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Maskvoje apie 140 jaunu-paliuosavimo. sirinkimus, garsinkite ir tai, jų pionierių specialiai moki-
kad nariai gaus naują kny-Jr

Iš visų miestų, iš visų lietuvių kolonijų jaunuoliai di
deliais būriais ketina dalyvauti pirmoje Amerikos Lietu- 

' • -v ■« • • 1 — • -r t n • • • t •• t i •

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Birželio 27 d. čionai kai-
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite 
Pasaulį!

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Se&madienių

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

šiaurius. Manoma, kad tie

SHANGHAI. — Gautas 
pranešimas, kad buvo pada
rytas pasikėsinimas ant 
šiaurrytinio chinų laivyno 
skvadrono komandieriaus

Gorkij mieste pereitais me
tais Postyševo laivų budavojimo 
fabrikas pagamino tris plaukio
jančius tramvajus, šiemet bus 
pagaminta dar 24 toki tramva
jai. -Ant jų yra valgykla, bufe
tas, skaitykla ir kiekvienas turi, 
vietos del 240 1 
Plaukiojanti tramvajai 
labai didelis parankamas, 
plaukioja Volgos upe.

Milžiniškas sovietinis 
“Gigant” turi 190 kombainu) 
(mašinų, kurios pjauna ir kar
tu kulia javus), 140 didelių 
traktorių, dangei uotų ir 126 
mažesnių traktorių. šis ūkis 
turi ir tūkstančius kitokių ma
šinų. Jo darbininkai ir gyven
tojai siekia 17,000 žmonių.

keliauninkų, visas skvadronas iš penkių
- 1 kotai,] iaivų pabūgo ir plaukia į

Pranešu visiems Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li- 

už teratūros Draugijos nariam, 
J1& kad knyga “Spalis” jau ga-|už gegužės mėnesį įvykintas rr 4- i • • i • — • r it • . . _ . - * «... >sako, kad visa A.C.L.U. at- tava ir siuntinėjama. Tai ant 110 nuošimčiu, 

eityje visais būdais rems T. 288 puslapių knyga. Kuo-’ 
D.A. kovoje del jaunuolių I pų sekretoriai, šaukdami su-

“Pravda” praneša, kad birže
lio 7-tą dieną Japonijos mieste I 
Chamamacu įvyko didelis spro
gimas. Sprogo orlaivių bombi) . . . .
sandėliai. Sunaikinta 50 karop()S vice-pi ezidentas ponas j 
orlaivių, 3 bombų sandėliai, 3jWoll. <----
sandėliai laikymui sprogstančių ; gyre prez. 
medžiagų ir bombų gaminimo 
fabrikas. Nuostoliai, neįskai
tant fabriko ir civilių gyvento
jų nuostolių, siekia 5,000,000 je
nų.

Gorkij mieste, buvusiam Niž- 
nij Novgorod, Sovietų Sąjunga 
gamina autobusus. Jau paga
mino 19, o iki meti) pabaigos 
bus pagaminta 400. Autobusai j 
yra gaminami del 19 keliaunin-! PABeGO VISAS LAIVY- 
kų kiekvienas.

. KRISLAI
SSSR Atsiekimai.
Šiaurių Kelias.
Sprogimas Japonijoj.
Valymas Komunistų

Partijos.
Rašo D. M. šolomskas

TT ... , . viu Jaunuoliu Nacionalej Konferencijoj, kuri įvyks he-Hung-heh gyvybes. Uz tail “ o i w> L n -u • • i i r •i pos 3 d. Brooklyne. Pribus jaunimo delegatai su rapor
tais, planais ir pasiūlymais, kaip geriau suorganizuoti 
lietuvius jaunuolius ir įtraukti į kovą už darbininkų kla- 

... ., i ... i sės reikalus. jlaivai pasiduoda naujai ja-’ AT. i i • • v . i • i .\ , . v. ... Niekados pirmiau mes nebuvome matę tokio plataus
1 L į ir entuziaztisko žengimo pirmyn prie jaunuolių vieny-

V ‘ bes mūsų masiniuose choruose, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo jaunuolių kuopose, kliubuose ir abelnai tarpe 
jaunuolių. Iki šiol jaunuolių organizacijos veikė maž
daug atskirai, užsiimdamos daugiausia vietinėmis proble
momis. ši konferencija turi už tikslą suvienyti tas visas 
atskiras grupes į vieną masinį judėjimą. Jaunuoliai pa
matys mūsų judėjimo maršavimą pirmyn. Jie susirū
pins abelnu judėjimu. Jie, sugrįžę.iš konvencijos į savo 

bėjo biznierių susirinkime į organizacijas perduos konferencijos dvasią, entuziazmą, 
Amerikos Darbo * Federaci-1 pasiryžimą ir nutarimus, kaip sėkmingiau ateityje veikti.

. Laikinas Lietuvių Jaunuolių Nacionalis Komitetas gau- 
Jisai susiriesdamas1 na laiškus kasdien apie išrinkimą daugiau jaunuolių į 

a___ Rooseveltą, jo konferenciją. Gauna pranešimus apie jaunuolių pastan-
pianus'ir užtikrino, kad visa ] &as sukelti finansų del pasiekimo Brooklyno. Komitetas 
Darbo Federacija ’ stovinti' £’aima konferencijai pasveikinimus nuo suaugusių darbi- 
su valdžia ant šimto procen- ninkU organizacijų. Tas parodo, kad pas mus gyvuoja 

žuvo 18 kareivių ir dar- tų. Vadinasi, Darbo Fede- 
bininkų, ir 48 dar* neranda. Tą racijos lyderiai padės val- 
pat dieną čiboje taipgi sprogo džia.i pravesti savo progra- 
amunicijos sandėliai. Kamagi-' a prje§ darbininkus. Taip 
charoje susikūlė karo orlaivis!. ,
irSakito miesto srityje užgriu-: kal'° metu P°,nas Gompersas 
vo anglies kasyklas. Visi šie paaukojo Federaciją bosams 

-"Įvykiai uždavė Japonijos impe- į ir valdžiai.
rializniui didelį smūgį. I----------------------

Pereitais metais Sovietu) Są
jungos ledlaužis “Sibiriakov” 
atliko per šiaurių vandenynus 
kelionę iš Archangelsko į Vla
divostoką. Dabar SSSR ruo
šia ledlaužį “čeliuskiną” kelio
nei tuom pat ruožtu. Gi ledlau
žis “Krasin” ves šešis laivus į 
Lenos upės įtaką. Jie nuveš 
reikalingų medžiagų Jakutų res
publikai ir pasiims išf ten žalia- 
daikčių. Grįždamas laivų kara- 
2-30 1c Waterbury, Conn, no- 
“laisvės” pikniką
vanas apsistos Igarkos prie
plaukoje. Sovietu) Sąjungos 
mokslininkai vis daugiau nuga
li šiaurius ir užkariauja naujus 
plotus.

Taimyro pussalj pirmas sėk
mingai apiplaukė Nordenšild 
ant laivo “Vega” 1878 metais. 
1893 metais Nansenas pakarto
jo ant laivo “Fram”. 1900 me
tais ten plaukiojo laivas “Za- 
ria”; 1914 metais—“Eklips” u
1912-1914 metais laivai—“Tai-1 pakėlimą, 
myr” ir “Vaigač”; 1918 me-j 
tais Amundsenas ant laivo 
“Mut.” Bet nei vienas iš jų ne-1 
galėjo atlikti tokios kelionės, | 
kaip “Sibiriakov” 1932 metais!
atliko.

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partija valosi nuo prisiplaku
sių elementų, “Pravda” aprašo 
štai kokį atsitikimą: Tūlas Vo- 
lostonov, 1919 metais buvo čer
kasuose nariu Sovieto. Kada 
baltieji užėmė miestą, jis ten 
pasiliko. Baltieji per du mė
nesiu puolė darbininkus, jie 
areštavo ir Volostonovą, kaipo 
buvusį mokytoją Raudonosios 
Armijos, bet greitai paliuosavo. 
Kada Raudonoji Armija išmušė 
baltuosius iš čerkasų, tai Volos- 
tonov pabėgo kartu su generolu 
Miulleru, kaipo jo štabo oficie- 
rius. Dabar, 1933 metais, su
rastas Volostonov Maskvoje es
antis pagelbininku chemiško 
trusto viršininko ir Komunistų 
Partijos nariu. Jo knygelė pa-

ROOSEVELTO A6ENTAS NAUJAM SKANDALE

Išvijo Žydus Žurnalistus

Su-

Darbo Federacijos Biu
rokratai už Rooseveltą

Valdžia Aplups Kailį 
Del 338,000 Veteraną
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto valdžia jau pradėjo 
ekzaminuoti visus pereito 
karo kareivius ir kapoti 
jiems pašalpą. Tūkstančiai 
veteranų bus išmesta už 
tvoros be jokios pašalpos. 
Viso paliečiama 338,000 
teranų.

Laimėjo Streiką
HUDSON, Mass.—Čionai 

laimėjo streiką pusantro 
šimto Wottoquottoc Worst
ed dirbtuvės. Streikas ėjo 
per penkias savaites. Dar
bininkai gavo 20 nuoš. algų

Nepaleidžia Drg. Herndoną
ATLANTA, Ga.—Teisėjas 

Wyatt atsisako paleisti jau
nuolį komunistą Herndon 
po kaucija. Jaunuolis nu
teistas nuo 18 iki 20 metų 
kalėjiman.

rodo, kad jis į partiją įstojęs 
1918 metais. Savo užrašuose 
jis aprašo smulkmeningai vei
kimą tarpe 1921 ir 1923 metų. 
Kas liečia čerkasus, 1919 metus, 
tai pažymėjęs: “Buvau belais
vis pas baltuosius.” Tas gai
valas apgavimo keliais įsigavo 
į partiją ir iš jos tapo išmestas 
ant visados. Štai kam reikalin
gas Komunistų Partijos valy
mas. Prie Komunistų Partijos 
prisiplaka priešų, karjeristų ir 
kitokių elementų ir tik valymo 
pagelba galima Kom, Partiją 
apsaugoti nuo jų.

PIRMYN, LINK AMERIKOS LIET. JAU
NUOLIŲ NACIONALES KONFERENCIJOS

vienybė tarpe jaunuolių ir suaugusių.
Dar toli gražu ne visi išrinkti jaunuoliai delegatai yr# 

prisiunfę savo vardus centran, bet iš prisiųstų jau mato!- 
me, kad konferencija bus labai skaitlinga. Žemiau tal
piname surašą tų jaunuolių, kurie jau pranešė, kad jie 
išrinkti delegatais ir dalyvaus šioje istorinėje'konferenci
joje:
JOHN CHESNA, LDS 112

Chicago, Ill.
ANNA ŽADE, LDS, Y. B.,

kp., Chicago, Ill.
HELEN VAICICHONIS, LDS,

Y. B., 130 kp., Chicago, Ill.
ANNE SHIMKUS, Kanklių'

Mišrus Choras, Chicago, Ill.
IR KITAS DRAUGAS, Kanklių

Mišrų Choras, Chicago, Ill.
EVELYN SLOPIK, ALDLD 13

kp., Easton, Pa.
STELLA ABAKAN

13 kp., Easton, Pa.
CHARLES SILWICK, ALDLD

13 kp., Easton, Pa.
WALTER STANCHUS,

LDS 51 kp., Easton, Pa.
HELEN STADULNIKAS, Lai

svės Choras, So.
Mass.

OLGA RAMEIKA,
Choras, So. Boston,

OLGA SHUKIS, Laisvės Cho-.
ras, So. Boston, Mass

HELEN ŽUKAUSKAS, LDSA,
So. Boston, Mass.

C. STRAUSS, Vilijos Choras,
Waterbury, Conn.

JOSEPHINE PLITNIKIŪTĖ,
Laisvės Choras, Hartford,
Conn. . 1

BIRUTĖ RAMOŠKIUTĖ, Lais
vės Choras, Hartford, Conn.

F. REMENCHIUS, Vilijos Cho- (
ras, New Britain, Connn.

BARAUSKIŪTĖ, Vilijos Cho
ras, Waterbury, Conn.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Boston,

Laisves 
Mass.

Rooseveltas ant Vakacijų
WASHINGTON. — Pre- 

zidentas Rooseveltas nutarė 
negrįžti į Washingtoną iš 
vakacijų iki liepos 5 d. Šiuo 
tarpu jis trankosi apie jūres 
privatiniam laive su būriu 
savo šalininkų ir šeimynos 
narių. ,

Sveikina T.D. A; ir Žada 
Visokią Paramą Kovoje

Amerikos Civilių Laisvių 
Unijos . pirmininkas Roger 
Baldwin sveikina Tarptautu 
nį Darbiny^kų Apsigynimą 
už puikiai vedamą kovą 
Scottsboro jaunuolius.

Hitlerio Valdžios Agentas 
Vėl pas Popiežių Pijų XI

BERLYN.—Hitlerio vai- 
džia vėl skubotai pasiuntė 
poną Papeną į Vatikano 
Miestą pas popiežių > Pijų 
XI. Nesutikimai tarpe fa
šistų ir organizuotų katali
kų Vokietijoj neduoda Hit
leriui ramybėsl Jis dar sy
kį kreipsis prie popiežiaus, 
kad jis ateitų talkon katali
kus suvaldyti ir padaryti 
juos ištikimais. kruvino fa
šistinio režimo.

WASHINGTON. Ban- 
kierius Kahn liudijo senato 
komisijoje, kad Norman 
Davis yra gavęs $35,000 “al
gos” nuo poros bankų už ga
vimą nuo tų bankų paskolos 
del Čili respublikos. Bet 
tuo laiku ponas Davis dar 
buvęs privatinis pilietis, ne
turėjęs darbo valdžioje. O 
dabar jis yra specialių pre
zidento Roosevelto agentu ir 
pasiuntiniu. Sugrįžo iš Eu-‘

BERLYN.— Nacionalistų 
Partijos vadas Hugenberg 
rezignavo iš Hitlerio kabi
neto. O pati Nacionalistų 
Partija tapo uždaryta. Jos 
vadai su tuo sutikę, nes tos 
partijos nariai bus Sugerti į 
fašistų partiją.

Lietus Sunaikino Mies
tą; Tūkstančiai Žuvo

HANKOW.—Gautas pra
nešimas iš rytinės Kwei
chow provincijos, kad tenai 
kelios dienos atgal užėjo 
toks baisus lietus, jog visai! 
sunaikino bei nuplovė di-1 
džiulį miestą Tungjen. La
bai daug žmonių prigėrė, 
arba buvo užmušti griūvan
čių namųč Potvynis miestą 
apsėmė, kuomet žmonės 
miegojo.
,^X) iš Shensi provincijos 
pranešama, kad tenai užėjo 
neapsakoma kaitra, sunai
kino javus ir valstiečiai at
sidūrė bado padėtyje. Dau
gelyje vietų išsivystė kani
balizmas—žmonės žmones 
žudo ir valgo.

Knyga “Spalis” Gatava 
Ir Siuntinėjama Nariam

Knygos atspausdinimas ir 
išsiuntinėjimas sudaro cent
re nemažai skolos. Atva
žiuodami draugai į “Lais
vės pikniką ir delegatai į A. 
LDLD suvažiavimą, atvežki- 
te ir narių duoklių. Siųski
te suvažiavimui pasveikini
mų ir, kiek galite, finansų. 
Kuopų sekretoriai, nuo ku
rių negalės dalyvauti dele
gatai suvažiavime, kuovei- 
kiausiai išrinkite narių duo
kles ir prisiųskite.

