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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o laimėsite 
Pasaulį!

KRISLAI
ALDLD Suvažiavimas. 
Jaunuoliai šturmuoja. 
Pasimatysime Piknike. 
Jie Bijo Darbininkų.

Rašo Komunistas

Nėra žinios, kiek ištikrųjų 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopų - 
yra išrinkę delegatų į suvažiavi- No. 153 
mą, kuris įvyks liepos 3 d., bet 
svarbu, kad visi išrinkti dele
gatai suvažiavime dalyvautų. 
Ypatingai Brooklyno apielinkės 
kuopų atstovai neturi jokio pa- 
'siteišinimo pramiegoti savo or
ganizacijos suvažiavimą.

Kovojo ir Laimėjo Bedar
biai Savo Teises

Audėjų Darbininkų Delegacija Statys 
Valdžiai ir Savininkams Reikalavimus

Dešimts Bilionų Dolerių 
Depozitų dar Uždaryta

Šis suvažiavimas bus svarbus. 
Kuopos bei apskričiai yra iškėlę 
eilę svarbių problemų prieš mū
sų draugiją. Turėsime svars
tyti knygų, brošiūrų ir žurnalo ■ 
leidimo klausimą, duoklių maži
nimo reikalą, organizacijos ei
lių didinimo problemą ir t. t. i 
Yra taip pat iškeltas klausimas! 
ALDLD susivienijimo su Ame-i 
rikos Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimu Amerikoje. Visais 
tais klausimais suvažiavimas tu
rės daryti išvadas.

Vargiai suvažiavimui užteks 
vienos dienos. Draugai norės 
rimtai ir nuodugniai draugijos 
reikalus išdiskusuoti.

FORT WORTH, Texas. 
—Čionai šerifas Wright 
buvo pasiūlęs įvest “chain 
gang” kempes delei be
darbių, kurie atsisako ba
dauti ir stoja į kovą už 
pašalpą. Jis taip pat pa
siūlė, kad visoki bedarbių 
susirinkimai būtų uždrau
sti. Bet prieš šitą niek
šišką skymą užvedė kovą 
bedarbiai T a r p t a utinio 
Darbininkų Apsigynimo 
vadovybėje. Masinė ko
va privertė pavieto komi- 
sionieriu teismą visus 
Wright pasiūlymus atme
sti, pripažinti nelegaliais.

WASHINGTON.—Skait
linga eilinių darbininkų ir 
Nacionalės Audėjų Unijos 
delegacija pribuvo į Wash- 
ingtoną ir priduos reikalavi
mus valdžiai ir bosams. Kaip 
žinoma, dabar eina derybos’ 
tarpe Amerikos Darbo Fe
deracijos biurokratų, audi
mo pramonės savininkų ir 
valdžios delei pravedimo

National Industrial Reco
very Act toj pramonėj. Sa
vininkai siūlo, kad darbinin
kai priimtų $10 minimum 
algą ir 40 valandų darbo 
savaitę. Revoliuciniai audė
jai ir jų Nacionalė Unija 
pasiryžę kovoti prieš šitą 
savininkų skymą įvesti ba
do algų sistemą audimo 
pramonėje.

Sulaikė Vienas, o 
Paleido Kitas

Fašistai Paliuosuoja 
Reformistinius Vadus

Mūsų judėjime kilo audra— 
didelė ir galinga audra. Mūsų 
lietuviškas darbininkiškas jau
nimas šturmuoja. Niekas iš l 
mūsų nesitikėjo tokio entuzias
tiško atsiliepimo, kokį mes rado
me jaunuoliuose su pirmais žy
giais. Faktinai tik keli mene
siai atgal rimtai pradėjome or
ganizuoti lietuvius jaunuolius. 
Tik po rytinės komunistų kon
ferencijos, kuri įvyko vasario 
pradžioje, griebtasi už darbo. O 
pasekmes turime didesnes, negu 
tikėjomėsi.

Tatai matome iš jaunuolių 
rengimos prie nacionalės konfe- 
rehČifos, kuri įvyks Brooklyne 
liepos 3 d. Delegacijos bus iš 
kelių desėtkų miestų. Bus jau
nuolių iš tokių vietų, kur mė
nesiai keli atgal jokio jaunuolių7 
judėjįmo nebuvo.

ĮVAIRIOS žinios
Roma. — Hitlerio agen

tas Papenas atvyko pas po
piežių, kad sudaryti kon
kordatą tarpe Vatikano ir 
Vokietijos. Popiežius dar 
nedavė atsakymo.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Čia buvo suareštuoti aštuo- 
ni fašistų priešai laikant 
susirinkimą atviram ore. 
Teisėjas Coward sulaikė ir 
pastatė po $1,500 kiekvieną. 
Bet advokatui Kraus parei
kalavus, teisėjas Kun kal
tinamuosius paleido ir pasa
kė, kad “policija pasielgė 
kvailai, suareštuodama tuos 
žmones.”

vai-BERLYN.—Hitlerio 
džia paliuosavo iš kalėjimo

WASHINGTON.— Val
džios iždo raportas paro
do, kad prieš Roosevelto 
paskelbtą “bankų šven
tę”, visuose bankuose bu
vo 44 bilionų dolerių de
pozitų. Atidarytuose ban
kuose dabar randasi 34 bi- 
lionai depozitų, o apie 10 
bilionų dar yra uždary
tuose bankuose. Tie de
šimts bilionų dolerių ran
dasi smulkiuose bankuo
se. Daugiausia darbinin
kų ir smulkių biznierių 
depozitai. Stambieji ka
pitalistai savo pinigus at
gavo.

DIDELIS PULKAS LIETUVIŲ JAUNUO
LIŲ IŠ VAKARŲ ATVYKSTA Į BROOK- 
LYNĄ; DALYVAUS “LAISVES” PIKNIKE

Guayaquil!, Ecuador.—Iš 
provincijos EI Oro praneša- 

(ma, kad ten prasidėjo suki
limas prieš federalę valdžią, 
/prieš prezidento Mera dik
tatūrą.

Naujas Draugu Laikraštis

Pasimatysime “Laisvės” pik
nike liepos 2 d., sekmadienį. Su
važiuos tūkstančiai dienraščio 
skaitytojų ir rėmėjų. Jie pa
rems savo klasės organą ir vi
są darbininkų judėjimą. Jie 
čionai gražiai ir naudingai lai
ką praleis. Susipažins su nau
jais veikėjais ir kovotojais.

Tokyo.—Japonijos valdžia 
sako, kad jos karinis laivas 
Tachikaze nepasiekęs Sovie
tų vandenų. Tačiaus ji pri
pažįsta, kad nuo laivo bū
rys ginkluotų jūrininkų su 
valtele nuplaukė prie Kam- 
čatkos ir jūrininkai išlipo 
ant Sovietų teritorijos.

BERLYN.—Birželio 15 d. 
išėjo iš spaudos pirmas nu
meris nelegalio laikraščio 
“Darbo Unijų žinios,” vo
kiečių kalboje. laikraštis 
eina keturių puslapių ir kai
po organas “revoliucinės 
darbo unijų opozicijos.”

Du Skirtingi Pasauliai
MASKVA.—Prie pat So

vietinės Baltarusijos guli 
Lenkija. Lenkijos žemės 
ūkis labai nusmuko ir vals
tiečiai randasi ant amžino 
bankrūto slenksčio. Tuo 
tarpu Sovietinė Baltarusija 
pavasarinę sėją užbaigė šie-i 
met 20 dienų anksčiau, ne-i 
gu pernai. Sėjos programa 
išpildyta ant 105 nuoš. Ap
sėta 2,700,000 hektarų—per į 

Davis ir išdavė slaptą ra- I nai tebuvo apsėta 2,400,000 
portą apie, pasekmes nusi^ hektarų.

nerūpėjo ir dabar nerūpi. Prie- ■ ginklavimo konferencijos, 
šingai, jie priešingi visokiai 
darbininkų kovai prieš buržua
ziją. Užtai jie sukilo prieš 
Komunistų Partiją ir paskelbė 
jai kovą.

Sklokos lyderio pono Butkaus 
iškeltas obalsis, kad bendras 
frontas turi būt ne įvairių srio
vių darbininkų organizacijų ir 

• draugijų, bet tu sriovių vadų ir 
vadukų turi aiškų tikslą. Opor
tunistai bijo masių, bijo organi
zuotų darbininkų. Jie nori tik 
su sriovių viršūnėmis susieiti, 
pasikalbėti ir pasibarti. Darbi
ninkų masių kova už bedarbių 
'eikalus, prieš algų kapojimą, 
jrieš naujo karo pavojų bei 
prieš fašizmą jiems niekados

LONDON. — Birželio 28 
d. įvyko antra konferencija 
tarpe draugo Litvinovo ir 
Anglijos užsienio reikalų 
ministerio Simon. Apie 
konferencijos pasekmes 
pranešimų nėra.

Lakeman Bay. — Pas 
Rooseveltą pribuvo ponas

reformistinių unijų vadus PA JIEŠKO LAKŪNŲ 
Leipart, Grassman ir Sc.hu- nADIAITC ID TlDrMA 
mann. Visi buvo reichstago DAKlALIu IK ulKENv 
nariai. Hitleris suprato,- 
kad tie ponai jo diktatūrai 
nepavojingi.

Valdžia Apgaudinėja
Darbininkus

Lai-WASHINGTON. — 
vyno sekretorius praneša, 
kad apie 800 laivų budavoji- 
mo darbininkų bus paleista 
iš darbo iki rugsėjo 1 d. Bet 
jų darbas bus pavesta nau
jiems darbininkams, kurie 
turėse dirbti už $30 į mėne
sį.

SLA organas “Tėvynė” 
skundžiasi, kad “pastaruo
ju laiku iš savo skaitytojų 
jau gauname laiškais ir te
lefonais paklausimų: ką mū
sų lakūnai (Darius ir Girė
nas) veikia, kada jie išskri
do, jei neišskrido, tai kada 
skris ir, ar ištiesų skris” ir 
tt. Laikraštis atsako, kad 
Darius ir Girėnas “gyvena 
viešbutyj Half Moon, Coney 
Island.” Dar vis laukią ge
ro oro. O tuo tarpu turi 
gerus laikus.

CHICAGO, Ill.—Jauūuo-.iš Springfieldo daugiau dė
lių konferencija praėjo, tai legatų išrinkta. Taipgi iš 
pirma savo rūšies, ir gerai Milwaukes ir dar poros vie- 
pavyko. Jaunieji patys ją j tų, nebuvę delegatai Chica- 
susišaukė, patys svarstė' gos konferencijoj, važiuoja 
svarbias problemas. Kas iš i 
senesnių buvo, išėjo dideliu 
pasitenkinimu.

Abelnai darbas tarp jau
nimo pastaruoju laiku pas 
mus eina, kad negali nesi- 
gėrėti.

Apie 30 chicagiečių ir ki
tų vidurvakarių kolonijų 
delegatų rengiasi važiuoti į 
Brooklyną. Išskyrus du ar 
tris, visi jauni. Tarp jų yra 
sportsmanų, menininkų, pro
pagandistų, organizatorių— 
vaikinų ir merginų.

Jei rytiečiai norės kokių 
sporto gėmių, ypač beisbo- 
lės, chicagiečiai prisirengę. 
Manau, kad “Laisvės” pikni
ke, jei yra vietos, reiktų su
rengti lošį.

Važiuos dideliu troku. Iš
važiuojant turės abelnai pri
taikytą iškabą ant troko, o! 
privažiavus arčiau New 
Yorko, uždės apgarsinimą 
“Laisvės” pikniko.

Rytiečių jaunimas tegul 
atvyksta į “Laisvės” pikni
ką susipažinti < su vidurva- 
kariečiais. Jų bus iš Chica
gos, Rockford, Milwaukee, 
Grand Rapids, Bentono, 
Springfieldo.

Gal būt sykiu atvažiuos ir 
Clevelando ir Detroito. Su 
jais, veikiausia, susidarys 
apie 40.

PLIENO GAMYBA
53 NUOŠIMČIAI

Kaip Veikia ir Užsilaiko 
Profesionaliai Vagys

“The Iron Age” raportuo
ja, kad plieno pramonė pa
siekus 53 nuoš. savo jėgos. 
Buvo nusmukus iki 18 nuoš.

NEMOKĖJO TAKSŲ

WASHINGTON. — Plu- 
tokratas ircbankierius Otto 
H. Kahn prisipažino, kad ji
sai nemokėjo jokių taksų 
per paskutinius tris metus. 
Jis darė taip, kaip Morga
nas ir kiti plutokratai.

I PAVOJUS D A VIS AUGA
Iš Chinijos pranešama, 

. kad Geltonojoj upėj vanduo 
i tebekyla ir grūmoja užlie- 
i jimu didelių plotų. Jeigu 

__ ! jinai išsiverš iš krantų, tai 
ekonominė konferen cija Apie birželio 16 d. Piraeus 
Londone būtų baigta, nės iš garnizone užsinuodijo nuo 
jos niekas neišeina.

