susirin
kime dalyvaus drg. Kline, 
sekcijos organizatorius.

Tad visi ir visos dalyvaukit
kad suradus 

mūsų rcvoliu- 
neauga taip, 
augti? Kodėl “LAISVES” PIKNIKO REIKALAIGerbiamieji Lietuviai:

Mes esame pasirengę jums! 
patarnauti visuose jūsų reika-1 
luose forničių pirkime ir pa
rodyti kokių gražių šiandieną 
forničių galima nusipirkti su - 
maža suma pinigų.

Turime padarę sutartį su di
džiausiomis fabrikų kompani
jomis, kur tūkstančiai siutų j 
yra padėta del parodos, pagal i 
šios dienos madą. Mums yra 
pavelyta nusivežti kostumerį 
ir parodyti visus fabriko iš
dirbinius, madas ir jųjų kai
nas. Tie forničiai nėra išėję 
iš mados, bet nauji ir padary
ti pagal šios dienos madą.

Dabar, pirm pirkimo kokio 
nors forničio, keipkitės prie' 
mūsų. Mes su mielu noru nu-i 
vešim Tamstą į fabriką ir _ a- 
rodysime, jog kiekvienas nusi
stebės, pamatęs mūsų tavorą 
ir kainas. Pamatyti mūsų ta
vorą ir sužinoti kainas, jums 
nekainuos nieko. Todėl ko
kio tik daikto Tamstai reikia, 
didelio arba mažo, pirma ne
gu pirksi, sužinok kiek mes i 
Tamstai sutaupysiu) pinigų.

D. Antanaitis.
(Adv.)

Philadelphia 
ROUND TRIP S3°° 

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE . 
WASHINGTON 
BOSTON ___
RICHMOND __ 
PITTSBURGH 
DETROIT ___
CLEVELAND . 
CHICAGO ____

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

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

$3.50
5.00
2.00
6.25
7.00
9.00
9.00

11.00

HARTFORD, CONN.

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

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.

WILKES BARRE, PA.
Turime žinių, kad jau 

yra suorganizuota 10 paša- 
žerinių mašinų, kuries atvež 
Aido Chorą į “Laisvės” pik
niką. Neabejojame, kad su 
Aido Choru atvyks ir jo rė
mėjai.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- ‘ 
čiu.tė 288 Wallace St. J. Di-j 
džiunas, 247 Ashmun St., J. 
Patkus, 161 View St. Norin- ‘ 
tieji važiuoti, tuojaus kreip 
kites pas viršuj pažymėta; 
ypatas.

Raketieriai Aplupa Bedarbius ! worcesteriečiuose gilų įspūdį, 
 ką liudijo ir publikos ramus 

užsilaikymas ir atydus prakal
bos klausymasis iki 12 valan
dai nakties.

Padengimui lėšų suaukojo: 
P. Banionis, Z. Dvareckas, J. 
Daugėla, J. Deksnys, J. Cen- 
kus po 50c.; B. žalimienė, V. 
Vaitelienė, L. Lcvanavičia, 
Lausiejienė, M. Mozurkienė, 
M. šiupėnienė, A. Dvareckie- 
nė, K. Valentukcvičia, H. Rau- 
lušaitienė, A. Balčiūnienė po 
25c. Su smulkiom aukom su
rinkta $9.40.

Queens paviete susidarė nau 
jų raketierių šaika. žada be
darbiams miestinę pašalpą už 

į kyšius. Tuo būdu daugelis be 
darbių skolinosi, šiems niek-

sulig kurio 1 šams mokėjo po $5 iki $20 už 
John D. Ro- ! pašalpą, kurios negauna.

SOVIETŲ ŽUVISNEW YORK. —Tu rčiai su 
valdininkų žinia slapta suka 
taksus nuo savo pelnų ir nuo
savybių ; o dabar dar viešai 
reikalauja numažint apkaina- 
vimą nuosavybių, 
mokama taksai.
ckefeller, Jr., reikalauja, kad 
jo Van Tassel apartmento tak- 
suojamas kainavimas būtų nu
muštas nuo pusantro miliono 
dolerių tik iki 700 tūkstančių. 
Prezidento Roosevelto žentas 
C. B. Dali reikalauja nupigin
ti taksuojamą kainavimą 
nuosavybėms nuo $54,000 
$32,000.

WORCESTER, MASS

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
«T. A T C V r.”

