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6,000 Narių Dingo! 
SLA Ponų Politika. 
Darbininkų Kelias. 
“Sąžinės Laisvė*”

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
SeSmadienių

T1

c

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik

, i 11

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

“Tėvynė” vėl supykusiai ba
rasi, kad “pašalinė” spauda 
kalba apie pomj nelemtą poli
tiką Susivienijime Lietuviui 
Amerikoje. Ponas Vitaitis 
bando užginčyti faktus apie tos 
organizacijos narių sumažėji
mą, bet vyrui baisiai nesiseka. 
Mat, faktai, kaip yla iš maišo 
ima ir išlenda.

Tegul gi kalba pats ponas Vi
taitis. Paskutiniam “Tėvynės” 
numeryje (birž. 23 d.) editoria- 
le jis pripažįsta, kad “balandžio 
ld., 1930 m eta is, Susivien iji- 
mas turėjo 20,512 narių." O 
kiek jų dabar yra? ‘Su pabai
ga 1932 metų,” sako Vitaitis, 
“pilnų narių Susivienijimas tu
rėjo 13,800, o šiais metais na
rių skaičius padidėjo gerokai 
virš 1,000.” Tuo būdu, šian
dien Susivienijimas turi apie 
14,800.

Per tris metus ponai Gegu
žiai ir Vitaičiai nuganė SLA 
ant 5,712 narių! O begėdiš
kiausias dalykas tame, kad po
nas Vitaitis tuomi didžiuojasi! 
Jis mano, kad dar buvo galima 
daugiau netekti.

Šitos pono Vitaičio skaitlinės 
tik dar daugiau patvirtina tą 

•faktą, kad S LA yra rimtas kri- 
zis. Kuomet organizacija kas
met nustoja po apie du tūkstan
čiu narių, tai padėties rimtumą 
gali užginčyti tiktai tokie po
nai, kaip Vitaitis, Gegužis, Vi- 
nikas ir kiti jiems panašūs ele
mentai. Bet SLA darbininkai 
nariai negali ramiai sėdėti. Po
nams pašalpa nereikalinga, nes 
ne del jos jie Susivienijime pri
klauso. Darbininkams gi nelai
mėje brangus kiekvienas cen
tas šioj kapitalistinėj..sistemoj.

Laikas SLA nariams 
ninkams organizuotis į opozici
ją prieš ponus. Čia jie turėtų 
suvienytomis spėkomis kovoti 
už apgynimą savo pašalpos. 
Turėtų susidaryti visų darbi
ninkų bendras frontas. Neuž
ilgo vėl prasidės nominacijos 
ir rinkimai viršininkų. Darbi
ninkai turėtų jau dabar būda
vot! savo frontą.
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Del Krikščioniškų Burtų 
Mirė Jaunuolis

TRENTON, N. J.—Jau 
buvo pranešta, kad mirė 
nuo sprando nusisukimo 
jaunuolis Bertom Mirė 
Princetono krikščioniško 
mokslo sanatorijoje. Ta
po surasta,kad toj sanato
rijoje medicinos mokslas 
nepripažįstamas, kad tik 
poteriais ir burtais bando
ma ligonis gydyti. Ir 

: štai, kuomet jaunuolis, 
bandydamas pasine rti, 
nusisuko sprandą, apgavi
kai kunigai ir davatkos 
nešaukė gydytojo pagel- 
bon, bet kalbėjo maldas ir 
poterius.

DERYBOS LONDONE DEL ATNAUJINI
MO PREKYBOS TARP SOV.- -ANGLIJOS

LONDON.—Birželio 23 d.
Anglijos premjeras MacDo
naldas pasikvietė į svečius 
Sovietų Sąjungos užsienio

! reikalų komisarą draugą 
Litvinovą ir jo žmoną. Pa
skui buvo paskelbta, kad 
Litvinovas sutiko birželio 261
d. susieiti su Anglijos užsie- nori taikytis, nusileisti. Pa- 

i nio reikalų ministeriu ponu matė, kad su keršijimu toli
Simon ir tartis delei atnau- nenuvažiuos.

jinimų prekybos ryšių. Mat, 
delei nubaudimo anglų inži
nierių sabotažninkų, Angli
ja uždėjo embargo ant So
vietų produktų, paskui So
vietai padarė tą patį su An
glijos produktais. Matomai, 
dabar Anglijos imperialistai

Londono Ekonominė Konferencija Eina
Prie Pakrikimo del Prieštaravimą

! LONDON.—Amerikos vai- nuraminti ir pasauliui užti- 
džios delegacija griežtai at- krinti, kad konferencija dar J 1 • 1 1 1 • 1 11Q * Iri i « • kt uzaub auicgacijci giicziai ai- Krinti, Kaa Konierencija dar dOCiaiaemOKratai INC“ į meta bile kokius planus de-; įurį svarbaus darbo Bet iš

cinnflSna Mchmc lei dolerio stabilizacijos, de- sipnesina rasistams lei grįžimo prie aukso valiu.
“—“ 'tos. Tas reiškia, kad eko-

Paryžiaus pranešama, kad

Sveikina Laimėjimą del 
Scottsboro Jaunuolių

Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas gavo pa
sveikinimo telegramą iš 
Maskvos nuo Tarptauti
nės Raudonosios Pagel- 
bos komiteto. Sveikina 
delei iškovojimo naujo tei
smo nuteistam mirtin jau
nuoliui Patterson. Komi
tetas išreiškia pilną pasi
tikėjimą. T a r p tautiniam 
Darbininkų Apsigynimui, 
kad jis padidins veikimą 
už visišką jaunuolių pa- 
liuosavimą, taip pat lai
mės paliuosavimą del Tom 
Mooney, Billings ir kitų 
politinių kalinių.

Sovietų Aukso Bonai

visa buržuazinė spauda vie- Soviet« Y^lstybės aukso bo- 
.. . ___ nų pardavinėjimas baigsis su

. Ant tų aukso 
pasitraukti iš Londono kon-i bonų dabar yra mokama 10 

uždarinėjimą Socialdemok- bilizacija buvo svarbiausias’ferencijos. 
ratų Partijos. Niekur so
cialdemokratai nesipriešina. 
Daugelyje vietų vadai dar 
padeda fašistams partiją 
likviduoti.
Tapo suareštuotas Paul

BERLYN. Hitlerio vai- nomine konferencija neturi nu balsu reikalauja valdžios 30 d. birželio.
džia pradėjo visoj Vokietijoj veįpti nes finansine sta-
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Konferencija 
klausimas. Ypatingai Fran-'tęsiasi dvi savaites, bet nė 
cija spyrėsi už stabilizaciją, vieno tarimo nėra padarius. 

MacDonaldas viešam pa- Imperialištai negali praša- 
reiškime bando delegatus I linti prieštaravimų, e

Loebe, buvęs reichstago pre- j Darbininku Demonstra- 
darbi- zidentas ir žymus socialde-l •• n i rii* .

mokratų šulas. Kaltinimai cija Berlyno Mieste
Lapeliai Paleista iš 

Orlaivio ant Berlyno

nuošimtis. Su liepos pirma bus 
parduodama nauji bonai ant 
mažesnio nuošimčio. Kiek 
bus mokama nuošimčitj po 30- 
tai birželio dar nežinia. Taip 
pat nežinia ar tie bonai bus 
auksu garantuojami.

Kurie nori įsigyti Sovietų

nepaskelbti.

Siūk Sovietų Forma, 
Bet Jų Nesupranta

PASAULIS NEBUVO MATĘS TOKIU IŠ
KILMINGŲ IR DIDELIU LAIDOTUVIŲ, 
SAKO KORESPON. WALTER DURANTY

ra Cetkin gyveno ir kovo
jo.”

Draugas Radekas išsita
rė: “Įdėdamas į Kremliaus 
sieną pelenus šviesiausios 
Vokietijos proletariato va
dovės, Sovietų proletariatas 
pasako visam pasauliui, kad 
solidarumas tarpe Sovietų 
ir Vokietijos darbininkų yra 
nesuardomas, ir kad jokia 
priespauda ir jokie kalėji
mai to solidarumo nesunai
kins, kadangi jis gyvuoja 
Sovietų Sąjungos ir Vokie-

“New Yorko Times” ko
respondentas Duranty rašo 
iš Maskvos apie draugės 
Clara Cetkin laidotuves? Sa
ko, kad pasaulis nebuvo ma
tęs tokių didelių laidotuvių. 
Jis mano, kad apie milionas 
žmonių dalyvavo.

Draugas Molotovas savo 
prakalboje pasakė: “Mes 
esame įsitikinę apie didelę 
Vokietijos Komunistų Par
tijos ateitį, apie neišvengia
mą jos laimėjimą ir apie ne
sulaužomą jos susirišimą su
tuo idealu, delei kurio Cla- tijos masių krūtinėse.

LIETUVOS LAISVES BONAI NUKRITO IR 
NUNEŠĖ DAUG AMERIKONU PINIGU

•5,

Aukso Bdni^- a,n.t kurių yra |

Brooklyno fašistų “Vie
nybė” pripažįsta, kad “Lie
tuvos Laisvės Bonai, už ku
riuos buvo mokama dole
riais, dabar žymiai nukrito. 
Dabar mokama tik $76 už 
$100 boną. Dar pereitą sa
vaitę mokėjo $87.” Vadina- 

turf pasi- sb tie, kurie įmokėjo šimtą

dolerių už boną, gauna tik 
$76—$24 žlugo! Ir dar dau
giau nukris, nes Smetonos 
valdžia eina prie bankruto. 
Jau pareiškė, kad negali at
mokėti skolų užsienįui. 
Bandys lupti nuo Lietuvos 
valstiečių ir darbininkų, bet 
ir tas jos neišgelbės.

'♦w

mokama 10 
skubinti, nes 
penktadienio bebus galima jų 
gauti.

Daugelis darbininkų perka 
tuos bonus reikšdami norą pa
gelbėti socialistinei statybai. 
Bonų kaina; už vieną boną da
bar yra $68.

nuos., 
tik iki sekančio < i n

Austrijos Komunistai i Riaušės del Bažnyti- 
Darbuojasi Slaptai i nią Iškabą Madride

Birželio 23 d. staiga pasi
rodė virš Berlyno miesto ne
žinomas orlaivis ir pasėjo 
daugybę komunistinių lape
lių. Buržuazinė spauda rei
kalauja, kad valdžia mieste 
užlaikytų keletą orlaivių, 
kurie būtų pasirengę vytis 
tokius “svečius,” kurie at
neša komunistinius atsišau
kimus ir iš oro paleidžia ant 
miesto.

BERLYN.—Birželio 12 d. 
rytinėj daly j Berlyno staiga 
susirikiavo apie šeši šimtai 
darbininkų ir pradėjo mar- 
šuoti gatvėmis. Fašistai 
bandė pastoti kelią, bet dar
bininkai juos nuvijo. Pri
buvo policija, bet jau buvo 
pervėlu, nes demonstracija 
buvo išsiskirsčius. Suareš
tavo 35 žmones, kurie nieko 
bendro neturėjo su demonst
racija.

Ma'ršuodami darbininkai 
šaukė: “Tegul gyvuoja Ko
munistų Partija!

STROUDSBURG, Pa. — 
j Susirinkime Lygos del Indu- 
Istrinės Demokratijos kalbė
jo Ohio universiteto profe
sorius Odegard. Jis siūlė, 
kad Amerikos padalinimas į 
48 valstijas būtų panaikin- 

; tas, ir kad šalis būtų pada- 
ilinta į dešimts distriktų. O 

jog" kunigų ir bažny-1 valdžioje atstovybė turėtų 
mimics su- ouviciinuj xvimvj. PrO-■ . ,

būdavo ke-1 fesorius nesupranta arba! Hit erio va dzia.

Kunigai ir popiežius protes
tuoja prieš bandymą Ispanijoj į 
pažeboti bažnyčios galią. Jie 
kalba apie varžymą “sąžinės 
laisvės”. Bet jų sąžinė labai 
keista. Jie užmiršta tamsiuo
sius amžius, kuomet kunigai ■ 
ir popiežiai valdė pasaulį. Ta-Į 
da tiek daug buvo “sąžinės1 
laisvės”, v _ 
čios priešai, laisvos minties ša- būt sovietinėj formoj 
lininkai, ant laužo 1 
pami. Įvesta buvo baisi ink-. nenori suprasti, kad Sovie- 
vizicija naikinimui ’ ” 
bei abejojančių. ' 1 . • .... pro i Švedai Socialistaipetarinę revoliuciją.

laisvė!------------------Ar tai buvo sąžinės
ku.°Ir'.et i Paskelbė Šiaurinę Chiniją 

I “Nepriklausoma”kunigai apsiginklavę revolve
riais padėję Smetonos šalinin
kams žudyti darbininkus? Ai
tai yra iš bažnyčios pusės pri- 
pažinimąs sąžinės laisvės, kuo
met Italijoj popiežius šventina 
kruvinuosius fašistus? . ..

Jūs, ponai, neturite teisės Lnmijos
kalbėti apie sąžinės laisvę, i valstybe. Tai niekas dau- 
Nei buržuazija, nei jūs nepri-'giau, kaip tik bus Japonijos 
pažįstate jokios sąžinės Jais- imperialistų žygis pasiimti 

Kur jūs šiaurinę Chiniją savo glo
bom Panašiai Japonija pa
sielgė su Mandžurija.

SHANGHAI. — Susitarė 
keli šiaurinės Chinijos ge
nerolai ir paskelbė tą dalį 

“nepriklausoma”

vės darbininkams.
valdote, ten darbininkams po 
prievarta brukate savo pažiū
ras, savo politiką, savo nuo
dus.

ROOSE VELTAS NEVA
ŽIUOSIĄS ANGLIJON

K O N FI S KAVO DARBI
NINKŲ DVIRAČIUS

I

Berlyne Vokietijos fašistų 
valdžia sukonfiskavo 250 
darbininkų dviračių. Sako,WASHINGTON. — Buvo

paleisti gandai, kad prezi- ikad tie dviračiai buvo var.- 
dentas Rooseveltas važiuo- tojami skleidimui komunis- 
siąs Londonan į ekonominę tinęs propagandos! Mieste- 
konferęnciją. Bet dąbar ta- lyje Cottbus užgrobė 45 dvi- 
tai oficialiai užginčijama. račius.

VIENA, Austrija. — Ko-
Siunčiant pinigus, čekius j niunistų Paitija persiorga- 

reikia rašyti: Soviet American nizavo į nelegalę organizaci- 
Securities Corp.