Paryžius.—Francijos spau- UŽSIBUOdijo Kareiviai 
da vis garsiau ir garsiau 
reikalauja, kad tarptautinė

CHICAGO, Ill. — Moksli
ninkų susirinkiman tapo pa
kviestas profesionalis vagis 
tūlas “Smith,” kad papasa
kotų, kaip gyvena ir užsi
laiko vagys. Tas “Smith,” 
išaiškino, jog vagys yra or
ganizuoti į grupes (gaujas) 
ir vienas kitam padeda ne
laimėje. Pavogtą lobį visi 
dalinasi. Jeigu kuris vagis 
pavagia pavieniai, kitų ne
padedamas, vis, tiek, esą, jis 
turi dalintis su visais 
pės nariais. Kuris to 
laiko, esti išmetamas 
kan.

į Brooklyno konferenciją.
“Važiuos pulkas veiklių, 

prasilavinusių jaunų žmo
nių. Turėsime sportų irgi. 
Bėgikų, beisbolininkų, ir tt. 
Keli gan geri kalbėtojai; 
jaunųjų organizacijos jūsų 
apielinkėj gali pasinaudoti.

“Visi nori dalyvauti “Lai
svės” ^piknike, tad diena 
anksčiau išvažiuos.

“Mačiau, iš rytinių valsti
jų kolonijų važiuos gan di
deli būriai. Manau, kad tu
rėsite didžiausią ir puikiau
sią “Laisvės” pikniką šie
met—tiek daug suvažiuos 
delegatų į suvažiavimus, o 
juk su jais, bent iš artimes
nių kolonijų, atvažiuos ir ki
ti. Vien tik vidurvakariai 
sudarytų pusėtiną pikniką. 
Apart Illinojaus ir Wiscon- 
sino, dar atvažiuos iš Det
roito, Clevelando ir kitur.
“Rengkitės daug įr gerai.

“Chicagietis.”

Ad. Hays Apsiima Ginti 
Vokietijos Komunistus

Chicagietis.

gru- 
nesi- 
lau-

MOKĖS Už DIDELES 
ŠEIMYNAS

NEW YORK. — Garsus 
liberališkas advokatas Ar
thur Garfield Hays praneša, 
kad jis apsiima važiuoti 
Vokietijon ir ginti draugus 
Torgler, Dimitrov, Popov ir 
Tanev fašistiniam teisme, 
jeigu tik Hitlerio valdžia 
leis. Hays važiuoja Pary-' 
žiun ir lauks Hitlerio val
džios atsakymo.

Prie šito specialio prane
šimo iš Chicagos dar reikia 
pridurti, kad mūsų piknike 
dalyvaus draugas Andrulis, 
dienraščio “Vilnies” redak
torius. Jisai, be abejonės, 
kalbės piknike.

Kaip matome, pirmu sy
kiu mūsų judėjimo istorijo
je “Laisvės” piknike daly
vaus tokia skaitlinga grupė 
svečių iš Chicagos apielin- 
kės. Žinoma, kad iš vakarų 
jaunuoliai sportininkai tu-j 
rėš progos piknike persiimti 
su rytiečiais. Mes manome, 
kad jie neatsilaikys prieš 
rytus, tačiaus mes linkime 
jiems pasisekimo.

Drg. Buknys tvirtina, 
kad šiemet “Laisvės” pikni
kas pralenks visus kitus pik
nikus savo skaičium, entu
ziazmu ir programa. Taip 
ir bus. Chicagiečio prane
šimas tai pilnai paliudija.

60,000 TRAKTORIŲ!
MASKVA.—Per pirmus 

savo gyvavimo tris metus 
Stalingrado fabrikas pada
rė 60,000 traktorių!. Ir ga
myba vis auga, šiandien 
padaroma 144 traktoriai į 

? dieną. 1930 metais buvo pa- 
daryta tik 1,000 traktorių; 
1931 metais 18,500; 1932 me
tais 29,000; o per pirmus 
penkis mėnesius 1933 metais 
jau pagaminta 16,000!

ATHENS, Graikija.

uz

čio r.

ardytojų toks nusistaty- 
Paimkime socialistų va- 

Socialistų Partijos komi- 
irgi įsakė savo lokalams

padarys milžiniškus nuosto
lius.

KALTINAMI RINKIMŲ 
SUKTYBĖSE

KAITRA NAIKINA 
JAVUS

NUTEISĖ 6 MĖNESIAM 
KALĖJIMAN

- Ne vien tik Butkaus ir Prū-I 
seikos tokia politika. Visų opor-i 
tunistinių vadų, visų darbininkų 
eilių 
mas. 
dus. 
tetas
ir nariams neiti į jokį bendrą 
frontą sii komunistais bei šiaip 
revoliucinėmis organizacijomis. 
Įsakė laukti, kol leidimą gaus 
iš viršaus, nuo saujalės parda- 
vingų vadų. Taip sako mūsiš
kiai neo-menševikai Butkai ir 
Prūseikos. Eiliniai nariai, or
ganizacijos, tylėkite, laukite, 
miegokite. Tegul sriovių vadai, 
Viršūnes, susikalbės, susieis, su
sitars. O jeigu nesusitars, tai 
ir bendro fronto nebus!

Berlyn.
Hidenburgas pare ikalavo, 
kad Hitleris atvyktų pas jį 
ir išduotų raportą iš savo 
valdžios politikos. Bet iki 
šiol visus Hitlerio žygius 
Hindenburgas yra užgyręs.

maisto daug kareivių. Du 
J kareiviai mirė, kiti nuga- 

Prezidentas benti į ligoninę. Komunis
tų Partija išleido lapelius ir 
šaukia kareivius kovoti 
geresnį maistą armijoje.

Darbininkams nepakeliui su 
tokiomis Butkaus ir Prūseikos 
apgavystėmis. Ne sriovių vir
šūnių ir vadų, bet darbo masių, 
darbininkų organizacijų ir drau
gijų bendro fronto mums rei
kia.

PITTSBURGH, Pa.—Ap- 
eliacija del naujo teismo ta
po atmesta ir kovingas be
darbis draugas B. C. Tho
mas siunčiamas kalėjiman 
ant šešių mėnesių.

Port of Spain. — Vieno 
induso valstiečio stubą ap
sėmė vanduo. Bet kuomet 
vanduo atslūgo ir žmogus 
įėjo į stubą, tai rado du mil
žinišku aligatorių—po 7 pė
das kiekvienas. Aligatoriai 
puolė ant valstiečio ir pra
sidėjo mirtina kova. Vieną 
aligatorių užmušė. Bet jo 
laimė, kad kaimynas išgirdo 
riksmą ir laiku pribuvo su 
šautuvu nudėti kitą aligato
rių, kuomet pastarasis iš
užpakalio metėsi ant valstie- mų. Tarpe apkaltintų yra

& senatorius Coyne.

BERLYN. — Fašistų val
džios vidaus reikalų minis- 
teris Frick pareiškė, kad 
valdžia duos medžiaginės 
paramos tiems tėvams, ku
rie gimdys ir auklės daug 
vaikų. To reikalaujanti vo
kiečių tautos gerovė!

PITTSBURGH, Pa. —2 7
Grand Jury išdavė apkalti
nimus prieš devynis republi- 
konų partijos vadus, kaipo 
suokalbininkus laike rinki-

EKSTRA!
Vėliausias pranešimas iš 

Chicagos skamba:
“Pasirodo, kad iš Chica

gos ir apielinkės atvažiuos 
daugiau, negu pirmiaus pra
nešta. Jau gauta žinių, kad

ST. PAUL, Minn.—Cent- 
ralinėse valstijose užėjo di
delė kaitra, atnešdama bai
sią nelaimę farmeriams. 
Saulė degina, o lietaus nėra. 
Javai nyksta. Ypatingai 
kenčia Minnesota valstija. 
Bet kaitra naikina javus 
taip pat Missouri, Kansas, 
Nebraska ir Iowa \ valstijo
se.
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' Kitii Žodžiai, Ta
Pati Melodija

Andai kunigų “Draugas” rašė, kad Sovietų Sąjungoj, 
tūlose provincijose, žmonės badaują. Ukrainoj, girdi, 
šį pavasarį išmirsią apie šeši milionai gyventojų! “Tė
vynė” ėjo toliau: Vitaitis surado (savo vaizduotėj), kad 
apart masinio badavimo, Sovietų Sąjungoj žmogus žmo
gų valgąs, vartojamas masinis kanibalizmas...

Biskelį anksčiau, “Naujienose” buvo tilpę porą laiš
kų, kuriuos rašę kokios tai “seserys.” Vienam tų laiškų 
buvo .sakyta, kad ji, » “sesuo,” badaujanti ir už pinigus 
nieko negalinti pirkti, o josios vaikas irgi badaująs ir 
todėl naktimi nemiegąs, bet atsikeliąs ir mandaliną skam
binąs,. . Kita “^esuo” rašė, kad ji nematanti nieko dau
giau, kaip tik vandenį, duoną, bulves, žirnius ir van
denį^!) ir šmožytus cibulius...

• ‘l

Paskui Grigaitis įtalpino dar viėno kokio tai “gudra
galvio” “interviu,” kuris būk paeinąs iš “to paties kai
mo, kaip ir Bimba” ir pastarojo suvadžiotas, buvęs 
nuvykęs į Sovietų Sąjungą, bet nusivylęs. Kuomet A. 
Bimba padarė pareiškimą, kad tas žmogus meluoja, tai 
•po to-jis ir nutilo.

Šiomis dienomis “Naujienos” įtalpino “interviu” su 
tulu’Miku Bitinu, kuris, pasak Grigaičio, buvęs Sovietų 
Sąjungoj ir ten jam nepatikę. Jam kelionė lėšavusi 
$500. Sovietų Sąjungoj gyvenęs du mėnesiu ir per tą 
laiką važinėjęs po kraštą, aplankydamas Maskvą, Le
ningradą ir Odesą.

Visųpirmiausiai, svarbu tai priminti, kad Bitinas ne
matęs to, ką rašė “Tėvynė.” Jis važinėjęs, kaip pats sa- 
kosį'per dū mėnesiu po Sovietų Sąjungą ir niekur ne
pastebėjo žmogaus žmogų valgant! Mes manome, kad 
per du mėnesiu po šalį važinėjant, stebint dalykus, nega
lima būtų juk nematyti masinio badavimo ir masinio ka
nibalizmo ! Matomai šis dalykas bus per pamiršimą pra
leistas.

Kitas keistas dalykas: Bitinas sako, kad baisi brangat- 
vė Sovietų Sąjungoj: Kilas duonos nuo 6 iki 10 rublių. 
Kaip Mikas išliko gyvas, tai sunku ir įsivaizduoti. Mo
kėdamas tarpe 6 ir 10 rublių už svarą duonos, jis, per 
du mėnesiu ten išgyveno, važinėjo po visą šalį, apsimo
kėdamas kelionės lėšas ir kitus iškaščius ir apsimokėjo 
kelionę nuo Amerikos iki Sovietų Sąjungai ir atgal tik 
su $500. Jeigu tai Mikas skaito brangumu, tuomet sun
ku Suprasti, kas gali būti pigiau!

Jį “Apgavę”
Bitinas suradęs, kad “apsigyvenimas Rusijoje tiesiog 

negalimas, jeigu jis nori gyventi tokioje normoje, kokio
je man teko gyventi šioje šalyje.” Už tai Bitinas kalti
na komunistų kalbėtojus, ypačiai Karosienę, o Grigaitis 
tuojaus prikiša ir Mizarą. Girdi, šitiedu kalbėtojai ap- 

-^J*avę Bitiną!
1 Blpgiausiai, kad Bitinas “neradęs Sovietų Sąjungoj 
ho tikėjosi...” Baisi bėda, ar ne^! Jis radęs “ubagus, 
ąurių visi be išimties prašė duonos.” Pinigų jie nepra
šė, nes su pinigais “jie negali toli nuteiti... ”

Tegul skaitytojai savęs pasiklaus: kaip per tuos du 
mėnesiu galėjo pragyventi, patsai Bitinas, važinėdamas 
po Šalį, jeigu “su pinigaįs negalima toli nueiti?” Antra: 
kodėl, gi tie ubagai toki kvaili; prašą iš praeivių duonos, 
o nę -pinigų juk praeiviai ir keleiviai duonos nėsivežio- 
ja. 9 jeigu pasitaiko kuris, vežasi, tai tik sau, bet nie
ku fchdu jis negali vežiotis arba nešiotis duonos uba- 
gahl$d Pagaliaus, jeigu šiuo tarpu (tai būtų didelė nau- 
jan$be) Sovietų Sąjungos keliautojai vežiojasi su savim 
maišūs duonos, kurią duoda ubagams, tai tas parodytų, 
kad'ten nėra duonos stokos, nėra porcijų. Čia, vadi
nasi, kur nors yra kvailybė, kur nors netiesa. Visi da
viniai rodo, kad ta netiesa randasi arba pas Bitiną arba 
pas tą, kuris darė su juo “interviu” ir savaip viską iš
kraipydamas parašė...

Mikas kartoja tą*pačią istoriją, ką ir kiti jo tipo žmo
nės, del GPU. Esą, vienas darbininkas buvo atleistas 

* iš darbo “dėlto, kad jis laike darbo pratarė žodį į kai- 
• myną...” Tai, girdi, GPU agento įskundimu. Kokiam 

fabrike, kokiam mieste, kur’ir kaip tas buvo? Nepasa
koma.

„ Pagaliaus, Bitinas surinka, kad Sovietų Sąjungos fab
rikų darbininkai. “yra varomi labiau, negu jie yra va- 
romį, Ęordo dirbtuvėse, kuris, kaip teisingai yra sako- 
ma^iągauna visą našumą iš darbininko.”