Ko

jo 
iki

_ _ Policmanai Paleistuvauja 
už Miesto Pinigus

YORK. — Apart 
algos, duodama “ 
iš tam tikro fondo po

re- 
rei-

Patriotizmas Blunka

Einant per stubas gavimui 
“Daily Workeriui” skaitytojų 

Į ir darbininkui vedamon kovom 
aukų, pastebima žymus nuo
monių pasikeitimas pas buvu

sius šios šalies gerus patriotus.
Metai laiko atgal, šiais pa

čiais reikalais einant per stu
bas, teko susitikti su keletu 
taip save vadinančių ameriko
nų ir kartu kapitalizmo tvar
kos rėmėjų, su kuriais buvo 
labai sunku susikalbėti. Dau-

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Žvalgas.

Nauja Japonų Karo
Bazė prieš Sovietus

TOKYO. — Japonijos val
džia nutarė išleisti $2,000,- 
000 del įsteigimo laivyno

guma iš jų laukė Roosevelto, prieplaukos pačiam šiauri-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

antrašai: A.
5509 Saybrook 

A. Urlakiutė, 
Phi- 
995

WORCESTER, MASS.

TDA 13 kp. susirinkimas Įvyks 
birželio 27 d. kaip 7:30 vai. vakare, 

• 29 Endicott St. Draugai ir draugės, 
į būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me.

PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

PHILADELPHIA, PA.

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

NEW 
guliarės 
kalams” 
$240 metinio priedo policma-
nams, gaudantiems lytiškai biz 
niaujančias merginas ir mote
ris. Iš tų $240 nereikalauja
ma jokios atskaitos, 
ly News” supranta, 
ros vykdytojai” už 
kasi merginas, turi
“good time,” o areštuoja tik
tai tas, kurios jiems nepatin
ka. Sudaroma suokalbiai ir 
prieš visai nekaltas moteriš
kes, jeigu jos neduoda “tvark
dariams” kyšių.

kai p pasakiško k rista us įžen
giant į Washingtona; karštai

niam kampe Kurile salos, 
kuri randasi šale Sovietu

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(148-149)

DETROIT, MICH.

Birželio 26 d., 7:30 vai. vakare, 
Draugiją svetainėje yra šaukiamas 
LDS jaunuolių kuopos susirinkimas. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti.

Dudukas.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ 

412 W. Susquehanna

Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios

Sies kenuotos žuvys.

pas

Avė.

ir So
rų-

laikėsi tos nuomonės, kad Am Kamčatkos. Tai bus Japo-
Net “Dai- 
kad “do- 
juos per
su jomis

WORCESTER, MASS.

LAWN PARTY

erikai daugiau nieko nereikia, 
kaip tik pakeisti republiko- 
nus demokratais, na, ir sugrą
žinti alus, tad šios šalies visų 
gali] susirimas būsiąs išrištas.

Gi šiandien didžiuma darbi
ninkų atydžiai seka Roosevel
to triksus ir jau prisipažįsta, 
kad jie klydo, manydami, kad 
demokratų partija daug ar
čiau stovi prie darbininkų kla
sės ir rūpinasi šios klasės rei
kalais. Krizis, bedarbė, ban
kų “šventės” ir abelnai sun- 
kėjantis darbininkų gyveni
mas blaško patriotizmo nuo
dus iš darbininkų galvų ir ver
čia juos savo reikalais rūpin
tis.

nijos karinio laivyno stotis 
prieš Sovietų Sąjungą.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ 
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

J.
Pas

NEWARK, N. J,

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

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

yra
TOO

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 v&karą LDP 

( Kliube, 408 Court St., 7:30 
vai. vakare. 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.

Ši kelrodį paduokite busų 
šioferiui.

DIRECTIONS FOR :
AUTOMOBILES:

From New York City, cross the ‘ J 
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 I 
Cropsey Avenue to the car tracks 1 
and that will be 25th Avenue. ! 
There to the right is Ulmer Park. I

Rengia LDSA 2-ra Kuopa 

Birželio (June) 28, 1933 

1 7:00 Vai. Vakare
ANT OLYMPIA FARKO

Įžanga 25 Centai
Visa nauda bus skiriama 

nuolių mokyklai
Kviečia Visus Komisija

jau-

Prakalbos apie Sovietų 
Sąjungą

Birželio 8 d. Wore estery j 
kalbėjo Harvardo Universite
to profesorius II. Dana. Die
na pasitaikė nepaprastai kar-1 
šta, bet žmonių prisirinko pil
na Washburn svetainė.