Kuriem anglų kalboje sun-' mam išleistam manifeste sa
ku susirašinėti, tiems pagelbės ' poma.
“Laisvės” administracija. Ra- Į 
šykite savo kalboje, mes' iš- 
versime į anglų kalbą ir per
duosime tai įstaigai.

“L.” Admin.

ją ir veikia slaptai. Pir-

Vokiečiai Valstiečiai 
prieš Hitlerio Valdžią 
BERLYN. — Birželio 11 

d. Konigsberge įvyko vals
tiečių konferencija. Susi
rinko delegatai iš visos ry
tinės Prūsijos. Vienas po 
kitam kalbėjo prieš fašistų 
politiką. Valstiečiai skun-

S 1 O C K HOLM, Švedija, j Lad Hitlerio valdžia IF za a i a f n 4-A a I ) ra a/» 4-a i 1 \ a a a r ' » . . . - <■

Šalin Geltonoji Upė Veržiasi iš 
Krantų, Grūmoja Milionam

“Nepaisant visko, 
Austrijos Komunistų Parti
ja gyvuoja ir veda kovą už 
pergalę.” Buržuazinė spau
da reikalauja, kad Ddllfuss 
valdžia pastatytų daugiau 
šunų (šnipų) jieškojimui ko
munistų ir malšinimui 
veikimo.

jų

už Karaliaus “Garbę”

—Komunistų Partija buvo 
surengus demons t racijas 
birželio 5 d., bet socialistų 
valdžia uždraudė, nes tą die
ną buvo karaliaus gimimo 
sukaktuvės. Ponai socialis
tai pareiškė, kad darbininkų 
demonstracijos reikštų įžei
dimą karaliaus garbės! ■, ,

Fašistai Pasitraukia

GENEVA. — Vokietijos 
fašistinė “darbininkų dele
gacija” oficialiai pasitraukė 
iš Tautų Lygos “darbo kon
ferencijos.” Pasitraukė to
dėl, kad kai kurių šalių at
stovai padąrę užpuolimą ant 
Hitlerio valdžios ir ją pa
smerkę už terorizavimą žy
dų.

neišpildė savo . prižadų, ku
riuos davė valstiečiams. Val
stiečių padėtis, esanti šian
dien blogesnė, negu kada 
nors pirmiau. Hitlerio val
džia valstiečiams nieko ne
duoda.

Konferencija priėmė re
zoliuciją ir pasiuntė Hitle
rio valdžiai.: Valstiečiai rei
kalauja, kad tuojaus būtų 
konfiskuota visos ponų že
mės Rytinėj Prūsijoj.

PUSTREčIO COLIO 
LIETAUS

BERLYN.—Birželio 23 d. 
per pusę dienos taip smar
kiai lijo, kad prilijo pustre
čio colio vandens.; Miesto 
istorija nebuvo mačius tiek 
lietaus.

SHANGHAI. — Chinijos ni-*’ r> IV • 
garsioji upė Ho (Geltonoji 1 feSia F OlltlIllŲ

MADRID, Ispanija.—Bir- ■ 
I želio 23 d. Ispanijos katali
kų bažnyčia šventė Šven
čiausios širdies dieną. Dau
gelyje vietų buvo iškabin
tos baltos vėliavos. Kadan- 

įgi katalikų bažnyčia šian
dien Ispanijoj atstovauja 
reakciją ir monarchiją, tai 
masės pasipiktino kunigų 
iškilmėmis ir pradėjo tas 
vėliavas draskyti. Iš sykio 
policija bandė mases numal
šinti, bet paskui matė, jog 
pastangos veltui. Tada pa
ti policija iškabas nuėmė.

Upė) patvino nuo lietaus. 
Jinai veržiasi iš krantų ties 
Kaifengu ir ketina sugrįžti 
į pietus. Mat, upė Ho 81 
mętai atgal permainė savo 
kursą ir pradėjo bėgti ne į 
pietus, bet toliau į šiaurius. 
Patvinus upė grūmoja mi- 
lionams Chinijos žmonių.

Jaunuoliai Reikalavo 
Duonos ir Gavo

ST. PAUL, Minn.—Vežant 
į verstino darbo kempes, 
čionai traukinyje sukėlė 
triukšmą 463 jaunuoliai. Jie 
išalko ir pareikalavo valgy
ti. Valdininkai bandė iš sy
kio žodžiais užkalbėti darbi
ninkams, kad jie nesirūpintų 
savo pilvu, bet niekas iš to 
neišėjo. Turėjo t nupirkti 
maisto ir pavalgydinti.

Kalinių Šeimynas Anglijos Valdžia 
Didina InfliacijąBERLYN.—Hitlerio val

džia yra nusprendus priver
sti suareštuotų komunistų ir 
socialdemokratų šeimynas bando užslėpti, bet faktai 
užlaikyti draugus, kurie su- ■ parodo, kad yra išleidžiama 
grūsti į koncentracijos sto-1200,000,000 svarų vertės po- 
vyklas. Bus konfiskuojama pierinių pinigų. Tas^reis- 
tų šeimynų nuosavybė ir pa-; kia, kad Anglijos valdžia di- 
vedamą užlaikymui areštan- dina pinigų atskiedimą, 

idant atsilaikius prieš Ame
rikos infliaciją.

LONDON.—Nors valdžia

tų!

Veja Republikonus, 
Skirs Demokratus Darbininkai Ginasi

Iš Paryžiaus sugrįžta 
Amerikon 70 amerikonų. Jie 
ten buvo Amerikos valdžios 
tarnautojais, Hooverio pas
kirtais. Dabar Rooseveltas 
juos atstato nuo darbo, o 
jų vieton paskirs demokra
tus.

BERLYN. — Birželio 22 
d. fašistai darė kratas pas 
darbininkus. * Kai kuriose 
vietose darbininkai gynės ir 
nušovė tris fašistus. Vienas 
socialistas darbininkas nu
sižudė, kuomet jo sūnų fa
šistai suareštavo.

t
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Rose Pastor Stokes
Šeštadienio “L.” laidoj mes plačiau nušvietėme didelius 

ir svarbius darbus, kuriuos paliko šiapus grabo draugė 
Klara Cetkina; Cetkina buvo tarptautinė kolosališkai di
delė figūra revoliucinio darbininkų judėjimo plotmėje. 
Draugė Rožė Pastor Stokes, aišku, nebuvo įpareigota 
nešti tokią atsakomybę, kokią nešė Cetkina, bet ji, Rožė 
Pastor, paliko didelių nuopelnų kovose už Amerikos pro
letariato reikalus.

Rožė Pastoriūtė Am. darbininkų judėjime dalyvavo per 
35 metus be pertraukos. Iš karto socialistiniam, o pas
kui, po karo, komunistiniam judėjime ji dirbo, kiek tik 
leido jai pajėgos. '

“Naujienos” jau paleido 
savo girnas malti melus ant 
Klaros Cetkinos. To laik
raščio redaktorius (“moky
tasis” Grigaitis) šitaip rie
čia apie d. Cetkiną:

...komunistų eilėse ji (Cet
kina) vistiek, matyt, nerado 
pasitenkinimo. Daug kartų ji 
negalėdavo sutikti su jų anar- 
chistiška taktika. ... Per ke
lis paskutinius metus ji dau
giau laiko praleisdavo “ant pa
kiltos” Rusijoje, negu Vokieti
joje. . .

Skaitytojas, skaitęs mūsų 
spaudoj žinias apie d. Cetki-^ 
ną ir jos darbuotę, tuojau

*■"   Ml"4— II lįmiĮIIIMlR I III

savo pačių renegatiškus 
darbelius,

Ką draugė Cetkina manė 
apie Vokietiją dabar, kuo
met fašistai užėmė valdžia?V 
Paskutiniam savo atsišau
kime, rašytam prieš pat mir

bar bailingai klaupiasi prieš 
fašizmą!”
Šitaip velionė Klara Cet- 

kina žiūrėjo į Vokietijos pa
dėtį. Mirdama, jinai, senu
tė kovotoja, šaukė visus dar
bininkus ir visus darbo 
žmones stoti su komunistais 
ir kovoti prieš fašizmą ir jo 
lakiejus, socialdemokratų ly
derius; kovoti už nuvertimą 
buržuazijos viešpatavimo ir 
įsteigimą proletariato dikta-

tį, varde MOPRO, jinai, bel^ros> Ruri prives šalį prie
kitko, šitaip šaukėsi į so- 
cial-demokratus darbinin
kus :

“Social-demokratai darbinin
kai, vyrai ir moterys, nariai 
reformistinių darbo unijų, 
bandykite, prisidėdami prie 
Raudonojo Fronto, atmonyti 
savo vadams už jų pardavikiš- 
kumą, kurie, savo nusistatymu, 
paruošė kelią fašizmui ir da-

pagal savo geriaušį suprati
mą. O kas sako, kad mūsų 
jaunuoliai neturi sugabumo 
tuos darbus atlikti, tas ne- 
dakainuoja mūsų jaunų dar
bininkų ir studentų politinio 
išsivystymo.

Konferencijoj bus priimta 
programa delei organizavi
mo proletarinio sporto, dai
lės ir apšvietos. Mes dra
matizuosime ir iškelsime iki 
augščiausio laipsnio Vajų už 
tvėrimą naujų Lietuvių Dar- ■ 
bininkų Susivienijimo jau-1 lis legislatures, teismai ir daug 
nuolių kuopų ir už gavimai bažnyčių vartoja dviejas kalbas. I 
nauju nariu. Mes taip pat Gatvėse, laukuose, ūkese išpanų.: •! 
diskusuosime būdus, kaip 
įtraukti į klasių kovą kata
likus jaunuolius. Mes išana
lizuosime speciales ekonomi- 
nes jaunimo problemas. Mes paniškaf kalbančių žmonių. Jie

nių gyvena ato-ėriko^išlitįj pįsįj i 
Meksikos, kiek gyvena* ahoj ’ pi£ 1 
sėj. Los Angele^ yrk; Vienas 
iš didžiausių Meksiko^’ miestų 
pasaulyje; su daugiau ispa
niškai kalbančių gyventojų, ne? < 
gu turi gyventojų Schenectady 
miestas. Tenais išleidžia kas*- 
dieninį laikraštį su 14,000 skai-. 
tytojų. San Antonio mieste” 
meksikiečiai gyventojai sudary
tų tokį didelį miestą, kaip Ber
keley, California, ir jie turi 
kasdieninį laikraštį su 11,000 
skaitytojų.

Naujoj Meksikoj žemesnė da-

■ .» Rožė juk buvo viena iš įkūrėjų Jungti-; suPras> . kad čia yra piktas
nių Valstijų Komunistų Partijos. Gabi kalbėtoja, talen- Grigaičio šmeižtas. Grigai- 
tinga ir gausi rašytoja; ne paskutinė ji buvo ir šepetėlio pasiskolinęs iš Pruseikos 

Tas viskas padėjo Rožei Pastoriūtei politiniam argumentų, plepa, buk Cet-

Naujas Lietuvių Jaunimas
artistė.
darbe.

1918 metais Rožė Pastor Stokes buvo pasmerkta de
šimčiai metų kalėti už kovojimą prieš karą; paskui ji bu
vo apkaltinta 1919 metais už dalyvavimą kūrime Komu
nistų Partijos, o 1922 metais—apkaltinta už dalyvavimą 
Partijos slaptoj konvencijoj, Michigano valstijoj. Kalėji
me jai, tačiaus, neprisiėjo sėdėti, nors ir buvo nusmerkta, 
kadangi masiniai darbininkų protestai ir kovos ją nuo to 
apsaugojo.

Rožė numirė Vokietijoj, Frankforto mieste, kur ji buvo 
nuvykusi pasigydyti vėžio ligą. Bet ši liga ir faktinai 
Rožės mirties priežastis paėjo nuo jos sumušimo, kurį at
liko New Yorko policija laike demonstracijos, kur, tarpe 
tūkstančių darbininkų, dalyvavo ir Rožė. Tai buvo de
monstracija, suruošta prieš Amerikos imperialistus del 
pasiuntimo į Haiti ginkluotų spėkų. Po sudaužymui po
licijos buožėmis, prisimetą vėžys, ir jis mūsų Rožę kan
kino iki galutinai išplėšė iš gyvųjų tarpo.

z Sįu mirtimi Rožės Pastor Stokes, Amerikos darbininkai 
/ netenka vienos iš geriausiųjų savo kovotojų ir veikėjų. 

Aišku, ašaromis tos spragos neužpildysime: turime tai 
padengti savo darbais. Darbininkai ir darbininkės,' sto
kite į Komunistų Partijos eiles, kurie dar nesate joje, 
ir tęskit darbus už tuos idealus, už kuriuos Rose Pastor 
Stokes savo gyvybę paaukojo!

Draugai, jau esą Partijoj, tepastiprina savo veikimą, 
kad užpildžius tą spragą, kurią judėjime paliko nelaboji 
mirtis, išplėšdama draugę Rose Pastor Stokes!

Penkių metų kalbėjimas į 
jaunuolį neįtikins taip, kaip 
įtikins savaitė be vūlgio, ar
ba viena diena dalyvavimo 
kjasių kovoje. Štai kame 
priežastis, kodėl lietuvis jau
nuolis stovėjo už mylių nuo 
proletarinio judėjimo, kaip 
savo mintimis bei suprati
mu, taip veikimu. Jo pra
leistos dienos mokykloj arba

Vokietijos Social-Dem. Partija Uždaryta.

kina “negalėdavo sutikti su 
jų (komunistų) anarchistiš- 
ka taktika.” Bet juk Cet
kina visą laiką buvo ta, ku
ri nustatė ta taktika, kadan- 
gi ji per visą Vokietijos Ko
munistų Partijos gyvavimą 
buvo josios Centro Komite
to nare, josios vade. Tai 
kaip gi gali Cetkina nesutik
ti su tuo, ką pati Cetkina, 
bendrai su kitais draugais, 
padaro? Je, gal pasakys 
Grigaitis, bet Partijai dikta
vo Kominternas. Gerai; bet 
juk ir Komunistų Internaci
onale draugė Cetkina stpvė
jo pačiam jo priešakyje, pa? 
čioj vadovybėj. Ji buvo na
re Kpmįnterno (Centro Vei
kiančio komiteto J >

Toliau Grigaitis šitaip po- 
rija:

Paskutinį kartą ji buvo su
grįžusi į Vokietiją pernai va
sarą, kuomet jai pasitaikė pro
ga, kaipo seniausio amžiaus at
stovui, atidaryti pirmą naujai I kų masių vargaš paveikė į 
išrinktą reichstago posėdį. Ji | 
tenai pasakė smarkią kai5ą, 
kaltindama prezidentą Hinden- 
burgą dėl konstitucijos laužy
mo. Ar ji tuomet matė, kad 
komunistų taktika padeda 
kontr-revoliucijai Vokietijoje, 
sunkų pasakyti. Bet, parva
žiavusi į sovietų “rojų”, ji dar 
gyveno iki Hitlerio* pergalės, ir 
vargiai jai buvo malonus vai-

.siai to darbo/ kuriam ji .atida
vė savo senatvę.