> .) IKą Sako Paktai?
■ i i •

Šitokį Bitino argumentai prieš 'Sovietų,• Sąjungą ir 
komunistus. Tenka pasakyti keli del jų žodžiai konkre
čiau :

1. Bitinas (o podraug ir Grigaitis savo editoriale) ne
tiesą sako, skelbdamas, kad Karosienė su Mizara tvirti
nę, būk Sovietų Sąjungoj jau viskas geriausia, jau vis
kas pasiekta. To nebuvo nei mūsų spaudoj, nei prakal
bose. Sovietų Sąjungoj gyvenime trūkumų dar yra. Tai 
buvo ypačiai d. Karosienės ir mano prakalbose visur 
užakcentuojančiai pabrėžta. Man teko parašyti apie 
Sovietų Sąjungą knygą (“Sovietų Sąjunga Penkioliktais 
Metais—1917-1932”), kurioje net speciališką skyrių pa
švenčiau apie trūkumus ir jų priežastis. Ten,nurodžiau:

Kasdieniniam Sovietų Sąjungos darbininkų gyvenime dar 
vis jaučiama stoka gyvenamųjų butų, kai kurių maisto da
lykų, ypačiai mėsiškų ir pieniškų; drabužių ir apavų, ne
skaitant kitų smulkių dalykų, kuriais industriniai augštai 
pastatytose šalyse sandėliai užversti... (puslp. 240).
Toliau:

Važiuoją į Sovietų Sąjungą/buržuazinių kraštų darbininkai 
dirbti ir gyventi, tuo būdu, privalo žinoti, kad jie važiuoja 
ne jau į įvykintą “rojų,” bet važiuoja sunkiai dirbti, kad 
padėti Sovietų Sąjungos proletariatui statyti socialistinę kū
rybą. Kurie ta mintimi vaduodamiesi važiuoja, tie pasilieka, 
dirba ir džiaugiasi, o jei del kokių priežasčių kiti sugrįžta, 
jie pasilieka Sovietų draugais, kaip buvę. O kurie gatavų 
pyragų j ieškoti vyksta, tie, sugrįžę piktai plepa ir plūsta per 
priešų spaudą Sovietų Sąjungą ir visą revoliucinį darbininkų 
judėjimą, (puslp. 250).

Bitinas sako, kad jis norėjęs ten gyventi tokioj nor
moj, kaip Amerikoj. Gi čia jis, matomai, galėjo gyventi 
neblogiausioj normoj, kadangi, be kitko, galėjo susitau
pyti $500 pavažinėjimam. Draugė Karosienė, aš pats 
ir kiti kalbėtojai pranešimuose apie Sovietų Sąjungą 
esame pabrėžtinai nurodę, kad Sovietų Sąjungos darbi
ninkų pragyvenimo lygmala dar yra žemesnė, negu Ame
rikos darbininkų (dirbančiųjų) pragyvenimo Jygmala. 
Na, o Bitinas ir su juo Grigaitis, šaukia, būk mes Biti
ną apgavę!

Mes podraug nurodėme, kad, kuomet Amerikoje dar
bininkų klasės gyvenimo lygmala vis puola ir puola že
myn, tai Sovietų Sąjungos darbininkų gyvenimo lygma
la vis kyla ir kyla augštyn.

* • J . . t l { • • I i

KomūnistįinėĮ spauda, ta pati “Vilnis,” kurią Bitinas 
kaltihą, visį laiką juk ųedr^sinb* važiuoti Sovietų Sąjun- 
gon amerikiečių, bet bandė ir tebebando juos sulaikyti 
nuo važiavimo apsigyventi. Mes drąsinome Mfeugus, ku
rie išgali, važiuoti pasižiūrėti, patardami jiems ’gyventi 
šičia ir kovoti. Toki patarimai buvo duoti ir Bitinui.

Kur Sunkiau dirba?

Kuomet šitas straipsnelis 
bus skaitomas spaudoje, tai 
bus likę visai mažai laiko 
iki prasidės mūsų jaunuolių 
ir ALDLD suvažiavimai.

A.L.D.L.D. šuva žiavime 
bus priduota dienotvarkis 
apsvarstymui b ū t i n iausįų 
toš orąanizacįjos .kultūrinių 
reikalų', kaip tai, spaušdirii- 
mo sunkesnių, principinių 
knygų prirengimui darbo 
minių prie naujos, sovieti
nės tvarkos, brošiūrų, dai
liosios literatūros, apysakų,

2. Bitinas rašo (ir Grigaitis su tuo pilniausiai sutin- poezijos ir šiaip lengvesnio 
ka), kad fabrikuose darbininkai sunkiau dirba, (jis sa- darbininkams pasiskaitymo, 
ko: “yra varomi labiau”), negu Amerikoje Fordo dar
bininkai.

Šis argumentas parodo, kaip tas Bitinas nieko nesu
pranta, bet tik plepa niekus, veikiausiai nugirstus iš są
moningų Sovietų Sąjungos priešų lūpų. Kiekvienam 
šiandien aišku, jog didžiausia Sovietų Sąjungos nelaimė 
keri tame, kad ten darbininkai perdaug lėtai dirba ir la
bai mažai pagamina. Kiekvienas amerikietis, dirbęs 
Sovietų fabrike, žino, kad ten darbas, palyginti su Ame
rikos fabriko konvejerine sistema, yrątik juokas.

Užpereitais metais d. Molotovas pareiškė, kad, imant 
apskritai, Amerikos metalistas darbininkas į metus pa
gamina 1,000 tonų metalo, Vokietijos—600 tonų, o So
vietų Sąjungos metalistas, moderniškiausiom mašinom 
dirbdamas, tepagamina tiktai 300 tonų į metus. Aišku,

kuris kelia žmones prie ap
švietus, darbininkiškos kul
tūros visame kame.

Tačiaus, mūsų kultūrinių 
organizacijų suvažiavimuo
se dar nei sykį nebuvo pa
dėta dienotvarkyj pašvęsti 
desėtką minučių šiokiam to
kiam perbėgimui ir mūsų 
reikalo delei proletarinės 
dailės-meno vystymo ir pa
laikymo; o tai yra svarbus 
klausimas.

‘ Ypatingai šios bedarbės 
laiku mums, draugai, reikia

dabar tasai darbo našumas bus gerokai pakilęs, kadan- plačiau žiūrėti, kad ir me- 
gi Sovietų visuomenė labai kovoja už padidinimą darbo nininkų judėjimas nepalik- 
našumo. Tačiaus, toli gražu, Sovietų darbininkas ne- tų užgautas per nekreipimą 
dirba taip sunkiai, kaip. Amerikos. Ir taip nedirbs. O domės mūs kitų broliškų or- 
jei panašiu greitumu dirbtų, tai veikiausiai užtektų tik ganizacijų. Menininkų" ju- 
pusės valandų darbo dienos, palyginti su Ąmerikos dar- dėjimas yra didelis ir jis tu- 
bo valandoinis. f \ H U ' ; į į:; ri būti palaikomas, kaipo da-

skubiau, negu Fordo!
V 7 ■ ■ • ,’x * < .

Kūomet šitokiais Urgujnentais toki Bitinai pradeda
• .s-m • ■ z-m • > •> . 1 ii. i ■ • ’*£ • • ’ > •

•Akyregyj tų faktų, Bitinas1 (“Naujiemj’ redaktoriaus abelno darbininkų veiki- 
lūpomis) tikrina,kad ten darbininkai ' vU’čiami dirbti i1110 revoliucinėj dirvoj.

! Jau yra kelios kolonijos 
____ _ _ _ ______________ _ ___ _____ -'kūlį pirma buvo proletari- 

kritikuoti Sovietu Sąjungą, tai taš įjktai parodo jų ndi- chorai, bet dabar jie jau
vumą ir bandymą padaryti tokiais kietus.

v Trūkumų Sovietų Sąjungos darbo žmonių gyvenime 
yra. To niekas ir niekur neužginčijo. Komunistų spau
da tai pabrėžė ir pabrėž. Bet podraug mūsų spauda 
visuomet dideliu pasididžiavimu skelbė ir skelbia, kad, 
neveizint tų trūkumų,—seno režimo liekąųų^—4. Sovietų 
Sąjungos darbininkui, nugalėdami :yisoki4s kliūtis, did
vyriškai statu naują pasaulį. Tas užtikrįrta betarpišką 
gyvenimo gerėjimą. Pavasario .sėja rodd, kad ,šie me
tai bus paskutiniai metai, kuriais yra jaučiama Sovietų 
gyvenime maisto stoka. Šių metų Sovietų pramonės 
plėtimąsis, darbo našuinas^ nąų jų ^techniškų j ėglį .atsis
tojimas prie darbo rodo tai, kad vi^Sėm kitiem gyvenimo
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trūkumam baigiama užduoti galutiniai smūgiai. I
Tolydžio Amerikoje matome ką kitų. Gy^eniinas sun^ 

keja ir sunkėja. Greta to paties Bitino melagingo laši
nio apie "Sov. Sąjungą “Naujienose,” štai kokios žinios 
telpa iš tos pačios Chicagos: pagautas sunkaus vargo, 
Lucca De Monte nužudė savo žmoną ir pats save. Arba 
v*a:

55 metų amžiaus lietuvis bedarbis Pranas Bukantas sek
madienį žuvo po New York Central linijos traukinio ratais, 
netoli 31-mos ir La Salle gatvių kampo.

Jis ilgą laiką gyveno bedarbių prieglaudoje, prie 459 East 
31st street, nes eilę metų nedirbęs, neturėjo pragyvenimo 
šaltinių. Be to, buvo paėjęs metuose, ir vargu galėjo gauti 
darbą. Spėjama, kad nusivylęs gyvenimu ir nematydamas nie
ko geresnio ateityje, Pranas Bukantas užlipo ant begtį, pasi
ryžęs nusižudyti. (“N.” už vas. 20 d.)

Jeigu Sovietuose yra stoka to ar kito, tai ji—visiem. 
Antra, ji paeina iš to, kad darbininkai paėmė į savo 
rankas sugriautą šalį, išteriotą, nualintą šalį ir, i tą 
trumpą laiką, nesuspėjo ją perorganizuoti ant socialisti
nių pagrindų ir visko pilnai pasigaminti. Amerikoj yra 
visko perdaug, visko pilna, tolydžio milionai darbininkų 
badauja, o tūkstančiai jų žudosi iš skurdo ir bado!

’Tokis nelaimingas Bitinas (jei tokis žmogus ant svie
to ištikrųjų kur nors yra) to nesupranta. Pats dar tu
rėdamas pinigų, nesuradęs Sovietuose taip, kaip jam no
rėjosi, sugrįžo iš ten ir niekina darbininkų valdomą ša
lį, podraug užgirdamas kapitalistinę bado ir skurdo sis
temą! Nusistatęs sąmoningai prieš darbininkų tvarką 
už kapitalistinę tvarką, Grigaitis džiaugiasi nauju tal
kininku. Bet ar tas sulaikys Sovietų Sąjungos progre
są? Ar tas padės Amerikos kapitalizmui? Ne! Neišma
nėlis, kuris maitinasi save panašiom iliuzijom!

R. Mizara.

Suvažiavimai ir Proletarinė Dailė

Penktadienis, 30, '
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REDAKCIJOS ATSAKTIUJjM
BEDARtinh.-L. A'pii be rl 

darbių demonstraciją birželio 
21 d. tilpo kito draugo pir
miau prisiųsta korespondenci
ja. Pakartoti neverta. Tatai — 
praleisdami, talpiname visus 
kitus draugo pranešimus. ‘

J <
Organizatoriui.—Kiekviena 

redakcija stato bendradarbiams'* 
sąlygą, kad nerašytų paišelių. ’ 
Draugas gi netik paišeliu rašo
te, bet vietomis dar taip subru
kate, kad reikia padidinamojo 
stiklo atskirti raides bei nuriie- ' ' 
rius, dargi skersai kitų eilučių k; 
užrašomus. Nesistebėkite, kad: *.^1: 
tokie raštai netelpa taip greitai,'} f | , 
kaip reikėtų. Kuomęt turipie, ; 
mašinas raštais neatlaidžiai šer-,f * 
ti, negalime gi mašiną sustain 
dyt, kol išstudijuosime, o paskui. 
dar nukopijuosime taip - neąty^'"^^ ? 
džiai parašytą dalyką. Turifcifr 
griebtis tokių rašinių,' kuriuoą . 
lengviau sutvarkyt spaudai^ j 
Paišeliu gi rašytų straipsniukų:., 
bei korespondencijų mašinistai 
neima statyti. Ir nors draugas 
gana gražiai lietuviškai rašote, 
bet de! .-avo paišelLiio t
verčiate redakciją perrašinėti. { 
šitą trūkumą draugas galite- 
lengvai pataisyti. O rašymui , 
gabumų turite tokių, kad galė
tumėte tapti labai naudingas 
nuolatinis mums bendradarbis.
To mes ir prašome; o dabartinį " 
jūsų rašinėlį nukopijavus talpi
name. ’ *

HAMTRAMCK, MICH. >dienotvarkyj, kiek teko nu
girsti, yra įdėtas klausimas 
jų veikimo choruose ir abel- 
noj proletarų dailėj. Tai pa
girtinas darbas! Tačiaus 
prie šio pagirtino darbo rei
kia jaunuolių suvažiavimui 
padaryti draugišką pastabą, 
kuri,' mano supratimu, jau
nuoliams prisieis paimt aty- 
don savo sesijose.