Profesorius Dana yra gerai 
susipažinęs su Sovietų Sąjun-

GET THIS BOOK NOW! 

Married Life & Happiness 
By Dr. W. J. Robinson

For genuine lasting usefulness 
this is the best book for women 
and for men. Every page of it 
is crowded with advice and in
formation on how to keep alive 
through all years of marriage the 
joy of the honeymoon.

The book also has instructions 
and prescriptions for the treat
ment of many common diseases, 
accidents and defects.

250 pages, cloth bound, 
price $3.25, postpaid

J. BARKUS,
Box 129, G. P. O.,
NEW YORK, N. Y.

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Mes

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš

PATARNAUJA
DAKTARAI:

Dr. Anthony S.tenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

lyto iki 9 vai. vakare.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N.

Grand.Paradise Ball Rooms

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

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

DUODA JONAS JUREVIČIUS 
131 North 4th Street, tarpe Bedford Avenue ir Berry Street, 

BROOKLYN, N. Y.
Dykai užkandžiai ir puiki muzika grieš lietuviškus ir ameriko

niškus kavalkus šokiams.
ĮVYKS SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ,

24 ir 25 Dienomis Birželio (June)
Nėra Jokios Įžangos — Veltui Visiems 

GRAŽUS DARŽAS, VĖSU PO MEDŽIAIS 
Tinkamamiausia vieta’ patogiai ir linksmai praleisti laiką 

žįstamis ir draugais.
Prašome įsitėmyti antrašą ir tikrai atsilankyti į tą gražų 

silinksminimą, kur būsite maloniai priimti.

su pa

Puikiai Įtaisytos BUVUSI GRAND ASSEMBLY ; Bankietams
SVETAINĖS

Šokiams
Atdara Užsisakymams SVETAINĖS

Pramogoms 318 GRAND STREET ! Vestuvėms

Konvencijoms Arti Marcy Ave’, ir? Williamsburg Koncertams

Ir Masiniams Bridge Plaza, Brooklyn, N. Y. Ir Kitokioms

Mitingams Telephone: Evergreen 7-1123-9884 ; Sueigoms

pa
° \ > • •Dideli ir patogūs kambariai visokiems susirinkimams ir masiniams mitingams. 

Savo patarnavimais patenkinsime jus, taip kaip patenkiname visus savo kl i Jautus.

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, NEW YORKAS-
KAUNAS, TREČIA KLASE J1'J —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 
, susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 

kreipkitės j vietinius agentua

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

flaou-—loaoir ioctoes
H JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisninotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILAD1L PHIA, PA. 

Telefonui: Bell—Oregon ilSB 
Keyatone—Mala 1417



Šiandien į Demonstraciją prieš Fašizmą

nu

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

1, Keinį •• u
rūpintis. vU.iU kapo—San Quentin kalė- 
vėlu. O Jimo-

pasižadėję 
susirinkimą

gresyviško Darbininkų Veiki
mo Konferencijos) ir A. Wa-;„ 
genknecht, narys Vokietijos 
Fašizmo Aukų Gelbėjimo Ko
miteto.

Sekantį pirmadieni, 26 bir
želio, “Laisves” svetainėje, 
įvyks susirinkimas visų tų 
draugų, kurie yra apsiėmę 
dirbti “Laisvės” piknike 2 d. 
liepos Ulmer Park Music Hall. 
Čia bus paskirstyti visiem dar
bai. Todėl prašome visų drau
gu
dirbti, 
8 tą

kurie esate 
ateiti Į šį 

vai. vakare.
Pikniko

ATYDAI BESIMAUDANČIŲ!

SUTEIKIAME veltui kambarius lie
tuviams nusirengimui. Turime 

saldainių krautuvėlę ir gerus kam
barius. Kreipkitės sekamu antrašu:

M. S.
2921 W. 3rd St., Coney Island, N. Y.

(148-151)

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Ritom! pranešu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 MArion 8t., 
kampas Broad** 
way, Chauneey 
Street stotis 
Brooklyn, N. T.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puildausL

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Lietuvis Iškabų Maliorius
Artistiškai piešiu visokias iškabas 

ant langų ir sienų. Padarau ant po- 
pieros, ant drabužio ir ant lentos. 
Atidaranti naujai biznius, daranti 
specialius išpardavimus arba persi
keliant! į naujas vietas, tuojaus 
kreipkitės šiuo antrašu: 386 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-10488
(146-148)

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

šeštas Puslapis šeštadien., Birželio 24, 1933

nas “nekaltas,” nors jis nusu
ko milionų dolerių valdžiai 
priklausančių mokesčių.