D. M. šolomskas.

ropos su raportu apie “nu
siginklavimo” konferenciją.

Tas tiesa, kad tada ponas 
Davis buvo tik šiaip pilietis, 
bet už tai jį Rooseveltas pa
skyrė savo agentu, kad jis 
moka tokį biznį varyti pir
myn. Amerikoje yra taip: 
Juo didesnis sukčius, tuo 
augštesnis valdininkas. Tas 
pats Davis, kaip parodė 
Morgano banko rekordai, 
randasi Morgano kišeniuje.

VOKIETIJOJ AUGA NELEGALE KOMU 
NISTŲ SPAUDA IR MASINIS VEIKIMAS

BERLYN.—Net aršiausi 
komunistų ir darbininkų 
klasės priešai turi pripažin
ti, kad Vokietijos Komuni
stų Partija nesukriušinta. 
Su stebėtinu gajumu komu
nistai persiorganizavo į ne
legali gyvenimą ir praplėtė 
naujus kovos organus ir bū
dus. Nelegalė, slapta spau
da plečiasi, kaip koks gais
ras. Miestuose ir dirbtuvė
se išleidžiami nelegaliai lai
kraštukai.

Gi partijos centralinis or
ganas “Rote Fahne” išplati
namas šimtais tūkstančių, 

j Stebėtina tas, kad tose vie
ptose, kur legalio dienraščio 
“Rote Fahne” būdavo išpla
tinama tik po du ar tris tūk-

Lok-Batane tapo sekmin- narna būti vadais vasarinių 
gai pažebotas staiga prade- kempių del vaikų. Manoma, 
jęs purkšti žibalo šaltinis, kad kempėse dalyvaus apie 
Kol tapo suvaldytas, per 12 
d. išpūrkštė 130,000 tonų ži
balo. Užvožimas bei sudė
jimas paipų buvo sunkus
darbas, kuomet ta galinga apdirbimo ir pakavimo fab- 
sriovė veržėsi į viršų neap- pikai. Ketvirtas baigiamas 
sakomu smarkumu. Dar ir statyti ir bus paleistas dar- 
dabar šitas šaltinis kasdien ban pabaigoje metų, 
duoda po 15,000 tonų žibalo. —----

--------  i Gruzijoje smarkiai plečia- 
Azerbaidžane paskutinė-!ma arbatos pramonė. Šie- 

mis gegužės menesio dieno- met tikimasi surinkti 6,500 
mis pasiekta rekordo žibalo tonų žalių arbatos lapų, kas 
gamyboje, kasdien pada- duos apie 1,500 tonų džio- 
rant po 52,000 tonų. Planas

Turčiai Žinojo, kad Dėt- Į j“ '
roito Bankai Užsidarys v,rd«-

senatoriaus

DETROIT, Mich.—Tyri-1 
nėjimas atidengė faktą, kad 
Detroito turčiai puikiai ži
nojo, kad bankai užsidarys, 
ir todėl pasiskubino išsiim
ti savo pinigus 'iš vakaro 
prieš uždarymą, 
džiui 
pati savo visus pinigus iš
ėmė iš vakaro, 
giau paaiškėjo, kad kai ku
rie turčiai atsiėmė savo in
dėlius dar ir po to, kuomet 
bankai jau buvo uždaryti. 
Taip išimta apie keturi mi- 
lionai dolerių. Tik darbi
ninkų ir smulkių biznierių 
doleriai buvo sulaikyti.

Dar dau-

BERLYN.—Spaudos 
sivienijimas išpildė Hitlerio 
norus ir prašalino iš savo 
tarpo keturis žymius laik- 
raštininkus-redaktorius, ku
rie yra žydų tautos kilmės. 

stančius kopijų, šiandien ne- 
legalio išplatinama nuo aš- 
tuoniu iki dešimties tūks
tančių. Kiekvienos dienraš
čio laidos išplatinama arti 
350,000 kopijų.

Hamburge reguliariai iš
eina slaptas komunistų laik
raštis “Hamburger Volks- 
zeitung,” Muniche—“Neue 
Zeitung,” Essene — “Ruhr 
Echo,” Cologne—“Sozialis- 
tiche Republik,” Stuttgarte 
—“Suedeutsche Arberter- 
zeitung” ir t. t. O Bremeno 
policijos viršininkas su nusi
gandimu pranešė, kad ko
munistų slaptas laikraštis 
“Arbėiter Zeitung” drįso 
pasirodyti net šešiuose pus
lapiuose.

vintos arbatos. Už kelių 
metų Gruzija aprūpins visą 
Sovietų Sąjungą arbata. 
Apie 1938 metus tikimasi 
gauti 80,000 tonų žalių la
pų.

Lokomotyvų Inžinierių Unija 
už Bedarbių Apdraudą

CLEVELAND, O.—Loko
motyvų Inžinierių Brolijos 

Pavvz-1 k°nvencija Prisakė už be- * I o ii nv\rlMnii/ln lzJrFlz\«w 4 V» 
Couzens - -darbių apdraudą valdžios ir 

bosų lėšomis. Eiliniuose na
riuose toks didelis sentime; 
tas už apdraudą priesT^b 
darbę, tai brolijos vadaf ne- - 
išdrįso pasipriešinti.

Žydų Darbininkų Neleis 
į Fašistų Unijas

BERLYN.—Hitlerio val
džia pradėjo organizuoti 
“darbo” federacijas po bosų 
kontrole. Bet tose federaci
jose nebūsią vietos žydams 
darbininkams. Tos rūšies 
darbininkai, matomai, bus 
išmesti iš pramonės mirti 
badu.
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Karikatūra ir Apgavystė, o 
Ne Bendras Frontas

Visur darbininkai plačiai kalba ir diskusuoja apie ben
drą frontą prieš bedarbę ir prieš kapitalistinius užpuoli
mus, prieš fašizmą ir prieš naujo karo pavojų. Komuni
stų Internacionalo ir Komunistų Partijos iškelti obalsiai 
pradeda prigyti plačiose darbo masėse.

Bet visokio plauko oportunistai ir klasių kovos dezerty
rai bando pakišti koją darbininkų vienybei. Jiems rūpi 
ne kova prieš buržuaziją, bet savo karjera ir savo kailis. 
Štai Brooklyne toks dezertyras E. Butkus pradėjo drums
ti vandenį ir niekinti bandymą sujungti lietuvius dar
bininkus į bendrą frontą. Jis pats jokioj darbininkų 
kovoje nedalyvauja ir neina j jokias demonstracijas. Bet 
kuomet darbininkai bando ką veikti, tai jis sušilęs dar
buojasi, kad darbininkų vienybę suardyti.

Savo “Gadynėje” jis paleido glėbį purvų prieš komunis
tus, prieš bedarbių tarybas ir prieš visus, kurie rūpinasi 
sudarymu bendro darbininkų fronto. Neužtenka to, kad 
Butkus bando apversti augštyn kojomis Brooklyno lietu
vių darbininkų bendro fronto konferencijos dvasią ir sie
kius, bet dar nori įpiršti darbininkams apgavystę, kaipo 
pavadavimą bendro fronto. Konferencija buvo šaukia
ma su tuo tikslu, kad suvienyti visus lietuvius darbinin
kus, visas lietuvių darbininkų organizacijas, neatsižvel
giant į jų srioves. Bet Butkus savo straipsnyje (“N. G.”, 
birž. 22), užmiršta darbininkus, numoja ranka ant dar
bininkų organizacijų, nusispjauna ant darbininkų bend
ro fronto ir jau siūlo “sriovių bendrą frontą.” O partijų 
bei sriovių yra visokių—darbininkiškų ir buržuazinių. 
Taigi, įsivaizdinkite, sudarysime bendrą frontą ir su bur
žuazinėmis partijomis! Taip, ponas Butkus gali susivie
nyti ir su buržuazija, bet prie to neis nei komunistai, nei j 
šiaip darbininkai. ' !

Mes tik už Darbininkų Bendrą Frontą
Kuomet bendro fronto konferencijos rezoliucijoje kal

bama apie darbininkų bendrą frontą, apie darbininkiškų 
srovių organizacijų bendrą veikimą, apie darbininkiškas 
sroves ir t. t., tai Butkaus visam straipsnyje nė su žibu
riu nerastum darbininkų ir jų organizacijų.

Jis -sako:
“Jeigu kviesi bendran frontan ne srioves, bet organizacijas, 

kuomet jau yra buvus konferencija ir sudaryta pradinis komi
tetas, tuomet bendras frontas reikš tik tiek: ‘Ateikite pas 
mus, o mes jums pasakysime, kas daryti.’ Vienok bus kas kita, 
jeigu bendrą frontą sudarys srioves (komunistai, socialistai, 
tautininkai, katalikai). Toks bendras frontas remsis lygybės 
principu, visos prisidėjusios srioves turės lygią atstovybę, ly
gias teises ir pareigas...” (Paties Butkaus pabraukta.)

Už tokį bendrą frontą stoja ponas Butkus. Bet tai ne 
darbininkų bendras frontas, tai pasityčiojimas iš bendro 
fronto, tai tik bendro fronto karikatūra, tik suėjimas 

^įvairių sriovių saujalės lyderių, tankiai nieko neatstovau
jančių. Tai oportunistų skymas užmigdyti darbininkus, 
kad jie nesirūpintų savo reikalais, kad jie savo organiza
cijų netrauktų į kovą prieš buržuaziją, už bedarbių rei
kalus, prieš algų kapojimus.

Butkaus “bendras frontas” būtų toks: Suėjo Butkus, 
Vitaitis,- “Vienybės” Valaitis, kun. Remeika ir jau “srio
vių bendras frontas.” Visi lygūs, visi turi lygias teises ir 
pareigas—apgaudinėti darbininkus. Mat, jie atstovaus 
srioves. Nesvarbu, ar jie turi su savim darbininkų or
ganizacijas, ar jie atstovauja organizacijas. Mes atme
tame tokį “bendrą frontą.”

O jeigu, pavyzdžiui, kaipo katalikų srioves vadų, kuni
gų neįtikinsime eiti į bendrą frontą, tai ir nebus bendro 
franto. Nes mes neturime kviesti katalikų darbininkų 
organizacijas, bet tik jų sriovę, jų vadus. O jų srioves 
priešakyje stovi kunigai. Tokia Butkaus “filozofijos” lo- 
giką,

Butkus paima ir paaukoja šv. Jurgio draugystę. Gir
di, /‘Jurgio Draugija atstovauja katalikų sriovę.” Bet 
kodėl ji atstovauja katalikų sriovę, kupmęt jinai yra lais
va draugija, kuomet prie jos priklauso šimtai darbininkų 
visokių pažiūrų ir pakraipų, kuomet prie jos priklauso 
taip pat komunistai? Butkus nori tą draugiją nuvaryti 
atgąl į kunigo Remeikos glėbį, tik todėl, kad ji nešioja 
Švento Jurgio vardą. Mes tam priešingi. Mes sveikina- 
me' Jurgio Draugiją, kuri susideda iš darbininkų, kad ji 
prisidėjo prie bendro fronto, kaipo organizacija, kaipo 
drąĮigija.

Srioves ir Jų Vadovaujamos Organizacijos
Jbkia viena draugija negali kalbėti už visą sriovę. Ji

gali kalbėti tik už savek Jeigu ir įtrąuktųmĮėmę i y jeną' 
kurią grynai katalikišką darbininkų organizaciją, tai dar 
nebūtų leistina sakyti, kad jau turime katalikų sriovę 
bendram fronte. Pagal Butkaus bendro fronto karika
tūrą, tai išeitų, kad jeigu atsiųs delegatus viena Jkuri 
SLA maža kuopelė į masinę bendro fronto konferenciją, 
tai ir paskelbsime, kad prie bendro fronto prisidėjo tau
tininkų sriovė. Ji turi lygią atstovybę, kaip ir revoliu
cinė darbininkų sriovė, kuri turi desėtkus organizacijų su 
keliais tūkstančiais organizuotų darbininkų ir kurios vi
sos organizacijos atsiųs delegatus. Taip pat, jeigu ateis 
į konferenciją toks Grikštas, neatstovaudamas jokios or
ganizacijos, jis irgi turės lygią atstovybę, kaip ir Jur
gio Draugija, kuri turi savo eilėse virš tūkstančio darbi
ninkų. Dar ateis pora lyderių nuo saujalės socialistų, 
kurie neturi jokių masinių organizacijų; prisidės Butkus 
ir Prūseika, kurie irgi tik saujalę pasekėjų turi, ir bus 
“bendras sriovių frontas!” Ir nori, kad komunistai ir 
šiaip revoliuciniai darbininkai prisidėtų prie šitos bendro 
fronto karikatūros.

I » ‘

Tikras Bendras Frontas ,
Komunistų nusistatymas delei darbininkų bendro fron

to buvo ir yra aiškus: Mes šaukiame į bendrą frontą vi
sas darbininkų organizacijas, draugijas, kliubus, chorus 
ir ratelius, nepaisant kurios srioves jos nebūtų—tos or
ganizacijos gali bfiti katalikų, tautininkų, socialistų ar 
komunistų srioves. Šitoks bendras frontas yra darbi
ninkų bendras frontas, pačių eilinių narių bendras fron
tas. Šitokiame bendrame fronte įsimeta į kovą prieš 
buržuaziją organizuotos masės, o ne įvairių sriovių grupė 
vadų. Šitokiame bendrame fronte darbininkai skatinami 
kovoti ir ginti, savo reikalus.

Klausimas Proporcionalės Atstovybės
Visai kitas klausimas atstovybės. Čia- galima kalbėti, 

argumentuoti ir diskusuoti. Komunistai niekados ne
buvo ir nebus priešingi tam, kad atstovybė būtų pro
portionate, nuo organizacijos narių skaičiaus. Galima 
nustatyti, kad kiekviena draugija bei kuopa siunčia vie
ną atstovą nuo organizacijos ir po vieną atstovą nuo 10 
narių bei didžiosios to skaičiaus dalies. Tada Jurgine 
galės pasiųsti tiek atstovų, kiek ji turi narių. Taip pat 
Piliečių Kliubas. Ta pati taisyklė palies visas revoliu
cines organizacijas.

Mes tam nepriešingi. Bet mes kovojome ir kovosime 
prieš sklokos vadų Butkaus ir Prūseikos siūlomą apga
vystę po skraiste “sriovių bendro fronto.”

' Mes žinome, kad plačios masės katalikų ir kitų sriovių 
darbininkų supras tokio bendro fronto tikslą if reikalą.

Mūsų supratimu, Brooklyno lietuvių darbininkų, orga
nizacijų konferencijos išrinktas veikiantis komitetas tu
ri plėsti savo veikimą, turi traukti daugiau draugijų ir 
organizacijų į bendrą frontą, turi ruoštis prie kitos ma
sinės konferencijos. ■ Komitetas turi užmegsti tvirčiau
sius ryšius su bedarbių tarybomis. Turi būt dedamos pa
stangos, kad organizacijų bedarbiai nariai būtų suregist
ruoti. Tai didelis ir svarbus darbas.

APL A 25-tas Seimas
nizacijos bujojimui, pasek
mingam josios organizavi
mui dikčiai kliudė, sakė pir
mininkas, renegatų suklai
dinti 2-ros kuopos tūli na
riai, kurie šiuo tarpu yra 
patraukę organizaciją į val
dišką teismą. 2-ra kuopa 
reikėjo perorganizuoti; na
riai, trokštą eiti su visa or
ganizacija, s u s i f o r m avo 
kuopą, atskirą nuo skundi
kų ir šiandien šita kuopa tu
ri šiame seime savo delega
tus. Prūseikiniai renegatai 
per savo lapelį, sako A. Čel
kis, klaidina nelaimingus 
žmones, esančius jų įtakoj, 
šmeiždami APLA Centro 
Komitetą, kovojantį už or
ganizacijos reikalus; jie yra 
ragintojais tų žmonių eiti į 
valdiškus teismus, kenkti or
ganizacijai, žeminant jos

VASARINE CONN. VALSTIJOS MOKYKLA
BRIDGEPORT, CONN.