Mums yra žinoma, kad i,1 ’/^aiškus valcus ir kitus popu- 
,-]• v -į . jliarius šokius, šokiai tęsis iki •tuh jaunuoliu chorai yraI o . ,:• u- _ _ P0 val- na*tb Prižadėjo būti I 

ir detroitiečių Aido Choras. Su
teiksime publikai įvairių pa- * 
marginimų. Atvažiuokite anks- ’ 
ti su vaikučiais ir senesniais. 
Turėsime įvairių gėrimų ir ska- .
nių valgių, šis Choras yra jau
nuolių darbininkiškas Choras ir 
vertas jūsų paramos. Kviečia
me senus ir jaunus kuo skai
tlingiausiai atsilankyti.

Du trokai išvažiuos nuo La- 
toza, 1035 Caniff; pirmas 4-tąz 
vai. po piet, antras 8-tą valandą 
vakare.

Jaunuoliai lietuviai be skir
tumo pažvalgų gali įstot į šį - 
chorą. Pamokos būna utarnin- 
kais nuo 7:30 vai. vakare, mi
tingai nuo 10 vai. rytais pirmą , • 
nedėldienį kiekvieno mėnesio. '' 
Susirinkimai ir pamokos yra 
laikomi Tarptautiniame Darbi- ' 
ninku Name, 3014 Yemons.

Organizatorius. >

Laisvės Choro Mūnei>ienoš 
Piknikas -j

Hamtramcko jaunuolių Lais
vės Choras rengia didžiatisp ; 
naktinį mėnesienos pikniką, ku
ris įvyks Beechnut Grove šią 
subatą, liepos 1 d„ nuo,4 vai. 
pd pietų, šis pįkĮikas b iš di
džiausias jaiininio «išvažia /imas 
visoj kolonijoj; Pu&jL niuzika
grieš lietuviškas polkas ir artlė-^

tūli jaunuolių chorai yra] 
nusistatę nepriimti suaugu-! 
siu dainininkų į savą būrį, 
idant nesugadinus jaunuo
lių pulko. Tokis skirstymas 
darbininkų į kategorijas, 
kad ir meno veikime, yra ne 
tik klaidingas, bet net kenk
smingas, ir jis turi būti tai
somas.

Istorija mums neparodo, 
kad klasių kovoje būtų ką 
laimėję vieni suaugę arba 
vieni jaunuoliai darbininkai.

Sovietus Rusijoj įsteigė 
nei jaunuoliai, nei seniai, 
bet visa darbininkų klasė. 
Tad kam mums čia, Ameri
koje, skirstyti darbininkus 
į suaugusius ir jaunus? šį 
klausimą, draugai jaunuo
liai, pasvarstykite.

Pas mus yra dar ir kita 
keista linija, kurią palaiko! 
suaugę, ne tik buvę geri dai
nininkai, bet ir veikėjai. Jų
jų nuomonė ir išsireiškimai 
skamba šitaip: “Aš neturiu 
ką veikti tarpe jaunimo.” 
Tai savos rūšies atsisaky
mas palaikyti darbininkų 
kultūrines organizacijas, jų
jų dailę, meną.

Per suaugusių liniją reik
tų draugiškai pančiu pa
traukti ir suvaryti atgal į 
meno vienetus, kad mūsų 
chorai būtų garsūs, teatrai | 

organizacijos

BAYONNE, N. J. J.i
.. / V ’15 "H JI 'v> tiž' . y-

Svarbus Pranešimoj | į
Liepos—July 3, tai yra atei

nantį pirfnadienp Kom. Parti
jos vietinės kuopos bus labai 
svarbus susirinkimas. Bus dis- 
kusuojama Roosę velto val
džios išleistas Jndustrijinio At
statymo Aktas (The Industrial 
Recovery Act), šias diskusi
jas svarbu išgirsti visiems.'dėl
to, kad Rooseveltas ir jo visa 
valdžia stengiasi įkalbėti dar
bo žmonijai, kad šis aktas su
grąžins gerovę, ir daug žmo
nių tam tiki. Komunistų Par
tija aiškina darbininkams, kad 
minėtas aktas darbininkams 
atneš naujus ir didesnius kei 
tėjimus, kad tai yra žingsn 
prie fašizmo. * U ’ J ,

Susirinkimas įvyks LA 
Kliubo svetainėje, 10 W 
St., 8 vai. vakare.

Kviečiame atsilankyti visi 
Įžanga veltui.

f

nedainuoja, nes finansinis 
paralyžius sukaustė jiems 
burnas. Tad reikia visiems 
būti sargyboje, kad tas pats 
nepasikartotų ir kitose ko
lonijose, kas reikštų smuki- Į geri, stygų 
mą mūsų judėjimo meno sri-' skambios.
tyje, smūgį abelnai darb.! Daugiau draugi škumo, 
kultūrai. ! daugiau pasitikėjimo savo I

Tad Proletmeno Sąjungos spėkomis. Darbininkams 
vardu, kreipiuosi į ALDLD priklaūso ateitis, bet ji pati 
suvažiavimą, kad jis paimtų' neateis. Ji reikalauja dar- 
šį klausimą draugiškon aty- bo ir pasiryžimo, tad ir pa- 
don, .į y U; . -įj dėkime vieni kitiems!.,. _

Jauiiuolių s u važi avimo, ? •
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APLA 25-tas Seimas
(Tąsa)

Konstitucijos pataisymas, 
kad į 3 dienas susirgęs turi 
1 No. blanką priduot išpil
dytą kuopos sekretoriui, 
daug nesmagumo padarė. 
Beveik pusė ligonių iš pra
džių 
kas.
kos

tenka daryt kai kur tyrinė
jimų. Kai kurie ligoniai 
net advokatų pagelba ir tei
smų grąsinimais nori Cent
rą priversti daugiau mokėt 
pašalpos. Visgi pavyksta 
gražiuoju ir tokie susikirti
mai išrišt, nepadarant orga
nizacijai nuostolių.

Pašelpos fondas šiuo lai
ku randasi dideliam neda- 
tekliuj ir šiam Seimui teks 
daryt rimtų žingsnių to 
fondo subalansavimui.

Su pomirtinių išmokėjimu 
jokių nesusipratimų nebuvo, 
apart Gaidžio, Morkulio ir 
Valūno. Gaidžio pašelpga- 
vė nuėjo teisman ir pirmam 
žingsnyj pralaimėjo, bet ne- 

Morkulio pa

kė ir jokių kiyirčių (išėmus kuopas. Du metai atgąl 
buvusį pirmininką F. Rod- taipgi turėjo 52 kuopas, 
gers) ir nesusipratimų netu- Vadinasi, organizacija kuo- 
rėjo. • Komitetas visados Ipų kiekybe pasiliko tokia 
veikė naudai organizacijos, pat.

23-čias Seimas, priimda
mas vienybės klausimu re
zoliuciją, uždėjo ant Centro 
Komiteto pareigą vykint ją 
gyveniman. Tuojaus po 
Seimo pradėta tartis su 
LDS., iškeltas tasai klausi-

vis suvėluodavo blan-
Už suvėlavimą blan- 

Centras atitraukdavo 
pašalpos pagal konsti

tucijos nusakymą. Ligoniai 
pyksta ir keikia Centro se
kretorių. Laiškus rašo, kad 
sekretorius netikęs, senasis 
sekretorius visada geriaif iš
mokėdavo. Reikėjo ir dabar 
dar reikia daug susirašinėji
mų daryt, daug aiškint laiš
kais ir per spaudą. Dabar 
dalykai jau žymiai pasitai-• nusileidžia, 
sę. Nesusipratimai išlygi-' šelpgavis grasino 
narni, gražiuoju.

Delei padidėjusio ekono-. kp. nariai mirę suspenduoti, 
minio krizio, reikalaujančių Valūno pomirtinės klausi- 
pašelpos, galima sakyt, pasi- mas atiduotas seimui spręst, 
dvigubino. Pašelpos fondas 
jau su pabaiga 1932 metų iš- skylėj, bet Centro Komiteto

Tiesa, viena nauja 
kuopa, 16-ta, Nanticoke, 
Pa., susiorganizavo, bet ki
ta sena kuopelė, 31, Ham
tramck, Mich., susijungė su 
47-ta, Detroit, Mich. (Šiomis 
dienomis 56 kp. susijungė su 
51 kp., Wilkes-Barrėj. 

| kiu būdu pasilieka 51
kuopas referendu-! i3a)*

Visi žinot, kad 2-ra 
pa buvo delei 
konstitucijos 
spalio mėn
čio mėn. perorganizuota iš 
38 narių. Kita dalis narių 
pasiliko susispendavę. Gru
pė narių, susiorganizavę į 
naują draugiją, “2 kp. LAP- 
A”, per teismą reikalauja iš

Jie

kuo-

šinėt ir ypatiškai pasitart. 
Dalykai pasikeitė į gerąją 
pusę. Nauja sekretorė veL 
kia gerai.

8-toj kuopoj buvusis sekr. 
Stačinskas, sunaudodamas' 
saviems reikalams kai kuriu 
narių duoklių pinigus, pada
rė nesmagumų. Reikėjo 
dirbti ištaisymui padėties. 
Šimtas dolerių iš jo atgau
ta, bet dar apie 50 dol. sko
lingas. Dabar naujas sek
retorius dalykus taiso.

13 ir 17 kuopose buvo, ne
susipratimų. Aplankius tąsi 
kuopas viskas išlyginta tin
kamai.

33 kp. sekretorius atsidū
rė kalėjiman už kitos drau
gijos išeikvotus pinigus. 
Kuopoj kilo suirutė. * Na
riai pradėjo pavieniai siųsti 
duokles. Imtasi žingsnių 
sutvarkymui. P e r d uotą 
kuopos komisijai peržiūrėt 
visas kuopos stovis, išrink
ta naujas sekretorius, ir da
lykai dabar pilnai susitvar

“Laisves” Piknikas Liepos (July) 2 Dieną, 1933

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

visą, darbą atliekmne patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vieloj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

ta per 
mas. Pasirodė, kad apie 80 
nuošimčių narių stoja už 
vienybę. Sušauktas nepap
rastas Seimas, kuris 50 bal
sų prieš 20 užgyrė vienybės 
klausimą ir įgaliojo Centro 
Komitetui toliaus varyt tą 
darbą.

Centro Komitetas ir to
liaus darbavosi, 
tam tikrų 
vienybės klausimas neprave-l 

teismu, stas gyveniman. Šiuo klau- 
bet vėliau likvidavo. Abu2'simu bus darbuotasi ir to

liau.
Buvusis pirm. F. Rodgers, 

kaip žinot, Nepaprastam 
Seime pridavė rezignaciją, 
kurią delegatai užtvirtino ir 

[ pirmininku 
Antaną Čelkį, 14 kuopos na-' 

pradeda tas fondas rį, iš Braddocko. Čelkiui 
..-IV. esant pirmininku dar vie

ningiau Centro Komitetas 
veikia.

Kuopų Stovis
APLA šiuo laiku turi 52

Lėšų fondas irgi buvo

siėmė. Bet ligonių skaičius | nariam£ nusimažinus algas išrinko nauju
nuolatos didėja. Matosi ir įr pravedus didesnę ekono- 
tokių “ligonių,” kurie ir de
lei menkos priežasties rei
kalauja daug išmokėt. Cen
trui tenka irgi tuo klausimu 
susirūpint. Tenka iš kuo
pų valdybų reikalaut geres
nio prižiūrėjimo ligonių,;

riją, ] 
balansuotis.

APLA ir LDS Vienybės 
Klausimas

Per visus du metus Cent
ro Komitetas vieningai vei-

kuo- 
peržengimo 

suspenduota 
1932, ir lapkri-

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

bet delei 
kliūčių kol kas1 .

| pagelba mdzionksino valdo 
APLA 2-ros kuopos namą. 
Abi pusės prisirengę prie 
teismo. APLA 2 kuopa, 
bendrai su Centro Komite
tu, gina savo nuosavybę. 
(Plačiau apie tai bus duo
tas specialis raportas vė
liaus.)

3-čioj kuopoj senieji kivir- 
čiai paliko tam tikras žy
mes, kurios dar vis neišdyla. 
Tačiaus dalykai eina į gerą
ja pusę.

6-toj kuopoj senieji sekre
toriai pasėjo demoralizaci
jos. Reikėjo daug susira

• 41 kp. sekretorė visados 
vėluojasi su prisiuntimu 
duoklių.

44 kuopoj buvo biskį be
tvarkės pinigų siuntime 
Centran jau nuo 1931 metų. 
Dabar dalykai ištaisoma.

Kitose kuopose šiuo laiku 
nebuvo veik jokių nesusipra
timų ir viskas eina norma- 
liškai.