(Daugiau žinių n-t.arn pusi.)

Šimtai iš Connecticut Valstijos Trauks 
į “Laisvės” Pikniką Liepos 2-rą Dieną

HARTFORD. Conn. — Pa
stebėta, kad i “Laisvės” di
džiulį pikniką liepos 2 d., Ul
mer Park, Brooklyn, N. Y., 
suvažiuos daug svietelio iš 
Conn, valstijos. Visur lietu
viai darbininkai, dienraščio 
“Laisvės” skaitytojai, mūsų 
organizacijų kuopų nariai ir 
pritarėjai, kalba - diskusuoja 
apie važiavimą. Visi žino, 
kad ši meta ten suvažiuos veik 
iš visų Amerikos valstijų ir 
Canados augusių ir jaunimo; 
mat, ant rytojaus įvyksta du 
suvažiavimai, būtent: lietuvių 
jaunuolių ir ALDLD. Taigi 
kiekvienas nujaučia, kad ten 
bus proga sueiti daug giminių 
ir nuo mažų dienų draugų, 
per desėtkus metų nematytų, 
paliktų Lietuvoje, o 
atvykusių į Ameriką 
dą.

O tokia proga gal 
nebepasitaikyti; tai toki įvy
kiai tik istoriniai. Argi ne 
istorinis dalykas lietuvių jau
nimo konvencija? Nuo Pacifi-

ko iki Atlantiko, nuo Califor- 
nijos, Chicagos iki New York 
suvažiuos jaunuoliai, o jie bus 
piknike mūs revoliucinio dien
raščio “L.”

Iš paties milžino New Yor
ko ir jo apielinkės masės lie
tuvių proletarų suplauks ten. 
Tai ve ir šimtams draugų teks 
netikėtai sutikti net ir užmirš
tus gimines ir draugus, 
kuomet tiek žmonės 
medavo “Laisvės” 
mais, kiek šįkart.

New Haven ir 
Conn., lenktyniuojasi, Į 
organizuoja žmones, 
kolonijos kritikuojasi 
pirmiau nepradėjo i 
Bet, draugai, dar nevėlu. - 
visose kolonijose ir farmose 
organizuojasi mašinomis vykti. 
Iš Conn. “Laisvės” tikrieji 
draugai pritarėjai, kurie turi 
mašinas, taipgi bus piknike, o 
yra nemažai.

Revoliucinės idėjos draugai, 
pasimatysime piknike.

Žinių Rinkėjas*

Šiandieną Įvyksta didžiulė 
bendro fronto demonstracija 
prieš Vokietijos fašizmą. Tū
kstančiai darbininkų, dalyvau
dami toj demonstracijoj, turės
mintyje ir ką tik mirusią drg. 
Clarą Cetkiną, pasauliniai ži
nomą revoliucionierę, uoliau
sią kovotoją prieš fašizmo gil
tinę.

Demonstracija prasidės 12 
v. dieną kaipo maršavimas iš 
Madison Square į Union Squa
re. šičia sakys prakalbas drg. ! 
Robert Minor, Ben Gold, E. į 
Stams, A. J. Mušte (nuo Pro-j ją prieš fašizmą!

Dalyvauti demonstracijoje 
prieš Vokietijos fašizmą, rei
kalauti paliuosuot Vokiečių 
darbininkų revoliucinius vadus 
reiškia tuo pačiu laiku mobili
zuotis ir Amerikos darbinin
kams kovai prieš fašistėjančią 
politiką Jungtinėse Valstijose.

Visi šiandien į demonstraci-

Rytoj Konferencija del 
Mooney Paliuosavimo

“Laisvės” Pikniko Darbi 
ninku Mitingas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. T.

Nie-!
„nemielo-1 Kad Tarptautinis Darbinin- 
parengi-j Apsigynimas daro tokių

1 pasisekimų kovoj už 9 negrų 
Hartford scottsboriečių paliuosavimą, ta 

i busus tai turėtų sukelti daugiau en- 
Kitos orgijos ir kampanijoj už iš- 
kam I traukimą Tomo Mooney iš gy-

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

Tuom tikslu dabar eina rin
kliavų dienos-Tag Days finan- 
suot kovą už Mooney paliuo
savimą. Tos rinkliavos tęsis 
iki liepos 4 d.