Draugai, į darbą: laiko jau 
nedaug beliko; o darbas yra 
sunkus ir keblus, ir daugybę 
mes jo turime—suregistruoti 
jaunimą ir tinkamai prirengti 
jiems mokyklą, sukelti reika
lingą sumą pinigų, kad per 
visą tą laiką, kol mokinimo 
eiga tęsis, būtų mokiniai ap
rūpinti visais reikalingais da
lykais.

Mokyklos vieta randasi Wa
terbury, Conn., Lietuvių Dar
že, už Lakewood ežero; labai 
patogi vieta—iš vienos pusės 
didele giria, o kitoj pusėj gra
žiai banguojantis ežeras.

Taigi, draugai ir draugės ir 
simpatikai, pasistengkime tą 
visą darbą atlikti su didėliu 
kaupu.

Išnaudokime visus tam gali
mus būdus ir progas, kad} kuo 
daugiausiai mokinių prikalbi
nus ir pasiuntus juos mokyk
lon, kad surinkus daugiausia 
aukų ir maisto , reikmenų, 
idant aprūpintume mokinius 
kuo geriausiai.

Kad tas visas darbas nenu
eitų veltui, tai viskas priklauso 
nuo mūsų, draugai ir draugės. 
Kaip mes darbuosimės, tokių 
ir vaisių susilauksime. Sena 
patarlė sako: kaip pasiklosi, 
taip ir išmiegosi. . . •

Mūsų užduptis yra tą, kad 
šį vasaros sezoną išnaudotume 
visais galimais^būdais. , .

Nepamirškim ir to, kąd da
bartiniu bedarbes metu yra 
sunku vieną ar kitą qęntą kur 
g^ųti. Tą viską ątsiekti, to
dėl, galima tik su padidinta

energija. O mes rankų nenu- 
leiskime, Imkimės už darbo, 
rinkime aukas; rengkime iš
važiavimus ir garsinkime juos, 
kad kuo daugiausiai galėtume 
publikos į juos sutraukti, pa
daryti juos skaitlingais ir sėk
mingais;

Taip pat pasistengkime kuo 
daugiausia išplatinti darbinin
kiškos literatūros tarp lietuvių 
darbininkų. Ir nepamirškime 
pakalbinti savo pažįstamus ar 
nepažįstamus, kad užsiprenu
meruotu darbininkų laikraš
čius.

Bus daug lengviaus* kovoti 
už geresnes darbo sąlygas ta
da, kada darbininkai bus pla
čiau susipažinę su savo reika
lais; bus galima tuomet daug 
geriau įtraukti < juos į vietines 
unijas ir pagelbėti jiems pa
tapti tikrais kovotojais už pa
gerinimą darbininkų būvio.

Suglauskime savo eiles ir 
tinkamai atlikime savo užduo
tį. Pasiųskime jaunimą į vįrš- 
minėtą ,mokyklą, o po tapi 
gausime į savo eij^s naujų ir 
energingų kovotojų.

Gyvenanti ant farmlj toliau 
nuo miestų, taipgi pasiųskite 
savo jaunuolius bei vaikučius 
mokyklon, kur jie turės pro
gą praniukti ir i$u^įp!ąžinti ar
čiau su savo klasiniais reika
lais.

Dalei daugiau informacijų, 
klausdami apie mokyklą, ra
šykite šiuo adresų: J. Stri- 
jžąuskas, 5 Ltonry SĮr., Water
bury, , Connt. ’ v

A. .Mureika..

1. Delegatais Neskaitlingas, 
bet pąug Sveikų Nuturi
mu Padaryta Organizaci
jas Reikalais.
Birželio 25 - 26 dienomis, 

Pittsburghe, Lietuvių Moks
lo Draugystės svetainėje 
įvyko Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoje 
25:taš Seimas. Delegatų 
skaičiumi jis buvo neskait
lingas, palyginti su tūlais ki
tais organizacijos seimais, 
atsibuvusiais praeityje, ka
dangi sunkūs laikai, depresi
ja neprileido daugelio toliau 
esančių kuopų prisiųsti savo 
delegatus. Bet savo tari
mais, savo konstruktyvingu- 
mu, šis Seimas gali prilygti 
patiems geriausiems.

Mano pareiga čia bus pa
duoti daugiau mažiau pro- 
tokolinį seimo eigos aprašy- varda; jje skleidžia visokius 
mą, iš kurio skaitytojai pa- šmeižtus apie APLA CK. 
tys spręs, kaip viskas ėjosi 
ir kas svarbesnio buvo nu
tarta.

Sesija I-ma
Vietinio APLA apskričio 

pirm. Jurgis Urbonas trum-| 
pa savo prakalbėle pakvietė i 
organizacijos pirmininką A.- 
Čelkį atidaryti 25-tą Seimą. 
Pastarasis, atidaręs Seimą, 
paskyrė, su Seimo dalyvių 
užgyrimu, Stanislovaitį, Le
kavičių ir Čirvinską į man
datų komisiją. O iki man
datų komisija peržiūrės 
mandatus, pakvietė Zdaniū- 
tę, Mizarą ir Alviną pasaky
ti po kelius žodžius organi
zacijos ir bendrais darbinin
kų judėjimo reikalais.

Mandatų komisija prane- 
i šė, kad išviso tedalyvauja 
į tiktai 21 kuopų atstovai, o 
; 5 nepribuvo. Be to, daly- 
jvauja visi Centro Komiteto 
nariai (septyni). Viso, va
dinasi, susidaro 28 seimo 
dalyviai, turį sprendžiamą 
balsą.

Atstovaujama 18-ka kuo
pų.

Iš toliau tedalyvauja se
kamų kolonijų atstovai: du 
iš Chicagos, du Mich. valst., 
vienas iš Brooklyno, vienas 
iš kietosios anglies srities 
(Wilkes-Barres), vienas iš 
Buffalo, N. Y., vienas iš 
Youngstowno, Ohio, o kiti 
visi—Pittsburgho ir arti
mesnių kolonijų kuopų de
legatai.

Seimo pirm, išrinktas Al
vinas, padėjėju—Lekavičius. 
Sekretorium—tas pats, Ga
šlūnas, kuris sau padėjėju 
pasiskiria Kaminską, užgi
nant, žinoma, seimo delega
tam.

Renkamos įvairios komi
sijos: Įnešimų tvarkymo ko- 
misijon: Zdaniūtė, Klebonas 
ir Kubilskis; rezoliucijų: 
Mizara, G. Urbonas ir Valei
ka; skundų ir apeliacijų — 
Povilaitis, Braknys ir Ra
moška; -balsų skaitytojais— 
Redderis ir Stanislovaitis.

Skaitoma pereitų dviejų 
seimų (1931 ir 1932 įvyku
sių) protokolai ir priįmami.

Viršininkų Raportai
Seka raportai. Pirmiau

sia išstoja su raportu orga
nizacijos pirm. A. Čelkis, ku
ris pabrėžia, ką jis, per tuos 
metus laiko buvo pasibrėžęs 
dirbti ir ką nudirbo. Orga-

Kuomet jis, Čelkis, pasiuntė 
kartą į “N. G.” atsakymą į 
tilpusius melus, tai jam bu
vo pranešta iš to laikraščio 
pareiškimas: užsisakyk “N. 
(T ” tuomet talpinsime tavo

mu; remtį darbininkų spau
dą; remtį visas ^dąrbinįnkų 
kovas už geresnf gyvenimą.

Per praėjusius du metus 
APLA kaip tik ir rėme mai- 
nierių streiką, Scottsboro 
jaunuolių paliuosavimo va
jų, Tom Mooney kampaniją, 
darbininkų laikraščius “Vil
nį”, “Laisvę” ir “Daily Wor
ker!”, Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą, Korriunistų 
Partijos kampanijas. Visa
dos buvo kviečiama kuopos 
ir visi nariai prie prąvedi- 
mo įvairių kampanijų. 
Kreipta nemažai atydos, į be
darbių organizayiųią į bti ’ j 
darbių tarybas ir į kovą uz 
socialę apdraųdą. Žincįmja, 
tasai darbas nepravertas pa-, 
geidaujamai iš priežasties > 
daugelio mūšų draugijos na
rių nerangumo ir kai kūnų' 
narių opozicijos.
Narių Savišalpos Reikalai
23-čias Seimas,, žinot, pa

darė daugelį mūsų konstitu
cijos pataisų. Tuoj aus po 
Seimo tie pataisymai at
spausdinta ir visoms kuo
poms išsiuntinėta pakanka
mas kiekis delei visų narių’.. 
Suprantama, tuojaus teko 
tie pataisymai gyveniman -

•A v

| raštą.. . Tas parodo, kokis i vykinti.
I(Daugiau bus)pigus tas laikraštis ir ko to 

laikraščio leidėjai ištikrųjų' 
trokšta. Pirmininkas baigė 
savo raportą, pabrėždamas, 
kad jis dirbęs sulyg išgale ir 
dirbs organizacijos labui, 
kiek tik galės.

Vice-pirm. Stašinskas ne
turėjo paruošęs raštiško ra-j 
porto, o tiktai pabrėžė tai, j partijos ir Jaunųjų Komunistė' 
kad ėjęs savo pareigas, kaip Lygos. Visi kalbėtojai \garai? c į 
jas apsklembia konstitucija, atliko savo užduotis. Draugėj4 
ir dirbęs organizacijos nau
dai šulyg savo išgale. I

Geras Sekretoriaus 
Raportas

Seka raportas sekreto
riaus Gasiūho.
Centro Sekretorius, 
per du pastaruosius metus;! 
dirbęs, galima sakyti, aud
ringiausiais organizacijai 
laikais, patiekė visapusį ir munistų Partijos sekcija re.ų-. 
platų raportą, kuris seka: jgia pikniką Wood Island Par- ,

WORCESTER, MASS.
Priešfašistiiiė demonstracija 

prie miesto rotušės buvo bir
želio 24 d., 2 vai. po pietų.; 
Darbininkų . prisirinko gana 
geras skaičius, daugiau kaip 

j 2000. Kalbėtojai buvo nuo 
į" j Bedarbių Tarybos, KomUnistų

ridaea (?) K. P. kalbėtoja;nu- 
maskavo geltonosios spaudoj 
reporterius ir jų" laikraščius,' ' 
kaip jie meluoja per akis, kaHcl 
tik apie šimtas simpatikų bUvęl’J' 
21 d. birželio demonstracijoj' 
už piniginę pasąlpą bedar- 

Jis, kaipo biams. O kas tie virš 3,500 ar 
dirbęs<tai vien komunistai!

Prakalbos gerai pavyko. * r
Bedarbis. .

Gerb. Draugai Delegatai: —
APLA 23-čio Seimo, įvy

kusio birželio 14-15-16, 1931 
m., vienbalsiai užtvirtintas 
eiti Centro sekretoriaus pa
reigas per praėjusius du me
tus, pradėjau tą man paves
tą atsakomingą darbą liepos 
1, 1931. Su liepos 1, 1933 
sueina lygiai du metai, ir to
dėl už tuos du metus, nors 
labai suglaustoj formoj, iš
duodu savo veikimo rapor-

WORCESTER, Mass. — Ko-

ke liepos 9 d. Piknikas atsi
darys prieš pietus; programa 
prasidės kaip 2 vai. po pietų; 
Bus keli kalbėtojai, finų dar
bininkų sporto grupė, įvairių 
tautų muzika ir visokių pa- 
marginimų: “ball games”, vi
sokie praizai už pasižymėji
mus; taipgi bus įvairių valgių, 
italijoniškų spagetų, įvairių 
gėrimų, gal ir italijoniško vy
no, kaip kad girdėjau; šaldy
tos Smetonos, visokių ledinių 
saldainių ir tt.

Kas gerbia ir brangina Ko
munistų Partiją, bet Jei tulų; 
priežasčių negali būt jos na
riais, tai yra prašomi atsilan
kyti kaipo simpatikai ir pą- 
remti Kom. Partiją. '< 7 . ; ,

Brangūs draugai sinipatikkijJ ' 
jūs žinote, kad šiandien ei’na- 
aštriausia kova darbininkų su :; 
kapitalistais; kapitalizmas, ku-v’ 
rį bosai lopo visokiais • Idpaisr • 
ir gelbėja visokiais būdais, vis' 
tiek nesulaikomai griūva. • 

Komunistų Partijai1 ’• varyti

Visų pirma tenka pasaky
ti, jogei 23-čias Seimas, už
dedamas man tokį svarbų 
darbą, nutiesė ir liniją, ku
rios laikydamasis aš turė
jau tą darbą vest. Toji lini
ja pilnai išreikšta Seimo 
priimtose rezoliucijose. To
dėl visados turėjau atsižiū- ______ v ___
reti, kad iš to Seimo pra- darbą pirmyn labai sutrukdo 
vestos linijos neiškrypus.

Tos vienbalsiai Seimo pri
imtos rezoliucijos aiškiai nu
sako, jogei APLA, kaipo pa- 
šelpos ir kultūros draugija, 
susidedanti iš darbininkų, 
privalo bendrai darbuotis su 
sąmoningais darbininkais ir 
jų organizacijomis, Komu
nistų Partijos vadovybėj; mėj užrųušta trys ŽH|o 
eiti prie vienybės su Lietu- orlaiviiiinkąs ir du pasi 
vių Darbininkų Susivieniji- riai.

veikimą stoka fina’nsų. Taigi, 
kas gyvas, dalyvaukite šiame 
Partijos parengime. Važiuo
jant į jį, paimkite Hadwm 
Park gatvekarį; tik 10 centų 
nuvažiavimas.

Kviečia Pikniko Rengėjai. •

TRYS ŽUVO NELAIMgj
CRESCO, Iowa.—Birželio 

26 d. čionai orlaivio nelai-
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Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu

BETHLEHEM, PA.
i I
I < . ------------- ,
Šis Tas iš Mūsų Nederlingo

Klonio

Johan Biuchner
(Tąsa)

Provokacinė Diversija
Neretai policija griebiasi ir taip vadi

namos provokacinės diversijos, kuri kar
tu su politine provokacija lošia didžiau
sią rolę kovoj su revoliuciniu judėjimu. 
Pavyzdžiui, iš keftų žmonių sudaro orga
nizaciją su revoliucine programa. 1920 
m. Anglijoj buvo policijos streikas pana
šus į tą judėjimą, kuris nesenai buvo 
tarp Anglijos jurininkų Invengardene. 
Anglijos vyriausybė ypatingai buvo su
sijaudinus tuo streiku. Po to Inteligence 
Service organizavo savo sąjungą. Su 
pagelba tos sąjungos Inteligence Service 
agentai iššaukė antrą streiką, sudaužė 
jį ir tuč tuojaus paliuosavo visus daly
vius streike.

Galima nurodyt dar ir tokį politinės 
diversijos pavyzdį. Šalyse, kur slaptas 
judėjimas, žvalgyba išstoja kartais dar 
gi į rinkimus po komunistų vėliava su sa
vo sąrašais, kad tokiu būdu įlyst į prieš 
rinkiminę komunistų kovą; išleidžia “ko- | 
munistinius” laikraščius konfiskuotu 
šriftu ir t. t.