Grigaičio žiniai tenka pa
sakyti, kad tuomet Cetkina 
matė ir suprato, kad Hitle
rio viešpatavimo priartini
mą atlieka social-demokra
tų lyderiai, toclel jinai savo 
garsioj prakalboj pasmerkė 
ne tiktai fašistus, bet taipgi 
ir social-demokratų ? lyde
rius! Grigaitis, tačįaus, ta
tai užtyli. t \ r

Dabai galimąš daiktas, 
kad ir lovestoniečiai rene
gatai kartos tą. pačią gies? 
mę, kurią kartoja Grigaitis, 
būk “Cetkina jautėsi nepasi
tenkinusi,” būk ji nesutiku
si su “anarchistįpą” Ko
munistų Internacionalo’lini
ja! Lovestoniečiai tai daro 
tuo tikslu, kad pateisinus

beklasės visuomenės, socia
lizmo!

Pasmerkdama social-de- 
mokratijos p a r d a vikiškus 
lyderius, jinai podraug 
smerkė ir visokio plauko 
nuo komunizmo atsimetė
lius, renegatus, padedan
čius buržuazijai ardyti ko-j pasisakysime prieš imperia- paeina iš Išpanijos, Kubos, Piė 
munistinį judėjimą! ; listinį karą ir prieš alkio si

stemą. Mes kovosime už pa- 
liuosavimą Scottsboro jau
nuolių, Tom Mooney ir vi
sų politinių kalinių. Mes 
pasisakysime už pripažini
mą Sovietų Sąjungos.

Pirmyn link masinio jau
nuolių judėjimo!

Tegul gyvuoja vienybė 
tarpe jaunuolių ir suaugu
siu!

Pirmyn į suvienytą kovą 
prieš karą ir alkį!

Tegul gyvuoja proletari
nis lietuvių jaunuolių judė-

kalba vartojama lygiai su anglų, , 
kalba. . t. ,

Imkime New Yorko miestą— ' 
prie Fifth Aveiiue ir 110-tos 
gatvės, gyvena pilna kolonija ūį-

gauti, kuomet jis užbaigs 
kolegijos mokslą. Jis gra
žiau ir lengviau gales gy
venti. Jam nereikės kovoti 
už būklę taip, kaip kovoja 
jo tėvas. Būdamas tokio 
supratimo, tėvas nesirūpin
davo iš pat mažens savo sū
nų įtraukti į mūsų organi
zacijas.

Bet šiandien vaizdas visai I jimas! 
pulruimiuose ir šokių svetai- j kitoks, šiandien daugybė 
nėse’davė jąm supuvusį iri jaunuolių, baigusių kolegi-

1 j J < . j • » • • K J. _ Ą 1 Ipalaidą supratimą apie gy
venimą. Bet kaip greitai 
šiame krizyje bosas išplėšė 
įš jodas; švęlni’as, lengyas ir 
tinginio dienas, taip greitai 
mūsų jaunuolis pradėjo gal
voti. ! Nūk^jb' jahi algą, 
jis prieš tai ’Sukilo. Kaip 
greitai jis buvo priverstas 
sukti galvą, iš kur gauti pa
valgyt, taip greitai jis buvo 
priverstas ką nors daryti. 
Didėjantis lietuvių darbinin-

mūsų jaunuolį: Pradėjo 
j ieškoti išeities ir tie, kurie 
dar tikrai nebadauja, bet 
mato tai, kas dedasi aplin
kui.

Per ilgus metus revoliuci
niai lietuviai tėvai buvo iš
lepinę, sulėlinę ir sugadinę 
savo vaikus. Tėvai atlikda
vo už savo vaikus visą pro
tavimo darbą. Pateisindavo 
savo vaikus, atleisdavo 
jiems, jeigu jie atsisakyda
vo dalyvauti mitinguose; de
monstracijose ir kitose kla
sių kovose. -Jiems atleisdar 
vo, jeigu jie rodydavo pa
nieką revoliuciniam judėji
mui. Buvo h daug atsitiki
mų, kuomet <'tėvas prakai
tuodavo ir" vergaudavo, 
idant sūnų išleidus į;kęlegi- 
ją. O tas sūnus į savo tėvo 
darbininkų klasės organiza
cijas: žiūrėdavo su pažemi
nimu, laikydamas jas perže- 
mu daiktu. > ,

Kai kurie tėvai padėdavo 
savo vaikams pasilaikyti to
kio supratimo.. įėvas ma
nydavo, kad jo sūnui nebe
reikės prakaituoti ir ver-

Hitlerio valdžios patvarkymu, pereitą ketvirtadienį Vo
kietijoj tapo uždaryta Vokietijos social-demokratų par
tija. Kitais žodžiais, ji padaryta nelegališka. Visi reich
stago ir valstijinių seimėlių nariai, social-demokratai, pa
daryti beteisiais. Partijos turtas pereina į valstybės ran
kas. žodžiu, social-demokratų partija padaroma ne- 
legalė. . f

Vokietijos fašistam ši partija patapo nebereikalinga il
giau. Jinai tarnavo jiems geroką laiką; social-demokra
tų frakcija fašistiniam reichstage, pereitą mėnesį su- 
šauktoj nepaprastoj sesijoj, juk balsavo už Hitlerio pro
gramą; dainavo fašistines dainas podraug su fašistais; 
saliutavo Hitlerį ir vyniojosi kaip driežai, kad tiktai la
biau įtikti fašistams. Social-demokratija atsisakė nuo 
bendros kovos su komunistais prieš fašistus; jie atsisakė 
nuo; komunistų pasiūlymo skelbti visuotiną-streiką, kuo
met Prūsijos valdžia tapo išvaikyta 1932 metais. Jie at
sisakė skelbti visuotiną darbininkų streiką, kuomet Hit
leris galią paėmė ir grąsino išnaikinimu visų marksistų 
Vokietijoj.

Jie skelbė, kad, girdi, jei tik Hitleris paims galią “lega- 
liškais būdais,” tai lai ir ima. Jie plūdo komunistus, ko
vojančius prieš fašistus. Jie, social-demokratų lyderiai, 
ragino savo nariuš ne tik neklausyti komunistų, bet iš
duoti juos fašistinei policijai, kuomet komunistai dalins 
lapelius, šaukiančius į bendrą frontą kovai prieš fa
šistus.

Dar būdami valdžioje, social-demokratai darė viską, 
kad sukriušinus komunistinį judėjimą ir tuo būdu padė
jus fašistams įsigalėti. Atsiminkit tiktai Zorgiebelio, 
Berlyno policijos viršininko, darbelius!

Šitaip ilgai tarnavę, social-demokratų lyderiai manė 
kaip nors daugiau malonių išprašysią iš Hitlerio. Jie bu- ji gi elementai pataps atvirais fašistais, visiškai numes- 
vo nusitarę pasilikti sau “valstybiniai nusistačiusioj opo- darni socialdemokratų skraistę!

Spauda rašo, kad jau net ir šiuo tarpu social-demokra
tų partiją Vokietijoj, stovėjo kaip ant gaidžio kojos. 
Be abejojimo, kad šis fašistų žygfe uždupg.jąi: dar skąu- 
desnį smūgį.

zicijoje” prieš Hitlerį, panašiai kaip Lietuvos social-fa- 
šistai kad yra nusistatę linkui Smetonos režimo!

Bet, apjakusiam pergale Hitleriui pasirodo; kad so- 
cial-demokratija nereikalinga. Todėl jis ją išvaiko, nele-

Bertha Fulton

galizuoja. Be abejo, švaresnis elementas, kuris dar iki 
šiol tikėjosi social-demokratų lyderių \“gudrybėms,” ap
leis tas įrančias eiles ir eis į komunistinę pusę. Dešinie-

jos mokslą, bastosi po Anie-j .r ir 11 i ,v| 
riką kartu sfi kitais bena K3S Kalba iSpaillSkail 
miąis jaunuoliais. Net val
džia pripažįsta tą faktą, 
kad “iš 7),438 jaunuolių, ku- 
nems patarnavo salaveišių 
armija Atlantoj bėgyje ke-j 
tūrių mėnešių, 195 yra bai-l Nesenai Naujos Meksikos legis-' patio, 
gę kolegijos mokslą, o 1,641 
lankę augštąją mokyklą.”

Jaunuolis iš kolegijos atsi
dūrė duonos linijoje! Štai 
kodėl mes matome skaitlin
gais būriais lietuvius jau
nuolius stojant į mūsų revo
liucinį judėjimą—stoja tie, 
kurie pirmiau nė nesapnavo 
stoti į mūsų “raudonąsias” 
organizacijas. Jie pradeda 
pamatyti, kad vienatinis ke
lias, tai klasių kova, klasinis 
solidarumas 

•jos.
Šiandien 

darbininkai, 
rus ir dvyliką Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo jau
nuolių kuopų. Virš tūkstan
tis lietuvių jaunų darbi
ninkų ir studentų randasi 
po mūsų raudona vėliava. 
Mes, jaunuoliai, pradedame 
užimti klasių kovoje mums 
priklausomas vietas. Mes 
nebijome klasių kovos. Mes 
mesimės į darbą, kad subu- 
davojus galingą, platų pro
letarinį jaunuolių judėjimą, 
kuris nustebins net 
suaugusius draugus.

Nacionalė Lietuviu 
nuolių Konferencija, 
įvyks Brooklyne liepos 3 d., 
atvers naują lapą jaunuolių 

| judėjimo istorijoj. Iki šiol 
mūsų veikimas buvo gana 
palaidas, nesiiplanuotas. Va
dovybė neatstovavo jaunuo
lių masių, nes ji buvo tik 
laikina. Po konferencijos 
mūsų veikimas įgaus masinį 
pobūdį. Mūsų vadovybė su
sidės iš geriausių kovotojų. 
Energingiausi ir gabiausi 
mūsų jaunieji draugai bei 
draugės ims savo pareigas 
su entuziazmu ir atliks jas

ir organizaci-

mes, lietuviai 
turime 35 cho-

mūsų

Jau- 
kuri

tų Amerikos, Meksikos ir Vaka- 
I rų Indijos. Turi savo ipaną ’ 
kalboje teatrą, su lošimais ii* 
krutomaisiais paveikslais išpanų 
kalboje. Daugumas krautuvių 
ir restoranų turi tik išpanų kal
boje iškabas. Ir New Yorkę 
randasi didžiausias spausdinimo 
centras laikraščių ir magazinų 
išpanų kalboje.

Bethlehem, Pennsylvanijoj ir
gi girdime meksikiečių, vartoja- u 
mą išpanų kalbą, nes čionals - 
tie žmonės dirba plieno fabri
kuose; vėl randame juos vakarų 
sodose, vatos ir burokų laukuo
se ir šalies kasyklose.

Ir nuo šitų žmonių mes šian
dien turime daugybę naturali- 
zuotų žodžių, kurie vartojami 
mūsų kasdieninėje kalboje. Ne- 
kurios valstijos gąvo savo var
dus nuo šitų žodžių/ bet net 
2,000 miestų, daugybė kalnų, 
upių ir ūkių irųa vardus iš iš- ]; 
panų “kalbos. • 

. Tarpe tokių žodžių turime 
“adobe, adios ir arroye, bonan
za, burro, canyan, calaboose,

Gegužės 17-tą dieną National 
Geographic Society išleido kny-j 
gutę apie “išpaniškos kalbos im-; 

I periją.” Knygutė išleista paro-; 
j dymui įtekmės ispaniškos kalbos.: mesa, manau, mustarg, plaza ir 

' 'T ’ ’ J 1Vakarų gyventojai pa-
latūroj padarytas pasiūlymas siskolino galvijų biznį iš že- 
sustabdyti atspausdinimą įsta- miaus Rio Grande, kaip ir gal- 
tymų toje valstijoje 
kalbose, anglų ir išpanų, kaip 
buvo daroma per pereitus dvi- 
dešimts-metų, nes vis tūkstan
čiai Naujos Meksikos piliečių 
vien tik vartoja ispanišką kal
bą. Bet tas pasiūlijimas nebu
vo priimtas. Ir tuoj žmonės pra
dėjo interesuotis, kiek žmonių 
visame pasaulyje vartoja šitą 
kalbą ir National Geographic 
draugystės knygutė skaito se
kančiai :

“Suv. Valstijose cenzo rinkė
jai 1930 m. užklausė, ar kalbi 
išpaniškai?”

“Si, Senor”, atsakė daugybė 
balsų iš visų šalies dailų. Silp
niausias atbalsis pakilo iš Nau
jos Anglijos, kuomet garsiausi 
iš pietvakarių. Tas svarbus 
klausimas liečia žmones net už 
mūsų rūbežių, žmones gyvenan
čius į pietus skersai Rio Grande 
iki Patagonijos, Meksikos žmo
nes, žmones šešiose valstięjose 
Centraimėj Amerikoj, 9 Pietų 
Amerikoj, į rytus- skersai Ca
ribbean, Kuboj, Puerto Rico j ir 
Dominican Respublikoj, Ispani
joj ir į vakąrus* iki Philipinų. 

šiandien beveik 19 respubli
kų ir dviejose salose, plevėsuo
jant Amerikos vėliavai, šimtas 
milionu žmonių vartoja muzika- 
lišką Cervantes kalbą.

Naujas pasaulis pradėjo var
toti išpanų kalbą, kuomet Co- 
lumbus sukolonizavo Hispaniola 
(Hhiti salą). Daug metų prieš 
Jamestown ir Plymouth laikų 
išpanai apgyveno šią šalį, bet 
pradėjo nuolatines kolonijas 
čionai. Jie tuoj pradėjo spaus
dinti savo kalboje viską ir įstei
gė universitetus. Ispaniška kal
ba buvo svarbiausia kalba mū
sų pietvakariuose mažiaus kaip; 
šimtas metų atgal.

Net ir šiandien Texas, Nau
joj Meksikoj ir Arizonoj netoli 
Meksikos rubežiaus išpanų kal
ba yra taip reikalinga, kaip rei
kalinga anglų kalba. Beveik tiek 
daug išpaniškai kalbančių žmo-

dviejose vijininkų drabužius, ir tie mū- 
'sų garsieji “cowboys” nuo šitų 
žmonių išsimokino kaip joti, 
gaudyti galvijus, ir t. t. ir gavo 
daug kasdieninių žodžių nuo ši- 

| tų žmonių — broncho, qufrt, 
lasso, lariat, rodeo ir rancho.