Rytoj gi, birželio 25 d. yra 
laikoma suvienyto fronto kon
ferencija, kad sutelkti spėkas 
Didžiajame New Yorke delei 
kovos už atidarymą kalėjimo 
durų Tom Mooney, Billingsui 
ir kitiems politiniams 
niams. Konferencija 
Irving Plaza svetainėje, kam-,ĮUO būdu numakliavojo $666,- 
pas 15th St. ir Irving Place,, qqq valdžiai priklausomu tak- XT__ n__ 1 I

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

I So. 4th and Havemeyer Sts- 
| Bedford Ave. and So. 5th St. 
j 187 
I 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

Komisija.

daugiau

New Yorke
Prasideda 1 vai.

PAJIEŠKOJIMAI

156

PARDAVIMAI
NOTARY 
PUBLIC

paskiaus 
ir Kana-

BROOKLYN. — Pro išlauž
tas štangas užpakalinio lango, 
ketvirtadienio naktį buvo iš-

BOMBA NAUJO TEATRO 
FUNDAMENTE

Washington Street 
Avenue and 42nd Street 
Avenue and 4th Street

IŠVOGĖ 250 ŠILKO 
SUKNELIŲ 12,000 DRISKIŲ EX-KAREI- 

VIŲ BROOKLYNE

AREŠTUOJA MUZIKANTUS 
ELGETAS

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

Savininkas ir Manadžeris 
P. M. GARRISON

NEW YORK. — 
ma buvo ir laukti, 
siutas federaliame 
E. Mitchell,

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

Pirma buvo 578 Grand St., Brook- 
ly, N. Y., dabai’ perkėlė ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Galėsime Hnks-

tapo ištei- 
teisme C. 

ex-prezidentas
I National City Banko. Jis, per-į 

įvyksta i leisd amas savo pačiai Šerus, j

BROOKLYN. — čia randa
si 12,000 ex-kareivių bedarbių, 

vogta 250 šilkinių suknelių iš j kuriems trūksta drabužių ir 
krautuvės po num. 395 Grand maisto kaip skelbia Kings pa- 
Street. vieto Amerikonų Legionas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyry ir 

motery ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

RYTOJ VISI | FOREST 
PARK IŠVAŽIAVIMĄ

Nepamirškite dalyvauti ry
toj ALDLD 1 kp. ir Aido Cho
ro bendrame išvažiavime, Fo
rest Parke.
mat praleisti laiką tyrame ore 
ir su savo pažįstamais.

Aido Choras išpildys trum
pą programą su darbininkiš
kom dainom.

Draugai, visi paremkime šį 
bendrą išvažiavimą, dalyvau
dami Forest Parke.

Apart choro dainų, bus žai
dimų, užkandžių ir įvairių gė
rimų.

QUEENS. — Eksplodavo 
nežinia keno užtaisyta bomba 
iškasime fundamento delei 
statomo teatro po num. 1920 
Mott Ave., Far Rockaway. 
Nieko nesužeidė.

y 1 > I
f.

Valdžios Mokesčių Sukčius 
Mitchell Išteisintas

ĮSubviy Pelnai Didėja, o 
“Fėrai” Bus Keliami
NEW YORK.—Per paskuti

nius 11 mėn. BMT požeminių 
gelžkelių ir “eleveiterių” kom- 
pan. turėjo $6,464,000 pelno, 
tai yra 140 tūkstančių dolerių 
daugiau, negu per tuos pačius 
mėnesius metai pirmiau.

Bet kompanijai to negana. , 
Ją valdanti bankin. sumanė j 
pakelti važinėjimo kainą nuo 5 
iki 8 centų; ir majoras 0‘Brien, 
sulig vist/ nurodymu, tam pri
taria, tik laukia, kol praeis ru
deniniai miesto rinkimai.

BMT valdo didžiumą požemi
nių ir iškeltų elektrinių gelžke
lių Didžiajame New Yorke.

QUEENS. — Iškelto elektri- 
kinio gelžkelio stotyje Sunny
side traukinyje areštavo tris 
muzikantus, kurie, kaipo be
darbiai, grieždami šitaip elge- 
tavosi pragyvenimą.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

New Yorke, 
dieną.