Labai dažnai žvalgyba griebiasi tokio 
politinio diversijos metodo: areštavus vi
są organizaciją, žvalgyba ištisais mėne
siais veda jos vardu susirašinėjimą, rašo 
pranešimus, susineša su užsienio atsto- ■ 
vais ir t. t.

Kaipo ‘panašios diversijos pavyzdį karo 
šnipavimo srityj galima nurodyti į se
gantį Atsitikimą. Yra žinoma, kad laike 
imperialistinio karo Inteligence Service 
sistemačiai siuntė telegramas apie Angli
jos laivyno stovį, užšifruotas tokiu šifru, 
kurį lengvai galima buvo iššifruot. Vo
kiečiai, žinoma, susigaudavo ir iššifruo
davo tas telegramas, tikėdami toms ži
niomis, kurios buvo jose pranešamos. Re
zultate Anglija išlošė mūšį ties Jutlandu. 
Savo eilėj Vokietijos žvalgyba, pagrobus 
ir nužudžius 20 Franci jos šnipų, pasiųstų 
iš Šveicarijos, tą faktą paslėpė ir ilgą lai
ką vedė nužudytų vardu susirašinėjimą 
su Franci jos žvalgyba.

Galima nurodyti dar tokį pavyzdį: Ja
ponijos žvalgyba, likvidavus pas save 
vieną revoliucinę organizaciją, tos orga
nizacijos vardu palaikė ryšius su jos at
stovu užsienyj tol, kol neišsitikino, kad 
daugiau jau ji nuo jo nieko negali suži
not. Tuomet jį iššaukė pas save ir ten

areštavo. Toki žvalgybos politinės di
versijos pavyzdžiai, kaip dirba klasinis 
priešas.

šnipavimas Įmonėse

Didelę reikšmę dabartinėse sąlygose 
turi šnipavimas įmonėse.

Pamatine šnipavimo įmonėse vysty
mosi sąlyga, tai beteisė padėtis darbinin
kų kapitalistinėj įmonėj, tai baisus masių 
skurdas prie kapitalizmo, tai—demorali
zacija, kurią neša į darbininkų tarpą so
cialdemokratija. Raudonųjų įmonių ko
mitetų silpnumas, viso komunistų darbo 
silpnumas įmonėse lengvina priešui su
daryt šnipavimą įmonėse.

Į komunistų darbą organizavime savo 
kuopelių įmonėse, į revoliucinio ūpo augi
mą darbininkų klasėj buržuazija atsako 
sudėtingo ir įvairaus šnipavimo tinklu 
įmonėse. Kartais policija sudaro dargi 
ištisas kuopeles įmonėse. Taip daro Ita
lijos-fašizmas. Juos kartoja Chang Kai- 
shekas Chinijoj. Visas fašistinis prof
sąjungų aparatas Italijoj sudaro savimi 
šnipavimo organizaciją įmonėse. Ypatin
gai tokiu būdu buržuazija nuo komuniz
mo ligos saugoja savo karo pramonę, 
chemijos įmones, geležinkelius ir t. t.

Kokios šnipavimo rūšys labiausiai išsi
plėtusios įmonėse? Visų pirma policijos 
šnipavimas. Įmonėse yra taip vadinama 
“verkpolicija”—organizacija, kuri seka 
darbininkus. Kiekvienoj įmonėj yra dar 
gaisrininkų komandos, kurios taipgi už
siima šnipavimo darbu.

Antra, yra šnipai nuo samdytojų ir 
direkcijos.- Visa administracija: direkto
riai, cechų užveizdos, meistrai ir t. t., 
daugumoj atsitikimų įeina į šnipavimo 
sistemą įmonėse. Taip amerikiečiai pa
statė šnipavimą savo naftos įmonėse Ru
munijoj, kur šnipų pareigas eina jų mei
strai.

Milžinišką rolę šnipavimo organizaci
jos darbe įmonėse lošia reformistinių 
profsąjungų ir socialdemokratų partijų 
aparatas. Paprastai reformistinis komi
tetas įmonėj tur atviras duris į direkto
riaus kabinetą. Kartu su direkcija jam 
rūpi sudaužymas revoliucinio judėjimo 
įmonėse, kartu su direkcija jis nustato 
kovos priemones prieš revoliucinį darbi
ninkų ūpą.

(Daugiau, bus)

Kaip visuose industrijos cen
truose, taip ir Bethleheme — 
Steel Works fabrikai uždaryti, 
jų vartus puošia žolė, o ma
šinas — rūdys.

Nors išnaudotojai nuo kož- 
no stogo rėkia per savo spau
dą ir radio, kad viskas gerėja 
(gal tik jų bedugniame kiše- 
niuje), bet realis gyvenimas 
šuoliais maršuoja kitu keliu. 
Pragyvenimo kainos, ačiū in
fliacijai, kyla; algos kramto
mos; mašinerija (bent vieto
mis) tobulinasi ir bedarbių 
armija didinasi. Pavyzdžiui, 
žiūrint1 kad ir: j tuos našlės 
skatikus, į pašalpų “slipus” 
—jų skaitlinės-numeriai neina 
žemyn, bet skurdo kopėčiomis 
augštyn. . < ;

Broli ir sesute, ką tas rodo? 
Ar išnaudotojai ausis kruti
nančiais melais pasotins tavo 
ir mano alkaną šeimyną? Ai
tas 25-tas nuošimtis“ degančios 
medvilnės, tyčia padegtos, kad 
pakėlus kainą ant likusios, su
šildys tavo ir mano nuplyšu
sią šeimyną? Kas daryti, kad 
pastojus kelią tam barbariz
mui ?

Mes turime organizuotis į 
klasiniai sąmoningų darbinin
kų organizacijas. Glauskimės 
prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, prie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos.

Kom. Partijos, TDA ir ALD 
LD kuopos gyvuoja ir pas mus 
Bethleheme. Nors sklokinin- 
kai buvo numarinę mūsų Li
teratūros Draugijos 93 kuope
lę, dabar ją pavyko atgaivin
ti. Ačiū už pasidarbavimą są
moningiems draugams. Jau 
turime ir čarterį.

Draugas Petraitis sako, “ne
noriu būti cąru ką nors tarti 
vardu ; septynių narių.” .Drau
gai ir draugės, paduokime vie
nas kitam ranką. Jeigu kas 
buvo ar yra blogo,’ taisykime. 
Šalin ignorantiškumą!

Kaip šio dienraščio skaity
tojams žinoma, liepos 2 d. su
važiuos į “Laisvės” pikniką 
Brooklyne daugybė solidariš- 
kų draugų ir draugių iš toli
mų kolonijų; o liepos 3 dieną 
atsibus Literatūros Draugijos 
ir Lietuvių Jaunuolių Naciona- 
lis Suvažiavimas/

Vienas draugas bethlehem- 
ietis skris į pikniką su savo 
“Krasinu,” kuriame tilptų ma
žiausia 6 jaunuoliai. Manau, 
kad šis draugas neloš Dariaus 
ir Girėno rolės.

Kandidatas j Klasių Kovą.

Conn., po vadovyste jaunų en
ergingų vadovų duos puikią 
dainų programą. Abudu cho
rai žada vienas kitą “subyty- 
ti.” Turėsime progą būti liu
dininkais, kuriam chorui pir-' 
menybė prigulės.

4) LDS jaunuolių “tymai” iŠ Į 
New IJaven ir Bridgeport loš 
“baseball’ę”. čia irgi naujas 
ir patraukiantis programos ka- 
valkas ne tik augusiems, bet 
ypatingai jaunuoliams.

5) Muzika šį kartą tai jau 
bus geriausia, šokėjams nebus 
laiko nei prakaitą nusišluosty
ti. Rengiamasi ir dauginus 
naujo pridėti prie programos, 
bet komisija dar laiko slapty
bėj.

'fodel patartina visiems 
draugam ir simpatikam reng
tis prie šio išvažiavimo išąnks- 
to — busais, trokais, mašino
mis. Šį kartą pasilikimas na
mie būtų didelė skriauda, vie
na, kad taip įdomios progra
mos nepamatytumėt; antra, 
neprisidėtumet prie tos visos 

Iškilmės, kokia čionai atsibus.
Vietiniams komisija yra net 

I ir transportaciją prirengus; 
į tad išsikalbėjimo negalės bū
ti, kad, girdi, sunku vieta pa
siekti.

O vieta Helmavich Grove 
yra jau daugeliui žinoma, nes 
pernai ten buvo apskričių iš
važiavimas.

Komisija prisirengus, kad 
nors lytų ar snigtų, o išva-1 

jžiavimas tikrai įvyks. Todėl 
oro gerumo nepaisykit, bet 

jrengkitės visi dalyvauti, ir aš 
tikrai ten būsiu. 1

Kelrodis: Iš Bridgeporto 
važiuoti N. Main St. iki bu- 
sų stoties 13; tada sukite po 
kairei: tenai išvažiavimas.

Darbininkas.

WORCESTER, MASS.

Priešfašistinis Komitetas lai
kė susirinkimą birželio 20 d. 
Apsvarstyta bėganti reikalai. 
Buvo atstovas nuo Bedarbių 
Tarybos, drg. Grossman. Jis 
paaiškino, kad įvyksta demon
stracija prie miesto rotušės 
birželio 21 d. už pašalpą be
darbiams, kad mokėtų jiems 
pinigais; dabar jie gauna 
“voucherį” (popiergalį) į tam 
tikras krautuves, kur miesto 
ponai varo graftišką šmugelį. 
Tai Bedarbių Taryba, matyda
ma, kad bedarbiai priversti 
dirbt miestui po dvi dienas už 
mizerną “voucherį,” ir šaukia 
demonstruoti.

šituo klausimu priešfašisti
nis Komitetas nutarė pasiųst 
miesto gaspadoriui tris laiš-

Trečias Puslapis D t
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vaut masiniąi ir kreiptis į ! pasidarys.
draugus, kad paremtų finansi-! Priešfaš. Komit. Koresp.
iriai padengti išlaidas, kokios A. J. Ruseckas. _

“LAISVIS" PIKNIKAI
P

ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
Ulmer Park, Foot of 25th Avenue.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass.,
♦ Kur Yra Ir Puikios Maudynes

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (August)
Valley View Park, Inkerman Pa.

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

Philadel piliečiai skiria tris dovanas t

PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00 
Nuo Thornton-Fuller Co., 

1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa.
Tai bus pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50 
Dovanojo John Bakenas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75
Padovanojo L. Dubrow & Sons, Inc., 420 South St., 
Philadelphia, Pa. bus trečia dovana
Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkės ir 'kiti talentai

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

Prašome draugijų, augšciau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” piknikuose.

“Laisves” Administracija.
—M——————H

BEDARBIO PARAGINIMAS RAŠYTI 
ŽINIŲ IŠ DIRBTUVIŲ

Pas mus, draugai, yra daug lygomis; kokie žiaurūs yr i
apsileidimo. Dauguma drau- bosai; kiek ten išviso darbi-
gų dirba šapose sunkiausiose ninku dirba, ar galima su ki-
sąlygose, bet į darbininkiškus 

kraščius visai nieko nepara-

'patingai šiuo krizio laiku, 
kalbėk bent su vienu dar- 
nku,, tai didžiausias nusi- 
dimas—kaip bosai juos 
’.doja, kokios sunkios są- 
.: mokestys numuštos, 

oę valandos ilgos, perse- 
ujimas ant kiekvieno žings-

tais darbininkais kalbėtis nors 
laike pietų ; o gal būtų galima 
uniją suorganizuoti; gal reikė
tų lapeliai išleisti ir padalinti 
tarp tų darbininkų—jų šapos 
reikalais ?

Šitokiais raštais ne tik laik
raštį paįvairintumėt, bet tas 
būtų mums visiems ant nau
dos; geriau galėtume susipa
žinti ne tik su kitais darbinin-

galima pakęsti. Nekurtose 
dirbtuvėse darbininkai, nepa- 
kęsdami darbo sąlygų, išeina 
j streiką, net neorganizuoti 
būdami; ir mūsų draugų bei 
simpatikų tenai dirba, o hie- 

I kam nieko apie tai neprane- 
' ša; ir tokiu būdu streikas bū- 
I na ncpasekmingas.

Taip apsileisdami, jūs, drau- 
I gai, duodate progą visokiems 
i žalimams streikus sudemorali-

BRIDGEPORT, CONN.
Žinios apie Apskričių 

Išvažiavimą
Kaip jau žinoma, 4 Conn, 

valstijos darbininkiškų organi
zacijų apskirčių yra rengia
mas išvažiavimas liepos 9 d. 
š. m. Helmavich Grove, North 
Main St., Bridgeport, Conn.

Teko patirti iš komisijos,

kus: 1) nuo Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų B.D.; 2) nuo Aido 
Choro; 3) nuo Priešfašistinio 
Komiteto,—kad miesto gaspa- 
dorius priimtų Bedarbių Tary
bos reikalavimus.

Išrinkta trys atstovai prisi
dėt prie demonstracijos ir pri- 
duot miesto ponam reikalavi
mus. Taipgi nutarta prisidėti 
prie tarptautinės priešfašisti- 
nės dienos 24 birželio, daly-

aio; rodos, tai tikra baudžia
va., Bet ar jūs, draugai, apie 
i^i’parąšote į laikraščius? Ne.

sYra daug draugų, kurie val
do plunksną gana mikliai ir 
galėtų daug aprašyti, bet ot 
sau tingi ir tiek, arba taip sau 
dykai laiką praleidžia, nieko 
neveikia/ lyg taip būtų ge
riausia.

Tai, draugai, negerai; šiuo 
momentu šitaip sėdėti negali- 

rmHa kas nors veikti.
I* sav0 šanos anie

Lok’ 
darba dirbate, kokią mokestį 
gaunate; ar kiti darbininkai 
patenkinti tenai esamomis są-

kais, bet ir patys išmoktume 
sėkmingiau kovoti prieš išnau
dotojus.

Taigi, draugai, meskite tin
ginį į šalį, ir rašykite kores
pondencijas iš dirbtuvių.

Dar vienas žodis. Nekurie 
draugai nusiskundžia, kad: jei 

!gu aš rašysiu iš savo dirbtu
vės, tai gali kas paskųsti bo
sui, ir išvarys mane iš darbo.

Tai netiesa, draugai. Niekas 
tokiu įrodymų prieš jus nega- 
u turėti. Galite rašyti po sla- 

" /'v’rUi’i o redakcija niekam 
neišduoda tikrų vardų; tad 
nėra ko bijoti nustoti darbo.

O kaip dabar yra, tai ne

zuoti. O kada jūs rašysite iš 
dirbtuvių, tai mes žinosime te
nai sąlygas ir jums pagelbėsi- 
me iš lauko pusės; nesvarbu, 
anksčiau ar vėliau, bet jums 
pagalba bus suteikta.

Taigi prie darbo, draugai, o 
pasekmės galima užtikrinti, 
kad bus.

Bedarbis.

Nupigino Krasos Ženklelius 
del Vietos Laiškų

Jungtinių Valstijų paštas 
praneša, kad nuo liepos 1, 
1933, visiems vietiniams lai-

kad rengiasi prie išvažiavimo 
su pilna energija., Programą 
rengia tokią, kad dar niekad 
Conn, organizacijos tokios ne
turėję.

Išvažiavimas prasidės 11 v. 
dieną'. . ;

štai kokia bus programa:
1) Prakalbas pasakys geri 

kalbėtojai lietuvių ir anglų 
kalbomis augusių ir jaunuo
lių klausimais. 2) Vilijos Cho
ras iš Waterbury, Conn., sulos 
veikaliuką “Kova prieš Badą.” 
Lošimas bus masinis, taip kad 
visi išvažiavimo dalyviai daly
vaus tame lošime. 3) Vilijos 
Choras iš Waterburio ir Dai
nos Choras iš New Haveno,

WORCESTER, MASS.