Indijoniški žodžiai sumaišyti 
su išpaniškais žodžiais ir vėliaus 
su biskutį angliškais, irgi paė
ję iš ispanų kalbos—kaip tai 
potato, tomato, tobacco, mes
quite, chocolato, quinine, heno- 

| quin, maize, cannibal, canoe— 
tuos visus išpanai atsivežė iš 
Meksikos, Peru ir Carribbean 
salų.

Karas su Ispanija ir vėliaus 
atidarymas Panama Canal, 
kreipė mūsų atydą į išpaniškus 
dalykus. šiandien daugumas 
augštesnio mokslo mokyklų ir 
kolegijų mokina išpanų kalbą, 
istoriją ir literatūrą, ir vis dau- 
giaus ir dauginus amerikonų 
studentų lanko vasarines klases 
mokyklose Meksikoj, Puerto Ri
co, Guatemala ir Madride. .Pan 
—amerikoniškos konferencijos 
ir koncertai, radio , pęųųi&mai, 
krutamieji paveikslai, ekskursi
jos, specialiai knygynai, specia
liai muzėjai ir parodos- vis krei
pia amerikiečių atydą į viską, 
kas tik priguli šiai tautai.

Nubaudė 20 Farmeriy
PRIMGHAR. Iowa.—Čio

nai teismas nubaudė 20 far- 
merių vienos paros kalėji
mu ir pasimjokėti po $50 
už tai, kad jie neleido šeri
fams parduoti vieno farme- 
rio ūkę. Jie buvo kaltina
mi, kad jie šerifus apiųušė. 
Neužtenka to. Valdžia ruo
šia jiems naują teismą ir 
kaltina, pasipriešinime areš
tui.
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CONNECTICUT JAUNIMAS Į KONVENCIJĄ 
SOUTHBURY FARMERIAI DUODA PAVYZDI •

Pagelbės siuntime ir kitos kuo-įmonėj. Pamatys mūsų' revb 
pos. LDSA 18 kp. skyrė tam bucinio C__ ..............................

įvairiose Conn. Valstijos Kolonijose Rinkimai Delegatu i 
Jaunuolių ir ALDLD Suvažiavimas; Mobilizacija j Didžiulį 
“Laisvės” Piknikų

New Britain Vilijos Choras- Tai susirūpinkime, draugai 
Itemenčių Į visi jaunuolių pirmu stivažia-1 

mokytoją, i vimu. • •

ALDLD SUVAŽIAVIMAS
čia irgi svarbu siųsti visom

______ t/_ ____ c ___ Kelione į abi pūsi $1.75.’ 
dienraščio' ’"Laisves” Į Komisija: 'Lucy Žemaitiene, 

;1C7 I lam’iltoji' St ; O. Vilkaitė, 
20 ■ Lavvįrencė (St.1 , .•

Tuojaus kreipkitės pas vir- 
'šuj pažymėtas ypatus, taip ir 
i į 59 Park St., kuriem paran
kiau .

I Visi buvusieji atsimena su-lis visų kolonijų draugus bei’' 
1 rengtą "Laisvės”naudai pikui-1 drauges intensyviai dirbti del 

pereitais 'šio pikniko, del mūsų dienraš- 
Visi draugai ir

ką Philadelphijoj
metais, kuriame buvo veik visų čio naudos.
pažymėta, kad nei jokiame draugės supranta ir žino par- 
piknike niekas neturėjo tokios! eigas dirbti del 
turtingos programos.

| Kas šiemet bus piknike? 
P. S. Norintieji važiuoti, už-! Kol kas mes tylime ir leidžia-

irne praeiti “Laisvės” piknikui 
į Brooklyne, o po to mes pa
skelbsime savo pikniko plano

šio pikniko, 
i kad jis būtų pasekmingas; tai 
mes manom, kad nėra reikalo

J šį pikniką yra užkviesti iš 
■artimesnių kolonijų 5-ki cho- 
|rai, nuo kurių greitu laiku 
.gausim atsakymus. Mes tiki- 
imės, kad jie visi bus piknike 
i ir dainomis žavės susirinkusią 
‘publiką. Apart dainų, prakal
bų, veikiausia turėsime ir ką 

i nors naujo. Philadelphijos 
darbininkiškų organizacijų iš- 

į rinkta komisija neužilgo bus 
sušaukta del garsinimų spau- 

Idoj ir kitų reikalu. Susirin- 
Ikimas bus sušauktas tuojaus 
po "Laisvės” pikniko. Dar sy
kį primename, draugai ir drau 
gės, dirbkite ir raginkite kitus 
prie darbo, kad piknikas neš
tų "Laisvei” naudą ne tik ma
terialiai, bet juo labiau mora- 
1 liai visam mūsų judėjimui.

1 Draugiškai "Laisvės” Pik
niko Komisijos Sekretorius,

A. J. Smitas,
5809 N. Fairhill St., 

Philadelphia, Pa.

l siregistruokite, užsimokant ne 
Į vėliau kaip iki birželio 29 d. 
i vakaro.
r Vėliau nebūsite priimami.

Komisija.

(jaunuolį), < 
1 New Britain 
■teigti LDS youth branch’ių.
i Waterbury Vilijos Choras
'siunčia 5 delegatus jaunuolius. j kuopom delegatus.
.'štai jie: Barauskiutė, Balčiu- New Britain ku0P;l siunfiia
I niiite, Yesulaitis. Tamošaitis ir |2 deloKutUR, Hartford, I de-

■ legatą; Waterbury siunčia, tik 
neteko skaičiaus sužinoti, bet j 
veikiausiai pilną kvotą.

South bury [farmerių kuopa
i siunčia 2 deleg. Southburiečiai 
į visuomet ir visame pavyzdys, 
pas .juos nėra tos ligos pasitei
sinimui "negalima pas mus.”

Kitos kolonijos, kaip New 
Į Haven, Bridgeport, Stamford,, ' 
pasiųs veikiausiai, pilną kvotą, j

Beje, Naugatuck ture 
gatus.

South bury draugai pareiškė, 
kad jie jaunuolių organizavi
me padarys gėdą ir duos pa
vyzdį miestų ir miestelių mūs 
organizacijų kuopoms ir dran- Į reil<in LDS jaunuolių kuopos.

Mes tuoj j prisiverskite, draugai, tai tuoj 
j atlikti; vis vien be to ne bus...

New Haven, Choras Daina 
i ir LDS youth branch pasiųs 
nemažą delegaciją, nes iš ten 

' 1....... • I <1 > > • 1• 1 -...

Birželio 18 teko būti South- 
bury, Conn. ALDLD ir LDS 
kuopų piknike. Gaila, kad 
pasitaikė vėsus bei į lietų pa
našus, debesiuotas oras, bet ir 
to nepaisant, žmonių privažia- . gams, 
vo ir iš įvairių kolonijų.

Dainavo Waterburio Vilijos
Choras; padainavo gana vy-• draugai veikiausiai 
kušiai, ir kalbėjo minimo cho- ganizuoti jaunimą, tai ir nesu-'' 
ro mokytojas Kl. Strižauskas , organizuoja.” 
(jaunuolis C. Strauss) apie 
liet, jaunimo organizavimosi 
reikalus. Taipgi po kiek kal
bėjo V. Valaitis, Geo. Kurai
tis ir Komunistų Partijos 
distrikto organizatorius 
Wofsi.

Southburiečiai, išrinkę 
nuolių delegaciją į jaur 

, suvažiavimą, kuris įvyks lie
pos 3 d., Brooklyn, N. Y. Drg. 
J. Yvanauskas irgi išrinktas į 
ALDLD suvažiavimą, ir jis sa- 
vo/mašina veš delegaciją j su

važiavimą.
Drg. Yvanauskas ir kiti

i G. Strižauskas (Strauss), cho-

mašina veš.

15-to

jau

Jie sako: ‘ 
turėsime LDS youth branch 
iš 13 ar 15 narių; kolonijų 

nenori or-

“LAISVES” PIKNIKO REIKA
LU EIGA PH5LADELPHIJOJE

O gal tie farmų draugai ir 
tiesą sako apie kitu kolonijų 
draugus kas link nerūpestin
gumo. Bet tikimasi, per šį 
vajaus jaunimo organizavime 
laikotarpį įsisteigs visose kolo
nijose youth branch’iai.

liepos 2.
Bridge port 

abejo, pasius
ir Stamford, be 
dideles jaunimo 

delegacijas, nes jiems paran
kamas, netoliausia nuo New

Pasistengkit, visu kolonijų 
draugai, turėt suvažiavime de-

Mano supratimu, visos Conn,

Hartforde birželio 15 d. 
Laisvės Choro mitinge nutarė 
ir išrinko 2 delegatu j jauni
mo konferenciją; delegatais 
apsiėmė Josephine Plitnikiutė 
ir Birutė Ramoškiutė, choro 
mokytoja.
nuolių kuopa siųs 2 delegatu. | įgaus supratimo

i kur .ir nėra mūsų organizacijų, j 
i kad ir mažiausia kolonija, pri-:

Suvažiavimo svarbumą ne
priminsiu, nes visi draugai 

j tiek pat supranta.
ALDLD III Apsk. Org.

P 11 I L A DELPHI A, Pa. —- 
miet rengiamas "Laisves” . 7

i piknikas Philadelphijos darbi
ninkiškų organizacijų 3 d. 
rugsėjo populiarizuojasi daug 
platesniu ruožtu, negu perei
tais visais kitais metais. Visa 
publika atsimena pereitų metų 
pikniką, kuris turėjo vieną iš

Sietyno Choras iš Newarko, 
nieko nelaukęs, jau apsiėmė 
dainuoti mūsų piknike. Drau
gės ir draugai sietyniečiai jau 
trečias metas linksmina mūsų 
publiką, o šiemet jie links
mins plačiai suvažiavusią pu
bliką ir iš tolimesniii kolonijų, 
šiemet mūsų "Laisvės” rėmėjų 
atvažiuos iš tolimiausių kolo
nijų,. Draugai ir draugės ren
giasi masiniai važiuoti busais, 
mašinomis 
traukiniais 
piknik ą.

Draugai
| turtingiausių programų su žy-I delphiečiai 
niiais atlotais, Aido Choru iš ;

.Brooklyno, Sietyno iš Newar- gos tikintus visokiuose parom 
i ko, merginų revoliucinio sim- į| gimuosc bei piknikuose. Visi 

i bendrą frontą, 
kad šiemet "Laisvės” piknikas 
būtų pasekmingesnis už visus 
pirma atsibuvusius. Mes kvie
čiame

ir ekskursiniais 
į mūsų rengiamą

ir draugės, phila- 
turi stovėti tvirtai 

ant kojų ir pardavinėti įžan- I

‘ Daugelis draugų turi maši- 
j nas, reikia važiuojant į "Lais- 
j vės” pikniką ir jaunuolių pasi- 

Hartford LDS jau-į imti, kiek tik galima; jie daug 
k 1 ašinėj są-

HARTFORD, CONN.
"LAISVĖS” PIKNIKO 

REIKALU

111 T 1 • . .

holo grupė linksmino susinu- sudarykime
įkusią publiką; prakalbas sakė 
įžymiausi Brooklyno kalbėto- 

Busas išeis apie 6 vai. ryte, i jai. Atletai žavėjo ir linksmi- 
d. liepos, nuo 59 Park SU no publiką.

SKAITYK LAISVE
apielinkių draugus, i IR KITIEMS UŽRAŠYK

MONTELLO, MASS. LIUOSYBĖS CHORAS BUS DIENRAŠČIO 
“LAISVES” PIKNIKE; NEDELIOJE, 2-rą DIENĄ LIEPOS (JULY);

ULMER PARK, FOOT OF 25th AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

ŠOKIAMS GRIEŠ DVI

ORKESTRUS:

WL NORRIS
IR

MENO ORKESTRĄ
IŠ ELIZABETH, N. J.

Abi Iš 8-niy Kavai ku

Muzika Grieš be Perstojimo

PROGRAMA

SU

LDS Jaunuolių Kuopos

MUZIKOS IR SPORTO

NEW HAVEN

BROOKLYN

Los Indoor Baseball

Tai Montello Liuosybės Choras, kuris Dviem Busais Atvyksta į “Laisves” Pikniką

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

Stebėtinai Žema įžanga, Tik 35 Cent. Ypatai
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(Tąsa)
Čeladze nuėjo pas židkį ir tas jam ilgai, 

ilgai pasakojo apie bėgamus reikalus ir ra
mino dvasiniai pavargusį draugą. Židki 
žinojo, kas darosi Šramo kambaryje, kodėl 
ten yra minkštos kėdės. Jis žinojo, kodėl 
Šramas neatlieka savo pareigų ir laukė 
tiktai progos, kad išnešti greitą ir aštrų 
nuosprendį. Jis išėjo iš savo kambario di
deliais žingsniais ir nuėjo į Čibiso kambarį.

2
Sunkios Mintys

Ūkio Taryboje Glėbas karštai įrodinė
jo, kad 'vienas bremsbergas privalo dirbti 
pergabenimui kuro, o kitas fabrikui. Da
lyvaujant inžinieriui Kleistui, kaipo tech
nikui, jis įrodinėjo, kad yra pakankamai 
medžiagos fabriko paleidimui darban, šra
mas tam priešinosi, daug kalbėjo apie pla
nus, apie visokius komitetus. Badinas sė
dėjo už stalo ir žiūrėjo tai į Šramą, tai į 
Glėbą, tai į Kleistą, ir nebuvo galima ži
noti, keno pusėje jis yra. Židki ir Lucho- 
vas stojo už Glėbo pasiūlymą.

Pagaliaus, Sovieto pirmininkas—Badi- j 
nas atsilošė, draugiškai pažiūrėjo į Glėbą 
ir tarė: . \

—Yra pasiūlymas priimti Glėbo planą, 
kito pasiūlymo nėra, tai nereikia nei bal
suoti.

—Aš tam griežtai priešingas!—smarkiai 
suriko šramas.

—Rezoliucija priimta ir draugas Šramas 
negalite būti priešingas.

—Aš priešingas, priešingas!
Badinas vėl nusišypsojo ir tarė Glėbui:
—Draugas Šramas negali , būti priešin

gas. Sąlygose naujos ekonominės politikos 
mes? turime atsteigti mūsų gamybą. Klau
simas paleidimo fabriko darban yra dienos

klausimas. Mes turime imtis už atsteigi- 
mo šalies ūkio. Fabriko pagamintas ce
mentas suteiks šaliai labai daug paramos. 
Šis klausimas jau išrištas. Reikia tik pla
nas geriau apdirbti, ir tuom klausimu kal
bės draugas Čibis.

Čibis žiūrėjo primerktomis akimis iš 
kampo į Šramą. Atsistojo ir pradėjo:

—Aš manau, kad Šramas negali būti 
priešingas. O jeigu jis tam priešinasi, tai 
netiki ir patsai sau. Jeigu jis priešingas, 
tai Šramo jau nėra, tada Šramas yra tiktai 
nupuolėlis ir nusiminėlis.— Tą pasakęs ir 
vėl atsisėdo savo kampe. Glėbas matė, 
kaip sudrebėjo Šramo veidas. Komisaras 
Chapko trenkė kumščiu į stalą ir suriko:

—Bravo, Šramai, laikykis! Dabar jie 
nuaus mums ir kelines! Et, et, tai ne 1918 
metai, tai velnio lėlės!

Bet niekas nekreipė į jį atydos. Ką jis 
kalbėjo, tai tik jis ir girdėjo. Luchovas 
nerviškai priėjo prie stalo ir davė suma
nymą:

—Darau pasiūlymą: pasiųsti draugą Glė
bą į centrą ir išreikalauti greičiau paleisti 
fabriką bei tam pagelbą.

—Važiuoju, taip tikrai važiuoju,—tarė 
Glėbas, priėjęs prie Kleisto ir paėmęs jį už 
rankos.—Taip, drauge technikai. Draugai, 
štai tai žmogus, kuris ne inžinierius, bet 
auksas! Tai puikus ir labai naudingas So
vietų Respublikai specialistas.

Už dienos Glėbas išvažiavo į Politinį Biu
rą, o už savaitės laiko turėjo grįžti atgal. 
Fabrike ėjo prirengiamasis darbas. Nuo 
ryto iki vakaro tauškėjo ir dundėjo... 
Bremsbergas kiekvieną dieną vertė vis nau
jus kalnus kuro. Prieplaukoje augo judė
jimas, didėjo kuro kalnai ir stovėjo pirmie
ji garlaiviai.

(Daugiau bus)

Apie Kovą su Provokacija
ir Snipavimu

(Tąsa)
Toliau eina provokatorius—žinių teikė

jas. Smulkus žinių teikėjas reguliariai 
informuoja apie žinomą jam partijos 
darbo sritį. Bet neretai provokatorius— 
žinių teikėjas yra stambia centraline. fi
gūra provokacijos sistemoj. Jis nušvie
čia visą partijos veikimą. Tuomet tai— 
pats pavojingiausias tipas, kurį policija 
saugoja kaip akį. Pačioj partijoj jis lo
jalus, nepeiktinas atsinešime prie partijos 
tarimų, išoriniai jis girtinas partijos na
rys, kovoja prieš nukrypimus, stebina 
visus savo “pasiryžimu.” Ištikrųjų jis 
ištisais metais išduoda ir griauna visą 
partijos darbą.

Toliau eina žinių teikėjas—teoretikas. 
Kartais tai dargi netoli nuo partijos sto
vintis darbininkas, kuris sustato regulia
riai atskaitas ir duoda bendrą politinį 
judėjimo įkainavimą, nurodo kovos su 
juo metodus. Lenkijoj savo laiku buvo 
rašytojas Bžozovskįs, žinomas oratorius, 
talentingas publicistas, kurio straipsniais 
Užsiskaitydavo jaunoji karta. Vėliau pa
aiškėjo, kad jis buvo agentu žinių teikė
ju ir už 150 rublių į mėnesį reguliariai 
rašė atskaitas apie revoliucinį judėjimą, 
duodamas žvalgybai pamatinius nusista
tymus.

Pagaliaus, provokatorius — politikas, 
sąmoningai iškreipiantis partijos liniją. 
Tai labai išsiplėtęs ir ypatingai pavojin
gas provokatoriaus tipas komunistų ei
lėse.

’ Provokatorių Užverbavimo Metodai
Kaip verbuojami provokatoriai? Pa

prastas metodas, su kurio pagelba žval
gyba verbuoja provokatorius—tai grę-

Johan Biuchner
sianti mirtis, kankiniai ir areštuotųjų 
kankinimai. Chinijoj policija, vartojanti 
kiekvienam areštuotam komunistui žiau-
riausią terorą, duoda jam išsirinkt arba 
mirtis, arba darbas žvalgyboj. Daugu
moj kapitalistinių šalių—Jugoslavijoj, 
Bulgarijoj, Rumunijoj, Pabalti jos šaly
se, Lenkijoj, Vengrijoj* ir tt. dabar pašė
lusiai vartojami žudymai ir kankinimai, 
su kurių pagelba iš areštuoto, jeigu jis 
silpno būdu žmogus, stengiasi gaut atvi
rus parodymus. Tai pirmas žingsnis į 
išdavystę. O kelio grįžimui iš ten atgal 
esmėje nėra. Istorija žino nemaža atsi
tikimų, kuomet žmonės, statydami save 
į rizikingą padėtį, pradėdavo išdavinėt. 
Vienas iš Aleksandro II užmušėjų Risa- 
kovas, kuris drąsiai ėjo prie caro su bom
ba rankoj (1881 m.) per 12 valandų po 
arešto davė atvirus parodymus ir išdavė 
draugus. Karakozovas šovė į Aleksan
drą, o už trijų dienų davė atvirus paro
dymus. Dekabristai (1825 m.), priklau
santieji bajorų luomui, kurie didžiavos 
savo “kilnumu ir garbe,” išskyrus vieną 
Postelį, laikėsi kaip mazgotės.

Sekantis provokatorių verbavimo me
todas—grąsinimai areštuotojo šeimynai. 
Atveda šeimynos narius ir areštuotų 
akyse juos sumuša. Nesenai Rumunijoj 
buvo atsitikimas, kuomet areštavo vie
ną komjaunuolį, ir greit atvedė jo senu
tę motiną ir ėmė ją mušti sūnaus akyse. 
Vėliaus sumušė sūnų motinai .matant. 
Senutė nepasidavė; ji spjovė žandarui į 
akis ir pareiškė jam: “Aš paprasta dar
bininkė ir politikoj nieko nesuprantu, 
bet jeigu jūs taip elgiatės su žmonėmis, 
reiškia jūs priešai.”

(Daugiau bus)

IŠ DARBININKU KOVOS LAUKO IR KAIP 
PRISIEINA KOVOTI

CLEVELAND, OHIO

Birželio 14 d. pirma kolum- 
na iš C lev olando “Relief 
March” ištrauko linkui valsti
jos sostines—Columbus, Ohio. 
Antra koiumna—17 d. birže
lio. Abi jas darbininkai išly
dėjo iki miesto rubežiaus. Pir
mojoj maršuotojų brigadoj ke
liauja, rodos, 6 lietuviai: 4 su
augę ir 2 jaunuoliai. Jie pasi
žadėjo mūsų dienraščiams su
teikti iš keliones žinių. Iš tri
jų, vieno suaugusio ir dviejų 
jaunuolių, susidarė korespon
dentų grupę. Tai smagu ir 
linksma apie tai atžymėti. Ki
tas dalykas, tai kad mūsų jau 
nuolis yra vadas Clevelando 

{maršuotojų No. 1 brigados. 
I Mes džiaugiamės juomi, kad 
I darbininkų kova jį padare to
kiu. Visas mūsų Clevelando 
jaunimas turi imti pavyzdį iš 

I jo . .

Birželio 14 d., t. y. tą pa
čią dieną, išleidus “Relief 
Marcherius,” Smulkių Namų 
ir žemes Savininkų Federaci
ja turėjo masinę demonstraci
ją prie City Hali, kad įteikti 
majorui savo reikalavimus ir 
protestuoti prieš policijos žvė
riškumą laike nuosavybių ati
minėjimo už skolas/bei mo

kesčius. 5,000 masė išrinko 
{delegaciją iš 9 asmenų, kad 
{įteikus miesto majorui p. Mil- 
leriui protestą ir reikalavi
mus. Policijos grandinė atsi
sakė delegatus įsileisti, o p. 
Miller juos pamatyti. Smulkūs 
namelių ir žemės savininkai, 
matydami, kaip jųjų mokesti- 
mis penimas ir riebiai apmo
kamas majoras nenori su jais 
matytis, nutarė 5,000 vienu 
balsu: 1. Nemokėti taksų, van
dens ir šviesos bilų; 2. kiek
vienas gauti po 10 naujų na
rių SN ir ŽS organizacijai; 3. 
matyti kiekvieną Miesto Tary
bos narį ir reikalauti, 'kaip 

į jis stovi; su miesto raketieriais 
Į ar su taksų mokėtojais; 4. 19 
d. birželio masiniai susirinkti 
į Miesto Tarybos posėdį ir čia 
patiekti kaip reikalavimus, 
taip protestą.

Ponas majoras, išgirdęs nuo 
savo šnipukų pranešimą apie 
tokį namų j? žemės savininkų 
nusitarimą, pranešė per poli
ciją, kad jau sutinka įsileisti 
5, bet ne 9. Draugas Green
field, organizacijos sekreto
rius, užklausė susirinkusių: 
Draugai, priimsime majoro 
pasiūlymą ar pasiliksime prie 
savo rek^tlavimo ? 5,000 ma
sė griausmingai atsakė: “Jo
kios atmainos ir nusileidimo— 
visi pasiliekam prie pirmesnių 
nutarimo!” Paskui išsiskirstė, 
pasirengę 100% pravesti savo 
nutarimą: nemokėti taksų ir 
vandens'ir šviesos bilų ir or
ganizuotis.

Gi vietos kapitalistine spau
da apie tas visas kovas užtyli, 
pranešimų neduoda. Tikisi to
kiu būdu pastot kelią, kaip or
ganizacijai, taip ir pačios ko
vos pasekmingam plėtimuisi. 
Bet pasiryžimas darbininkų ir 
smulkių namų-savininkų apga
li tą viską. Smulkių Namų ir 
žemės Savininkų Federacija 
įsigijo “garsiakalbį automobi
lių,” kuris atlieka labai pui
kų darbą sumobilizuoti narius 
į susirinkimus ir perduoti kal
bėtojų garsą demonstracijose. 
SN ir ŽS Federacija auga die
na iš dienos, šimtai ir tūks
tančiai namų savininkų dedasi 
prie jos. Smulkūs biznieriai 
duoda trokus suvežimui fede
racijos narių į demonstracijas. 
Dideli mitingai demonstracijos 
yra rengiami miesto parkuose. 
Birželio 11 d. buvo Brookside 
Parke mitingas; 18 birželio— 

i Gorgon Parke, kuriame daly
vavo narių ir simpatikų-bedar- 
bių tarpe 7 ir 8 tūkstančių. 
Birželio 25 d. buvo šaukiamas

panašus mitingas Garfield Par 
ke. Išgirdę darbininkai ir na
mų savininkėliai garsiakalbio 
balsą, kaip kareiviai triūbos 
garsą, renkasi masiniai reikš
ti savo protesto balsą prieš 
savo išnaudotojus.

. Birželio 19 d. jų tūkstan
čiai atsilankė į Miesto Tary
bos posėdį, kad verst jų reika
lavimus, išpildyti; nubausti mu 
šeiką policistą, kuris pilieti 
Mr. Clemensą sumušė, kad 
tas išdrįso protestuoti prieš jo 
išmetimą iŠ savo paties name
lio. Miesto Taryba buvo pri
versta tą dalyką pavesti pri- 
saikintiems teisėjams ištirti ir 
tąjį mušeiką pašalinti iš tar
nystės. Mažų namų savinin
kų delegacija kartu pridavė 
šimtus vandens, šviesos ir tak
sų bilų Miesto Tarybos ponam, 
kad jie apmokėtų jas, nes jų
jų savininkai neturi darbo nei 
pinigų jas apmokėti. Taipgi 
delegacija pasižadėjo, kad ji 
rinks tas visas bilas ir priduos 
miesto ponams tol ,kol jos ne
bus sumažintos pusiau ir jųjų 
savininkai pradės pelnyti sau 
duoną. Miesto Tarybos ponai 
ne tik davė SN ir ŽS dele
gacijai išsireikšti, bet net trys 
jos nariai davė įnešimus nu
bausti mušeikas policistus. Kas 
juos padarė sukalbamais? 
Aišku, ne kas kitas, kaip dar
bininkų ir biednų namų savi
ninkų masinis organizuotas 
spaudimas, darbininkų bend
ras frontas.

darbininkai; išrinko komitetą 
iš 7 ypatų, kad sušaukti De
troito visas organizacijas ir 
pavienius, be skirtumo pažval
gų, tikėjimo ar lyties į bendrą 
konferenciją, kad sutverti ben
drą frontą prieš badą, skur
dą ir pavergimą.
BENDRO FRONTO PAMATI

NIAI REIKALAVIMAI
1. Kovit prieš algų kapoji

mą. 2. Už federalę apdraudą 
bedarbiams. 3. Skubi bedar
biams pašalpa, kol bus įvesta 
bedarbiams apdrauda. 4. Be 
atidėliojimo paskirti 15 bilio- 
nų dolerių del viešų darbų. 5. 
Prieš verstinus darbus su vie
nu doleriu į dieną. 6. Trisde
šimts darbo valandų į savaitę. 
7. Prieš atėmimą arba suma
žinimą karo veteranams pen
sijos. 8. Skubi piniginė pa
rama farmeriams ir prieš evik- 
cijas. 9. Už paliuosavimą T. 
Mooney ir kitų politinių kali
nių ir pilnas politines teises 
negrams. 10. Prieš besiarti
nantį pasaulinį karą .

Konfei encijon kviečiama vi

sos politinės ir religinės orga
nizacijos, kad. sudaryti bend
rą frontą kovai už žmodių tei
ses gyventi. '

Kiekviena organizacija ar 
ba draugija išrenka po vien, 
delegatą nuo draugijos ir vie 
na nuo 25 narių. Kiti dalyvia| 
dalyvauja su patariamu bal
su arba konferencija suteikia 
pilną balsą. I

Kviečia laikinai išrinktas' 
Bendro Fronto Komitetas.

Konferencija įvyks liepos— 
July 1 d., 1933, Lietuvių sv’ė-\ 
tainėj, 25 St. ir W. Vernor Hy. 
7:30 vai. vakare.

Pirmininkas J* Grigas,
■ i j

Rasti n. B. Kraptavičia.