Visos lietuvių organizacijos 
privalo turėti ten savo dele
gatus. Jeigu kuri kuopa, kliu- 
bas bei draugija neturi išrink
tų delegatų, tai jos komiteto 
nariai turėtų atstovauti savo 
organizaciją konferencijoj.

sų nuo jo pelno.
Kuomet teismas Mitchelli 

paskelbė “nekaltu,” dar Mit
chell, kad pasirodyti “geru,” 
pakritikavo įstatymus, pagal 
kuriuos galima taip aokirsti 
valdžią. Tuo būdu, ir Morga-

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 
6th 
1st

I Sergančių Vyrų ir Moterų 
į Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos NušašS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
S i 1 p n u m ą s, 
Skilvio, žarnų 

Ligos, Nervų įde- 
matiški Nesyeiku-

Elektros Kom. Špicai 
Kelia sau Algas, bet

Darbininkam Kapoja
NEW YORK. — Per pasku

tinius keturis mėnesius Edison 
Elektros Kompanijos viršinin
kams išmokėta $260,550 algų, 
tai yra $74.923 daugiau, negu 
pernai bėgyje tu mėnesiu. 
Bet šiemet tuo pačiu laiku vėl 
kompanija nukirto darbinin
kams ir tarnautojams algas 
astuoniais suvirs nuošimčiais. 
Darbininkai davaromi veik 
nrie nuolatinio alkio laipsnio, 
bet ju lėšomis siurbėlės aukš
tieji viršininkai vis kelia sau 
algas, nežiūrint didžiausio 
blogmečio minioms.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, 
merginos arba našles, amžiaus tar

pe 25 ir 45 metų, pageidauju, kad 
būti! laisva nuo religinių prietarų ir 
nenaudojanti svaiginančių gėrimų. 
Aš esu 37 melų amžiaus, laisvas ir 

! blaivas ir nenaudoju tabako. Su pir
mu laišku prašau ^prisiųsti .savo pa
veikslą, kurį aš jums sugrąžinsiu.

J. NAVICKAS,
P. O. Box 82, Coketon, W. Va.

(148-150)

PARSIDUODA 10 akrų farma ir 8 
kambarių medinė s tu o a su elektra, 

telefonu, šulinys pagal stubą. -Yra 
1,000 vištų vištininkas, 400 vištų, 2 
karves ir kitokių dalykų, reikalingų 
prie ūkio. Vieta 50 mylių nuo New 
Yorko. Geri keliai privažiavimui. 
Kaina $5,500.

TONY PETERS
R.F.D. 3, Box 200, Freehold, N: J.

(147-149)

Vadas Dubinski Iškeikė 
Eilinius Kriaučius, No
rinčius Bendros Kovos

(PARSIDUODA GROSERNĖ: lietu- 
I viais, lenkais ir rusais apgyvento- 
I je vietoje, galima daryti 
' gyvenimą. Mylinčiam tą 
proga. Parduodu todėl, 
du biznius.

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

... (146-151)

gerą pra- 
biznį gera 
kad turiu

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų ide- 
i girnas bei Reumatiški Nesveiku
mai. • '2.

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
'Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išmirkštimai. 7 r-- 

Prieinama Kaina . ,
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrinias ir Patarimas .Veltui
Kalbame lietuviškai

©R. ZiNS 
110 EAST16thST.il T.
larp 4th Ave. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai (
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM. 
įh*x>" . ■■ ■ ■■ ■ n ■ ... ................................

KIT “LAISVĘ

9
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TEL. STAGG 
2-5043Pranešame, kad mūsų kainos yra 

žymiai nupigintos ant visko.
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi 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.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

INC

NEW- YORK. — ‘‘Socialisti
nės” International Ladies Gar
ment Workers Unijos eilinių 
narių komitetas surinko 2,- 
733 uni.iistų parašų, reikalau
jant, kad ši unija eitų išvien 
su Siuvėjų Industrine Unija 
kovoj už pagerinimą darbinin
kams sąlygų. Kada komite
tas įteikė tą reikalavimą vie
nam iš ILGW unijos vadų, Du- 
binskiui, jis “po velniais” pa
siuntė visus tokius bendro 
fronto sumanymus. Kuomet 
jam buvo priminta nariu teises 
sulig unijos konstitucijos, jis 
pareiškė, kad rokuojasi tiktai 
su unijos valdybos nutarimais, 
o ne su kokia konstitucija.

500 eilinių narių surengė 
demonstraciją ir protesto mar- 
šavimą ties minimos Dubins- 
kio unijos centru, kad jis ne
siskaito sū reikalavimais veik 
3,000 aktyvių unijos narių.

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

(142-148)

Graborius (Undertaker) Į
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
■ ant vi,sokių kapinių; parsamdo au- 
! tomobilius ir kerietas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams. Į

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

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

ant 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.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELA U S K A S ) 
GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VJETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St

EAST16thST.il