(Daugiau bus)

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš j y to iki 9 vai. vakar-... 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

į>E=3O! O1^X===1OE=IOE^
JUOZAS KAVALIAUSKAS B

Laisninotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

1439 South 2nd Street

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
m&nęs sekančiu antrafiu:

PHILADELPHIA. PA.
Telefonai: ’ Bell—Drenos I1B6 

Keywtoue—Mais 1417

LIUOSYBES CHORAS

WM. NORRIS

BROOKLYN

LDS Jaunuolių Kuopos

Los Indoor Baseball

Wilkes Barre Aido Choras vadovaujamas draugės Zdaniutės dalyvaus programoje

Stebėtinai Žema įžanga, Tik 35 Cent. Ypatai

Abi Iš 8-niy Kavai kų

Muzika Grieš be Perstojimo

ŠOKIAMS GRIEŠ DVI

ORKESTROS:

MUZIKOS IR SPORTO
PROGRAMA

MENO ORKESTRĄ
Iš ELIZABETH, N. J.

AIDO CHORAS
I

X . .

Iš Montello, Mass. 11V Iš Wilkes Barre, Pa.
Apart Augščiau Minėtų bus NEWARKO SIETYNO CHORAS, ELIZABETHO BANCOS CHORAS, GREAT NECKO

PIRMYN CHORAS ir BROOKLYNO AIDO CHORAS. Visi trauks revoliucines dainas savo dienraščio iškilmėje.

■’. -f v'-.'.



Penktadienis, Birž. 30, 1933Ketvirtas Puslapis

Vertė D. M. ŠOLOMSKASFIODOR GLADKOV

—Štai draugai, matote, darbininkui visur 
viena kaina. Mušti į sprandą tiems valy- Į 
tojams! Jie tikri svoločiai!

—Kas norite kalbėti, kas liečia draugę 
Pauliną Mechovą?

Visa minia suriko vienu balsu:
—Kokiam velniui laiką eikvoti? Aišku! 

Teisybę jį sakė! Draugai valytojai, jums 
reikia tik spranclan!

—Komisija teisinga, reikia tokias Pauli
nas vyti laukan. Nauja ekonominė politi
ka reikalinga, kad būtų darbininkams ge
rai!

—Tyliau! Kas, ar arklininkas čionai?
—Paulina teisybę sakė, biurokratus lau

kan!
—Moteris laukan, kokios iš jų komunis

tės!
Glėbas ramino. Daša stovėjo šalta. Pau

lina svyruodama išėjo, paskui ją Sergie
jus; ji ėjo linkui savo namų. Dašą klau
sinėjo labai mažai. Komisijos nariai pa
reiškė, kad partija gali tik gėrėtis iš tokių 
narių.

Naujos Mintys t
Sergiejus ilgai sėdėjo kambaryje ir skai-į

Skiedros
Iš ryto Sergiejus atsikėlė, kaip pap

rastai, anksti ir ilgai prausėsi... Parti
jos valymas. Prisiminė Pauliną, suskaudė
jo širdį. Ji neatėjo pas jį šį rytą, nepagei
davo jo draugiškumo. To, kas atsitiko nak
tį, matyt, ji nenorėjo jam perduoti... Taip, 
ji galinga, ji mokės ir vėl juoktis ir dirbti. 
Pasiėmė jis portfelį ir išėjo į koridorių. 
Paulinos kambarys uždarytas. Miega; lai 
miega ir nusiramina.

Sovietų name nuėjo į komisijos kambarį, 
del partijos apvalymo. Nors iri anksti, bet 
jau prirūkyta... Žukas piktai koliojosi:

—Draugai, reikia juos mušti, reikia su
šaudyti. Visus tuos valytojos reikia išmes
ti iš partijos. Kaip koki generolai—svolo
čiai! Matote, ką jie daro su darbininkais! 
Ką, ar jie su manimi dirbo viename fabri
ke, kartu kentėjo?

—Drauge,, argi gali tu būti komunistu, 
kada savęs negali sutvarkyti?—tarė sausas 
valymo komisijos narys.

—Et, jeigu tu, sausas velne, mane va
te Lenino knygą: Materializmas ir Empi-ilai, valai, tai tau turiu pasakyti ačiū!—rė- 
rio-Kriticizmas.” Ant knygos kraštų jis kė Žukas, trenkęs kumščiu į stalą.—Jau 
darė pasižymėjimus... daug mačiau tokių, kaip tu. Aš jums pa-

—Energijos principas visai neprieštaraus rodysiu, kur vėžiai gyvena.

sa visuomenė virto tukimo 
idealais į ( ; ’ i

**• Dar toliaus, praleidus tū
las nesąmones iš “švento 
rašto,” štai kaip “Trimito” 
fašistai pasišiaušę surinka:

“... Prisiminkime bolševi
kiškai raudonąją Rusiją. 
Žvilgterkim į Vakarų Euro
pos pakrikusią sielą. Vai
dai, neramumai ir rytojaus 
baimė—štai atmosfera, ku
rioje bręsta Vakarų neaiš
kus rytojus. Juose įvyksta 
Ižai j o pranašystė, kurs sa
ko: girdėti jūs girdėsite; 
bet nesuprasite, ir žiūrėti 
jūs žiūrėsite, bet nematysi
te.. .”

Tai ko gi, ponai, nusigan- 
dote? kad Rusijos darbinin
kai nušlavė parazitus,' ku-( 
rie tuko iš jų sunkios pro- 
cios ir kuriems tautos ir 
žmonių gerovė buvo Virtę 
tukimo idealais! Dabar ant 
šeštos dalies pasaulio, meke
no nevaržomi ir neišnaudo
jami, darbininkai triumfuo
dami žengia ten į laimingą

SCRANTON, PA. je, 2 d. liepos (July),’ visiems* žino
moje ^vietoje, 
že, prie 1 Gre 
Euclid.

ndersoiKJ y. G. Dar-
Rdy j pietus ,nuo

Kviečiame skaitlingai ateilankyti 
į šį pikniką kur ^magiai sv draugais 
praleisite laiką, čia geri Jrįctstra 
grieš lietuviškus ' ir ' JtmerikbMŽkus

ja dialektiniam materializmui, nes medžia
ga ir energija—tai vienas ir tas patsai, tik 
skirtinguose pavidaluose. Taigi ir svarba 
yra metodoje, o ne frazėse... Kartojo tą, 
skaitė kitas išvadas ir vėl žymėjosi ant? 
knygos kraštų. Už durų, Paulinos kamba
ryje—tyla. Ji buvo kambaryje, matėsi 
šviesa. Jau norėjo eiti į jos kambarį, pa
ėmė už durų rankenos, apgalvojo ir susi
laikė: nereikia; ji pastuksės į duris arba 
pati ateis, kaip ir paprastai, jeigu jai bus 
reikalas. Sergiejus, laikydamas knygą 
rankose, ant pirštų galų kelis kartus arti
nosi prie Paulinos durų. Tyla. Gal būti, 
ji gulėjo ant lovos tokiame pat padėjime, 
kokiame apleido svetainę...

Sergiejus atsigulė ir jam vaidinosi jo tė
vas, basas ir suvargęs... Pabudo. Už 
durų, Paulinos kambaryje girgždėjo lo
va ir girdėjosi Badino ir Paulinos balsas; 
jos kaip paukštelės, nei juokiantis, nei ver
kiantis.

Sergiejaus širdis pradėjo smarkiai plak
ti. Pasiklausė. Priėjo prie durų ir kietai 
suspaustą kumštį iškėlė. Ir taip pakartojo 
kelis kartus...

—Drauge, surask Žuko parodymus ir mes 
šiandieną peržiūrėsime,—tarė sausasis. Ir 
taip jau pat sausai tarė Žukui: — Dabar, 
drauge, galutinai uždarei sau duris atgal į 
partiją. Jau pakankamai įrodei, kad esi 
kenksmingas ir nenaudingas elementas. 
Būsi išmestas iš RKP ant visados. O jeigu 
nenusiraminsi, tai pašauksiu sargą^ ir jis 
tave išves. Apleisk mūsų kambarį!*

Žukas mostelėjo ranka ir išėjo. Sergiejus 
sužinojo, kad jis išmestas iš partijos. Par
tijoje pasiliko Šramas, Badinas, C.hapko ir 
visa eilė kitų. Išmetė Žuką, Savčuką, Pau
liną ir visą eilę... Čeladze to neišlaikė ir 
komisijos akyse nusišovė. Sergiejus neri
mavo. Buvo aišku, kad su valymo komi
sija yra blogai. Jis nusitvėrė už galvos.

—Nusiramink. Nebūk silpnuolis. Štai 
vandens ir išgerk!—ramino jį Židki.—Par
tijos komitetas, aš ir Glėbas nepaliksime to 
ramybėje. Čionai nėra paskutinis žodis. 
Kad ir iš partijos mane išmestų, aš rasiu 
vietą, kur apsiskųsti. Tie valytojai tikri 
asilai. Laimė, kad toki mažai pasitaiko.

(Daugiai! bus)

Taigi matyt iš “Trimito” 
fašistų išgąstavimo, kad jie 
matyte jau mato,—kad 
trumpoj ateityj ir jų nepe
nės darbininkai, patys badu 
mirdami!

Taip, parazitai ir nenorė
dami jau mato, kad milio- 
nai darbininkų, kurie parėdė j 
pasaulį, nemirs badu; bet 
jau jie rikiuojasi'po raudo
na vėliava, grupuoja savo 
spėkas, ir per kančias> ir 
kraują žengia Markso ir Le-

PLĖŠIKAI APGAILESTAUJA
var-

Lietuvių Darbininkų S'ūsivie 
nijimo jaunuolių sporto kuopa 
ruošia vakarą delei atkeliau
jančių jaunuolių iš Chicagos, 
Clevelapdo ir kt., važiuojan
čių į Brooklyną. Parengimo 
vakaras Įvyks liepos 1 d., 7 
vai., svetainėje užvardintoje 
Qiunino Hali, po num. 1258 
Providence Road, skersai nuo 
Bull’s Head Garage. I ,

Užprašome visus scrantonie- 
čius ir iš apielinkes atsilanky
ti ir išgirsti, ką keliautojai tu
rės mums pasakyti.

Scrantono 82 K p. Sekr.
j. Norkus.

WILKES BARRE, PA.
APLA. 51 kuopos susirinkimas 

jvyks nedėlioję 2 d. liepos, 9 va
landą ryte, 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)

praleisite laiką, čia geri drfa 
grieš lietuviškus ' ir » ^merikoM 
šokius. Įžanga 20 centų- ypatai.

Kas norės įstoti į LDS., galėsite 
įsirašyti už pusę Įkainos.

(152-153)

jai

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

chesterio Reedwillio ir Bostono Apie- 
lenkės Sportininkus, ant Whist Party 
subatojė, July 1 dieną, kaip 8 vai. 
vak. Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėje 376 Bradway So. Bos
ton.

Komisija
(152-154)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Prakalbos Ant Gatvės

Kampas E. ir Broadway So. Bos
ton bus subatojė July 1 d., 7 vai 
vakare. Darbininkai dalyvaukite 
skaitlingai ir užgirskite Kom. Parti
jas nuomonę apie Roosevelto planą 
—atsteigimo biznio planą.

(153-154)

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. i 
ga 15c., rengia Workers 
Club.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Prenešimas Visiems 

Darbininkams!
Ateinantį šeštadienį, 1 d. liepos, 

Komunistų Partija rengia masinį mi
tingą ant atviro oro prieš Kp^i 
shirts, 6-tc vai. po pietų, 2nd ir 
Spring Garden St. ft;

Kaki Shirts tik ką susiorganizavo 
atvira fašistų gauja puolimui dar
bininkiško judėjimo.

Tuos teroristus tegali atmušti ir 
neleisti jiems įsigalėti tik stiprus 
masinis solidarumas pačių darbinin
kų. Todėl kiekvieno darbininko pa
reiga eiti į šią protesto demonstra-

Grieš Jazz Orkestrą. Į.žan- j ciją ir vestis kitus darbininkus, ne- 
Cultural Į paisant auos.

P-
(151-153) (152-158)*

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-tos kuopos susirinki

mą,s kuris turėjo įvykti 3-čią liepos, 
pasitarus su draugais tapo nukel
tas į 10 d. liepos. Priežastis nukė
limo susirinkimo yra ta, kad nori
me išgirsti delegatų raportus iš A- 
LDLD. suvažiavimo. Tad visi drau
gai dalyvaukite ir iš klausykite ra
portų.

Į Susirinkimas atsibus toje vietoje 
j kur pirmiau buvo paskelbta.

Kuopos sekr. V. Jakcvičius
(152-153)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partija rengia demons- 

i Shirts, kurie 
. . . . ------------ savo raštinę North pusėje.

Šią ateitį, į Sovietų pasaulį.1 Jų liksiąs bus terorizuoti darbinm- 
FoRidtni tnlinuą iniinlo i kus’ kuric PasiPriešins bosams algų 1 dSlSLdl, LOHdUS, Įpuolę Į J<apojimc ar bent kokiame kitame iš- 

; “Lie- ! naudojimo ir priespaudos žygyje 
kaip tai mėtymams iš namų ir tt. 
Visi būkite subatojė, 1 liepos, 6 vai. 
vakare ant 2-ros ir Spring Garden.

(153-154)

nino nurodytu keliu į švie-' tra(.liciM prie^ K?,ak’S ~ (atsidaro savo rastine

ti nepakenčiamo krizio 
gus?”

Šiandie jau viso kapitalis
tinio pasaulio darbininkai 
žino, kad taip ilgai jie ken
tės priespaudą ir badmi- 
riaus, kol plėšrus kapitaliz
mas valdys pasaulį.