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

TDA 13 kp. susirinkimas jvyks 
birželio 27 d. kaip 7:30 vai. vakare, 
29 Endicott St. Draugai ir draugės, 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me. y

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(148-149)

Tą patį vakarą Woodland 
Centre apie 3,000 abiejų spal
vų darbininkų klausėsi kalbų 
komunistų ir kiti/ kalbėtojų. 
Masinės prakalbos buvo su
rengtos Scottsboro jaunuolių 
klausimu. Kalbėjo vieno pa
smerktojo motina, Mrs. Pat
terson, Richard Moore ir Les
ter Carter. Visi jie nurodė, 
kad jei ne Komunistų Partija 
ir Tarptautinis Darbiu. Apsi
gynimas, tie jaunuoliai senai 
jau būtų sudeginti Alabamos 
bosų. Susirinkusieji pasižadė
jo ateinančiuose rudens rinki
muose balsuoti už kovos parti
ją—už Komunistų Partiją.

Darbkoras.

Atsišaukimas į Detroit 
Lietuviy Draugijas

Brangūs Draugai!
Krizis vis eina tolyn; darbi- 

• ninku padėtis darosi vis sun
kesne ir skaudesnė. Kapita
listų klasė sukrovė visą krizio 
naštą ant darbininkų pečių, 
kad išeiti iš šio krizio ir pa
sidaryti didelius pelnus, galu
tinai pavergti darbininkus ir 
prirengti pasauliniam karui. 
Turčiai nukapojo algas darbi
ninkams dažnai iki 5c į va
landą ir pailgino darbo laiką 
net iki 19 valandų, atėmė 
tūkstančiams karo invalidų 
pašalpą (pensiją) ; įsteigė 
verstiną darbą už 11c į dieną 
bedarbiams; įsteigė koncen
tracijos kempes jaunuoliams. 
Atėmė namus ir paskutinius 
centus, sutaupytus juodai die
nai, iš darbininkų. Pagaliaus, 
prez\ Rooscveltas paskyrė ge
nerolą Johansoną diktatorium 
visos, darbo spėkos ir industri
jos. ’ Tai tas pats Johansonas, 

| kuris karo metu paliepė dar
bininkams : “Dirbk ar kariauk, 
valgyk pelus arba badu mirk.”

Draugai darbininkai, kapi
talistų klasė pavergė ir prislė
gė mus visus lygiai, tautiečius, 
socialistus, komunistus, lais- 

jvamanius ir tikinčiuosius; to-, 
del mes visi turime stoti į ben
drą frontą lygiai kovai prieš 
pavergėjus.

25 d. gegužės įvyko konfe
rencija 25th ir Vernor High
way. Konferencijoj d alyvavo 
visokių pažvalgų ir įsitikinimų

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce

AMTORG TRADING CORPORATION

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

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

ra ir su apsauga vitaminų.

Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

FILLETS
R' 
a

SOCRA
BRAND

JtOYAL STURC£On
"‘Va

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI
is

261 Fifth Ave., New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St 

San Francisco, Cal.

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

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

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas gerida 
praranda skonį.



Iš Wilkes Barre Aido

VIETINES ŽINIOSryte apleido-
i

Vikutis.

Lietuvos Svetimšaliai
MIRTYS — LAIDOTUVES

antrašaiNEW BRITAIN, CONN.

Blue Law” tik Darbininkams

Blofai apie Bedarbių
From Uptown

Skaičiaus Sumažėjimą
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SOVIETU ŽUVIS <!>
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New York, 
Line, West 
Square and 
nuc. Then 
the park.

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

demonstraciją, 
buvo žmonė- 

šaligatviai.
i ir vietiniai

ELIZABETH, N. J.
Visiems, kurie važiuosite 

“Laisvės” pikniką.
Kurie mylite draugišku

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

NEW YORK. — Kapitalis
tiniai laikraščiai rašo, kad tik 
po 600 bedarbių į dieną nei
kiau j a pašalpos iš miestinių 
Relief biurų. Tai esą kur kas

pradėti valgyt, štai pribū- 
Tuscarawax pavieto šėri
au gauja policijos ir viso- 
razbaininkų, apie 100

dis- 
pik- 

» Picnic 
Kinsman

WILKES BARRE, PA.
Turime žinią, kad jau 

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

HARTFORD, CONN.

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

SCRANTON, PA.
Turime pranešimą, kad 

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

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna

Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

sies kenuotos žuvys.

WORCESTER, MASS.LAWN PARTY
DIRECTIONS FOR 

AUTOMOBILES:
From New York City, cross the 

Manhattan Bridge and ride down 
.i Avenue to Prospect 
Ride through the Park to

4 d. 
triktas 
niką, 
Ground

4 d. Liepos-July bus Metinis 
Komunistą Partijos 6-to 

trik to Piknikas

brolis Į 
skitytojas apleido šį j 

Jis staiga mirė naktį

kuopa, 
Piliečių 
kuopa, 

27 kuo-
Pel na visos organizacijos

Prašome draugą greitai 
pranešti iš tu vietą, kur yra 
organizuojamos mašinos ar 
busai, kuriu augščiau nėra 
pažymėta.

Ši kelrodį paduokite busą 
j šiofek iui.

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

PHILADELPHIA, PA.

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

Choro Veikimo ^dynes
Į kas garsinama:

■.......— ■■■___ I

Bendras Piknikas

PATERSON, N. J.

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

antrašai: A.
5509 Saybrook

A. Urlakiutė, 
Phi- 
995

Sietyno Choro 
,, , , is reached, then turn to the rightNe>v Yoik Ave. Kaina i abi | ancj rjjc jown i0 -įhe en(j of 

pusi bus apie 50c ar 60c.
Drg. G. A. Jamison pra 

neša, kad Newarkc jau 
užsiregistravusių arti 
ypatų važiuoti busais.

Rengia LDSA 2-ra Kuopa 

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

ANT OLYMPIA PARKO 

Jžanga 25 Centai

Visa nauda bus skiriama jau
nuolių mokyklai

Kviečia Visus Komisija

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5175
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto •

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

NEWARK, N. J.

Komisijos
Miškis, 135 Adams St. 
jj kasdieną galima užsire-

. . i . iviarinauvcgistruoti. Ketvergo vakarais |
galima užsiregistruoti laike ! l’ark. ____„....... . .......... .....

praktiku, 180 i Ocean Parkway till Bay Parkway
’ ‘is reached, then turn to the right

I road, then turn to your left to 
Cropsey Avenue to the car tracks 
and that will be 25th Avenue.

, There to the right is Ulmer Park.

kūjo, kad kiekvieną metą ko
vo 17 d., airių Patricko šven
toje, jis ją numaliavodavo ža
liai.

o

rirmad., Birželio 26, 1933 Uts.Vt Penktas Puslapis

Iš Ohio Valstijos Alka
nų Maršuotojy Kelionės

Pirma marguoto jų kolumna 
išėjo iš Clevelando 14 d. bir
želio, susidedanti iš virš 150• vžmonių, ir einant, pakeliui iš 
kožno miesto ir kaimo prisi
dėjo vis daugiau ir daugiau. 
Kol pasiekėme Akroną, jau 
buvo apie 300. Akrono drau
gai suteikė vakarienę, nakvy
nę ir pusryčius. Potam ęjome 
artyn prie Columbus, valstijos 
sostinės, ir mūsų armija vis 
dauginosi, ir sekėsi viskas ge
rai. Massilon mieste 17 birže
lio surengėme 
kurios pažiūrėt 
mis užsigrūdę 
Taipgi dalyvavo 
draugai.- •

18 d. birželio 
me Massilon’ą ir ėjome pėsti 
linkui New Philadelphijos. Pa
ėję apie 12 mylių sustojom 
užvalgyt po sandvičį. Nespė
jus 
na 
fas 
kių 
ypatų, apsiginklavę nuo galvos 
iki kojų padų; taipgi pribūna 
ir 9 dideli trokai; ir tas ponas 
pareikalauja mūsų, kad mes i 
liptume į trokus, o jis muši 
perveš per visą Tuscarawax 
pavietą ir nuveš net į Coshoc
ton miestą; “o jei to nedarysi
te, tai jau toliaus negalite ei- j 
ti, nes New Philadelphijos pi-! 
liečiai, kukluks klanai/ tokių 
svečių kaip jūs nereikalauja.” i

Klausimas, kas daryti ? I 
Trumpai drg. Onda paaiški- Į 
no dalyką, ir užklausė mar-! 
šuotojų: ką darysime, ar pil
dysime šerifo reikalavimą ar 
eisime pagal savo pasibrėžtą 
planą?

Maršuotojai visi kaip vienas . 
ąutiko važiuoti, tik šiom išly
gom : kad troke nebūtų nei I 
vieno policijanto ir kad vežtų ' 
ne į Coshocton, ale į P (?) N. į 

’Phil, ir leistų pernakvoti f o j 
jeigu ne, tai mes eisime, kad 
ir per šautuvus.

Pamatęs šerifas, kad 
maršuotojai kaip vienas laiko
si, kaip mūras, tai ir sutinka 
su šiais reikalavimais 
bet ne per miestą, tik 
miesto.

Ale vis tiek daugybė 
nių maršuotojus matė, ir su
laukus vakaro daugybė žmo
nių atsilankė į mūsų stovyklą 
ir piktinosi tokiu Tuscarawax 
pavieto šerifo pasielgimų.

J* Raulinaitis.

30 d. birželio, 920 E. 79th, 
Liet. Darb. Svetainėje yra ren
giamas jaunuolių delegatų iš
leistuvių vakarėlis, kurie vyks 
į Brooklyną. Clevelandiečiai, 
atsilankykime ir paremkime 
ateičiai veikėjus.

Darbkoras.

Wilkes Barre Aido Choras 
savo mėnesiniame susirinkime 
nutarė persikelti į Darbinin- 

■ kų Centrą. Aido Choras atli
ko didelį darbą. Nekuric 
choristai dėjo daug energijos 
{tikrinti senus narius, kodėl 
yra svarbu būti Darbininkų 
Centre. Kada reikėjo balsuo
ti. tad tik trys nariai balsavo 
prieš. Tad Aido Choras čie- 
lybėj persikels į Centrą suj 
pirma liepos.

Aido Choras žengia visu < 
smarkumu pirmyn, dainuoja 
vien tik darbininkų meno iš
leistas dainas; taipgi tarptau- 
tiškame veikime neatsilieka; 
visuose tarptaut. parengimuo
se, demonstracijose, prakalbo
se ir apvaikščiojimuose daly
vauja. Aido Choras dainuo
ja Internacionalą angliškai ir 
Red Front Song. Nors Aido 
Choras buvo labai priešingas 
dainuoti angliškas dainas, bet 
per mokytojos D. Zdaniutės 
didelį pasiryžimą ir proletari
nį nusistatymą Aido Choras 
pasisuko kairėn ir padarė di
delį žingsnį pirmyn.

Aido Choras visu smarkumu 
rengiasi važiuoti į “Laisvės” 
pikniką liepos 2 d., Brooklyn, 
N. Y. Mokinasi naujausias 
Meno išleistas proletarų dai
nas del išpildymo programos.

Aido Choras* yra vienas iš 
didžiausių chorų mainų apie- 
linkėj: susideda iš virš 50 na
rių. Choro mokytoja D. Zda-

Bolševiku Teisybė Kraus. Pikniką ‘rengia šios 
organizacijos: Keistučio Drau, 
gija, SLA jaunuolių 
Amerikos Lietuvių 
Bendrovė, SLA 131 
Sandaros k p. ir LDD 
pa.

Kada męs, bolševikai, saky
davome, kad sklokininkų ke
liai veda pas fašistus, tai jie 
ugnia spjaudydavo ant mūsų, i dalinsis po lygią dalį. Kviečia- 
O dabar mes jums tikrai paša-Į me ir apielinkės žmones atsi- 
kom, kad jūs jau ir vienijatės lankyti mūsų piknikai!.” 
su f asistuojančiais sandarie-
čiais. Štai faktai. “Naujosios 

num. 22 š. m. ve 1

“Norwoode, kaip mažam 
miestely, rengti piknikus kiek
vienai draugijai atskirai ne
apsimoka. Todėl birželio 18 
d. įvyks bendras piknikas prie 
New Pond ežero, pas vokietį

>>: *

Čia jokių komentarų nerei
kia. Visi patvirtins, kad bol
ševikų teisybė. Bet vienas da
lykas reikia priminti, tai kad 
Worcesteryj ponas Staliulionis 
sakė, kad jisai “nusuko gal
vas” visiems fašistams; o da
bar, kaip matyt, tai reikės vėl 
jąsias uždėti, ba kitaip nebus 
galima vienytis.

Wm. Žitkus.

Lietuvių pašai pinės draugi-1 
jos šiemet irgi bandė rengti 1 
pikniką šeštadienį. Bet ne-1 
vyksta, žmonės nelanko tų pik j 
nikų. Kaip girdėt, jau dau- Į 
|dau vargu kuri kita draugija 
bandys ką nors rengti, jeigu 
sekmadieniais neleis rengti.

Vilijos Choras išrinko vieną 
jaunuolį vykti į Nacionalę Lie
tuvių Jaunuolių Konvenciją. 
Juomi yra F. Remeilis. Ma- | 
noma, kad Remeitis vyks ir į j 
valstijos steigiamą mokyklą, j 
Be jo, gal atsiras ir keletas ki
tų lankyti mokyklą.

Manoma dideliu troku bū- j 
rys dalyvių iš New Britaino j 
nuvyks į visų keturių darbinin
kiškų apskričių išvažiavimą į 
Bridgeportą liepos 9 d. Ypa
tingai turėtume pamatyti tą 
svarbią naujieną, kurią pa
skelbė bridgeportiečių komisi
ja, kad jie išvažiavime mano 

Isuvaidinti masinį veikalą. Ma- 
Itysime.

LAISVĖS” PIKNIKO REIKALAI

Metalistų Streikai 15-je 
Mašinšapių, Kairiųjų

! Vadovybėj
NEW YORK. — Metalistų 

I Industrinė Unija veda streikus 
I penkiolikoje šiuvamųjų maši
nų šapų. Reikalaujama 
trumpinti darbo savaitę 

144 valandų ir pripažinti 
i uniją. Pereitą trečiadienį
jvo areštuota keturi streiko pi- 
į kietininkai, bet jie tapo be 
i bausmės paleisti. Stokavo 
įrodymų, kad jie būtų kuom 
nusikaltę. 

-------  
I

i Studentas—Vagių Sėbras

' niutė nemažai dėjo savo spė- i brangių 
■ kų, kad išlavinus chorą. Jos 
1 pastangos nenuėjo veltui, nes 
choras išlavintas ir gabus.

Wilkes Barre Aido Choras 
visi j labai apgailestauja, kad mo- 

ikytoja D. Zdaniutė f 
įleisti Wilkes Barre apielinkę; 
I taipgi turės apleisti ir chorą 
su 2 d. liepos, po “Laisvės” 

'piknikui. Priežastis yra, kad | 
i mokytoja D. Zdaniutė apsive-' 
Idė su drg. V. Judzentavičiu, 
nariu Shenandoah Lyros Cho- 

|ro. Tad drg. Zdaniutė persikė
lė iš Wilkes Barre į Shenan
doah gyventi.

Drg. Judzentavičiu vestuvės 
įvyko birželio 11 d. pas drg. 
Zdanius. Vestuvės buvo lais
vos, be bažnytinių ceremonijų. 

Aido Choro Korespondente.

liepos K. P. 6-tas 
rengia milžinišką 
White Stump 
I,1 Stop 25 1

Road. Įžanga 10c. y patai.
Programa: Base Ball ir visa 

eilė sporto lošimų. Kalbės d., 
Ames, tik- ką sugrįžęs iš Vokic 
tijos ir Sov. Sąjungos. Bus : 
keli perstatymai lošėjų Darbi
ninkų Teatre, šokiams grieš 
pagarsėjusi Vengrų Orkestrą, j

Kaip pietūs, taip ir vakarie-; 
nė bua pagaminta ant vietos 1 
irnetruks visokių skanskonių . 
bei gėrimų. Atsilankiusieji 
turės progos laimėti kelionę į 
Sovietų Sąjungą. Tad būkime 
visi šiose savo partijos metinė
se iškilmėse.

Kelrodis: Automobiliais tie-, paskui persikėlė į Withmana 
šiai Kinsman keliu iki Stopl(?), kur jam biznis sekėsi la- 

Gatvekariais Kinsman bai gerai. Turto jis paliko 
galo linijos, lapie 38 tūkstančius dolerių; ir

Gerb. “L.” Redakcija,' 
Pranešu, kad mano 

“Laisvės 
pasaulį.
iš birželio 4 į 5 d. Mirties prie
žastis—kraujagyslės trūkimas 
smegenyse ir 
simušimas.

Laidotuvės 
d. Palaidotas
pinėse. Jis buvo 38 metų am
žiaus. Amerikon atvyko 1911 
m. pas savo brolį Vincentą 

iYanušą į Montello, ir stojo 
dirbti pas mane bučernėje. Aš 
perkėliau savo ‘ bučernę į 
Stoughtoną, ir jis pas mane iš- 

I dirbo 10 metų. Vėliaus aš jam 
i palikau tą vietą. Kiek laiko 
j palaikęs tą vietą, jis persikėlė 
į So. Bostoną; po 13 mėnesių

25.
gatvekariu iki
■Nuo čia trok^fi dykai nuveš į j paliko nuliūdime sevo moterį 
vietą.

P. S. Extra: ,_____  ___
nuo Lietuvių Darbininkų sve
tainės, 920 E. 79th St., kaip:
9 ir 11 vai. ryto ir 1 vai. po 
pietų. Už 10c. nuveš į vietą.

. Komfrakcija.

Trokas išeis
ir vieną sūnų Avintoną.

Amerikoje buvome du bro
liai, Vincentas ir Antanas; 
dar vienas gyvena Lietuvoj. 
Paeiname iš Lietuvos, iš Tel
šių miesto.

W. Yanuš as.

Šiandien Lietuvoje yra
12,458 svetimšaliai. Ju visuZ L, C-

Matilda Denroich, 50 metų, j 
212 Moore St., mirė birž. 22 I 
d. Pašarvota graboriaus G ai’- Į 
švos koplyčioj. Bus palaidota į metinės įplaukos siekia apie: 
birželio 26 d. Lutheran kapi-. . ;ngsc ; 20 milionų litų. Daugiausia i

Laidotuvių apeigom rūpina-’ svetimšalių yra Klaipėdoje Į 
si graborius J. Garšva.

Kuomet ateina vasaros lai
kas, tai šio miesto darbininkų 
organizacijoms yra blogiausia, 
nes nieko negalima parengti.

A

Sekmadieniais valdžia nelei- 
| džia rengti piknikus, šeštadie- 
i niais būna sunku sutraukti * I ls j žmones į piknikus. Tokiu bū- 
! du visos organizacijos pralei- 
Idžia daug laiko, nieko negalė
damos parengti.

Netaip jau senokai Švedų 
Darbininkų Kliubas buvo su
rengęs didelį pikniką sekma
dienį. Parsikvietė gerą kal
bėtoją d. Amterį iš N. Yorko 
ir vietinį Vilijos Chorą padai
nuoti. Todėl teko ir man ta
me piknike dalyvauti.

Programą atlikus pradėjo 
i muzika griežti. Vos tik pra- 

mažiau negu pora mėnesių at-l^gjo poros šokti, tuojaus poli- 
gal. Įkalbinėjama, būk tai cįja šokėjus'pradėjo stabdyti, 
todėl, kad darbai pradėję , Kadangi muzika nestojo grie- 
daug geriau eiti. Bet nepasa-, jr šokėjai neiškentė

is 
vien neleido šokti. Kuomet 
komisija paklausė, kodėl ne
leidžiama šokti, tai policijos 
viršininkas atvykęs pasakė, 
kad čia yra “blue law”—sek
madieniais nevalia šokti.

J t *
Bet ar visiems tas įstatymas 

blue law” pritaikintas? Kas 
j tau. Vokiečių patriotų organi
zacijos birželio 18 d. surengė 
toj pat vietoj didelį pikniką, 
kuriamo išgėrė apie 50 bačkų 
alaus, o priegtam pasikvietė 
miesto viršininkus, sykiu ir 
majorą pakalbėti, ir jūs ma
note tiem patriotam vokiečiam 
neleido šokti? Jų visai nelie
tė nei policija, nei pats majo
ras. Visi alų gėrė ir visi šo
ko, linksminos. Tai matote, 
kam yra taikoma “blue law” 
įstatymas.

Kas nors reikėtų daryti, kad. 
tokį įstatymą sulaužyti, jeigu 
jis tinkh tik patriotam.

BROOKLYN. — Kaip vog
tų daiktų sužinils priėmėjas, 
tapo areštuotas New Yorko 
Universiteto studentas Arthur 
Kurtz, 4701 15th Ave. Jo kam 
bariuose rado 344 pundus 

verpalų, išvogtų
Brooklyn Yarn Dye Kompani
jos. Areštuoti ir du nužiūri
mi vagys. Kiekvienas laiko
mas po $2,500 parankos.

darbių goriau pasirenka atvi
rame ore nakvoti ir iš praei
vių ubagauti, negu . tenkintis 
supuvusia miestine pašalpa, 
kurios ir taip- negauna 
mėnesių mėnesius.

NEW YORK. — Gazu nu
sižudė pavienis bedarbis Gra
žio Spidaro, 45 metų amžiaus. 
Dar kovo mėnesi jis buvo 
siregistravęs šelpimo biure 
pagelbos. Jokios pašalpos 
susilaukė; nebuvo pas jį 
siųsta net tyrinėtojas, kad
žinot, ar ištikro jam reikalin
ga pagelba.

Per Patricko Šventę Vis 
Žaliai Maliavodavo Pačią

Vyresnysis Amerikos armi
jos oficierius Wm. R. Quinn, 
White Plains, žaliai numalia- 
vojo savo pačią per Patricko 
šventę. Toks, mat, didelis ai
rių patriotas. Pati, kuri yra 
paveldėja 25 milionų doleriui 
turto, priešinosi tokiam savęs 
“peintinimui,” lyg kokios bač
kos ar stulpo; ir kreipėsi į 
teismą, reikalaudama persky
rų nuo vyro už žiaurumą. Bet 
vyras teisme, sako, kad vai
kams labai patikę tas jų mo
tinos numaliavojimas. Paaiš-

Savininkas ir Manadžeris 
P. M. GARRISON

—4,657, Kaune—2,660. Pa-' 
gal užsiėmimą jie dalinasi' 
sekamai: pirklių-biznierių 
yra 555, amatninkų, 1,688, i 

| darbininkų 2,962, mokytojų I 
—247, menininkų 67,k vai-: 
džios tai/nautojų 73, inžinie- j 
riti 65, gydytojų 35 ir t.t.

PHILADELPHIA, PA.

Sovietu Mineraliniy 
Vandeny

NARZAN IR BORJOM

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936 O

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, Buffalo, N. Y.

NEW HAVEN, CONN.

Busas išeis 7:30 vai. ryte, 
nuo Humphrey ir Wallace 
Sts., kelione i abi pusi $2. 
Komisija: B. Medelis, 114 
Nash St., Aldona Waitkevi- 
čiutė 288 Wallace St. J. Di
džiūnas, 247 Ashman St., J. 
Paikus, 161 View St. Norin
tieji važiuoti, tuojaus kreip
kitės pas viršuj pažymėtas 
ypatas.

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburg, take the 

14th^. Šlamėt Subway at any sta
tion ttrUnion 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.

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 

Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš jyto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHON G ER. & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS []
Laisniuotas Graborins

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon UM
Keystone— Main 1417

OCZ3OI 1OEZ3O1



šeštas Puslapis

Iš Bedarb ir 
IDA Susirinkimo

PirmacL, Birželio 26, 1933

Dar Niekad Nebuvo Tokio Plataus Atsi
liepimo i “Laisvės” Pikniką, Kaip Šiemet

Drg. P. Šlekaitis iš Scranto- 
no, Pa., už pusantro šimto my
lių nuo Brooklyno. rašo, kad 
pas juos mobilizuojasi busai 

aisvūs’ 
l dmer

pikniką

nių 
organas.

k o k is n e p a v a d u o j a m a s 
tankis už darbo žmo- 
kalus yra jų spaudos

liepos 2
Brooklyn© 
sės $3.15; tai n e mažas 

bet

abi pu- 
pinigas 

draugai

įstaiga taria štr- 
kurie 

važiuos < it1 kitus telkia 
Pra-

dingiausią ačiū visiems,

šiais laikais; 
scrantoiiiečiai i 
ginę kliūtį ir : 
dįjj “Laisvės”

Drg. O. Zd; 
Wilkes Barre. 
Scrantono, kad jau 
10 mašinų vežti į š 
cinio dienraščio iškilmę ne tik 
tenaitinio Aido Choro narius, štokuos 
bet ir kitus draugus.

O kaip jums patiko šešta
dienio numeryje tilpęs iš Hart
fordo, Conn., draugo žinių 
Rinkėjo pranešimas, jog šim
tai darbininkų iš Conn, valsti
jos sugužės į didžiulį “Lais
vės” pokilį?

Draugai iš tūlų Mass, vietų 
patyliukais praneša, kad jie 
visiems padarys “surprizą,” 
atvažiuos 
dideliame 
nustebins.

žinios 
važiavimui į pikniką plaukia 
iš Philadelphijos. Elizabeth o. 
New Haveno ir kitų miestų.

Visos iki šiol gaunamos ži-i 
n i o s sako, kad niekada 
dar nėra buvę tokio koloni
jose susiinteresavimo 
vės” iškilme, kaip kad šiemet, j 
Tatai reikštų, kad krizis juo1 
labiau užgrūdino siisipraLisių 
darbiniu’ ” na’-iryžimą išlaikyt 
savo revoliucinį dienrašti; be
darbe įtikino daugvbę darbi-

itidumsią j di- 
pažmonj.

aniute rašo iš 
Pa., netoli 

prirengta 
) revoliu-

praneša,
padarys “

j pikniką
skaičiuje, kad visus

apie prisirengimus

“Laisvės” Pikniko Darbinin
kų Mitingas

šiandie, pirmadieni 23 bir
želio, “Laisvės” svetainėje, 
įvyks susirinkimas visų to 
draugų. kurie yra apsiėmę 
dirbti “Laisves” piknike 2 d. 
liepos Ulmer Park Music Hall. 
Čia bus paskirstyti visiem dar
bai. Todėl prašome visų drau
gų. kurie esate 
dirbti, ateiti i Ši susirinkimą 
8-tą vai. vakare.

Pikniko Komisija.

Pašalpinė Armija Yra 
Muštruojama Karui

važiavimui j šį pikniką.
some ir kitus draugus pritarė
jus padirbėti tarp savo pažįs
tamų, kad tuo būdu padarius 
liepos 2 d. didžiausią istorinę 
darbininkų demonstraciją so
lidarumo su kovingu savo kin

Pikniko programa bus turi
ninga ir svečiams nieko ne-

ti a r 1 ) i n i n k i š k o m i s d ai n o -

Šokiams be pertraukos grieš 
Wm. Norris 8-nių instrumentų 
orkestrą ir Walter Žuko vado
vaujama Proletarų Meno Or
kestrą, kurios brooklyniečiai 
iki šiol dar nebuvo girdėję. 
Su lietuviškomis liaudiškomis 
bei revoliucinėmis ir angliško
mis
mis pasirodys net penki cho
rai: Wilkes Barre Aidas. Gr. 
Neck Pirmyn, Newarko Siety
nas. Elizab. Banga ir Brook
lyn© Aidas. Bus New Haveno 
jaunuolių beisbolo rungtynės 
su Brooklyn© LDS jaunuoliais 
svetainėje. Turėsime ir kitų 
žaidimų, prakalbų ir kt.

Įžanga tik 35 centai.
šiemetinio “Laisvės” pikni

ko reikšmę ir iškilmingumą 
juo labiau padidins tas faktas, 
kad jame dalyvaus šimtai de
legatų. suvažiavę iš tolimiau
sių smičių i nacionalį jaunuo
lio suvažiavimą ir Amerikos 
Lietuviu Darbininku Literatu- *■ * v. .ros Draugijos suvažiavimą.

Nusmerktas Mirt už Mergai 
lės Išžagimą ir Nužudymą

prakalbų, klausia: “kodėl pra
kalbos neįvyko?” Sako, bu
vęs labai užimtas visokiais 

i darbais chore ir kitur. Tas 
turės būti patirta, nes K. P. 
narys turi būt atsakomingas.

Su TDA pikniko tikietais 
buvo “Lais-j tas pats. Pakėlė, parodė, kad 

Įvat yra tikietai ir padėjo ant 
TDA valdybai, ypač organi- stalo.

zatoriui, neatsilankant laiku į te.” 
susirinkimą (kuris pasirodė!kad draugė Tamošiūnienė pa- 
apie 9 vai.), buvo pasitarta su |dalintų. 
TDA kasierium K. Levanu, 
kad atlaikyti Bedarbių Komi- 
teto susirinkimą pirma ir pa
kviesti bedarbius dalyvauti T 
DA susirinkime, 
sirinkimas, nors 
buvo, bet darbas 
myn. Padaryta 
kurie, žinoma, 
“Hunger 
gerai, 
pirmadienio vakare 
stubas aplankyti ir surasti be
darbių.