LAWN PARTY
Rengia LDSA 2-ra Kuopa 

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

ANT OLYMPIA PARKO 
Įžanga 25 Centai

Visa nauda bus skiriama jau
nuolių mokyklai

Kviečia Visus Komisija
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f Mūsų Specializacija yra Moksliškas
f Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių
t ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ(O | Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
? visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
i mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vieloj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

° Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare.
’’ Penktadienį iki 5 valandai vakare.

t DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 1 Ji vision Ave., Brooklyn, N. Y.
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škams miestuose užteks 2 
centų krasos ženklelio, vie
toj iki šiol buvusio 3 centų. 
Laiškai, kurie siunčiami į 
kitus miestus, pasilieka su 
tuo pačiu 3 centų ženkleliu.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT • j

JUOZAS KAVALIAUSKAS

OI

Laiminėtas Graborinj
Pennsylvania ir New Jer- 

»ey 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 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone*—Main 1417
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|Vak. Amerikos Lietuvių Piliečių, Kliu- 
|bo svetainėj^ 376 Bradiyay So. Bos
ton.

Komisija
(152-154)

'T

Ketvirtai, Birželio 29, 1933

(Tąsa)
—Taip, aš žinau tave, Paulyte; mudvi 

dirbome jau ne mažai laiko,—atsakė Da- 
ša, nepakeldama galvos.

žyti, o kitas saugoti, kaip savo. Kaip tu 
žiūri į mūsų galvas, ar reikia jas sudaužy
ti?

Valymas
Paulina savo vieneto susirinkime negalė

jo būti laike valymo del ligos; tai buvo vie
name susirinkime su Sergiejum. Susirin
kimas atsidarė svetainėje. Buvo daug žmo
nių. Komunistai sėdėjo dviejose pirmuti
nėse eilėse, o bepartyviai—užpakalyje... 
Glėbas buvo trečias valymo komisijoj na
rys. Lempos švietė aiškiai. Kiti komisi
jos du nariai buvo svetimi ir abu apsiren
gę raudonarmiečių drabužiais. Vienas iš 
jų nuolatos šypsojosi, o kitas atrodė be ga
lo rūstus ir perveriančiai akimis vedžio
jo...

—Baisus, tas visiems kelines nuaus,— 
pasigirdo minioje.

—O velnias jus žino! Štai jūs sukvietete 
žmones, ir kas žino. Labai daug visokių 
biurokratų ir komandierių, nors gatvių ša
likėlius grįsk.

—Drauge Savčuk, nustok nesąmones kal
bėjęs,—tarė atsistojęs Glėbas.—Ar nežinai 
tvarkos?

—Nutilk ir tu, velnio vaike!—suriko 'Sav
čukas, atsiremdamas pilvu į stalą.—Ąš tau 
ne kokis vaikas mokinti.

—Drauge Čuinalov, kodėl neleidi kalbėti? 
Savčukas teisybę sako!—šaukė vieni.

—O kodėl jis nepasigiria, kaip mušdavo 
savo žmoną, Motią?—rėkė moterys.—Tai 
tokis iš jo komunistas!

—Visi vyrai yra arkliai! Toki jau jie šė
tonai! Nori ant moterų ponais būti!...

—Netiesa! Netiesa!—šaukė atsistojus 
Motia.—Jeigu mušė, tai reikėjo. Jūs visos

1 nevertos jo apsiavo pado! Jus visas rei- 
Komisijos narys pašaukė Gromadą. Gro-jkia mušti, mušti! Jūs visos pradėjote iš- 

1":...........prisirito prie stalo tvirkauti. Et!...
—Motia, o kur Savčuko apsiavų padai? 

Jis basas! Ho-ho-ho!...
Paulina sėdėjo kartu su Sergiejum ir 

šypsojosi...
—Draugas Sergiejus Ivaginas, sekamas!
Sergiejus atsistojo prie stalo. Vienas iš 

svetimųjų pervedė akimis ir užklausė:
—Ar tai jūsų brolis pulkininkas sušaudy

tas už kontr-revoliucinį veikimą? Ir ar 
tankiai jūs jį matydavote pirm to?

—Taip, tai mano. Mačiau du kartus: 
vieną kartą prie mirštančios motinos lo
vos, o antrą—kada mudu su draugu Glėbu 
sugavome jį leidžiant signalines ugnis.

—Kodėl jūs nepagalbėjote areštuoti jį po 
to, kada jūs jį pirmu kartu matėte?

—Nebuvo jokių įrodymų.
—Kodėl jūs nepasitraukėte kartu su 

Raudonąja Armija 1918 metais, o pasiliko- 
te su baltaisiais? Argi jums buvo koki lai
davimai, kad jie jus nesušaudys?

—Nebuvo, koki gi galėjo būti užtikrini
mai. O bėgime nemačiau jokio išrokavi- 
mo, ir baltųjų užpakalyje buvo galima 
veikti.

—Bet jūs tada nebuvote komunistas? Su
prantama ?

—Kas suprantama? Kaip galima supras
ti šį jūsų klausimą?

—Drauge, nėra mano pareiga atsaky- 
neti į jūsų klausimus. Mes turime ne dis
kusijas. Gali eiti...

Sergiejus nuėjo linkui durų. Paulina

BALTIMORE Wį>.
Puikus darbininkų piknikas' įvyks 

4-tą d. liepos (July), ant Charm
wood ūkės, šis piknikas yra rengia
mas visų darbininkiškų organizacijų 
paramai Komunistų Partijos. Bus 
puiki programa ir daugelis įvairių 
sportiškų žaislų. Grieš šauni orkest- 
tra šokiams, turėsime gero alaus ir 
visokių užkandžių.

Busas išeis nuo 1206 E. Baltimore 
St., tarp 10 ir 11 vai. ryte.

KELRODIS: Automobiliais važiuo
kite Hartford keliu iki privažiuosite 
Green kelią, pasukite po kairei. Pik
niko iškabos nurodys vietą, kur pik
nikas. I ■

(150-152)

WILKES BARRE, PA.
APLA. 51 kuopos susirinkimas 

jvyks nedėlioję 2 d. liepos, 9 va
landą ryto, 325 E. Market Street, 
Wilkes-Barre, Pa. susirinkite visi na
riai ir išklausykite delegato rapor
tą iš praėjusio seimo. Taipgi reikės 
išrinkai darbininkus įvykstančiam 
Piknikui 6 d. rugpiučio.

Malonėkite užsimokėti organizaci- 
užvilkas mokestis.
Kuopos Sekr. P.Masteveckas 

(152-123)

tie geltonlapiai meluoja apie 
SSSR. Aš jam mėginau aiš
kinti, kad tenai1 darbininkai 
dirba su noru todėl, kad tenai 
viskas priklauso darbininkam, 
ir darbininkų rytojus Sovietų 
Sąjungoj yra užtikrintas, ir jie 
tenai laisvi; bet, sakau, tenai 
tiems negerai, kurie prie caro 
valdžios smaugė milionus dar
bininkų, o šiandien anie turi 
dirbti kartu su darbininkais 
del naudos darbininkų tėvy
nes; tai jie už tai ir kaukia, 
kaip vilkai, kad “Sovietų Są
jungoj verstinas darbas;” bet 
tik jiems, o ne darbininkams. 
Sakau, jeigu šiandien paimtu
me čionai amerikos kapitalis
tus, kaip Fordą, Morganą ir 
kitiiSj ar anie nekauktų, kad 
jie priversti 
kad kauktų.

Toliaus aš 
mudu čionai
akmenis, ar mudu nepriversti 
čia dirbti?' Ar tu dar negali 
suprasti, kad čionai yra dar
bas ?

šis miestelis randasi apie 
6 mylios nuo Scrantono, Pa. 
Lietuvių čionai randasi 5 šei
mynos. Laikraščių ateina 1 
“Laisvė” ir 1 “Tėvynė”, o ki
ti tai neskaito, ba nemoka ir 
yra tikybiniai.

Šiame miestelyje dirbtuvių 
jokių nėra, tiktai keletas krau
tuvėlių ir tt. Darbininkai čio
nai neorganizuoti.

Pirmiau, kada darbai eida
vo gerai, tai visi dirbdavo 
Scrantone. čionai angliaka
sių taip pat pusėtinai gyvena, 
bet daugiausia biznierių, ku
rie turi biznius Scrantone; 
taip pat daug raštinių darbi
ninkų ir kitokių amatininkų.

Bedarbių čionai daug pa
gal miestelio dydį, čionai kaip 
ir kitur neva duoda pašalpą, 
bet toji pašalpa tokia mizerna, 
kad su ja gali tiktai gerai ba
dauti.

Čionai pabrėšiu, kokią pa
šalpą gauna mūsų bedarbiai.

žmogus su šeimyna, suside
dančia iš 4-5, gauna 8-nių do
lerių vertės valgių, o pavienis 
Įgauna 5 dol. vertės, reiškia, 
per mėnesį. Tai galite gerai 
suprasti, kaip tie bedarbiai 
gali gyventi, o daugiau nieko 

| negalima gauti. Rendų taip 
j pat nemoka lodei, kad žmo
nes neorganizuoti, negali pri
versti, kad jiems duotų dides
nę pašalpą arba rendas užmo
kėtų. Jau žinau du bedarbiu, 
kuriuos išmetė su šeimynom 
laukan už nemokėjimą rendų.

Dabar mūsų viršininkėliai, 
kurie daugiausia susideda iš 
ku klux klanų, sumanė naują 
skym'ą, kaip geriau išnaudoti 
bedarbius.

Dabar bedarbiai, kurie 
vo tą mažą pašalpą arba 
ris naujas nori gauti, tai
eiti dirbti ant kelių už “byn
zų orderį.” Darbas sutvarky
tas šiaip.

žmogus su šeimyna gauna 
dirbti 10 dienų per mėnesį, o 
pavienis gauna 5 dienas per 
mėnesį. Mokestis po 25 cen
tus už valandą; tai reiškia, 
bedarbis gauna du doleriu' per 
dieną, bet negauna pinigais, 
o maistu.

Darbas nelengvas, nes rei- 
kia sudaužyti didelius akme
nis į mažiukus; kūjai nuo 8- 
nių iki 12 svarų sunkumo. 
Ypatingai vasaros metu, kada 
dideli karščiai, tai tie varg
šai nusidirba, kad vakare vos 
gali paeiti, o daugelis turi ei
ti 3 ir 4 mylias tolumo, 
nusidirbusiam žmogui

dirba? žinoma,

jam sakau, kad 
daužome šituos

jai

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 3 d. liepos, 8 vai. va
kare Lietuvių Kliube, 339 E. 4 St. 
Draugai, malonėkite visi ateiti, nes 
turime daug naujų visokių svarbių 
reikalų, kurie reikės apsvarstyti. At
siveskite naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(151-153)

PITTSBURGH, PA.
Nedėlioję, 2 d. liepos, Locust 

Grove, 880 Butler St., Etna, Pa. bus 
pradėjimas komunistų rinkimų kam
panijos su muzika, šokiais ir pro
grama. Grieš Jazz Orkestrą. Įžan
ga 15c., rengia Workers Cultural 
Club.

(151-153)

susiorganizavo

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Prenešimas Visiems 

Darbininkams!
Ateinantį šeštadienį, 1 d. liepos, 

Komunistų Partija rengia masinį mi
tingą ant atviro oro prieš. Kaki 
shirts, 6-tc vai. po pietelį 2nd ir 
Spring Garden St.

Kaki Shirts tik ką
atvira fašistų gauja puolimai dar
bininkiško judėjimo.j;.; [L

Tuos teforistus' tegali atmiištf *ir 
neleisti jiems įsigalėti tik ♦ stiprus 
masinis solidarumas pačių dfcrtpnin- 
kų. Todėl kiekvieno darbininko pa
reiga eiti į šią protesto demonstra
ciją ir vestis kitus darbininkus, ne
paisant auos.

P.
(152-153)

me-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

jeigu tu nenori dirbti,

it

ga- 
ku- 
turi

SO. BOSTON, MASS.
Laisves Choras kviečia visus Dor- 

chesterio Reedwillio ir Bostono Apie- 
l'enkes Sportininkus, ant Whist Party 
subatojė, July 1 dieną, kaip 8 vai.

Tai 
gana

nes turime labai 
klausimų apkalbėjimui.

Sekretore.
(152-153)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, 'Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

buvo pašaukta prie stalo. Ji atrodė daug sunku. o jeigu neitum dirbti, 
Ji kalbėjo karš- tai neduoda pašalpos; sako: 

tai ir 
; reiškia,

mada, kaip zuikys, prisirito prie 
ir atsistojo. Minioje pasigirdo juokai ir 
patarimai. Glėbas paprašė susirinkusius 
prie tvarkos...

—Draugas Gromada, kokia jūsų pra
eitis?

—Draugai, mano biografija tokia: darbi
ninkas nuo mažų dienų. Kaip mus kapi
talistai išnaudojo, apie tai kalbėti nereikia. 
Patys matote, kad man neilgai gyventi— 
džiova smaugia...

—Kada įstojai į bolševikų partiją?
—Įsikūrus Sovietų valdžiai, apie du 

tai atgal.
—O kodėl nebuvai nariu pirmiau?
—Sunkiai, sunkiai dirbau fabrike.
—Aš klausiu, kodėl vėlai įstojai parti- 

jon?
—Taigi, taigi, aš ir atsakinėju: dirbau, 

H£§upratau, o čia prasidėjo piliečių karas 
ir įsuko, kaip kokiu vandens verpetam Na, 
ir patsai velnias nežinojo, kur tiesa.

—Teisybę sako Gromada! Teisybę!—Šau
kė iš užpakalinių eilių.
» —Ar pas žaliuosius nebuvai?

—Jų tarpe nebuvau, bet į kalnus kasdien 
taip ir eidavau. Taip mes juos aprūpin
davome reikmenimis. Taip bendrai su Da- v sa.

—Reiškia juomi nebuvai, geriau pasivė
linai sėdėti namie ir laukti ramumo?

Gromada jautė, kad tas klausimais kasa
si iki pat jo širdies. Jam pasidarė baisu...

—Gali sėstis,—tarė pirmininkas.—Ar kas 
turite kokių pastabų, kas liečia draugą 
Gromadą?

—Gromada, oh, kokis mūsų veikėjas! 
Gromada parodys visiems, kaip reikia dirb
ti !—šaukė iš užpakalinių eilių...

—Sekantis Savčukas!—tarė pirmininkas.
Savčukas atsistojo prie stalo ir mosuoda

mas rankomis pradėjo:
—Tu drauge, valytojai!, nesąmonių ne

klausinėk iš mano gyvenimo istorijos...
—Kodėl? Tas būtinai reikalinga; iš to 

mes galime spręsti, kas buvai, esi ir kas 
būsi.

* —Prakeiktą mano gyvenimo praeitį pa
likite ramybėje. Kam jums tas žinoti, kad 
aš ir pats nenoriu ją prisiminti... Aš dai- 
lydė ir darau bačkas. Bet dabar negaliu 
dirbti, nes fabrikas stovi. O kada Glėbas, 
šis patsai Glėbas, paleis fabriką darban, ta
da ir vėl gaminsiu bačkas... Dar užrašy
kite, kad nedaviau ramumo ir neduosiu, 
daužiau galvas...

—Kam galvas daužei?—perkirto pirmi
ninkas.

•—Aš tuos velnio padarus bombardavau ir 
bombarduosiu. Svoločiai! Visus naujus po
nus, biurokratus, tinginius... Žulikai!

—Kas žulikai ?
—Sakyk, sakyk Savčuk!—ragino jį iš už

pakalio eilių.
—Pavarykite jį nuo stalo, ką jis ten 

plepa!
—Drauge Savčuk, sakyk aiškiau. Viso

kią galvų yra: vienas ištikro reikia sudali

Tuojau jisai atsako, kad ne. 
Gerai, sakau, jeigu <pe, tai ko
dėl tu negavai bynz.ų orderį 
pirmiau? Bet turi paskaidyti 
šituos akmenis, tai tada gausi.

Patylėjęs vargšas keletą mi
nučių klausė jis manęs: kokius 
tu laikraščius skaitai, kad tu 
taip žinai SSSR? Girdi, aš ir
gi skaitau kasdieną laikraš
čius, bet aš nematau, ką tu 
dabar kalbi. Aš jam paaiški
nau, kad tu skaitai kapitalis
tinius laikraščius, kurie rašo 
prieš darbininkų klasę, o aš 
skaitau darbininkiškus; todėl 
jie man duoda progą suprasti 
teisingai darbininkų reikalus, 
geriau kaip tu.

Klausia tad jisai manęs: 
kur tu gauni tokių laikraščių? 
Aš jam sakau, kaip tik greitai 
gausiu “Daily Worker,” aš tau 
atnešiu; tai galėsi perskaityti, 
tada suprasi, kur tu stovi.

Taip mūsų kalba baigėsi.
Todėl, draugai ir draugės, 

labai aiškiai matyti, kad mum 
reikalinga skleisti angliški dar 
bininkiški laikraščiai tarpe 
amerikonų, o rezultatas bus 
geras: iš jų pradės daugelis 
susiprasti ir stos į darbininkų 
eiles ir padės kovą laimėti.

Akmenų Daužytojas.

SOCBA
BRAND

Royal STURf rO><

—----- .W,.,.,.,'.

B&OV TO SERVt

mažesne, kaip paprastai, 
tai:

Draugai, negaliu toliaus suprasti, ne-■ pašalpos negali gauti; reiškia, 
r> turi eiti dirbti, jeigu nori byn

zų valgyti.
Pabaigus dirbti tas 10 die

nų, tai nuėjus gauti blanką, 
gauni maistą, tai gau-

galiu gyventi ir nežinau, kas darosi, 
vo revoliucija, konfiskavome, kovojome už 
bendrą visuomenę, mūšiai, piliečių karas, 
kalnai lavonų, o dabar ir vėl privatine pre-j už kurią 
kybą! Argi del to mes padarėme revoliuci-1ni atsakymą, kad blankų nė- 
ją ir tiek kentėjome, kad išauklėjus nau
jus buržujus, naujus ponus? Argi tam bu-j^usi;
vo reikalinga revoliucija, kad vėl pirkliai 
apiplėšdinėtų darbo žrųones, kad tuktų nep- 
manai? Mes kovojome,, kraują liejome, mi
rėme tam, kad nukryžiavo jus revoliuciją. 
Kam tada tas viskas? J . ; ; d.

—Drauge, ar jūs nežinote, kad jūsų ši 
kalba yra kalba—kairumo kūdikystės ligos 
išdavas, apie kurią nesenai dėstė draugas 
Leninas? Mes žinome, kad daugelis iš jūsų 
“kairieji” esate nuoširdūs kovotojai, 
jūsų įsivaizdavimas yra lygus kūdikių vaiz
duotei. Jūs nepermatote to, kas būtinai 
reikalinga ir kaip revoliucija privalo plė
totis ir kas reikalinga jos išsilaikymui.'— 
Tas žmogus kalbėjo retai, kaip geležiniu 
balsu, vienodai.—Drauge, jūs veikiate mo
terų skyriuje, jūs vadovė to skyriaus, o 
kalbate toms pat darbininkėms ir ’darbinin
kams tą, kas negalima, kas yra žalinga.

Paulinos drebėjo lūpos. Ji liguistai nu
ėjo nuo stalo. Jai užjaučiančiai atsiliepė 
darbininkai':

(Daugiau bus)

SOVIETŲ KENUOTI PRODUKTAI
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.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos susirinkimas 

atsibus pirmadieni, Julv 3-čią d., 8 
vai. vakare, 995 N. 5th St. Phila, Pa.

Draugės visos stengkitės būti šiam 
susirinkime, nes turime labai svar
bių

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
(Strimelės) (Su Tomeitėmis)CLEVELAND, OHIO

Didelis Piknikas
Rengia 4 vietos kuopos: Liet. 

Darb. Susivienijimo 30 kp., ALDLD 
190 kuopa ir kitos. Įvyks nedėlio- 

l. visiems žino- 
. Dar

že, prie Green Rd., į pietus nuo 
Euclid.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
ivLiuv.HH, j.v .c,... ..a., į į šį pikniką, kur smagiai su draugais
i susipratę, todėl juos kiliai! i>ral?'siy, '<>?> eia sora orkestrą 

• b - ' gries netuviskus ir amerikoniškus
šokius. Įžangą 20 centų y patai.

Kas* norės įstoti Į LDS., galėsite 
įsirašyti už pusęi kainos.

(152-153)

ni; girdi, ateik kitą dieną, tai
. Na, ir prisieina eiti ke- je> 2 d. liepos (July), 

lotą kartų, pakol gauni tą j moję vietoje, Andersono V. G. 
“beans orderį.”

Čionai dąugiausia dirbą 
amerikonai, bet jie labai m<i-

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

gosnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
lengva išnaudoti. Man ten be
dirbant su jais, teko kalbėti fell 
keletu, ir mėginau sužinotį, 
kaip kuris mano. Bekalbant 
su vienu, kuris pasigyrė, kad 
buvęs pasauliniame kare, tai£> 

bet Į pat buvęs sužeistas ir negau
na iš valdžios jokios pašalpos, 
bet turi akmenis, daužyti, kad 
gauti nors tą bynzinę pašal
pą,—-man užėjo ant minties 
kad kaip nors užvedus kalbą 
apie Sovietų Sąjungą. Na, ir 
pradėjome kalbėti.
į .Tudjauš? jiįsai sako,, kam tu 
taip giri tą SSSR? “Tenai 
darbininkai priversti dirbti.”

Man užėjo juokas, kad tas 
vargšas taip kalba. Aš sa
kau jam, kad tas, ką tu ma
tai “Scranton . Times” arb$a: 
“New York Ąrpepcanę,” j

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

San Francisco, Cal.

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

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

B SE5
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WORCESTER, MASS.-SIAUCIU STREIKAI
Čia sustreikavo net penkių 

čeverykinių dirbtuvių darbi
ninkai, nepakęsdami išnaudo
jimo iš bosų pusės.

Nors ne visose tose šapose 
buvo unija,' bet abelnai darbi
ninkai laikosi gerai.

Tuojaus pribuvo ir Ameri
kos Darbo Federacijos feike- 
dai-vadai, ir norėjo pasigrobt 
streikų vadovybę į savo ran
kas. Bet mūsų draugai irgi 
nemiegojo; jie suspėjo j laiką 
darbininkams išaiškinti tų po
nų parsidavimą bosams. Mūsų 
draugai patarė darbininkams 
irpti ' streiko vadeles patiems 
i s&vo rankas ir važiuoti iki 
galb, iki laimėjimo,—ką dar

bininkai ir padarė. Jie nuta
rė masiniai pikietuoti ir iš
rinko streiko komitetą iš pa
čių darbininkų. O tas labiau
sia nepatiko Darbo Federaci
jos feikeriams. Jie net kolio- 
ti pradėjo eilinius narius už 
“sauvaliavimą;” bet jiems tas 
negelbėjo.

Darbininkai pažįsta vilkus 
avies kailyje.

Manoma dar iššaukti ir ki
tų šapų darbininkus į streiką.

Kaip pasiseks toliau, para
šysiu vėliau.

Šiuom tarpu streikuoja virš 
tūkstančio darbininkų.

Bedarbis*

į taip trumpą laiką ir jau iries 
irgi trauksim buSais, bet daūg 
ir i automobiliais.. Nereiks tų 
baikų, draugai, kad Water
buris pasiliktų užpakalyj.

Raudono Fronto Kareivis-

SPRINGFIELD, ILL
Iš LDS ir Jaunuolių Veikimo

LDS 29 kuopa pereitame 
susirinkime birželio 4 d. nusi
tarė surengti pikniką. Tai bus 
pirmutinis čia šių metų LDS 
piknikas, kuris įvyks liepos 
(July) 9 d. Coral Gables ar
ba, kaip vadina, Riverview 
Parke.

Draugai ir draugės, nepa
mirškite to svarbaus pikniko; 
pasakykite apie jį ir savo

ALDLD 1-mo Apskričio 
Konferencijos Tarimai

Apskritys turėjo pusmetinę 
konferenciją birželio 11 d. 
“Vilnies” svetainėje, Chicago, 
UI.

Konferencija padarė keletą 
švarbių tarimų organizacijos 
reikaluose, kaip tai, knygų

želio 25 d., Kvedaro darže, 
prie 115-tos ir Archer Avė. 
Šį pikniką kuopiečiai turėtų 
paremti sutraukiant daug pu
blikos, kad padarius keletą 
dolerių pelno delei delegatų 
padengimo kelionės lėšų į al- 
diečiu suvažiavima. v *.

Vasys.

WATERBURY, CONN.
leidimą sumažinti ir jų vietoj : Komunistų Partijos 
leisti brošiūras dienos klausi-1 
mu, kad pasiekus plačias dar-■ 
bo mases su literatūra, nes iki 1 
šiol daugelis ALDLD narių 
nepajėgė didelių tomiškų kny
gų perskaityti; jie laikė ir lai-1 

į ko tokias padėtas knygas len-i 
tynose; o išėjusios brošiūros 
dienos klausimu bus galima 
išparduoti po 5 centus ar 10 ■ 
centų .kas pasieks plačią dar- j 
bo masę.

Tai viršminėtą turima ~ 
kritys siūlo ALDLD ca nona-; 
liam suvažiavimui 
venijne.j.

Taiį>g’ Pirmas 
duoti? sumanymą 
mui, kad duoklės iš 
tų koieki uojamos 3 
Įmetus p. 50 centų ; 
-galės’ncę prieiti prie 
dari inir.\ų masių, ir organiza
cijai bus pamatas augimo.

Dabar apie delegatų rinki
mą i mūsų organizacijos su-; 
važiavimą, Nuo Pirmo Aps- Į 
.kričio išrinkta šie draugai: A.; 
Aimanavičius, M. Klebonas ir 
V. Andrulis, jeigu jis galės iš
važiuoti, nes Andrulis yra la
bai užimtas organizacijų rei
kalais ir pačiu dienraščiu 
“Vilnim.”

Chicagos ALDLD kuopos 
renka delegatus. Jau turi 
juos 19, 86 ir 79 kuopos ir, 
kiek girdėti, kitos kuopos ir 
neąpsileidžia, renka delega
tus, taip kad Pirmas Apskritys 
pasirodys skaitlingas delega
tais suvažiavime.
\ Drg. A. Aimanas. Apskričio 
prganizatorius, išdavė raportą 
iš apskričio veikimo ir kuopų 
ątovio. Po jo raporto prasi
dėjo diskusijos ir kritika aps
kričio komiteto, ypatingai už 
debatus su skloka, kad nevy
kusiai buvo vedami. Bet komi
tetas atsakė, kad negalėjo ki
taip su debatais padaryti, kaip 
tik eiti į pruseikinių mitingą 
iy juos kritikuotį, nes kitaip 
jie bėg# hųp debatų.

Drg/ ’ Bagdonas, ’ apskričio 
finansų, kontrolės komisijos 
narys, davė finansinį raportą. 
Atskaita parodė, kad Apskri
čio ižde randasi apie 1 
su centais ir dar buvęs Apskri-1 
Čid iždininkas V. Linkus yra čius žiūrėti, ypatingai finansų, 
skolingas 
Kada jis 
žinios.

Draugė 
nuo LDS 
portą, kad jaunimas yra orga
nizuojamas ir priminė, kad 
reikia lavinti darbininkiško su- 
pratirw? jaunimą. Yra organi
zuojama mokykla, prie kurios 
reikia prisidėti finansiniai ir 
leisti jaunuolius mokintis. 
Taipgi pranešė, kad LDS jau- 

. nųotiai turės savo nacionalį 
suyažiavimą Brooklyne.

Dabar yrą rengiamas ALD 
Apskričio piknikas bir-

Piknikas
“Kova prieš Badą” Scenoj 
Jaunuoliam Marksistinė Le- 

' ninistinė Mokykla—Busais i 
“Laisvės” Pikniką

Birželio 25 d. įvyko Kom. 
Partijos 15-to distrikto pikni
kas; buvo gyvas, smagus. Pro
gramos išpildyme, apart pra
kalbų, dainavo Vilijos Choras. 
Prisieina atžymėti, kad cho
ras šį kart stebėtinai gerai su
dainavo; tai retas atsitikimas 

• pPS-|benc kokiam chorui lauke taip 
l" i vykusiai sudainuoti. Už tai 

piavcsti gy jravo taip daug aplodismentų 
nuo publikos. Puikiai daina- 

i vo ir Vyrų Kvartetas.
Veik iš visų kolonijų būriais 

f matėsi sąžiningų Kom. Parti
jai draugų ir rėmėjų. Tik iš 
į Hartfordo nesimatė draugų. 
fNeuždyka hartfordiečiams da- 
iro užmetimų nedraugiškume 
ir saumylystėje. Reikėtų ben- 
driškumo ir draugiškumo.

“Kova prieš Badą”

Vilijos Choras suvaidins 
j masinį veikaliuką “Kova prieš 
Badą.” Scena United Chari
ties įstaiga; vaizduoja, kaip 
tos įstaigos šelpia baduolius 
bedarbius. Bus sulošta apskri
čių piknike liepos 9 d., Bridge
port, Conn.

Jaunuoliams Mokykla

Eina prisirengimai marksis- 
tinei-leninistinei mokyklai, bet 
dar prieš pabaigą prisirengi
mų daugiau energijos ir ga
bumų reikėtų.

Šiame darbe turėtų ne vien 
komisija rūpintis, bet visi kla
siniai sąžiningi draugai. Taip 
pat ir tėvai visi, kurie turite 

Į jaunuolių nuo 14 ir augščiaus 
metų, privalo susirūpinti; ypa
tingai Waterbury mokinių 

■ (vietinių) turėtų būti skaitlin- 
iga. Čia yra daug klasiniai 
susipratusių lietuvių darbinin
kų, kurie turi jaunuolių; tai 
būtų dideliai nesmagu ir pa
tiems draugams tėvams, jei jų 
vaikai-nėsirastų toje mokyklo
je. Taipgi ir visos ,kolonijos 
turi pasmarkinti darbą sukėli- 

,me finansų ir pristatyme stu- 
^23 dentų.

Nereikia vien į waterburie-

draugams. Bus saldžiausių gė
rimų ir gardžiausių užkan
džių. Šokiai prasidės 6 vai. va
kare; tęsis iki 12 vai. 10 in
strumentų Venetian Serena- 

, ders Orkestrą grieš visokius 
šokius seniems ir ją.uniems.

Pelnas skiriamas draugams 
negalintiems užsimokėti į LDS 
mėnesinių mokesčių, — idant 
palaikius juos nesuspenduo
tais.