Toliau štai kaip “trimitie- 
čiai” nervuojasi:

“Kenčia žmogaus kūnas, 
kenčia dvasia. Nepatikrin- 

i to rytojaus našta šlėgia 
į žmonių ir tautų ūpą. Visur 
i neramu ir negera..

Lietuvos fašistų “Trimi
tas” num. 15 “apgailestau
ja” sunkius laikus ir kartu 
mulkina savo skaitytojus. 
Štai “Trimito” graudūs 
verksmai:

“Rodosi, nei karo, nei ba
do vakarų pasaulyj^ pasta- 
ruoju laiku nebuvo/’TFrdžio- 
jo karo laukuose tautų įgy
tos žaizdos tarytum baigia
mos gyti, o tuo tarpu žmo
nės atrodo ne geriau šian
die, nekaip marui ar.karui neramu ir negera... -Ko- 
praūzus. Pasidairykim ap-; ^7 Kas per neĮabasis kir-

tas “nela-

skirsnius 
trimitiniai

desperaciją, surinka: 
tuva,. tėvyne mūsų!”

Taip, Lietuva—tėvynė jū
sų, bet ne mūsų, ne darbo 
žmonių. Darbininkams ten 
skurdas nepanešamas; o jei 
jie bando ištarti tiesos žo
dį, jų už|tai laukia švino 
kulka, kartuvės ir žiaurūs 
kalėjimų urvai.

Beje, trimitiečiai šiame 
savo skirsnelyje rašo, kad 
“tiesa visada laimi... ”

Iš to matyt, kad jie, žu
dydami už tiesos žodį dar
bininkus, kovojančius už gy
vybės palaikymą, žino, kad 
sau gręsiančio likimo jie 
nenužudys.

Teisybės nei ant kartuvių 
nepakarsite, nei ugnim ne
sudeginsite,—kaip kad pa
sakė garsus mokslininkas 
Džiordano Bruno.

Miškų Darbininkas.

. link. Į mjnas grąžte graužia tiek
“Vienus spaudžia sunkaus' atskirus žmones, tiek tautas 

nedarbo našta, kitiems ne-, ir valstybes?”
leidžia atsidusti ūkio nega-1 Kapital istinio pasaulio 
lavimai, treti vaikščioja ta-' darbininkams yra žinoma ir 
rytum žemę pardavę. Varstas, kad kapitalizmas, atgy- 
gas su skurdu lenktyniuo-i vendamas savo amžių, trū- 
dami, juo toliau, juo kie-|nyja iš pašaknių, nes milži- 
čiau ima spausti žmonijos 
pečius. Kas bus toliau?— 
nerimauja kaimas ir mies
tas. Ar ilgai dar šitaip gy
vensim? — teiraujasi žmo
nės. Ar ilgai turėsime neš-

SOVIETŲ KENUOTI PRODUKTAI

Royal sturcfo^ j

y
-ž£--

SOCHA
BRAND

ILLETS

80W
SERV1

HAMTRAMCK, MICH.
Hamtram i ko lietuvių jaunuolių 

darbininkiškas Laisves Choras ren
gia Mėnesienos Pikniką subatoj, lie
pos (July) 1, 1933; Beachnut Grove, 
Middlebelt Rd. tarp Michigan ir 
Ecorse Kelių. Pradžia 4-tą vai. po 
pietų.

Draugai ir draugės:—
Šis piknikas bus mūsų vienintelis 

didelis išvažiavimas. Uždarbis eis 
palaikymo Choro lavinimo ant to
linus, del organizavimo jaunimo ir 
del įsigijimo šį metą club house, tai 
yra centrai i nes vietos, kur galės visi 
lietuviai darbininkai kreiptis su rei
kalais.

Atminkit, šis choras tai yra jūsų 
choras, nes choristai dar nei vieną 
sykį ne atsisakė dalyvaut ant pa
kvietimo ir mes esam prisirengę ir 
stengsimės jums patarnaut kuo ga
lėsime.

Bus puiki muzika, gardžių valgių, 
ir įvairių gėrimų, taip kad visi sve
čiai bus patenkinti.

Dalyvaus su Laisvės Choru ir pil
nas Aido Choras ir kad uždainuosim, 
tai miške subraškės.

Kviečiame senus ir jaunus skaitlin
giausiai atsilankyti

Šokiai prasidės 8-tą vai. vakare ir 
tęsis iki 2-rai vai. ryte.

Įžanga 20 centų.
Rengimo Komisija.

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

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIŲ
NELMA STURGEON

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

kiekvienoj šalyj darbininkai 
pagamino perteklių.

Tai čia ir yra 
basis kirminas.” /

Du netrumpus 
praleidus, kur
fašistai rašo nesąmones, štai 
kaip jie toliau išsiplepa:

♦ “... Tautos klesti ir au
ga tada, kada liaunasi tar
navusios sau, kada jos sie
kia tiesos ir teisybės ir ne
sigaili triūso, kad tiesos ir 
teisybės karalystė ateitų že
mėn. Gi kada tautos, at
skirų žmonių pavyzdžiu,' 
liaunasi grumtis del idealų 
tiesos ir teisybės, kada jos 
virsta savanaudžių būriais, 
jieškančių pelno iš svetimo 
vargo, kada tukimo ‘idealai’ 
virsta tautų brangia atei
tim, tada be bado badas at
eina, ir be maro giltinė dal
gį galanda.”

Taip, ponai, mes darbinin
kų klasė matome, kad da
bar kapitalistiškam pasaulyj, 
sėdintiems valdžių ir parla
mentų rūmuose ir klebonijo
se savanaudžiams, kurie 
tunka iš darbininkų pūslėtų 
rankų,—jiems tautos ir vi-.

ELIZABETH, N. J.
Bangiečią Atydai!

B a n g o s Choro pamokos 
įvyks penktadienį, 30 d. bir
želio, 7 :30 v. vakare “sharp,”, 
,408 Court Street. I !

Visi naridi, dalyvaukite šio-j 
se pamokose, nes tai bus pas
kutinės prisirengimui prie 
“Laisves” pikniko. Kadangi, 
dalyvaus chorai iš Wilkes Bar
re ir Montello, tai mes turime/ 
stengtis sudainuoti kuo geriau
siai.

SO. BOSTON, MASS.
Diskusijcta temoje: Roosevelto in

dustrijos atstatymo bilius ir darbi
ninkų klasė. Rengia So. Bostono 
KomPartijos vienetas, peųktadicnį, 
liepos 1, 7:30 vai. vakare, 376 Road
way So. Boston, Mass.

Skaitykite “Daily Worker” Kompar
tijos Organą; galite gauti kasdieną 
Jack Store 136 C St. So. Boston.

(153-155)

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo-7 
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin-1 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą": I

į AMTORG TRADING CORPORATION •
261 Fifth Ave., New York Čity :

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE
Kom. Narys.

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

klausimų apkalbėjimui.
Sekretorė.

. (152-153)

CLEVELAND, OHIO
Didelis Piknikas

Rengia 4 vietos kuopos: Liet. 
Darb. Susivienijimo 30 kp., ALDLD 
190 kuopa ir kitos. Įvyks nedėlio-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietiį, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Ketdrios bo- 
lių alleys. ;

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

niškas perteklius suplaukė j 
kapitalistų sandėlius. Todėl 
jie uždarė dirbtuves, išmetė 
milionus darbininkų mirti 
badu. Ir taip yra visam ka
pitalistiniam pasaulyj, nes

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos susirinkimas 

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

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

SOVIETU KENUOTŲ ŽUVŲ
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai reI-XJ 

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

Be jokio klapato atsidaręs kenuką -gali valgyti Šviežu 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda»< 
praranda skoni.



Penktas Puslapis

FABRIKACIJA, BET FAKTAI
ną,— vis Kruppo dirbtomis 
kulkomis.

Mūšyje tarp Anglijos ir Vo
kietijos laivynų prie Skagera
ko pereitam kare Anglai nau-

----------------------------------—----- -----------

nešė, kad 206 vyrų gavo dip
lomus būti advokatais. Kan
didatų buvo 365. Kiti 
praėjo kvotimų.

LOS ANGELES, CAL.

ne-

.......... ...................... —- iiT'-'.................................. — w—. - •—

Šimtam Tūkstančių .Bedarbių bus Atimta SOVIETU ŽUVIS
cad tiek daug 
3 nusiginkla.vi- 
r, ir niekad taip 
nių akis nemui- 
. laikais. Ir la-
l dauguma žmo- dojosi tobulais žiūronais, ku- 
dėmėsio į perei- riems stiklus gamino Vokieti- 
ius, kokį jie turi! jos Zeiss fabrikas; taipgi ir 
ną ir kaip juos, Amerika daugelį jų vartojo 
.ko.” O po ki- prieš Vokiečius.
; dar labiau nu-; 
os, jeigu dTrban-; 
nesusipras ir ne- ir ištikro, ko jie bus priešai, 
pirai auga, tuos 
kurie šiandien

»s ir rengia kitas

Taigi čia pasirodo, tarp 
ginklų gamintojų nėra priešų.

liudaiku. turbūt, 
nta tiek ginklų.
Įdomų taip pat 

i beveik visa gin- 
• pramonė tiek už 
kad negali išpil- 

visoki kapitalisti- 
t pasitarimai del 
io šiuo metu gali 
ami kaip tik at- 
pačiu laiku gali 

i apie ginklų

jeigu karas ir vieniems ir ki
tiems duoda pakankamai pel
no? Į karinių priešų rolę tik 
kareiviai yra suvedami iš vie
nos pusės ir iš kitos, — ir pjau 
kites! Ir turčiams didelius 
pelnus krauna tie kareiviai, 
kurie lieja savo kraują ir at
ima gyvybę viens kitam.

Taigi, darbininkų klasė; ga
lite iš to suprasti, kad kapita
listai jūsų krauju minta ir di
džiausius turtus iš to susikrau
na; o jūs esate visi proletarai, 
visi broliai; tad stokite viens 

UŽ-|UŽ kitą ir sukilkite prieš savo 
priešus: carus, popiežius, Roc- 
kefellerius, Fordus ir Morga
nus. Tik jie yra mūsų darbi
ninkų priešai, o ne kareivis

■ priešas kareivio.
Štai vieną atsitikimą aš pri

dursiu.
Man būnant porą meti!

Federalio Šelpimo Admi
nistratorius Hopkins pareiš
kė, kad daugelis bedarbių 
turės greitu laiku netekti 
pašalpos. Jis sako, kad pu
sė kongreso paskirtų $500,- 
000,000 ‘jau išleista bėgyje 
šešių savaičių. O kitos pu
sės turėsią užtekti septy
niems mėnesiams—iki atei
nančio sausio, kuomet kon
gresas vėl susirinks.

FAKTAI APIE KOMPARTI
JOS AUGIMĄ

Katrie nepriguli prie Komu
nistų Partijos ir nedaug nusi
mano apie jos veikimą ir stip
rėjimą, tie tiki, kaip darbinin- 
kt] priešų spauda rašo, jog 
komunistinis veikimas silpnas 
ir nariais smtinka. Ypač tą 
daugiausiai kartoja išmesti iš 
partijos oportunistai, Prūseika, 
Butkus ir kiti. Mat, jie pasi
ėmė pagiežą prieš partiją, 
kam jiems nedavė sėti Parti- , . , ,
joj oportunistinių idėjų. Tai I Kurie Naudingi Darbininkam 
dabar skleidžia visokius šmei
žtus ne tik prieš Partiją, kai
po tokią, bet prieš visą pašau-1 
linį revoliucinį — 
judėjimą. Jųjų 
“Klampynė” yra 
negu menševikų, 
arba klerikalų laikraščiai. Nes 
“Klampynė”, dangstydamosi 
darbininkiškumu, daugiau ap
gauna darbininkus, negu atvi
ri darbininkų priešai per sa
vo spaudą.

Či<i paminėsiu tik vieną sky
rių Kom. Partijos, kur ir aš 
priklausau, kad matytumėt

Bet ar pašalpos reikalavi
mai eina mažyn? Ne, neina. 
Priešingai, dar didėja. Ge
roves Tarybos direktorius 
Hodson pripažįsta, kad vis 
daugiau ir daugiau bedar
bių reikalauja pašalpos. 
Daug bedarbių, kurie gyve
no iš sutaupytų dolerių, pa
baigė juos ir dabar stovi ant 
bado slenksčio.

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

PHILADELPHIA, PA- 

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Ko Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ 
412 W. Susquehanna

Taipgi pas jj galima gauti 
vietų žuvų.

sies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-

Tai puikiausios rū

įstatymai Nieko Nereiškia, no tik todėl, kad jis buvo 
prielankus darbininkams.