Bedarbių Komiteto susirin
kimą turėjome trumpinti kiek 
galima dėlto, kad TDA valdy
ba pradėjo “jomarką” kitame 

i gale svet., priimdinėdami duo
di les, tai blogas paprotys pri- 
į iminėti duokles prieš susirinki- 
jmą, nes tuomi labai kuopai 
į pakenkia. Daugelis pasimoka 
ir—per duris.

Susirinkimui atsidarius, lie
ka su valdyba apie 9 išviso.

Šiuomi kartu, atmetus val- 
i dybą, buvom 4 nariai; gerai, 
kad bedarbiai pasiliko (nors 
nekurie), tai susirinkimas su- 

Isidarė iš apie 15.
Iš bedarbių prie TDA prisi

rašė apie keturi, čion reikia 
pažymėti, kad vienas draugas 
sugrįžo į TDA 17 kp..

I Priimami atgal visi tie, ku
rie pasiryžę veikti darbininkų

Birželio 21 d. Ten Eyck St. 
Bedarbių Komiteto ir TDA 17 
kp. susirinkimai 
vės” viršutinėj svetainėj.

Hylanas nori, kad jį į ma
jorus nominuotų visos buržuji- 
nės partijos; bet jeigu jos to 
nepadarys, jis, būdamas de
mokratas, sutiks kandidatuoti 
ant republikonų tikieto. Tai 
vadinasi politiniai jų princi
pai . . .

s
š LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

“Kas norite, pasiimki-
Eiliniai nariai paprašė, (Daugiau žinių 5-tam pusi.)

Ši draugė išdavė vi- ATYDAI BESIMAUDANČIŲ!

SUTEIKIAME veltui kambarius lie
tuviams nusirengimui. Turime 

saldainių krautuvėlę ir gerus kam
barius. Kreipkitės sekamu antrašu:

Bedarbių su- 
ir nedidelis 

varomas pir- 
eilė

bus 
Fighter” 

5 draugai-gės

tarimų, 
išpildyti, 
platinasi 
apsiėmė 
eiti per

SUS.

Tai va, draugučiai, pyksi- 
te-nępyksite, bet tokie kurjo- 
zai neturi vietos darbininkų 
organizacijose. Susirinkimas i 
turi būti susirinkimu, tarimas 
tarimu.

2921 W. 3rd St., Coney Island, N. Y.
(148-151)

Samozvancas.
Redakcijai atrodo, kad drg. 

Samozvancas perdaug spau
džia j organizatorių. Kiek 
mums žinoma, organizatorius 
yra veiklus draugas. Kas del 
neskaitlingo susirinkimų
kymo, visi nariai turime la
biau tuom susirūpinti. Pats 
drg. Samozvancas daro, ką 
gali; panašiai ir visi kiti pri
valome daryti.

PAJIEŠKO.IIMAI
; PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, 
i merginos arba našles, amžiaus tar- 
; pe 25 ir 45 metų, pageidauju, kad 
i liūtų laisva nuo religinių prietarų ir 

lan- ’ nenaudojanti svaiginančių gėrimui.
1 Aš esu 37 metų amžiaus, laisvas ir 
blaivas ir nenaudoju tabako. Su pir
mu laišku prašau prisiųsti savo pa
veikslų, kurj aš jums sugražinsiu.

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

(148-150)

K airių jų Laimėjimas 
Darbo Federacijos bo

kalo Rinkimuose

PARDAVIMAI
8

8YKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI t
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. T.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

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

JONAS STOKES U 
JI 

FOTOGRAFAS U 
fiinomi pranešu savo kostanMH 
riams, kad >erkiliau savo studiją 

naujon vieton* 
po numeriu 
612 M&rion Bt, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotu 
Brooklyn, N. Y, 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausL

JONAS STOKES 
812 Marion St., kampas Broadway 

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

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacijos fašistuo- 
janti vadai gavo naują smūgį. 
Pereito trečiadienio rinkimuo
se Federacijos Kailiasiuvių 
Unijos trečio Įokalo tapo iš
rinkti kairieji — prezidentu 
Ringler, vice-prezidęntu Ar

imam, sekretorium Fagelman; 
labui, nežiūrint, kad tūli bis- į visas finansų komitetas išrink

tas iš kairiųjų; 6 iš 11 Pildo-

PARSIDUODA 10 akrų farma 
kambarių medinė stuha 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)

kutį dar sklokizmu sirgtų.

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

žiuota 30,000 mylių. Parsiduoda pi
giai ,nes savininkas apleidžia šių šalį. 
Kreipkitės šiuo adresu: 46 Ten 
Eyck St. Brooklyn, N. Y.

(144-149)

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
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 lUnion Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

į Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

New Yorke

Nors T. Mooney Tag Days mojo Komiteto ųariai taip pat | 
.i nvneiJmn koF t Ln «vnrkn i kairieji, kurie stoja už vieniu- Į’ L 

gą veikimą bendrai su revoliu
cine Kailiasiuvių Industrine !

BROOK1.YN. — Apskrities 
teismas nusmerkė mirčiai ne- 

įgrą Lloyd Price už tai, J 
jis išžagęs ir nužudęs 6 metų 

{mergaitę Helen Sterler skiepe darot 
į po num. 1003 DeKalb Ave. L_ “n
. Teisme buvo įrodyta, kad laj- 
ke to kriminališko darbo jis 

pasižadėję j)UV0 vienos savo giminės lai
dotuvėse; bot baltieji teisinin
kai to nepaisė; n u smerk ė jį 
mirtin daugiausia kaip negrą. 
Buržuazijos tikslas aiškus— 
palaikyti tarp baltųjų “supra
timą,” kad negrni esą žmo-

jau prasidėjo, bet į tą svarbų 
darbą nekreipiama domės, nei 
rinkliavai dėžučių valdyba ne
parūpino. Eilinis narys J. See-|Unįja> 
ger atnešė 25 dėžutes tam rei-1 
tkalui ii pakvietė, kad valdyba sįs ]okalo 
I jas išduotų dar prieš susirinki-j 
Ima, kada dar visi bedarbiai!
i tebebuvo. Tų 25 dėžučių bū-: 
i tų dar mažai buvę, bet išlaikė 1 išdegė, 
'iki 11 vai. nakties, o tada i _
kas? Nagi ne daugiau kaip e e e

! penkias išdavė; kiti paliko 3 Menesiai Kalėjimo už 
I “"k/,tX" U^orSzatoriaus j V8'k‘m?

^raportas. Mat, jis iš visų su-!

Pirm rinkimų buvęs dešiny- 
prezidentas Luce i 

■iškėlė puotą; norėjo alum pa- 
1 pirkti narius balsuoti už r 
■elnius vadus; bet tas jam

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRAKORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji!

karnai ir už prieinamų kainų 
ParsamdaU automobilius vestu 

ve m, 
kiem
402

tin-

nc-

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 

13rd Avenue and Mth Street 
I Chatham Square
i Desbrosses and Greenwich St.
! 685 Washington Street
’ 6th Avenue and 42nd Street 
į 1st Avenue and 4th Street

t

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

Odos Nušašš- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si i i p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde- 
matiški Nesveiku-

parent, krikštynom ir kito- 
rcikalam. • *
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN. — Army Ba
se šičia yra muštruojama 500 
vyrų, surinktų iš bedarbių. 
Vienas iš jų rašo, kad sunkia; 
dirbti nereikia, apart muštro. 
O jie reguliariai mokinami 
naujausio kariško muštro. Val
gis esąs vidutinis, taigi geres
nis. negu kitose rooseveltinėse 
miškų kempėse. Šis būrys ir 
kiti i jį panašūs, matyt, 
tiesioginiai ruošiama karo 
reigoms.

yra 
pa

Augštesnės Algos Esą 
Vaistas nuo Komunizmo

NEW YORK. — Metiniame 
suvažiavime Baigusių Augštą- 
sias Mokyklas Katalikų Są
jungos kalbėjo T. F. Wood
lock, antrasis redaktorius 
“Wall St. Journal©,” stambiau 
šių kapitalistų organo. Pasi
sakė už augštesnes algas dar
bininkams, kaip vaistą nuo 
munizmo, Bet kaip tik 
Wall Stryto kapitalistų 
manda darbininkų algos 
kertamos iki pat šaknų.

ir Mėšlažfirnės Ligos, Nervų Įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ,

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitęs 
i ligos yra sėkmingai gydomos nau

joviškais, moksliškais būdais.
X-8pinduliai, Kraujo Ištyrimai, 

Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiėpu Išmirkštimai.

Prieinama Kaina (
Sąlygos pagal jūsų išgalę, » 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui-
Kalbame lietuviškai

DR. ZINS 
1110 EAST 1611 SI. N. T, 
Į 7aru 4th Avė. ii Irving Place 
I Is i steigęs 25 metai
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

KR A UJ O SPECIALISTAS
Gydiui ūmias ir chroni&kas vvrų ir 

moterų Urmu kraujo ir odos
Padarau ištyrimus .kraujo ir šlapumo

DR. MEER
VV. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156 302

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

NEW YORK. — 
; nėšiams kalėjimai) 
!Joe Clark, vadas 
Beda r b i ų T a ry b o s

;cijų, per kurias buvo reikalau
jama bedarbiams pašalpos iš 

i Relief biurų. Laike arešto’jis 
įbuvo sumuštas.

Teismo dienoj, pereita penk 
Itadienį suplaukė virš 100 tele
gramų teisėjui Solomomii, rei- 

raštininke, tai nenugir- i kalaujant pamosuoti Clark,, 
kaip rinkimai sekėsi. Bet!Didc,is bOrys darbimnkn susi- 

' - i rinkusių prie teisrpabucio, vi -
■išrinko, tai bloga, čion'vai-jsai "sbuv0 jleidžiami vidun.' 

Idybos savotiškas muštras. Į-
r-ganizaeiias ir kovoti išvien !fkc'jos ko™lteti» I IŠplėŠfi 4,000 GoiČią Degli-
o.gamzacijas n kovou išvien , dvlejų veiklių, apsipazmusių , j >v /..vi n

su TDA draugų, c organizato-i HČS is Valdiškų Sargų 
rius — pirmininkas nori įkal- ■ 
bėti tiem nariam, kurie tik !
apie pusvalandis prisirašė prie gengsterių užklupo 
TDA.
nių narių apsikrovę
darbais; o valdybos nariai net Newarko. Nuginklavo du vai- 
rezignavimais grąsina, bet ne-į diskus 
apsiima; ir taip liko neišrink
ti sekcijos atstovai.

Liet. Komfrakcija turi bū- 
tinai veikti šiame klausime, 
nes kuopa eina prie akių už- 

; merkimo. O šiame kovų laike 
tai būtų saužudystė leisti ta
tai pro pirštus.

Toliau, finansų raštininkas į Buvęs New Yorko majoras 
per 4-5 mėnesius nesilankė į John Hylan sako, kad jis tar- 
susirinkimus ir per visą laiką nautų be algos, jeigu jį vėl iš- 
kuopai nesidarbavo, bet ūži-, rinktų miesto gaspadorium.

Majoro metinė alga yra 40 
tūkstančių dolerių. Bet rei
kia suprasti, kad majorui ir 
be algos nereikėtų badauti. 
Džimo Walkerio istorija pa
rodė, jog per metus majoras 
gali pasidaryti šimtus tūkstan
čių dolerių “pašalinių” įplau
kų iš grafto

įsisickimų-laiškų pasidaro nuo-i
ir “ką 

priimti” 
Tokius 
pagal 
viską

rašą, perskaito jį, na, 
su raportu ?” “ 

ir atlikta.
' raportus reikia spręsti 
:’vairius punktus, o ne 
, sykiu.

Rinktos buvo įvairios dele-Į 
gaciįos, atstovai ir TDA pik-1 

j niko darbininkai. Kadangi j 
.turėjau pasikalbėiimą su sek 
įcijos raštininke, tai nenugir 
|dau, 

nes su didžiausiais kriminališ- .kad savo sekcijai atstovų ne-, 
kais palinkimais; todėl, su 
r-raskite. kad ir baltieji darbi 
mukai negali dėtis i bendras !

negrais prieš išnaudotojus.

Alus Pataisąs Studentus 
Protiškai ir Doriškai

NEW YORK. — Columbi- 
jos Universiteto auklėjimo 
profesorius Herbert Hawkes 
sako, kad legalizuotas parda
vinėjimas rooseveltinio alaus 

s “pagerinęs studentų protą ir 
‘ dorą.” Panašiai išsireiškė ir 
galvočiai penkių kitų didelių 
universitetų. Biskj keista. Ko 
jų mokslas negali pataisyti, 
tai alkoholinis alus pataiso...

Suimta Gengsterią Vadovė
Bronxe viename apartmente 

areštuota našlė galvažudiško 
raketieriaus, Lottie Coll su 
dviem jaunais vyrais, gengste- 
riais. Jinai buvo apsiginkla- 

ko-jvus. Policija sako, kad šita 
yra troika padarius Bronxe ketu- 

į ris ginkluotus plėšimus.

me- 
pasiųstas

Trims

demonstra-

SKAITYKIT IR PLATIN
1 KIT ‘LAISVE
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I NOTARY
i PUBLIC

Septyniolika apsiginklavusiu 
sandėlį 

Likę apie trys iš senes-1 valdžios globoj laikomo alko- 
darbų holio po num. 29 Coes Pl.,

j “blaivybės” sargus; pa 
isigrobė virš 4,000 gorčių im
portuotos degtinės, susikrovė 
į trokus ir nuvažiavo.

Kodėl Miesto Majoras Gale- 
tų Tarnaut be Algos

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos, ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
m a d o s, 933 metų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW F. BALLAS 
(BIELfi USKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM ls KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ ią 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽJA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

■ ' VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM. • i *

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
V W V W W W jotaonoriyc ioooi jotKJt

r

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

INC

& ■

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

Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959 

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:80 vai. vakarais. , L

FLATBUŠH OFISAS 

2220 Ayenuę 
Kampas K. 28rd St

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS i

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

tai pereitą 
nutarta ir 

kuri apsiė-

231 Bedford Avenue

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Ii

BROOKLYN, N. Y.

ma “savo” vietą.
Kitas dalykas, 

susirinkimą buvo 
valdybai pavesta,
mė surengti atvirame ore pra
kalbas; prie to dar išrinkta 
trys draugai nunešiinui plat
formos. Na, ir organizatorius, 
kuris atsakomingas surengime

ryto

ko
pė