; Dar sykį pakartosiu, nepa- 
imirškite, draugai. Kuopa’per- I leido nutarimą balandžio mė
nesį, jog kurie draugai yra 
kalti kuopai, tai turi mokėt jai 
po 50 centų su reguliariais 
mokesčiais, pakol atsileis kuo
pai.

sų važia vi 
narių bū-' 
kartus į 

tada mes 
platesnių

apskričiui 1 
atsilygins, tai nėra

I

Shimkiutė, atstovė 
jaunuolių, davė ra

$22.50. ' čia jie turės pakankamai dar- 
^bo, rūpesties su nakvynėmis,’ 
jsu valgių gaminimu, prižiūrė
jimu, o ir vietos 
,per mėnesį ir t.t. 

Išsitarimai nėra 
“Mes perdaug 
waterburieciai visai ne.

Mokykla prasidės su liepos 
24 d. Lietuvių parke; tai pa
togi vieta.

Bušai j “Laisvės” Pikniką

New Haven ir Hartfordo 
draugai gal ir nusijuokė, kad 
waterburio kol kas buvo ne
girdėti, bet čia labai greitai

suteikimu

draugiški: 
rūpinamės,

Springfielde LDS jaunuolių 
kuopa susiorganizavo iš 20 su- 
virš narių. Manoma, greitu 
laiku susitvarkys. Valdyba iš
rinkta iš šių narių: pirminin
kas J. Senkus, pągelbininkas J. 
Julevičius, finansų raštininkas 
J. Klikna, užrašų raštininkė 
Isabelle Kaston, kasierius Al
bertas Senkus. Tie visi na
riai yra puikūs darbuotojai 

i jaunuolių organizavime.
I Tikimėsi kurią dieną turėti 
didelę jaunuolių kuopą Spring
fielde.

Jaunuolių Choras Veikia 
Puikiai

Birželio 11 d. choras turėjo 
:surengęs pikniką; pavyko la
bai puikiai, kas pridavė ūpo 
mūsų jaunuoliams darbuotis 
ant toliaus. Nusitarė pasiran- 
davoti tą patį parką ir laikyti 
po du pikniku kas mėnesį šio 
sezono laiku. Taipgi buvo du 
draugai atvykę iš Chicagos: 
drg. Jonas Urmonas ir drg. 
Tex žebraitis. Abudu jaunuo
liai pasakė po prakalbėlę; 
puikiai išdėstė mūsų jaunuo
liams ateitį, taipgi sporto klau
simą ir pąsižadėjo pagelbėti 
mūsų jaunuoliams ant toliaus.

Dar reikia priminti kliūtis 
nesusipratimas, kuris yra kaip 
pas senesnius, taip ir pas ne- 
kuriuos jaunuolius. Kadangi 
mūsų jaunuoliai tiesia platfor
mą laisvai organizuotis, kaipo 
darbininkų vaikai, tai nekuriu 
iš mūsų choro narių pabėgo; 
tai tie, kuriems dar junkeriai 
turi smegeninę užnuodiję savo 
religiniais nuodais. Aš patar
čiau tokių jaunuolių tėvams ir j 
patiems jaunuoliams nepames-, 
ti savo geriausių draugų, bet 
organizuotis, pripildyti mūsų 
chorą ir LDS kuopą, J<ad tos 
organizacijos liktų didžiausio-i 
mis. Tai yra mūsų, darbinin
kų, turtas.

Didžiausi linkėjimai mūsų 
Jaunuolių Darbininkų Chorui 
ir didžiausi linkėjimai sporto 
skyriui mūsų LDS kuopai. Lai 
jie gyvuoja ir išauga į didžiau
sias organizacijas!

Frank Kaston.

KARO “DIDVYRIS” NUDŪ
RĖ ŽMONĄ IR NUSIŽUDĖ

YONKERS, N. Y.—Per ka
rą gavęs medalių ir pagyrimų 
už narsumą, Achille Morgane 
nudūrė savo moterį, pats per
sipjovė sau gerklę ir iššoko 
nuo 4 lubų per langą, tuo bū
du nusižudydamas. Iš karo jis 
grįžo pusiau pamišęs; paga- 
liaus, visai suvarjavdjo. i

:*»

ELIZABETH, N. J.

Ko pas

Avė.

ir Bo-

110

ALDLD

NUSMEIGTAS KALINYS

LDSA, Welfare Island kalėjime ky-

4

2

TYPEWRITERS

*

LDS, Y. 
Chicago,

Vieną iš jų Angelo Caruso ne
žinia kas nudūrė.

Klauskite 

Kainos,

Rašomos

Mašinėles

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitę įdomių 

dalyku.

HARTFORD, CONN.
Busas išeis nuo 59 Park 

St. Kaina į abi pusi $1.75. 
Tuojaus kreipkitės j viršui 
nurodytą vietą ir užsiregis
truokite. Busas išeis 6:30 
valandą iš ryto.

Bušai išeis 8 vai. ryte nuo 
995 N. 5th. Visi užsiregis
travę važiuoti malonėkite 
pribūti į laiką paskirtoj vie
toje.

Baltimore, Maryland.
KARKO, LDS Youth 
Baltimore, Maryland.
STANIS, LDS Youth 
Baltimore, Maryland.

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J RARKIK Dept- A- BoxJ. DAŪKUO, General P. O.,
NEW YORK. N. Y.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna

Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

1 Jei esate “Laisvės” 
Skaitytojas

WILKES BARRE, PA.
Turime žinių, kad jau 

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

.■wt.1^.1. ..j ;1 ■ .~.=

1 delegatas LDS, Wilkes-Barre;
Pą« 1 ! 1 : « s , PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

Tuojaus gaukite 
šią knygą: f

PATARIMAI VYRAMS 
APIE ‘ '

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

SOVIETU ŽUVIS
I

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penčių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“L AIS V Ė”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pirmyn, link Amerikos Liet 
Jaunuolių Nacionalės 
Konferencijos

Draugai bangiečiai! Pereitą 
penktadienį pamokos neįvyko 
del priežasties nebuvimo mo
kytojo drg. Žuko. Tai atei
nantį penktadienį, t. y. 30 d. 
birželio, susirinkite visi kaip 
vienas* ant pamokų į LDP 
Kliubą, 408 Court St. kaip 8 
vai. vakare. Nes nepamirškite, 
kad 2 d. liepos turėsime va
žiuoti į “Laisvės” pikniką.

Taigi, draugai, nepasiduoki
te tinginiui.

Sekr. Atučiutė.
(152-153)

Paskyrė Nužudymui
3 Negrus Jaunuolius

WASHINGTON. — Pir
ma apeliacija prieš nuteisi
mą mirtin trijų negrų dar
bininkų tapo atmesta. Taip 
patvarkė Columbijos. dist
rikto ' apeliacijų < teismas. 
Tarptautinis Darbiu inkų 
Apsigynimas dabar duoda 
apeliaciją į Jungtinių Vals
tijų augščiausį teismą.

Teismas paskyrė rugpjū
čio 22 d. nužudymui tų trijų 
negrų — tai ta pati diena, 
kurioje tapo nužudyti Sac
co ir Vanzetti.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
BALČĮŪNIŪTĖ, Vilijos Choras,.

Waterbury, Conn.
YESULAITIS, Vilijos Choras,

Waterbury, Conn.
TAMOŠAITIS, Vilijos Choras,

Waterbury, Conn.
E. GECEVIČIŪTĖ, LDS

kp., Lowell, Mass.
DOROTHY RAZMUS, LDS, Y.

B., Roseland, Chicago, Ill.
AL. MALISH, LDS, Y. B., Ro

seland, Chicago, Ill.
CHUCK APOLSKIS, LDS, Y.

i B., Roseland, Chicago, Ill.
ESTELLE TRYONIS, LDS, Y.

B., Brighton Park, Chicago,
ill.

FRANK GURVELLA LDS., Y.
B., Brighton Prk, Chicago,ill.

STANLEY PALESE
B., Brighton Prk.,
Ill.

ADELINE SIMON,
190 kp., Cleveland, Ohio

AL. SKUPAS, ALDLD 190 kp.,
Cleveland, Ohio.

JOHN KLIMAS, ALDLD 190
kp., Cleveland, Ohio

JOE VALENTA ALDLD" 190
kp., Cleveland, Ohio.

MILDRED RUGIENIUTĖ, LD
SA 1 Apskr., Brooklyn, N.Y.

M. ATACIUTĖ, LDSA 1 Apsk.,
Brooklyn, N. Y.

A. BAKUNIUTĖ, LDSA 1 Aps.,
Brooklyn, N. Y.

AL. JUKELIS, Roselando Cho-
i1 ras, Chicago, Ill.
{IR KITAS DRAUGAS, Roselan- 
k? do Choras, Chicago, Ill.
•|NNE- STREBACK,

Cleveland, Ohio. „ v_ .ALEX STANTON, LDS YouthnauJOS.nauses taip kalnuu.
Club,

EDDIE
Club,

RUTH
Club,

Du delegatai Youth Club, Grand'
Rapids. I

Du delegatai, Southbury, Conn.
T. MITCHELL (Boy) teatrališ

kos grupės, Reading, Pa.
5 delegatai Lyros Choro, Phila., 

Pa.
JULIA Laukaitis, LDSA, 91

Kp., Maspeth.
BIRUTA K A L A K A USKAS,

LDSA, 91 Kp., Maspeth, L. I.
EMMA GICEVICIUTE, LDS,

Lowell, Mass.
delegatai Aido Choro, Wilkes-
Barre, Pa.
delegatai SLA, Wilkes-Barre,
Pa.

ĮSIGYKITE remington typewriters
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

I >

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus 
tuviškus* ąkcentus už tą pačią ka^ną

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Didelė Nuoląida “Laisvės” Skaitytojams

lic-

Labai svarbu rijokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboąrdo.”

RAŠYKITE: "LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

VAŽIUOKITE BUSAIS Į “LAISVES” 
PIKNIKĄ 2 D. LIEPOS (JULY)

Komisijos prašo tuojaus užsiregistruoti norinčius va
žiuoti. Žemiau paduodame surašą iš kokiu miestą ba

sai važiuoja; kokiu laiku važiuos ir kiek kelionė.

NEW HAVEN, CONN.
Busas išeis 7:30 vai. ryte, 

nuo Humphrey ir Wallace 
Sts., kelionė j abi pusi $2. 
Komisija: B. Medelis, 114 
Nash St., Aldona Waitkevi- 
čiutė 288 Wallace St. J. Di
džiūnas, 247 Ashmun St., J. 
Patkus, 161 View St. Norin
tieji važiuoti, tuojaus kreip- 

-kitės pas viršuj pažymėtas 
ypatas.

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 į abi 
pusi bus apie 50c ar 60c.

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

yra
100

CLIFFSIDE, N. J.
Busas išeis nuo Lietuvių 

Piliečių Kliubo, Walker St., 
11 vai. ryte; kelionė į abi 
puses 90c. Del užsiregistra
vimo kreipkitės pas draugą 
Geo. Stasiukaitj, 352 Green- 
mount Ave., Grantwood.

SCRANTON, PA.
Turime pranešimų, 

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

kad

ELIZABETH, N. J.
Visiems, kurie važiuosite 
‘Laisvės” pikniką.
Kurie mylite draugišku

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

Savininkas ir Manadžeris
P. M. GARRISON

PHILADELPHIA, PA.
Komisijos antrašai: 

Gedviliutė, 5509 Saybrook 
Ave., Phila.; A. Urlakiutė, 
2314 E. Margaret St., Phi- 
la.; B. Ramanauskienė, 995 
N. 5lh St., Phila.

WATERBURY, CONN.
Busas išeis 7:30 vai. ryte, 

nuo 774 Bank St. Kelionė j 
abi puses $1.75. Prašome 
tuojaus užsiregistruoti no
rinčius važiuoti. Tuojaus 
kreipkitės i komisiją, komi
sijos narius: J. Yasulavičius 
ir J. Strižauskas.

PATERSON, N. J
Komisijos antrašai 

Matačiunas, 107 Putnam 
St., F. Buslavičius, 120 La
fayette St., S. Vilkas, 293 
River St., J. Bimba, 111 E. 
Holsman St. Visi Patersone. 
Bušai išvažiuos 11 
na nuo Lafayette 
mer Sts.

vai. die- 
ir Sum-

GREAT NECK
Busas išeis 1-mą valandą 

po pietų, nuo Z. Straukaus 
svetainės, 139 Steamboat 
Road. Kelionė $1.00 į abi 
puses. Komisija: F. Klas- 
tow, K. Lukauckas, P. Beeis.

DIRECTIONS FOR 
AUTOMOBILES:

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

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburg, take the 

14th Street Subway at any sta
tion to Union Square, New York 
City, and change for West End 
Train to 25 th 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

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 Elnį" Buffalo, N. Y.
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šeštas Puslapis Ketvirtad., Birželio 29, 1933

šimtai delegatų į ALDLD ir 
jaunuolių 
draugų, 
“Laisvės”

NAKVVN1ĮH. patvarkymo del sutrumpinimo 
darbo valandų.

Šį Vakarą ALDLD 1-mos Kuopos Nariai Gausite 
Knygą “Spalis ir Kitos Apysakos”

ŠARKIO KUMŠTYNĖS SU
CARNERA ŠI VAKARĄ

Šiandien vakare kumščiuosis 
sunkiasvorių pasaulinis čam- 
pjonas J. Šarkis su italu Pri
mo Camera, Madison Square

PAJIEŠKOJIMA1

ALDLD antra knyga už 
1933 metus jau gatava ir siun
tinėjama nariams. “Spalis ir 
Kitos Apysakos” knyga turi 
288 puslapius. Tai keturios 
apysakos vienoje knygoje. 
“Spalis” tai istorija revoliuci
jos Maskvoje 1917 metais. 
Antra apysaka—“Baltieji Va
nagai”; trečia—“Krauju Nu
plovė Kraštą” ir ketvirta— 
“Ar Girdi Jų Balsus?”

“Baltieji Vanagai 
bin inkų prie 
čia apysaka

šį vakarą, ketvirtadienį, 
birželio 29 d., 8 vai. vakare 
“Laisvės” svetainėje įvyksta 
ALDLD 1 kuopos susirinki
mas. Visi nariai gaus šią kny
gą. Ateikite, ir atsiimkite!

Prie to bus išduotas rapor
tas iš II Apskričio konferenci
jos ir iš visos eilės kitų konfe
rencijų. 
ALDLD
įvyksta liepos 3 d. “Laisvės” 
svetainėje. Taigi visi nariai 
ir narės būkite šiame susirin
kime. Atsiveskite ir naujų 
narių.iš Amerikos 

mo ir kovų.

tai dar
iai Rusijoje. Tre- 
perstato karą su 

Gi paskutinė yra 
farmerių gyveni-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau partnerio į gerą restau- 

ranto biznį, vienam sunku tinkamai 
vesti gaspadorystę. Priimsiu ant 
lengvų išlygų. Atsišaukite greit,.

731 Wyhle Ave. Brooklyn, N. Y.
(152-154)

suvažiavimus bei 
atvykusių iš toli į 
pikniką turės nak

voti Brooklyne, New Yorke
bei artimoj a^pielinkėj. Jiems 
reikia išanksto parūpint nak
vynes. Bet iki šiol tik mažy- Garden Bowl’eje, Long Island 
tis skaičius atsiliepė vietinių City, Queens.
draugų, žadėdami svečius per- publikos spėja, kad Šarkis lai- 
nakvinti .

Draugai iš Brooklyno, Mas- 
petho, New Yorko ir priemies
čių, kurie galite kaip nors iš
taikyti vietos svečiams pernak
voti, malonėkite tuojaus pra
nešti “Laisvės” administraci
jai, kiek vietų turite ( nakvy
nėms. Greičiausiai, kaip gali
te,’ dbokite žibią, ypatiškai 
atvažiuodami į “Laisvės” įs
taigą, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck St., Brooklyne; patelefo
nuodami Stagg 2-3878 arba 
Special Delivery laišką pasiųs
dami.

Draugai, kurie atvažiuoja iš 
kitų kolonijų, turi išlaidų ir 
vargo, kad atlikt savo darbi
ninkiškas pareigas. Mes gi, 
vietiniai draugai, turim paro
dyti jiems įvertinimą ir svetin
gumą, bent suteikdami nakvy
nes. Jeigu to nepadarytume, 
tai būtų • negražumas visai 
Brooklyno ir apielinkės lietu
vių darb. kolonijai, ir brook- 

i užsitarnautų blogo 
vardo, kuris pasklistų po visas 

per savaitę laitas kolonijas, kur tie svečiai

Rinksime delegatus j 
suvažiavimą, kuris

Senas Narys.

Workers School Vasariniai /Mašinistai Laimėjo Streiką 
Kursai Prasidės Liepos 24 Jau Dešimtyje Dirbtuvių

Workers School atsidarys j 
liepos 24 d. pirmadienį ir tęsis 
šešias savaites. Studentai ga
lės pasirinkti bile kurį iš dau
gelio kursų; nebus reikalauja
ma, kad parodytų kokį prisi
rengimą.

Už pamokas, įvykstančias 
sykį į savaitę, reikės mokėt 
$1.50 išviso per ištisą šešių 
savaičių terminą. Jau dabar 
yra didelis skaičius užsiregis
travę tiems kursams.

Norėdami plačiau apie juos 
sužinoti, kreipkitės šiuo 
su : Workers School, 3rd 
35 East 12th St., New 
City .

NEW YORK. —Mašinistai 
siuvamųjų mašinų jau laimėjo 
streiką dešimtyje dirbtuvių.
Bosai tapo priversti pripažint lygčiai
uniją, sutrumpint darbo laiką 
iki 44 valandų

I pusantro sykio tiek mokėt už Pasku* sugrįš. . . 
viršlaikius, bet apribot tuos Administracija.

Dauguma

mes. “Betai” stovi taip: 7 už 
Šarki ir 5 už Camera. Katram - ibus lemta laimėt,’ parodys tik 
pati judviejų kova.

Jeigu Šarkis laimės, tai, sako 
jo manadžeris J. Buckley, šį 
rudenį jis eis kautis su Max 

Baeras, kaip žinoma, 
Smėlingą, buvusį čam-

Baeras yra pavojin- 
opohentas, negu Carne-

kurį Šarkis jau sykį yra 
pliekęs.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

8YK| ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” ‘ Nante

BROOKLYN, N. T.

ad re
floor, 
York

viršlaikius, priimt visus strei- 
i kavusius darbininkus ir tt.

Desėtkuose kitų mašinšapių 
’streikas tęsiasi. Vadovauja 
revoliucinė Metalistų Unija. 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai bendo įsikišti ir streiką 
sulaužyti, bet jiems nevyksta.

I Teisinas 10 Darbininkų už 
Protestą Prieš Hitlerietį

28 Nubausti už Nuogumą 
Coney Islande

Senieji Vadai prieš Vieną 
Rakandų Darb. Frontą

Baeru. 
sulupo 
pioną. 
gesnis 
ras, 
su

T. M.

MENININKŲ ATYDAI

Parsiduoda Candy Store—saldainių 
krautuvė, arti dirbtuvės kaina $375. 
Biznis neša pageidaujamus rezulta
tus. Atsišaukite greit. 727 Wythe 

731. Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.
(152-154) Laisvė Gaunama ant

PARSIDUODA 
viais, lenkais ir 

je vietoje, galima daryti 
i gyvenimą. Mylinčiam tą 
• proga. Parduoda todėl, 
du biznius.

GROSERNĖ: lietu- 
rusais apgyvento- 

gerą pra- 
biznį gera 
kad turiu

Sekančių Stočių

Brooklyne
PAUL STIRA, 

103 Bridge St., Brooklyn, N. Y. 
(150-152)

CONEY ISLAND. — Septy
ni jaunuoliai nuteista užsimo
kėti po $5 pabaudos ir 21 pa
siųstas po dieną kalėti už tai, 
kad jie ant pajūrio smėlio nu
sismaukę “beiding siutus” nuo 
pečių. Veidmainiškas teisė
jas Hirsh field atrado, kad tai 
“nepadoru.” O kaip su risti- 
kais, kumštininkais ir burles
kinėmis aktorėmis, — ar 
nuogumas padorus?

j y

NEW YORK. — Rakandų 
Darb. Industr. Unija atsikreipė 
į Amerikos Darbo Federacijos 

‘ rakandininkų unijos apmuši- 
įnėtojų 76-tą lokalą, siūlyda
ma išvien kovoti už 40 valan
dų darbo savaitę ir už pripa- 

Įžinimą unijos ir darbininkų 
j komiteto šapoje. M. Thies ir. 
kiti federaciniai vadai atmetė 
tą pasiūlymą. Jie remia Roo-. 
sevelto pavergimo politiką 
prieš darbininkus.

BROOKLYN. —šiandie pa
skirta įvykti teismui prieš 10 
darbininkų, kurie buvo areš
tuoti už demonstraciją prieš 
Hitlerio pasiuntinį, Vokietijos 
fašistai -Hansą Weidemanna. 
Teismas įvyks Brooklyn Cour- 
t’e, 498 Gates Ave. Darbinin
kai, susirinkite į teismabutį 
reikalaut juos paliuosuot.

Jau buvo “Laisvėje” praneš
ta, kad šį šeštadienį, “Laisvės” 
name, įvyks Proletmeno Są
jungos Centro Biuro praplės
tas posėdis. Pradžia lygiai 
septintą valandą vakare.

Draugai, mes šį susirinkimą 
šaukiame, taip sakant, specia
liu laiku, nes atvažiuoja dau
gelis jaunuolių į savąjį suva
žiavimą ir sykiu į “Laisvės” 
pikniką. Tokiu būdu bus jų 
daugelis Brooklyne jau šešta
dienį. Centro Biuro yra to
kia nuomonė, kad laikant pra
plėstą posėdį sykiu su Trečio 
Apskričio komitetu ir atvykti- j 
siais svečiais, galėsime trupu- j 
čiuką pakalbėti ir M. Sąjun
gos reikalais.

Nepamirškite Šio Susirinki
mo.

Laikinasis Sekretorius,
J. Nalivaika.

aDaily Worker”- 
“Freiheit” Karnivalas

Streikuoja 1000 Skalbėjų
Kaip “Viešas” Morgano 
Knygynas?

NEW YORK. — Morganas 
už savo puikų knygyną, Madi
son Ave. ir 36th St., nemoka 
valdžiai jokių taksų. Jis įre
gistruotas, kaip “vieša švieti
mo įstaiga.”

Tūli laikraščiai pasiuntė sa
vo reporterius patirt tos įstai
gos viešumą. Detektyvai ša
lin juos vijo nuo to knygyno. 
Niekas neįleidžiama, apart 
timiausių Morgano sėbrų.

veikėją L. 
tiek tapo

ar-

Maklioriai Bankrutuoto jai

NEW YORK. — Pirmadie
nį streikavo jau tūkstantis 
skalbyklų darbininkų, vado
vaujami Industrinės Unijos. 
Mott Haven skalbyklos bosai 
pasamdė gengsterius, kurie su
mušė streikierių 
Goodmaną, o vis
streikan išvesta daugiau tos 
skalbyklos darbininkų, tame 
skaičiuje draiveriai. Paskui 
savininkai buvo atsiuntę šaiką 
detektyvų ir gengsterių į streL 
kierių centrą, 3882 Third Ave. 
Jieškojo bent vieno melagio, 
kuris sakyt.ų, kad streikieriai jį 
čia per prievartą atsigabenę, 
“kidnapinę;” tuomet bosai ga
lėtų padaryti sumoksią ir pa-

JosephBROOKLYN.
Brieloff ir du kiti krautuvi
ninkai prisiėmė tavorų iš san
dėlių už $200,000; kada di
džiumą jų išpardavė, pasiskel
bė bankrutais. Dabar yra 
areštuoti už neteisingą suban- 
krutavimą.

Mooney Tag Days

Pakelta Alga Šnipams prieš 
Moteris ir Merginas

komi-

tiems

New Yorko policijos 
sionierius paskyrė t po 
daugiau algos į metus 
policijos šnipam, kurie būk tai
gaudo paleistuves; o jie daro 
sumokslus. prieš nekaltas mer
ginas ir moteris, patys paleis
tuvaudami, kaip jau parodė 
visa ligšiolinė istorija tų “db- 
ros globėjų.”

Subvių Darbininkai Reikalau
ja Sugrąžint 10%

NEW YORK. —Eilinių dar
bininkų grupės paskleidė lape
lius tarp požeminių gelžkelių 
ir eleveiterių kompanijų dar
bininkų su atsišaukimais ko
voti už sugrąžinimą 10-to nuo
šimčio algų, ką jiems pernai 
buvo nukirsta.

Tų kompanijų pelnai šiemet 
didesni, negu metai atgal.

200,000 Žydų Moterų Boiko
traukt streiko vadus į teismą. IIUOS VOnlCUjOS laVOIUS
1L> z^4- 4- r* «IriT J) *4 ( » I »Bet tas skymas šnipams ir 
daužoms nepavyko.

AJDIEČIŲ ATYDAI

NEW YORK. — *932 dele
gatės, atstovaujančios 236 or
ganizacijas su 200,000 narių, 
susirinko antradienį į Hotelį 
Astor ir nutarė boikotuoti vo
kiškus tavorus tol, kol Hitleris 
panaikins įstatymus bei pa- 

' tvarkymus, kuriais yra varžo
mi žydai Vokietijoj.

Paskutines pamokos prisi
rengimui prie dainavimo “Lai
svės” piknike įvyks penkta

dienį, 30 d. birželio, “Laisvės” 
svetainėje. -S .

Visi ęhoriečiai, dalyvaukite
BROOKLYN. —Tęsiasi Tag ne vėliau kaip 7:30 valandą, 

Day rinkliavos su dėžutėmis, ir ne juokais rengkirhės prie 
kad finansuot kovą už paliuo- minėto pikniko, nes atvažiuo- 
savimą Mooney ir kitų politi- ja chorai iš Montello ir Wil- 
nių kalinių. Paskutinė rink- kės Barre ir kitur ir jie, be 
liavų diena bus liepos 4. Dė- abejo, stengsis pralenkti mus 
žutės yra gaunamos po num. ■ dainavime.
61 Graham Ave. ir 765 Marcy 
Ave

Nusižudė Bedarbis
NEW YORK. — 

išbadėjęs bedarbis 
Marshall, 28 metų 
iššokdamas per langą iŠ namų 
po num. 1790 Amsterdam 
Ave. Palikoympterj su dviem 
mažaiįs kūdikiais. '*

Nusižudė
Ceaser 

amžiaus,

JONAS STOKĖŠ^
FOTOGRAFAS Q 

Siuomi pranešu aavo kostume^ 
riams, kad perkėliau sava, studijų 

naujon vieton, 
po numeri? 
612 Marion St,* 
kampas Broad* 

i way, Chauncey 
ft 8 t r e e t stotu 
R Brooklyn, N. x. H Naujoj vietoj 
U studija daug 
f geriau įrengta, 

todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts.

- - I Bedford Ave. and So. 5th St. 
Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

IŠRANDA VOJIMA1 m 
______  1223 

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 
60 Hudson 
114 Bridge Street

PASIRANDAVOJA
Pasi randavo ja 5 gražūs kambariai 

su maudyne, elektra, ir šiltu vande
niu.. .Banda tik $19.00. Vieta—255 
Rutledge Street. Atsišaukite pas 
džianitorių arba savininką: J. Wasi- 
lewski, 95 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(150-152)

NEW YORK. — šeštadieni, 
liepos 1 d., Starlight Parke, 
prie Bronx Coliseum, E. 177th 
St., bus karnivalas su įvairia 
programa, naudai t komunisti
nių dienraščių “Daily Worke-1 
rio” ir “Freiheito.” Tikimasi į 
ten turėti desėtkus tūkstančių j 
darbininkų, išreiškiant solida
rumą su savo revoliuciniais 
laikraščiais.

Veteranai į Vergų Kempes

1

LIETUVIŠKŲ IŠKABŲ 
PIEŠĖJAS

Artistiškai piešiu visokias iška
bas ant laigų ir sienų. Padarau 
ant popieros, ant drabužio ir ant 
lentos. Atidaranti naujai biznius, 
daranti specialius išpardavimus 
arba persike!ianti į naujas vietas, 
tuojaus kreipkitės šiuo antrašu: 
386 Grand St., Brooklyn, N. Y. ,

Stagg 2-10488

■J*. — — ■ ■■»!» (

{Sergančią Vyry ir Motenį 
i Chroniškos Ligos Gydomos

(150-155)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobiliusv vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

If

Avenue
Avenue

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chronižkas vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

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

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

ir Mčšlažarnes Ligos, Nervu įde
gimas bei Reumatiški Nesvęiku- 

i mai* . *'• LiLKvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepu Išmirkštimai. ._ {
" Prieinama Kaina ' 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Ištyrimas ir Patarimas* Veltui)

Kalbame lietuviškai , , r

DR. ZINS
i 10 EAST 164 ST. KT.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 1 

Isisteiges 25 metai
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

"o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.
| ■ •< ■—— --- -—-—«—

SKAITYKIT IR PLATfiS
KIT “LAISVE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAniA

INC

TEL. STAGG 
2-5043

rzWAVWAVWAVAVAjNOTARY 
PUBLIC

NEW YORK. — 800 bedar
bių veteranų, buvusių pasau
linio karo “didvyrių, 
siųsta į Roose vėl to 
kempes; šiomis
siunčiama dar 1,600. Tai 
lyginimas”, kad jie 11 ėjo 
mirties ir kitus žudč 
pitalistų reikalus.

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 
mados, 1933 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plauki} nukirpima^ 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

jau iš- j 
vergijos 

dienomis iš-
‘at-1 
ant

VERŠįT MERGINAS DIRBT 
PO KELIOLIKĄ VALANDŲ- 

“SĄŽININGA KLAIDA”

Lerner krautuvių kompani
ja vertė savo tarnautojas dirb
ti po keliolika valandų į„. pa
rą; taip laužė valstijos įstaty
mus, aprubežiuojančius mote
rims darbą. Lernerio dalykas 
atsidūrė teisme. Jamaicos tei
sėjas Ben. Marvin pripažino 
krautuvininką kaltu; bet baus
mę sūspendavo; sako, kad jis 
“padalęs klaidą be blogų in
tencijų.” Iš to galima suprast, 
kaip darbdaviai bus “baudžia
mi” už laužymą Roosevelto

LICENSES
------- BEER—WINE --------

Notice is hereby given that License 
No. N. Y. B-3912 has been issued to 
the undersigned to sell beer and wine 
at retail, under Section 76 of the Al
coholic Beverage Control Law at 32 
Ten Eyck St., Kings County, New 
York State.

, Peter Kapiskas
32 Ten Eyck Street
, Brooklyn, N.. Y

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

MATHEW P. BALLAS 
(BIELfi U S K AS) 
G R A B O R I U S

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

Mūsų ISfAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' f“

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKTŲ MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.Choristė 
(152-153)
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