Nuo pat 1918 
fabrikai dirba 
ir turi didžiau-

savarankiškai ga
idai su tikra vil- 
Kam nors prireiks 
icūzų rašytojas sti- 
sos pramonės pa- 
ekonominis krizis 

iai palietė gamina- 
idirbamąją pramo- 
„ą ir mes visi mato- 
i tik po karo iki šių 
visai nepalietė gili

nės.
ly 

j si a
iŠ.
ilėj valstybių, vienoj 
kitoj mažiau, ginklai 

i. Daugiausia jų ga- 
se valstybėse: Jungti- 
stijose, Anglijoj, Ita- 

ancijoj, Švedijoj, švei- 
Holandijoj, čekoslova
itos valstybės pyrka iš 
geriausiai išdirbtas ir 
liausiai patrankas ko- 
jktuvais. Ir kaip išty- 
>rašoma, tai kaip grei- 
uvas iškyla, taip grei- 
jį pasiųsti žemyn. Ir i 

Rankos labai smarkiai 
os visų šalių, 
idija gamina 
s, kurie sveri;

kulka- 
po apie 

rų, bet kuriais galima 
fai apšaudyti ir “tan- 
Taipgi ir ši išdirbystė 
abai daug užsakymų iš 
Istybių. Švedijos fa- 
gamina stiprias ir toli 
:ias .patrankas — apie 
aetrų.

ių fabrikai visai nepai- 
jų ginklus perka.
biausia Vokietijoj Kru- 
įklų dirbtuvė 1932 m.

Anglams teisę gamin- 
užpatentuotas kulkas, 
•ių pereito karo lauke 
lugybė gyvasčių ir ku- 
Turkija Dardaneluose

• Francijoj karo laiku, ten pate- j | Partijos augimą, 
ko vokiečių j nelaisvę. Pasta- | Rugpjūčio 10 

jčius juos į stovyklą, ir man .kuomet įstojau 
teko juos prižiūrėti, kad nepa- 'liuvo tik vienas

1 bėgtų, žinoma, jie nežinojo, 
kas aš esu do vienas—ameri
konas kareivis, ir viskas. Štai 
jie sustojo. Vienas būrelis 
kalbasi vokiškai, kitas lenkiš-

, kai, trečias kitaip slaviškai; 
j ogi žiūriu, penketas stovi bū
relyje ir kalbasi lietuviškai. 
Aš nusidaviau, kad nesupran- 

įtu; bet man rūpi žinot, ką jm 
kalba. Aš priėjau Artyn, ant 
šautuvo pasirėmiau ir klau
sausi, apie ką jie šnekasi; ir 
vienas kareivis pratarė: “Vy
rai, skirstykimės, ba mes esa
me nužiūrėti; gali būti nege
rai.” Aš neiškęsdamas prata
riau į juos lietuviškai: Nesi- 
skirstykite, kalbėkitės; niekas 
jūs nenužiūri; tik man links-

' ma girdėt lietuviškai kalban
tis.”

Tokie dalykai parodo, kaip 
kapitalistai verčia, kad brolis 
brolį užmuštų už didžiausius 
jų lobius. Tai čia reikalas vi
siems darbininkams stot į su
sipratusių proletarų eiles ir 
kovoti prieš darbininkų prie
šus, prieš buržuaziją, kaip kad 
prieš Morganus, kurie ir 
eitą karą surikiavo.

Worcester, Mass.

per-

S.

206 NAUJI ADVOKATAI

TRENTON, N. J.—Vals-

komunistinį 
leidžiama 
bjauresnė, 
tautininkų

d., 1932 m., 
Partijon, tai 
skyrius su 7 

nariais šioje apielinkėje; apie 
vasario ir kovo mėnesius 
(1933) jau rados penki sky- 

, riai su 78 nariais. O dabar 
jau randasi 15 skyrių su 175 

į nariais. Reiškia, per 10 mė- 
i nėšių įstojo ir laikosi Partijoj 
'168 nariai. Dar žymėtina, kad 
i 95% narių yra amerikonai, o 
i tai svarbu!

Kas mano, kad amerikonų 
darbininkų negalima įtraukti 
Kom. Partijon, tas klysta, Ga
lima, tik reikia mokėti pri
eiti prie jų ir išaiškinti Komu
nistų Partijos tikslus.

Dar kitas geras reiškinys 
pas tuos naujai pribuvusius 
narius, kad jie stoja už prave- 
dimą Partijos tarimų ir pro
gramos daugiau, negu senes
nieji nariai. Kaip mes gali
me prisipažinti, tai pas dau
gelį senesnių narių esti ištiži
mo, kas gimdo oportunizmą ir 
dešinįjį nukrypimą. Gi nau
jesnieji nariai atydžiai seka 
Pąrtijos nustatytą veikimo pro
gramą ir uoliai veikia, kad 
pravesti gyvenimam

Iš čia suminėtų faktų aišku, 
kad Komunistų Partija vis 
daugiaus ir daugiaus įgauna 
įtakos darbininkuose ir ji au
ga didyn.

Reikia 
n inkams 
Partijos 
jąją.

MADISON, Wis. — Tū
las laikas atgal Wisconsin© 

j valstijos seimelis priėmė 
įstatymą už bedarbių ap- 
clraudą. Įstatymas turėjo 
įeiti galion su liepos 1 d. Bet 
dabar valstijos gubernato
rius išleido įsakymą, kad to 
įstatymo vykinimas gyveni- 
man būtų atidėtas neribuo- 
tam laikui. Vadinasi, be jo
kių ceremonijų tasai įstaty
mas numestas ant šiukšly-

Šelpia tik Vieną iš 6
MADISON, Wis. — Wis- 

consino valstijoj gauna pa
šalpa tik vienas bedarbis iš 
šešių, kuriems pašalpa būti
nai reikalinga. Valdžios 
pasigyrimas, kad toj valsti
joj “visi sotūs” yra blofas. 
Ta pripažino ponas Knut
son, narys industrines komi
sijos. Jis sako, kad vienam 
paviete rasta 245 šeimynos, 
kurie faktinai badauja, bet. 
jokios pašalpos iš niekur ne
gauna

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

Dienas j LIETUVA
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavene, užtikrina patogiausią kelionę i
LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

Bremen 
Europa

luiAijA i/aiuauui -------------- ----- ? w -------

pšaudė Anglijos laivy-I tybės Kvotimo Taryba pra-!

NTELLO, MASS. MONTELLO, MASS.

MAGIAUSIAS PIKNIKAS
JR| RENGIA LIET. TAU IŠKO NAMO DRAUGOVĖ

liepos (July) 3 ir 4 Dienomis, 1933 m
TAUTIŠKAM NAMO PARKE

eswick Rd., off Winter S;., Montello, Mass,

nagus naktiniai šokiai prasidės pirmadienio vakare, 
vai., Liepos 3 d. ir trauk ;is iki 3 vai. ryto, July 4 d.

Liepos 4 piknikas prasidės 10 valandą ryte

j Įvairūs sporto geimiai, bus taip vadinamas surprise 
test del “loving. cup,”, kurį paaukavo graborius 
am Omirka; taipgi ir kitokių įvairiausių žaislų bus.

skaniausių valgių ir garimų, ypač gėrimų, tai jau 
niekur kitur tokių gerij nėra, kaip Montello.

šokiams grieš pagarsėjusi Bert Orris Orkestrą

dvažiavę, persitikrlnsit, kad mes teisybę sakėme.
Nuoširdžiai Kviečia Visus.

ir lietuviams darbi- 
rimčiau susidomėti į 

veiksmais ir stoti į

M. Proletaras.

DAR PRISIDĖJO

LOS ANGELES, Cal.—Jan 
buvo rašyta, kad Los Angelės 
darbininkiškos o r g a nizacijos 
susidomėjo šaukiamu jaunuo
lių suvažiavimu, kuris atsibus 
liepos 3 d. Brooklyne, N. Y., ir 
LDS 35 kp. su ALDLD 145 
kp. nutarė pasiųsti pasveikini^ 
mus po $2 aukų. Dabar vėl 
daugiaus prisidėjo, tai LDSA Į 
66 kp. su $5 auka ir LD Cho- j 
ras su $1 auka. Reiškia, šios 
keturios organizacijos siųs ben’ 
drą pasveikinimą su $10 aukų. ■ 
O reikia nepamiršti, kad nese-' 
nai virš dešimtinės pasiųsta į 
Agitacijos Fondą jaunuolių 
organizavimui, 
šiame dalyke 
savo pareigas.

Dar reikia
ALDLD 145 kp. nutarė pasiųs
ti, ir ALDLD suvažiavimui pa
sveikinimą su $2 aukų. Reiš
kia, kad ir toli gyvename, bet 
tuos svarbius darbus nepamir
štame remti, nes tai yra mūsų 
visų bendras reikalas.

M. P.

Tai reiškia, 
mes atlikome

prisiminti, kad

TYPEWRITERS

be

Rašomos 

Mašinėlės

Klauskite 

Kainos,

Jei esate “Laisvės” 

Skaitytojas

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

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus 
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Reihie Sčout Model $39.50

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant 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 
“keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer $t., Brooklyn, N. Y.

Komisijos prašo tuojaus užsiregistruoti norinčius va
žiuoti. Žemiau paduodame surašą iš kokių miestų ba

sai važiuoja; kokiu laiku važiuos ir kiek kelionė.

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

HARTFORD, CONN.
Busąh išeis nuo 59 Park 

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

PHILADELPHIA, PA.
Komisijos antrašai: A. 

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

WILKES BARRE, PA.
Turime žinių, kad jau 

yra suorganizuota 10 pasa- 
' žerinių mašinų, kurios atvež 
1 Aido Chorą Į “Laisvės” pik
niką. Neabejojame, kad su

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

. nuo Humphrey ir Wallace 
Sts., kelionė i abi pusi $2. 
Komisija: B. Medelis, 114 
Nash St., Aldona Wa?*kevi- 
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 j 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 nūo 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.

mejai.

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

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

PATERSON, N. J.
Komisijos antrašai: J. 

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

GREAT NECK, N. Y.
Busas išeis 1-mą valandą 

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

kad

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

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.

ELIZABETH, N. J.
Visiems, kurie važiuosite 

j “Laisvės” pikniką.
Kurie mylite draugišku

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

Savininkas ir Manadžeris 
p. m: GARRISON

DIRECTIONS FOR 
AUTOMOBILES:

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

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburg, take the 

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

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

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

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

■■
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šeštas Puslapis LAISVE Penktadienis, Bi

Tom Mooney Rinkliavų Sa
vaite Jau Prasidėjo

Draugai, Tuoj Atsiliep
kite del Nakvynių 

Svečiams!
Draugai iš Brooklyn© ir 

priemiesčių yra prašomi kuo 
greičiausia pranešt “Laisves’’ 
administracijai, po kiek jie ga
lės pernakvint svečių, kurie 
suvažiuos j šio dienraščio pik
niką ir j ALDLD ir nacionalj 
lietuvių jaunuolių suvažiavi
mą. Malonėkite tuojaus asme
niškai arba per telefoną pra
nešti.

| nakvynių reikalą dar visai 
ne daugelis atsiliepė. Reikia 
dešimts kartų daugiau nakvy
nių, negu iki šiol prižadėta.

Draugai, parodykime vaišin
gumą tiems geriausioms mūsų 
revoliucinio judėjimo daly
viams bei rėmėjams!

“L.” Administracija.

Bedarbių Pora su Kūdi
kiu be Prieglaudos

NEW YORK, —r Iš Califor- 
nijos freitais ir pėsti atvyko 
bedarbis Charles Mazza su 
žmona ir 19-kos mėnesių mer
gaite. Ne sykį jie buvo iš 
freitų išmesti tyrlaukiuose,, už 
šimtų mylių nuo gyvenamųjų 
vietų. Pittsburghe, benakvo- 
jant jiems keturias naktis po 
tiltu, vadinama Keliautojų Pa
galbos Draugija norėjo, atimt 
iš jų kūdikį. Kai kur jie'gau
davo tikietą iš policijos bei ko
kios labdarybės delei ( pašal
pos, bet su tuo tikietu niekur 
maisto negaudavo. Dažnai 
jiems buvo liepiama eiti atgal 
į Californiją. New Yorke taip 
pat jiem nedavė nei maisto nei 
pastogės Relief biurai, kol jie 
atsikreipė į Bedarbių Tarybą; 
tik tuomet buvo jiems žadėta 
pašalpa iš labdarybės įstaigos.

VETERANŲ 
DEMONSTRACIJA

NEW YORK. — šį šeštadie
nį Darbininkų Ex-Kareivių 
Komitetas šaukia veteranų de
monstraciją 11 vai. dieną prieš 
Veterans Administration. 225 
W. 34th St. Demonstruodami 
reikalaus tuojaus išmokėt bo
nus; nemažint ex-kareiviams 
pensijų ir tuojaus duot regu- 
Ji’irę pašalpą iš centralinė 
valdžios iždo visiems bedar
biams, taip <pat pagelbą su- 
vargusiems farmeriams. Po 
demonstracijos bus masinis mi
tingas Madison Square Parke.

Drg. J. Millen’s Išvyko 
Į Sovietų Sąjungų

NEW YORK. — Dienraščio 
“Vilnies” administratorius d. 
J. Milleris išplaukė trečiadie
nio naktį į Sovietų Sąjungą, 
aplankyt darbininkų šalį, ma
tyt jos progresą ir pasirinkt 
įspūdžių, kuriuos paskui galė
tų paskleisti per savo prakal
bas ir per mūsų darbininkišką 
spaudą.

Streikų Laimėjimai
įVoOKLYN. Samuel

Leff maliavojimo biznio darbi
ninkai atsiuntė padėkos laiš
ką kairiajai vadovybei Altera
tion Painters Unijos, kad pa
gelbėjo laimėti streiką. Bosas 
buvo priverstas pridėt jiems 
uždarbio ir sustabdyti perse
kiojimus kairesnių darbininkų.

• NEW YORK. — Cornell 
Upholstery rakandų apmuši-- 
nėjimo- darbininkai per strei
ką laimėjo didesnę algą ir pri
pažinimą savo komiteto šapo- 
je. Vadovavo Rakandų Dar-; 
bininkų Industrinė Unija.

BROOKLYN. — Darbinin
kai Barlofskio kepyklos ant 
Penn. ir Blake Avės antradie-

STREIKAI
NEW YORK. — Paramount 

drabužių valymo kompanijos 
bosas nemokėjo algos per 6 
savaites savo darbininkams; 
teisinosi, kad neturįs pinigų. 
Bet kada visi 26 darbininkai 
sustreikavo, jis pasisamdė 13 
skebų. Streiklaužiams tai tu
ri pinigų.—Vieta 1 reguliariai 
streikierių pikietuojama.

NEW YORK. — 500 darbi
ninkų keturias dienas streika
vo prieš darbdavių bandymą 
įvest dar didesnę paskubos 
sistemą Anchor Cap and Clo
sure Kompanijoj. Per strei
ką privertė pavaryt skubinimp 
specialistus, kurie vaikštįnęda- 
vo po šapą ir su tam tikrais 
laikrodėliais mieruodavo, kiek 
sekundų ima bile kokis dar
bininko pasijudinimas.

Raudonosios Spaudos
Kamivalas Rytoj

NEW YORK. — šeštadienį 
nuo 10 vai. dieną atsidarys 
karnivalas-piknikas Kom. Par
tijos dienraščių “Daily Worke- 
rio” ir “Freiheit,” Starlight 
Parke, prie Bronx Coliseum, 
177th St. Bus gera sportų it 
muzikos programa;

šiais krizio laikais yra la
bai sunku pasilaikyt komunis
tinei spaudai; jos gyvybė daž
nai priklauso nuo paramos, 
gaunamos iš tokių - parengimų. 
Draugai, todėl, turėtų parem
ti minimus revoliucinius dien
raščius, skaitlingai suvažiuo
dami į jų parengimus.

2,000 SIUVĖJŲ PASMERKĖ 
ILGW UNIJOS VADUS

NEW YORK, — Trečiadie
nio vakare į Cooper Union, 
svetainę susirinko 2,000 eiliniu 
darbininkų protestuot' < prieš 
International Ladies Garment 
Workers Unijos vadus, tokius 
kaip Nadler ir Dubinsky. EL> 
lė kalbėtojų nurodinėjo, kain 
tie vadai padėjo fabrikantams 
įvest darbą inuo štukų1 (piece 
work) ir samdė net gengste-

Nuo pirmadienio prasidėjo 
rinkliavos aukų su dėžutėmis 
delei Tom Mooney paliuosavi- 
mo. Draugai ir draugės, na
riai Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ir kitų organizaci
jų,’ ateikite ir pasiimkite ko- 
lektavimo baksuką parinkti 
aukų del Tom Mooney paliuo- 

|savimo, kuris už darbininkų 
! reikalus pūva jau 17 metų ka
lėjime.

Draugai darbininkai ir dar
bininkės, nepasilikite nei vie
nas napaėmę rinkliavų dėžu
tės. Rinkliavų dienos baigsis 
liepos 4 d.

! Tarptautinis Darbininkų Ap- 
Įsigynimas New Yorke gavo 
įleidimą iš miesto majoro rink
ai ' tam tikslui aukas—visur, 
pas dirbtuves, požeminiuose 
gelžkeliuose, einant per stubas 
ir kt. Pavojaus nėra. Nie
kas negali jūsų kliudyti.

Baksuką turi Tarptautinio 
Darb. Apsigynimo 17-ta kuo
pa “Laisvės” įstaigoje. Tai 
vakarais galite ateiti j “L.” 
raštinę nuo 8 vai. iki 9 vai. 
Čia matykite drg. Levaną; tai 
jis ir duos baksuką ir paliudi
jimą.

Organizatorius*

Special Notice to all Youth
The Young Worker and 

Student Section will appear 
in Saturday’s issue instead 
of Friday’s. Because of spe
cial preparations for Lais- 
ve’s picnic it was necessary 
to deley the youth section 
one day. This will be for 
this wepk only. In the fu
ture the youth section will 
come out on Friday as us
ual.

Bertha Fulton, Editor.

AID1EČIŲ ATYDAI
. ' Paskutinės $ pamokos , prisi
rengimui priė dainavimo “Lai
svės”; piįchį^ . įvyks penkta
dienį, 3(hd; ^birželio,; “Laisvės” 
svetainėje, j 1 ’ ji; ’ ’ j ‘ 1

Visi chotiečiai, dalyvaukite 
ne vėliau kaip 7:30 valandą, 
ir ne juokais rengkimės prie j 
minėto pikniko, nes atvažiuo- Į 
ja chorai iš Montello ir Wil-i 
kės Barre ir kitur ir jie, be 
abejo, stengsis pralenkti mus 
dainavime.

Choristė.

siais svečiais, galėsime trupu
čiukų, pakalbėti ir M. Sąjun
gos reikalais. 1

Nepamirškite Šio Susirinki
mo.

Laikinasis Sekretorius,’
J. Nalivaika.

IŠRAND A Vi MIMAI

PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys vienam žmogui, vyrui ar mote- 
riškiai. Kambarys šviesus ir su vi
sais įtaisymais. Savininkę galima 
matyti dirbamom dienom nuo 7 vai. 
vakare. 51 Meserole St., Brooklyn, 
N. Y.,

(153-154)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau partnerio į gerą restau- 
ranto biznį, vienam sunku tinkamą! 
vesti gaspadorystę. Priimsiu ant 
lengvų išlygų. Atsišaukite greit,.

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

PARDAVIMAI

Mokyto Bedarbio Kūdikis 
Mirė Badu

PAŠOVĖ MYLĖTOJĄ
BROOKLYN. — Kada val

gyklos stalų patarnautojas Al
bert Pearson nedavė jai ra
mybės su siūlymusi apsivesti, 
Marquita Lopez, tos pačios 
vietos darbininke, peršovė jį iš 
revolverio, gal mirtinai. Šovi- 
kė areštuota.

PARSIDUODA

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

73’1 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.
(152-154)

nį sugrįžo darban po streikui, 
per kurį atmušė boso pasimo- 
jimą nukirst jiems algas 25 
iki 40 nuošimčių.

Suėmė 19 Čeveryką Valytoją
BROOKLYN. — Prie Boro 

Hali, antradienio rytą policija 
areštavo 19 bedarbių, kurie 
bandė užsidirbti pragyvenimą, 
valydami praeiviams čevery- 
kus. Areštą matydami žmo
nės pradėjo niekinančiai 
baubt prieš policiją.

LORIMER RESTAURAN1
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gamina 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI!
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisvės”

BROOKLYN, N. T.

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS ST(
FOTOGRA)

NEW YORK. — Iš Los An
geles. pėsti ir tavoriniais trau
kiniais atkeliavo į New Yor- 
ką darbo jieškoti Francis De 
Voe, 27 metų amžiaus, su 
žmona, 21 metų, ir su kūdikiu, 
6 mėnesių amžiaus, šelpimo 
biuras nekreipė į juos domės, 
kol kūdikis badu mirė. Tėvas 
yra mokytas vyras, baigęs ko
legiją. Pirmiau užšidarbiavo, 
plajudarųąs .ipdus valgyklose; 
toliau ir to darbo neteko.

T. D. Apsigyn. Iškovojo Fer- 
rarai Laisvą Išvažiavimą
S NEW YORK. — Kovingas 
italas darbininkas Conchėtta 
Ferrara buvo paskirtas depor- 
tavitnųi į fašistinę Italiją. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas išrėikalavo jam leidi
mą pačiam išvažiuot, kur nori. 
Ferrara išplaukė trečiadienio 
naktį.

i ; * '

Pavarė du Mokytoju už 
Darbininkišką Veikimą

MENININKŲ ATYDAI
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-

SUSIRINKIMAI
9 .1

BROOKLYN, N. Y.
(

APLA. 22' kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį; 3 d. liepos, 8 vai. 
vakaro'į “Laisves” raštinėje. Visi 
draugai esate kviečiami skaitlingai 
atsilankyti i šusirinkimą ir malonė
kite atsivesti naujų narių prirašimui 
į kuopų. Drg< R. Mizara išduos ra
portą iš jvykusio mūsų organizacijos 
seimo, tat bus svarbu visiems išgirs
ti' draugijos tarimus.

“SIGNS”
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 persikelianti į naujas vietas, 
tuojaus kreipkitės šiuo antrašu: 
386 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-10488

(150-155)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius 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.

NEW YORK. — Miesto mo
kyklų valdyba atstatė nuo tar
nybos mokytojus Williama 
Burroughs ir Isadora Bėgimą 
todėl, kad jiedu veikliai da
lyvavo bedarbių ir dirbančių
jų darbininkų kovose. Laike 

j tardymo 500 mokinių tėvų, ki
tų mokytoių, ir studentų pro
testavo prieš tokį “švietimo” 
valdybos nuosprendį.

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai’ pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gi ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienj, gražūs paren
gimai; grajys merginos muzikantės 
po vadovyste Marty Turuta. [žangu 
dykai. Antrašas, 131 N. 4th St., 

I Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkas John Jurevich.

(153-155)

Atleido 270 *Trohibišiną”
• ’ f ' ' -V ’ - 1 i

NEW YORK. —'‘Fėderalė1 
valdžia atleido iš tarnybos 
MčCampbellį, vietinį blaivybės 
vykdinimo direktorių, ir 270 
jo ągėritų. Reiškia, kas liečia 
|centralinę valdžią, tai nebebū- 
1 šią praktikoje pefsekibjami 
'bef bhudžiami žmonės už ai

INTEREST

Prieš Republic Teatra

rius, kad priversti darbininkus 
pasiduot bosams. Susirinkime 
buvo priimta pasmerkimo re
zoliucija prieš tos unijos ^‘so
cialistinę” valdybą,
;. • j - - - < • ;

RAKANDŲ DARBININKAI 
IŠSIKOVOJO 25% ALGOS.

PRIEDĄ ,
NEW ’ YORK, -r- Standard 

Parldr rakandų kompanijos 
darbininkai po 10 dienų strei
ko privertė pridėt jiems 25 
ųuošimčjus algos ir pripažint 
Industrinę Uniją, kuri’vadova
vo streikui.

koholinių gėrimų biznį, ikaip 
sako kapitalistiniai laikraščiai.

i t • < 4
——..„U.— ,--...   —.

Tylus Eleveiterio Traukinys
BROOKLYN. — Ant iškeltų 

šio miesto elektrikinių1 gejžke- 
lių neužilgo bus išbandomas 
lengvas ir mažai trukšmo’ da*- 
rantis traukinys, kurį Rapid 
Transit kompanija perka iš 
Puljmąno f kompanijos už 
$100’,OOO. Traukines būsiąs iš 
lepgyo ^luminum.nwetalo, mišĮ4 
nio. ' .

• H ishwick 

SAVIN CS BAN K
GRAND ST. AT GRAHAM AVE. 

Brooklyn

Nuošimčiai bertainiui baigiantis *JO! 
kovo'31, išsimoka balandžio 15 O !q

d. kainoje-------------
60 Y! AKS or 
s t k : c i s s i v f. 
OI V 1 OI.N o s

metiniai
BANKING BY MAIL

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 Bevefstge Control Law at 32 
Ten Eyck St., Kings County, New 
York State,

s Peter Kįapiskas į
32 Ten Eyck Street

' . L ... Brooklyn, N. Y..

i

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 
apskut^ime barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5310 |
I

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
j|||. .Hi» win ■—»■■■ ■■■■«« M—

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

| Bedford Ave. and So. 5th St.
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson' Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 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 chroniškas vyrų 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

Biuoml pranešu aav< 
riams, kad perkaliau i

nauj

JONAS
gin112 Marion St., k 

BROOKL
Tel. Glenmo

vi 
ad 

(Sergančią Vyrą lda7, 
i Chroniškos Ligo^' 

ai!
ki zis

osvei 
rim 
bus \nk 

 

kaip 
kai

Oddnv 
jimai, 
Ligost v 
Sflpi, 

Skilvio 
Ligos, Nąy

ir Mėšlažarnės . 
girnas bei Reumatiški 
mai. M

Kvėpuojamųjų Kanalų ii 
ligos yra sėkmingai gydomi a 
joviškais, moksliškais būdais

X-Spinduliai, Kraujo Ištyi 
Laboratoriniai Tyrimai, St 
bei čieptj' IšmirkčtiiTMd: 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų ilga 

Ištyrimas ir Patarimas V>
Kalbame lietuviikai

D R. Z IN!
110 EAST 16th ST. J
Tarp 4th Ave. ir Irving P 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 AM. iki 8 Pi 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4
W >    —— •—

SKAITYKIT IR PLA
1 KIT '‘LAISVĘ”

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P. SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. [STAIGA ATLiEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINt AUTGMOBIULt 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIČON1NĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽjA. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES (MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MŪSLį 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ’ «

TEL. STAd! 
2-5043 \

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

( FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

i , Kampas B. 2Srd $t.ryto

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDRLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii




