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KRISLAI
iokratas tik žodžiais. 

>metona ir Tysliava. 
Tikrai Sugedęs Oras. 
Ar Pabėgo, Ar Pasiliko. 
Jie Prieš Bendrą Frontą.

Rašo KOMUNISTAS

vi 1

Skaityk žmogus ir juokis iš’ 
tų ginčų, kurie dabar eina tar-T 
pe Clevelando “Dirvos” Karpa
vičiaus ir Brooklyno “Vieny
bės” Tysliavos delei “demo- 

j kratijos.” Karpavičius tvirti
ną, kad ant “demokratijos” rei
kia nusispjauti ir garbinti fa
šizmą. Tysliava vainikuojasi 
demokrato karūna ir bažijasi 
už ^‘demojprątiją/’' •

Bet tai tik žodžiai, poetiškai 
nupaliŠiuoti tušti žodžiai. O 
žodžiai ponui Tysliavai nieko 
nelėšuoją. Gi jis žino, kad yra 
tokių žmonių, kurie ima ir įti-j 
ki nuolatos kartojamiems kad 
ir tuštiems ir apgavingiems 
žodžiams. Jis supranta savo 
gazietos skaitytojų politinį ne- [ 
subrendimą ir todėl maitina 
juos tuščiais blofais. Jo kelias 
nesiskiria nuo Karpavičiaus.

Neteko Trijų Sūnų, 
i Bedarbis Nusižudė

Ar* nors vienu žodžiu Tyslia- 
vos “Vienybė” yra pasmerkus 
kruvinąjį fašizmą Lietuvoje? 
Ar nors .vienu žodžiu Tysliava 
savo raštuose pasmerkė kada 
nprs'budelį Smetoną? Nieko 
panašaus, niekados. O dainuo
ja poetas apie demokratiją.. .

CAMDEN, N. J.—Gazu 
užsitroškino Wesley G. 
(More, Ištisus metus iš
buvo be darbo. Bandė 
^pasivogti duonos, pateko į 

(’kalėjimą. Paskui atėmė 
(jo sūnus—du į pavieto 
“prieglaudos” namus, o 
vieną į Roosevelto versti
no darbo kempę. Tėvas 
paliko vienas. Paliktoje 
notoje sako: “Jeigu jie 
nebūtų atėmę iš manęs 
mano vaikų, nebūčiau da
ręs šio žygio.”

Uždirbo $20,000,000, 
Bet Nemokėjo Taksą

Dvejos “Pasaulinės Smegenys” Veda Mirtiną Ko
vą; Sovietas Grūmoja Kapitalizmui-Šaukia

Anglas Buržuazinis Mokslininkas Fleming i į

Už Vienybę Jauny Socialis
tą ir Komunistą

/Kitas pavyzdys. Ar ponas 
Tysliava pasmerkė* SLA Pildo
mosios Tarybos fašistinius 
smurtiškus žygius užkorime 
Dr. Viniko ant narių sprando, 
sulaužant SLA konstituciją ir 
neleidžiant draugui Miliauskui 
sekretoriaus vietą užimti? Ne, 
Tysliąya to nepadarė. Stasys 
Vitaitis per “Tėvynę” sveikina 
Tysliavą, o Tysliava užtyli Vi- 
tantnųų fašistų smurtą Susivie 

pme. Gal irgi vardan demo 
kratijos.. , Smuklė 2,133 Mėty

WASHINGTON. — Sena
to komisija surado, kad 
Kuhn, Loeb and Co. bankie- 
riai per paskutinius penkis 
metus pasidarė gryno pelno 
net dvidešimts milionų do
lerių tik iš pardavinėjimo 
\šėrų ir bonų. Bet per pas- 
/kutinius tris metus šitie 
ibankieriai nemokėjo nė cėn- 
Ito taksų!

“Vienybė” praneša, kad iš jos 
bendrovės direktorių pabėgo bei 
rezignavo ponas Ginkus, Grand 
Streeto šaltkošinės savininkas. 
Išrodo, kad. “V.” pastogėj 
krizis dar neišgyventas. Gin
kus skaitė save kaip ir “dide
liu broliu” tos nelaimingos ga- 
zietos. Dabar atsisveikino. Vie
nas tėvynainių nuliūdusiai pa
reiškė : “Nuo skęstančio laivo 
visos žiurkės bėga.” Ir ištik- 
rųjų kvailos būtų žiurkės, jei
gu tyčia nuskęstų syfau su se
nu, niekam tikusiu laivu.

Chicagos teologinė semi
narija praneša, kad jos eks
pedicijai pavyko Palestinoj 
atkasti įstaigą, panašią t į 
modernišką saliūną (smuk
lę). Jinai buvus įsteigta 
kada nors 200 metais dar 
prieš kristų. 4 Taigi, dabar 
tai smuklei sueina 2,133 me
tai!

CHICAGO, Ill. — Birže- “Sovietų Sąjunga apima 
lio 30 d.1 penkių mokslinių vieną šeštadalį žemės pavir- 
organizacijų susi r i nkime 
kalbėjo anglas mokslininkas 

' A.P.M. Fleming, kuris dar
buojasi Metropolitan-Vick- 
ers Electric kompanijoj, ku
rios inžinieriai buvo sugauti 
Sovietų Sąjungoje sabotažą 
vedant. Ponas Fleming kal
bėjo sų baime apie susikir
timą dviejų pasaulių mokslo 
srityje, be t. padarė svarbių 
pripažinimų. Jis pasakė, 
kad niekur kitur pasaulyje 
mokslas taip nežengia pir
myn, kaip Sovietų Sąjungo
je. Ten bujoja kolektyvis 
mokslas, mokslininkai vei
kia kolektyviai, Sovietų val
džia nesigaili nei pinigų, nei 
energijos delei pakėlimo 
mokslo, delei pagelbėjimo 
mokslininkams jų darbe. 
Fleming sako, kad Sovietų 
mokslinės laboratorijos' 
įrengtos vėliausios ir ge
riausios mados instrumen
tais.

Ponas Fleming šaukė, kad 
kapitalistiriės/šalys turi ’su
vienyti savo “protą”, jeigū 
jos nori atsilaikyti prieš’ko-- 
lektyvį Sovietų protą. Fle
ming toliau pripažino, kad 
visas pasaulis vaitoja po le
tena bedarbės ir krizio, o I
Sovietų Sąjungoje nėra be
darbės, nėra krizio. Visam 
pasaulyje pramonėje anar
chija, o Sovietų Sąjungoje 
dirbama pagal planą. Fle
ming pasakė:

šiauš ir turi apie 150,000,- 
000 gyventojų, kurie suside
da iš apie dviejų šimtų tau
tų. Savo riboje Sovietai tu
ri visus gamtos šaltinius, 
kokių tik žmogui reikia, ir 
valdžia stengiasi tuos šalti
nius išvystyti savo žmonių 
•naudai...” Tautų klausi
mą Sovietai išrišo. Tarpe 
tautų Sovietų . Sąjungos ri
bose viešpatauja gražiausias 
sugyvenimas ir bendras dar
bas. Jis nurodo, kad liau
dies būklės gerėjimas Sovie
tų Sąjungoje yra didžiau
sias paskatinimas darbinin
kų sukilimo kapitalistinėse 
šalyse.

TjAYLOR SPRINGS,'ill., 
Jaunųjų Socialistų Lygos 
lokalas priėmė rezoliuci
ją, kurioje sakoma, kad 
socialdemokratų partijos 
suklupo savb pareigose, 
kad pamatinių skirtumų 
n^a tarpe jaunų socialis
tų ir komunistų ir t. t. 
Toliau rezoliucija reika
lauja, kad jauni socialistai 
ir komunistai susivienytų 
į vieną organizaciją ir 
bendrai kovotų prieš bo
sus.
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VALDŽIOS ADMINISTRATORIUS PRI
VERSTAS IŠKLAUSYTI AUDĖJU DARB. 

REVOLIUC. UNIJOS REIKALAVIMUS
WASHINGTON.

dustrinio Atstatymo Akto, valdžia pasiimtų pilną atsa- 
a d m i n i s t r atorius ponas • komybę už savaitinę ir rheti- 
J^hnson buvo, priverstas įnę minimum algą, tai yra, 
duoti progą Nacionalės Au- kad užtikrintų kiekvienam 
dejų Unijos atstovei drau- darbinįpkui ne mažiau kai- 
gei June Croll įteikti reika- po 40 darbo savaičių į metus 
lavimus. Mat, dabar WąsE- ir ne mažiau kaip 30 valan- 
ingtone eina derybos tarpe dų ir ne daugiau kaip 40 
valdžios, audimo pramonės valandų į savaitę. Į valan- 
savininkų ir reformistinių dą turi būt mokama minL 
unijų vadų delei nustatymo mum (mažiausia) 60 centų, 
darbo sąlygų toj pramonėj..Tas užtikrintų kiekvienam 
Iškarto Johnson nenorėjo nė darbininkui minimum meti- 
kalbėti apie davimą balso nę algą iš $720. Toliau iki
revoliucinės unijos atstovei, kalaujama, kad būtų įvesta 
Bet darbininkų protestų te- darbininkų apdrauda nuo

In-1 Pirmas, kad darbdaviai ir

PASAULINĖ AUKSO
GAMYBA

Per gegužės mėnesį visam 
pasaulyje iškasta 1,965,000 _ _ ....... ........ __________  __
uncijų aukso. O per pirmu- legramos ir reikalavimai nedarbo ir kad algos būtų 
tinius penkis mėnesius šių privertė Roosevelto agentą ’pakeliamos. 7 
metų iškasta 9,766,000 unci
ją

Darbininkams 
turi būt duota pilna teisė

APIE GYVENIMĄ ROOSEVELTO KEMPESE

Hindenburgas Užtaria 
Protestony Bažnyčią

Derybos Tarpe Anglijos 
ir Sovietų dar Nebaigtos

nusileisti.
Draugė Croll įteikė darbi- priklausyti prie bile kokios 

ninku reikalavimus birželio; unijos, jų pačių' pasirinkimo, 
30 d. Jinai išdėstė, kad In- i kad nebūtų kompanionų uni- 
dustrinio Atstatymo Aktas. jų ir t. t. Turi būt leista 
nežada gero darbininkams, | darbininkams turėti dirbtu-

Darius ir Girėnas tebesimau- 
do jūrose ir saulės spinduliuo
se Coney Islande. Pinigų turi. 
“Half Moon” hotelyje nieko ne
trūksta. O vis kaltas tas ne
laimingas oras. Slenka savai
tės, lenką mėnesiai, bet oras ne- 
sitaso—kaip buvo sugedęs, taip 
yra. Gal kur kitur, ne Coney 
Island, oras pasitaisytų. O gal 
pasitaisys tik tada, kada neliks 
pinigų “Half Moon” viešbučiui 

kėti.

“Daily Workerio” kores
pondentas rašo iš Chilico- 
the, Ohio, verstino darbo 
kempės. Sako, kad gyveni
mas labai sunkus. Valgyti 
duoda prastai. Tik sekma-

4- ė I i | .
Thomas socialistų 

Leaderyj” (liepos 1 d.) 
anašauja, kad “Vokietijos 

organizavę socialdemokra- 
centru Pragoję” kovos 

fašistų diktatūrą. Keis- 
ai kas. Vokietijos Social- 

idkratų Partijos Centralinis 
as oficialiai pareiškė, 

ad jis nieko bendro neturi su 
ais pabėgėliais vadais, • kurie 
mdasi Pragoję, kaip Weis, 
Įampfer ir kiti. Tuo tarpu 
nomas tvirtina, kad kaip tik 

pabėgėliai dabar vadovaus 
J k i e t i j os Socialdemokratų 
.rtijai. Nejaugi socialdemo-

1 • ’ i
/

kuriomis kitomis revoliucinėmis 
organizacijomis. Ųž bendrą 
44. Tam pačiam numeryje taip 
pat linksmai pranešama, kad 
Belgijos socialistai atmetė ko
munistų pasiūlymą delei suda
rymo bendro fronto prieš fa
šizmą ir prieš naujo karo pa
vojų. .

Lai kiekvienas lietuvis darbi
ninkas įsitėmija, kas ardo dar
bininkų vienybę.

dieniais, kuomet atsilanko 
svečių, sako jaunuolis, “mes 
valgome kaipo kokie kara
liai.” Vandens nėra. Gir
di, “mes geriame tą patį 
vandenį,‘’maudomės ir val
gius • verdam tam pačiam 
vandenyje.” '■ : ' • •

Negrai atskirti nuo balt- 
veidžių. Jie ne tik gyvena 
atskirose patalpose, ^bet i ir 
dirba atskiromis • grupėmis.

MOKYKLŲ VAIKAI 
BADAUJA

.rtijai. Nejaugi 
atai suskilo?

\ Leaderis” 
aneša, kad

su džiaugs- 
Socialistų 

,os Mass, valstijos konven- 
wbalsavo prieš bendrą 
I su komunistais ar su bile

Irgi teorinė galva. .“New 
Leaderio” redaktorius sako, kad 
keturios savaitės atgal jis rašė, 
jog Amerikos darbininkai ap
snūdę, užmigę, nė nesapnuoja 
apie kovas prieš bosus. Bet 
dabar, ^irdi, staiga kilo audra 
streikų ir kovų! Stebisi tas po
nas. Bet stebėtis reikia iš to 
teoretiko ir vado trumparegys
tės, nemokėjimo marksistiniai 
protauti ir numatyti klasių ko.- 
yos vystymąsi.

Komunistai perdėm tvirtino, 
frontą paduota 14 balsų, o prieš 
kad darbininkai išsijudins, stos 
į kovą prieš bosus ir valdžią.

DALLAS, Texas.—Čionai 
visų pradinių mokyklų vai
kų 90 nuoš. turi sugedusius 
dantis. Pripažinta, kad šis 
dantų sugedimas^ pareina 
nuo stokos tinkamo maisto.

Pakėlė Duonos Kainą
DES MOINES.—Iowa val

stijos duonos trustas pakėlė 
duonos kainų nuo 5 centų 
iki 8 centų už kepalą. Nau
jas apsunkinimas ir taip 
jau vargstantiems darbinin
kams. .

BERLYN. — Prezidentas 
Hindenburgas, ilgą laiką ty
lėjęs, išleido pareiškimą, ku
riame pataria^Hitleriui gra
žiuoju ęusitiky.ti su. protes- 
tonų bažnyčia. ■ j ■

Mat, Hindenburgas pui
kiai ' įvertina bažnyčios tal
ką buržuazinei valstybei. 
Jis mano, kad Hitleris susi- 
kels bažnyčią ir padarys 
daugiau blogo, negu gero 
fašistinei diktatūrai.

Pra

Rooseveltas Gaus Instrukci
jas nuo Bankieriy

WASHINGTON. •
nešama, kad prezidentas 
Rooseyeltas pasikvietė pas 

 

save 4nt laivo stambiuosius 
Waljl $tryto bankierius tar
tis 
Tas 
džia t

je ip be jų leidimo bei įsaky- 
negali žengti nė žings-

dėleidolerio > padėties, 
tik arodo, kad val- 
yra bąhkierių kišeniu-

mo 
nio

Persekioja Idos, Kurie 
už Bendrą Frontą ; i '

K.

CHICAGO, IIL-J—Jaunųjų 
Socialistų Lygoą vadai pra
dėjo medžioti tuos Lygos 
narius> kurie įstoja už bend
rą frontą i su komunistais. 
Paduoti kaltinimai prieš du 
jaunuoliu ir reikalaujama jų 
išmetimo iš Lygos.

Eina Derybos Dėlei 
Rytinio ūkinę Gelžkelio . ,

Tokyo mieste,. Japonijos 
sostinėje, eina derybos tar
pe Sovietų ir Mandžurijos 
valdžios, kuri yra Japonijos 
globojo* Derybos eina (Jei 
pardiavimo Sovietų dalies 
ry tinio ėhinų .gelžkelio, ■>. ei*-’ 
nančio pėr Mandžuri ją. ’

LONDON.—Bendram 
reiškime Litvinovas ir 
mow praneša, kad dar nesu
sitaikyta delei atnaujinimo 
draugiškų prekybos ryšių 
tarpe Sovietų ir, Anglijos. 
Jau trys pasikalbėjimai įvy
ko, bet prie susitarimo 
prieita.

Atmetė Bendrą Frontą

pa-
Si-

ne-

kad jis yra bosų įrankis di
desniam darbininkų išnau
dojimui. Jinai faktais nu
rodė, kad siūloma bosų $11 
minimum alga reiškia algų 
nukapojimą didžiumoje atsi
tikimų, nes šiandien darbi-, 
ninkai ten daugiau uždirba.

Paskui Croll pasiūlė revo
liucinės unijos reikalavimus.

vių komitetus/ Taip pati tu- i 1 
ri būt sutvarkyta taip, jog 
algos būtų pakeliamos su 
pakilimu gyvenimo reikme
nų. . Revoliucinė unija rei- 
kalauja, kad būtų panaikin
tas moterų darbas audiny- 
čiose naktimis ir vaikų dar
bas žemiau 16 metų am
žiaus.

Reikalauja. Paleisti [Laimėjo Atidėjimą
Jaunuolius po Kaucija j Nužudymo Jaunuolio

■-------- .. i CHARLOTTE, N. C.— /
Tarptautinis Darbininkų Tarptautiniam Darbininkų

MILWAUKEE, Wis. — 
Jaunųjų Socialistų • Lygos 
valstijinė konvencija atmetė Apsigynimas siunčia advo- Apsigynimui pavyko išrei- 
Jaunųjų Komunistų Lygosįkatus į Alabamą, reikalaus 
pasiūlymą sudaryti bendrą 
jaunuolių frontą. Komuni
stų Lygos laiškas buvo per
skaitytas pačioj pabaigoje 
konvencijoj ir visai neleista 
delegatams jį diskusuoti.

Iowa Darbo Federacija 
Už Bedąrbiy Apdraudę

DAVENPORT, Iowa. — 
Valstijos Darbo Federacija 
savo i metinėj konvencijoj 
oficialiai užgyrė bedarbių 
tarybų paduotą įnęšimą, 
kad užgirti bedarbių ap- 
draudos bilių, kuris yra pri
duotas Washing to ne kong
resui per nacionalį alkanųjų 
maršavimą. Federacijos 
dai negalėjo užgniaužti 
legatų nusistatymo už 
darbių apdraudą.

teisėjo Horton, kad Scotts
boro jaunuoliai būtų paleis
ti po kaucija. Jis pats pri
pažino, kad jaunuoliai ne
kalti, kad teisme nebuvo įro
dytas jų prasižengimas, ta
riaus jie tebelaikomi Bir- 
minghamo kalėjime. Advo
katai stengsis gauti “habeas 
corpus” popieras, idant pri
vertus paleist jaunuolius po 
kaucija. °

Prašalino Fašistą Atstovus 
Iš Austrijos Seimo

kalauti, kad gubernatorius 
Ehringham atidėtų ant 60 
dienų nužudymą juodvei- 
džio jaunuolio John Lewis 
Edwards, 18 metų amžiaus. ! 
Jis nuteistas mirtin ir. lie
pos 7 d. buvo paskirtas* nu
žudymui. Jaunuolis kalti
namas žmogžudystėje,' bet 
jokių įrodymų nėra. Jį nu
teisė mirtin vien iš baltvei- 
džių susidedanti džiūrė. Da
bar, laimėjus nužudymo ati
dėjimą, bus dedamos pastan
gos iškovoti jaunuoliui nau
ją teismą.

va-
de-
be-

NUSIŽUDĖ FAŠISTŲ
LYDERIS

PHILADELPHIA, Pa.— 
Tūlas Thornton, vadas ir 
organizatorius šio miesto 
“Khaki Shirt” (fašistinės 
organizacijos) užsitroškino 
gazu. Pirmiau jis buvo ar
mijos kapitonu. Tai buvo 
atkaklus darbininkų judėji
mo priešas.

VIENA.—Austrijos seime 
fašistai tūrėjo 50 savo parti
jos atstovų. Birželio 30 d. 
seimas nutarė juos prašalin
ti. Išskyrus fašistus, ku
rie balsavo prieš, visos kitos 
partijos balsavo už prašali- 
nimą.

Uždarė Laisvaroaniy 
Organizaciją , .

VIENNA. — Austrijos 
valdžia uždarė Laisvamanių 
Lygą. Organizacija ' buvo 
socialdemokratų rankose, 
bet, matomai, kunigai pri
vertė valdžią ją užgniaužti. A

Tūkstančiai Darbininkę 
Neteks Valdžios Darbo t

WASHINGTON. — Roose- 
velto valdžia nusprendus at
leisti iš darbo tūkstančius 
smulkiųjų valdžios tarnau
tojų. Jie bus išmesti į be
darbių eiles. Tai bus palie
sta desėtkai tūkstančių vy
rų, moterų ir vaikų.

“Laisvė” Antradienį, 
Liepos 4 d., Neišeis

Kadangi šiandien, liepos 
3 d., įvyksta du svarbūs su
važiavimai ir šiaip yra daug 
svarbių darbų pikniko rei
kalais, tai “Laisvė” ryt ne
išeis. Seredoje išeis, kaip ir 
paprastai. Bus plačiai ap
rašytos pikniko pasekmės.

Admin, ir R'
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SUBSCRIPTION RATlSt
BxftM SUttaa *er year---------<5.00 United Mtab
Brooklyn, N. Y., >er year.... 87.08 Brooklyn, N. 
Vortacn countries, per year...57.00 Foreign cour 
i*Mraa and Brasil, per year.. 8**08 Canada and

year--------
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per year.
per year

85.00 United Rtatee. rix imonths....92.58 
S7.08 Brooklyn, N. T., six months.. .83.50 
7.00 Foreign countries, six months..83.50 
1,08 Canada and Brazil, six months 82*50

•atand M eeeon class matter March 11, 1*24, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 8, 1879.

Sveiki, Draugai Delegatai!
Suvažiavę iš įvairių šalies kampų, ALDLD Suvažia

vimo ir Lietuvių Jaunuolių Nacionalės Konvencijos da
lyviai turės atlikti svarbių darbų, šita proga noriipe 
išreikšti i keletą žodžių. < 11 1 5

Amerikos- Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija 
—toji darbininkiškos apšvietos nešėja ir įvairių, revolįu- 
cinio darbininkų judėjimo darbų rėmėja—mes manome, 
turi bfekelį keisti savo darbo metodas. Apie tai buvo 
išsirelškta įvairių minčių per “Laisvę” ir tais reikalais, 
beabejb, randasi daug kuopų įnešimų.

Sutiks su mumis kiekvienas, kad leidimas tiktai što-Y^ 
rų knygų, dviejų arba trijų į mętus, kaip iki šiol būda
vo, gyvenimui neatsako. Tos knygos pasilieka dauge- 
lyj atsitikimų neperskaitytoj; .tebestovi narių lentynose. 
Reikią; vienb' iŠ dviejų: susidomėti sistemačiu brošiūrų 
leidimu arbh/■ išleidimu žurnalo. Žurnalas (dumėne- 
sinis arba trimėnesinis iškarto) galėtų beveik pilnai pa- 
lengti brošiūrų vietų. • Šis klausimas turėtų būti visa
pusiai apsvarstytas ir šiame suvažiavime prieita prie 
galutino jo išsprendimo. *

Podraug mes manome, kad reikėtų eiti prie artimes
nių susirišimų su Lietuvių Darbininkių Susivienijimu 
Amerikoje. Męs manome, kad ALDLD šis suvažiavimas 
turėtų rimtai tą pasvarstyti ir pasisakyti už vienybę 
su LDSA. Juk LDSA yra kai tik panaši ALDLD orga
nizacija; panaši savo struktūra, savo darbais, savo pro
grama'. ,Suvienijus abi organizaciji, būtų galima išleis
ti vienas geras žurnalas ir bent vieną gerą knygą per 
metus* kurią nariai gautų veltui. Vienybės nariai pa
geidauja. Suvienijus abi organizaciji, sustiprėtų mūsų 
veikimo aparatas ir revoliucinis veikimas bei apšvieta 
ne tiktai .del to nenukentėtų, bet pagerėtų!

Šitie du dalykąį, mūsų manymų, yra vyriausi dalykai, 
kuriuos suvažiavimo dalyviai turės šaltai svarstyti ir
|išspręsti. Žinoma, nemažesnės svarbos dalykai yra ir 
išsprendimas klausimo, kaip- įsilieti į bendras revoliuci
nes darbininkų kovas, etc.

, Jaunuolių Konvencija
Jaunuolių Konvencija—pirmas tos rūšies suvažiavimas 

Jungtinėse Valstijose. Tai pirmas ir platus pasimoji- 
mas sudaryti lietuvių jaunuolių darbininkų ir studentų 
masinį judėjimą. Mes turime, tiesa, šiandien .daug dar
bininkiško jaunimo, suorganizuoto įvairiose organizaci
jose, kaip tai LDS, ALDLD, LDSA ir Choruose, bet jis; 
jaunimas, neturi tam tikros savo darbo konsolidacijos

jos. Ėuvųsip* APLA pirmą 
skundikas ‘ Rodgėrs, kreipia
si į seimą prašydamas a/t- 
mokėti jani $10 už tai, kad 
jis, būdamas APLA pirmi
ninku, du sykių ėjęs pas ad
vokatą “organizacijos reika
lais.” CK nariai paaiškina,- 
kad Rodger bttvo pas advo
katą be žinios CK ir kad 
jis ten ėjo tikslu, kad suda
rius pinklių vienybei tarpe 
APLA ir LDS. Jis ten, va
dinasi, ėjęs dirbti darbą, 
priešingą organizacijos in
teresam, todėl CK'jam ne
išmokėjo “sugaišties.” Sei
mas atmetė Rodgerio prašy
mą. ,

2-ros kuopos suspenduotų 
narių klausimu, APLA sei
mas padarė sekamą nutari
mą:

“APLA 25-tas Seimas, 
įvykęs birželio 25 ir 26, ap
svarstęs APLA 2-ros kuo
pos padėtį, nutaria, jogei tie 
APLA 2-ros kuopos nariai, 
kurie dabar yra suspenduo
ti, rasti teisingai suspenduo
ti, bet dabar jiems grąžina
ma pilnos teisės kalbamoj 
APLĄ, 2-roj kuopoj, kuo
met jie pripažins, kad 2-ra 
kuopa Lietuvių Augščiausia 
Prieglauda Amerikoj ir 
Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj 2-ra kuo
pa yra ta pati ir viena or
ganizacija ir taip visada bu- 

|vo; kuomet bus padaryta 
savo raportą. Jo tmansineSj Sekmadienio yakare, įvy-i patenkinanti sutartis ir pa- 
skaitlinės atatinka sekreto- v.'tarpseiminis koncer-1naikinta (užbaigta) besitę-
mus raportui. Tą patį pa-( tas .ir,vakarienę,. Koncerto sianti byla No. 2720 sausio 
(Jaro iždo globėjai, kurių priruošimui daugiausiai pa- termino, 1933, Common 
vardu J. Miliąūskas patie-ysidarbavo Darata Zdaniūtė, Pleas teisme, Alleghany pa- 
kia rašytą raportą ir, ?vėj gerai, ^0^ Wilkes- viete, Pa., ir .kuomet sus- 
liau, paaiškina kiekvienas iš 0h6ro moky^- penduotieji susimokės Juok
iu nnip 1 mvA ; nlnfpsnp Vplki-1 . • •< 4 ( - > * m ,*J • i - . i v *n . , .1

imas
(Pabaiga)

Veikiausia kai
pądaryta griežtesnis nuka- 
pojimas: I-mo skyriaus li
goniai iki šiol gaudavo po 
$7 į savaitę, o nūo dabar 
tegaus po $6, o aiitro sky
riaus ligoniai iki šibl gauda
vę po $13. į savaitę,, dabar 
gaus po $10. Antrasis skyT 
rius ^paliestas daugiau, bet 
tai todėl,1 kad šis1 skyrius 
daug daugiau sudafė defici- 
1 I I ' i t i • • ' <’ —

, to, negu pirmasis, nežiū
rint tq ( fakto, kai šįam 
skyriui priklauso tiktai, ma-

■ ža dalis- APLA narių. /
Be to, sumažinta di'ehų 

skaičius pašalpų gavimui. 
Iki šiol kiekyienas APĘĄ 
narys galėdavus laike ligos 
gauti pilną pašalpą laike 75 
dienų ir pusę pašalpos per 
75 dienas. Dabar numesta 
po tris dienas iš abiejų sky
rių, paliekant po 72 dieni.

Podraug padaryta naujų 
patvarkymų del ligonių ge
resnės priežiūros, įvedant t', 
v. “No. Antro” ligonių blan
kas, sulyg kuriomis prisi
eis dažniau gydytojui ligo
niai pridaboti.

•Buvo dar visa eilė kuopų 
sumanymų pašalpos reika
lais. Tūli iš jų buvo priim- 

i ti, o kiti atmesti/
Ipd. Jesedavičia patiekia' Tarpseiminis Vakaras ( 

savo raportą. Jo finansines

kurie 
draugai ir draugės vienaip 
ar kitaip užrūstinti, dau
giausia delei ligos pašelpos 
mokėjimų. Kai kurie smar
kiai ir pakeikė Centro Ko
mitetą ir taipgi Centro sek
retorių. Dabar turi tie 
draugai užtai atleisti, nes 
viskas daryta nesiremiant 
kokiais’ nors ypatiškumais,' 
bet yibntik vaduojantis or
ganizacijos gerove. 1 Visi 
turime pasiduoti savo bro- 
lišką rūnką viėhas kitam ir 
ateity' bendriau • veikti i i ir 
taip veikai, kad daugiau bū
tų . naudos įmūsų organizaci
jai ir visam i darbininkų ju
dėjimui'. •
\ Linkiu ,25-tam Seimui iš
lyginti 2-roj kuopoj pasi
reiškusius kivirčius ir kitus 
nemalonumus mūsų organi
zacijoj, daugiau subendrinti 
mūsų siekimus ir nutiesti 
tolimesnę liniją, naudingą 
organizacijai ir visam dar- 
rJininkų judėjimui.
\ Draugiškai,.
4 J. Gasiunas,

APLA C. Sekr.
Sesija Il-ra

r o iždo globėjai, kurių

ir, kuomet sus

jų apie ’ savo • platesnę Veiki
mo plotmę Organizacijos 
naudai. 1

Visi raportai vienbalsiai, na, susimetė su vietiniais 
priimami.
Svarstoma Vienybės Klau

simas Su LDS
Svarstoma vienybės 

LDS klausimas.

toja ir darbšti ’ veikėja mū-j les, užvilktas laike sųspen- 
sų organizacijose. Ji čia davimo; nu tariama,*, tačiaus, 
atvyko anksčiau viena die- su pasarga, kad sąlygos de-

su 
Kviečia

mas LDS broliškas delega-
I d Lt 11111llvllll 1 vdlll IUM Um odv VJ L/M XYKJlAOMlxVIcXVAJ UDj • n/r* *V1 • * i • 1 •

neturi bendro veikimo programos ir todėl negali įtraukti tasj ^izara Paais ln b aįP
O jaunų darbi-/la‘ykal stovl.ls Puses LDS-į savo eiles dar daugiau jaunų žmonių, 

ninkų^r studentų šiandien randasi tūkstančiai, kurie ga
lima įtraukti į mūsų eiles.

Tad, ot, šiandien ir teks pasvarstyti šis' klausimas. 
Viskas rodo, kad mes turėsime, virš 100 jaunuolių, suva
žiavusiu—iš įvairių miestų. Reikia šaltai ir visapusiai, 
tedek"nustatyti gairės ateities darbui. Be abejojimo, 
kad Lietuvių Darbininkų ^Susivienijimas šiandien gali ir 
turėtų tarnauti kaipo centru jaunimo veikimui, kadan
gi ten jau veikia apie 12-ka jaunuolių kuopų, o prie kuo
pų ‘veikia (daugelyj vietų) sporto sekcijos. Per LDS 
jaunuolių kuopas galima atlikti visokį darbai, todėl ir 
būtų-geriausiai, kad šis suvažiavimas pasisaky tų už tai 
ir ateities darbo persvara rymotų- ant LDS. jaunuolių 
kuopų. Pagaliaus LDS, kaipo daugiausiai ekonominė or
ganizacija, galėtų gerokai prisidėti prie jaunimo orga
nizavimo ir financial. (

Bet svarstant jaunimo organizavimo reikalus, drau
gai jaunuoliai, neveikia pamiršti, kad jaunieji darbinin
kai i?.'studentai neturi jokių speciališkų, savotiškų tiks

lių atskirai nuo visbš darbininkų klasės, nuo suaugusių 
darbiniūkų. Todėl visi tarimai, visa suvažiavimodvasia 
ir turimų būti pravesta tokioj atmosferoj. Jaunieji \£uri 
mokytį iš ‘ suaugusių jų, o pastarieji—iš jaunųjų, 
reikia’bendrai ir bendram tikslui: organizavimui darbi
ninkų klašės nuvertimui kapitalizmo ir įsteigimui dar
bininkų ir farmerių valdžios.

Mūsų revoliuciniai sveikinimai jums, draugai ir drau
gės, dalyviai abiejų suvažiavimų!

ikbti
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N.—Trečiu atve- 
pasitarimą Litvi-

r»nimo prekybos ryšių
'Svietų-' Sąjungos ir

Anglijos. Simon parlamen
te pareiškė, kad pasitarimai 
eina draugiškoj dvasioj. Jis 
prašė, kad niekas nereika
lautų iš jo paaiškinimo, kas 
bus daroma su Sovietų kalė
jime sėdinčiais anglais inži-. 
niėriais sabbtažninkais;

Po neilgų diskusijų, nuta
riama vienybės tarpe APLA 
ir LDS dalyką vesti ir ant 
toliau toje dvasioje, kaip 
buvo vedama iki šiol, t. y., 
vykdyti gyveniman nepa
prastojo APLA (24-to eili
nio) Seimo nutarimus vie
nybės klausimu. Busimasis 
Centro Komitetas įparei- 
guoj amas įvesti tą darbą.
Konstitucijos, Pataisymai,— 

Pašalpos Ligoje
( '

Dar prieš seįmą A^LĄ 
nariam buvo praneštą, kad 
delei deficito ligos pašalpų 
fonde, šiame sėime prisieis 
arba assesmeiitai uždėti ant 
narių phpildymui fondo’ ąr1- 
ba sumažinti išmokėjimai 
pašalpų sergantiems į na
riams. Iki šiol APLA na
triai gaudayo tvupučiukąr di
desnes • pašaipiais- ligoje, nė« 
gu kitų panašių ,organizącį 
jų. Gal tai ir buvo viena iš 
.priežasčių, priyėdūšių prie 
esamos padėties pašalpų 
fondą.

Todėl CK pasiūlė sumany
mų sumažinti pašalpų išmo
kėjimą po dolerį į savaitę 
iš abiejų skyrių'. Tačiau; 
išklausius sekretorių 
portą ir diskusijų bigoje 
paaiškėjus, kad tokis suma
žinimas nebūtų užtenkamas,

ra-.

pažangiųjų darbininkų vai- 
■ kais ‘L- jaunimu—ir sudarė 
koncertui programą, kuri 
buvo patraukianti ir, klasi-! 
niu atžvilgiu, gera. Buvo 
dainų, muzikos šmotų (gi
taros, mandalinų, bandžio, 
piano, etc.); Programos pil
dyto jais buvo, be pačios 
Zdaniutės, N orkaitėj Nor- 
kaitis, Bagužis, Tamuliutė 
ir kt., kurių pavardžių ne
atsimenu (apie tai turi pa
rašyti patys pittsburghie- 
čiai). Pabaigoj koncerto 
buvo masinis dainavimhs, 
kas Pittsburgh© lietuviams 
darbininkams buvo naųja- 
nybė. „

Paskui buvo vakarienė, 
kur, susėdus svečiams ap
link stalus ir užkandus, se
kė eilė prakalbėljų.

Vakaras, moraliu ,atžvik> 
giu,1 buvo labai i9 pasekmin-? 
gūs, bet publikos skaičiumi 
—tiktai vidutinis. Tiesa,1 
buvo, labai (karstas oras/ bet 
gal būt ibuvo stoka ir įšgąi;- 
sinimo* r- r ( > . j

Sesijai III-čia 5
vBeveik. ištisą «seriją, pa

švęsta svąrštamui CK'ir A
f <siUhahymams 

pataisyti konstitucijbš’įvai
rius paragrafus. T*ųli! iš tų 
sumanymų prjiįnti,' kiti' at
mesti. Smulkmenas nariai 
matys sėiųię prptokole, to,- 
dėl čia liematau reikalo1 kat- 
toti. ' > D • r

Priimtą< eilę įvairiais 
klausimais rezoliiicijų..

Sesija1 IV-ta > -
Seka’ skundui iv apeliaci

*■- X ’ lA A -Z svęsta svarst;
PLA; kuo

lėi grąžinimo jiems pilnų 
teisių, kaip viršuj minėta, 
turi būt išpildytos iki spa
lio 1, 1933, su sąlyga, kad 
Centro . Pild. Komitetas yra 
įgaliotas reikalui esant pa
ilginti tą laiką.
“Jeigu viršuj nurodytos są

lygos nebus išpildytos iki 
viršuj'"nurodyto laiko ir 
taipgi Centro Komiteto pra
tęsto laiko, tada suspenduo
tieji nariai ant visados lie
kasi prašalinti iš Augščiau
sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj ir jos Antros 
Kuopos.”

Trys 9-tos kuopos nariai 
prašo nuimti suspendavimą, 
kurį buvo uždėjusį ant jų 
kuopa del dalyvavimo kon
ferencijoj, sušaukto j tūlų 
“sukilėlių” 2-ros kuopos na
rių, tuojau po nepaprastam 
seimui, pereitais metais. 
.Prašymas patenkintas, pa
žymint, tačiaus, kad minji- 
'tiėji nariai buvo nusikaltę 
organizacijai ir kuopa gerai 
padarė juos pabausdama. 
: 2-ros kuopos .“sukilėlių” 
ądv. prisiuntė visą eilę 
“konstitucijai pataisymų,’’ 
kurie, girdi, reikalinga pri
imti, norintį turėti taiką, bet 
tuos “pataisymus” seimas 
vienbalsiai atmetė.

Skaitomi pasveikinimai. 
Jų buvo gerokai, bet aukų 
—mažau a Tai atspindys to 
krizio, kurį kuopos ir nariai 
pergyvena. • .*...

Algos
Nustatomos APLA virši-

Sbet iš . to jis turės pUsidėhg- 
ti įij raštuos pndą; pirm.— 
$50 į I metus, iždininkes— 
$120 |l metus ir vice-pirm. 
su iždo globėjais—po $15 į 
metusi . 1

Atsilanko nuo TDA at
stovas, d.’ Adam Getto; Sė
dėjęs du metu kalėjime del 
kovų, vestų už darbininkų 
klasės reikalus. Jis trum
pai nurodo darbus, kuriuos 
nudirbo Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas, reika
le gynimo politinių darbi
ninkų kalinių, Scottsboro 
berniukų ir kt. Prašė dele
gatų padėti šiai .organizaci
jai kas kuo išgali. Delega
tai nusitaria parinkti aukų. 
Be to, yra atėję su pasvei
kinimais’ nuo kuopų TDA 
aukų. Tuo būdu susidarys

.a-tokta .sunielč. ‘
Jinam^ pfię išrinki; 

c4ųtixx Kunlilfeto nari^.4 
VičnualsĮ^ ifegfriarni seka
mai /efefendume gavę 
giausiai balsų asmdnys:?' 
pirtoJ (Al četkiš, vicė-pirm. 

i—K. S&šmskas, sekrt. — 
J. Gasiūijas, ižd. J. Jesada- 
vičia ir iždo globėjais: Jo
nas Urbonas, Jurgis Urbo* 
nas ir Juozas Miliauskas.

Sekamas, 26-tas seimas^ 
įvyksiąs 1935 metais, nutąr-. 
ta laikyti WilkeSiBarrČj.

Alvinas pakviečia pirm. 
Čelkį uždaryti formaliai sei
mą. Pastarasis kviečia tu- ’ 
lūs delegatus pasakyti’ po 
ptakalbėlę. Pagaliaus /už
baigiama seimas .sudainuo* 
jdnt “Internacionalą.” ,

Reporteris.
• ■

■ /

Imigrantų Problemos
paduok kiek gali tikrų 
macijų. Natūralizacijos 
tau praneš, ar jie galės rasti 
tavo legal išką įleidimą nuolati- 
niui apsigyvenimui. Jeigu ne
galės, tai turėsi išgaut užregis
travimo rekordą.

Alaus Leidimai Neddoti 
Ateiviams New Yofke

KLAUSIMAS: Ar ateivis su

infor-
Biuras

Ar kongresas svarstė pirmomis popieromis gali gauti
leidimą pardribti alų New Yor- 
ko valstijoj? Y

ATSAKYMAS: New Yorko 
valstijos Svaiginančių Gėrimų 
Boardas nesenai nutarė, kad tik 
pilni Amerikos piliečiai gali 
gauti alaus leidimus.

“Pirmos Popiėroš” Reika
lautos1 Nuo Antriįjų 
Popierų Prašytojų

KLAUSIMAS: Ar absoliutiš-

Klausimai Ir Atsakymai
Buvimo Legalizavimas 

Nepermainytas
KLAUSIMAS: Su pradžia 

pereito kongreso ekstra posė
džio, laikraščiai pranešė, kad 
byla buvo pasiūlyta pavėlinti 
buvimo legalizavimą tiems, ku
rie atvyko šion šalin prieš lie
pos 1 d., 1924 m., be peržiū
rėjimo,
šitą dalyką?

ATSAKYMAS: Specialis 
Kongreso posėdis visai nesvars
tė šitos bylos.
Nereikalaujama Pasportų

Aplankyti Meksiką
KLAUSIMAS: Esu naturali- 

zuotas Amerikos pilietis ir ke
tinu vykti į Meksiką, ir gal 
aplankysiu dar kelias kitas 
Centralinės Amerikos šalis. Ar
reikia man Amerikos pasporto? j kai reikalinga pridėti I I
j ATSAKYMAS: Amerikos ke-! popieras,’\^kuomet pasiunčiu 
leiviui nereikalinga turėti pas- prašymą ^antroms popieromsF’ 
portas aplankyti Meksiką, Ku- Ar aplikantas, (negali tik pa- 
guay, Paraguay arba Kanadą. 
Bet visuomet patartina su sa
vim vežtis natūralizacijos certi- 
fikatą, nes kartais prireikia. 
Turi gauti specialį leidimą nuo 
Meksikos konsulo ir nuo kon
sulų kitų šalių, kurias ketini 
aplankyti.

Užregistravimas Ateivių
KLAUSIMAS: Ar ateivis, 

kuris įvažiavo į Suv. Valstijas 
prieš 1921 m., be peržiūrėjimo, 
gali legalizuoti buvimą? Koki 
yra reikalavimai tokio legaliza
vimo?

ATSAKYMAS: Trumpai—le
galizuoti savo buvimą, tokis at
eivis turi pristatyti tinkamų 
darodymų, jog jis—

1. įvažiavo į Suv. Valstijas 
prieš birželio 3 d., 1921 m.;

2. Suv. Valstijose nuo to lai
ko nuolatai išgyvenęs,

3. Yra žmogus gero morališko 
charakterio, 1

4. Nėra deportuojamas.
Reikia užmokėti $20 už 

registravimo rekordą.
Patikrinti Įleidimą Imigran
tų Iš Kariatdos Atvykusių
KLAUSIMAS: Atvykau į 

Ameriką 1911 m. Iš Europos 
atvykau į Kanadą. Išbuvęs vie
ną savaitę Kanadoj, atvažiavau 
į Pittsburghą, Pennsylvanijoj. 
Kaip galiu irasti vardą laivo, 
ant kurio atvažiavau?

ATSAKYMAS: Ateiviai, ku
rie atvyko į Suv. Valstijas iš 
Kanados arba Meksikos, neturi 
pristatyti vardą laivo, ant kurio 
jie atvyko į Kanadą. Jie turi 
atsiminti dieną ir vietą prje ru- 
bežiaus, kur juos imigracijos 
inspektoriai išegzaminavo. Gai
la, kad imigracijos rekordai ne
buvo tinkamai laikyti per pir
muosius imigracijos metus, ir 
yra labai sunku pertikrinti le-

ti ž-

duoti numerą jo Deklaracijos?1 
. ATSAKYMAS: Reguliacijos 
reikalauja, kad Intencijos De
klaracija (pirmos popieros) tu
ri būti pasiųstos su pirmu pilie- 
tystės prašymu. Reikia sau 
užsirašyti šumerą pirmų popie
rų, dieną išdavimo ir vardą 
teismo, kuris išdavė popieras, 
nes popieros ^ali pasimesti ir 
turint tas visas informacijas, 
nebus sunku išgauti kopiją.

■ f

Kas Gaus Darbus Prie 
Viešųjų Darbų

KLAUSIMAS: Ar teisybė, 
kad tik Amerikos piliečiai ga
lės gauti darbų prie federally 
viešų darbų, kuriuos kongresas 
autorizavo?

ATSAKYMAS: O r i g inąlis 
tekstas National Industrial Re
covery Bill sakė, kad prie viešų 
darbų galės gauti darb^ tik kva
lifikuoti pasaulinio karo vetera
nai ir Amerikos piliečiai. Bet 
paskui tas tekstas "^uvo pataisy
tas ir kkip dabar primatas, tai 
darbus galės gauti ir tie atei
viai, kurie tūri pirmak^įopiefas. 
Kurie neturi nė pirmų popiėiįų; 
tie darbo negalės gaūti.’» ; > t. ..a. . d- >
Greitas Legalizavimas Gali

mas Daiktas
KLAUSIMAS,: Atvykau į Su

vienytas Valstijas apie iąiį m. 
Nepamenu laivei vardą ir įkada 
atvažiavau. Kaip ilgai ima iš- 

j gauti užregistravimo certifika- 
tą, po įstatymu, kuris įėjo ga
llon keli metai atgal, ir kuris

ninkams algos, kurios,' bus Miavimą, ypatingai
sekamai mokamos: sekreto
rius gaus $1,000 į metus,1

kuorpet žmogus negali paduoti 
tikrą dievą, kada persikėle į 
Suv. Valstijas. Bet aplikacijoj

mo, jeigu tik jie atvažiavo 
prieš birželio 3 d., 1921 m.

ATSAKYMAS: Jeigu form 
6&9 (forma vartojama užregis
travimo certifikaty aplikaci
joms) yra teisingai išpildyta ir 
visi kiti reikalavimai ūžia? 
tai yža galima užbaigti u 
gistravima I'trumpą laiką. 'I

(Tąsa 8-čiafh pusL)

i
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Kalinės Pro Grotas Sveikina 
Gyvenimą

THRU
Eidamas pro kalėjimą,
Pakėliau akis į kalėjimo-langą,
Kur už grotų mano draugėm užmušta- lais

vė. . . ■ | i >
Jos pro jgrofa^ tiesdamos, rankas
Sveikino mane. , .

Mielos šesės! :
' Už draugių i laisvę j :

Nešu rankoj plieno kūjį*. '
Ir kūju sudaužysiu kalėjimo sienas, 
Kad sienos ugnis draugėm liepsnotų 
Ib po draugių kojų laisva žemė alsuotų.

Draugės jau kalinės
/ pro grotas sveikinat gyvenimą.

Rytoj gal aš, kaip draugės, 
žiūrėsiu pro tą patį kalėjimo langą... 
^andien dar žiūriu pro lūšnos langą, 

id visą liūdėsį paneriu į jūros dugną, 
su džiaugsmu nešu Komunos švyturį.

ž didįjį proletariato rytojų
damas mirsiu giljotinoj!

aliava, kurią savo krauju nudažęs 
langėn iškelsiu, 
rs su saule.
3 m. Balandžio 4 d. A. Badaitis.

Ei, Budėkie, Drauguži!
Ei! Budėkie. drauguži
Iš miego tamsios nakties;
Nemiegokie visą amžį!
Jiėškokie iš vargų išeities.

Gyvenimas^ pepįrumpas, 
Ką<į Ipįstį ‘jį ųipkais. 
Lai gimsta kojzos ūpa^, 
Stokime kovon ne, juokais.
‘ ) J J > ! • l ' . ' . ■

J EiIJBudėkie, drauguži!
• Dirstelk į savo Vargus,1 • 
Skurde paskandintas 1 broluži, 
Gana rtiiėgotj'laikas brangus!

Ei! Mes turime priešų ! 
Kovon prieš juos reikia stot, 
Jie dirba darbus niekšų, 
Laikas prieš juos kovot.

Ei! Budėkie, karžygi!
Stok į kovą prieš niekšus, 
Kurie trukdo mūsų žygį 
Kovoj prieš mūsų vargus..

Nepastos mums kelio, 
Kuriuomi eisime narsiai 
Prie kilnaus idealą; 
Kovosim už laisvę drąsiai.

gyvenimas bus malonus, 
Kuomet panaikinsime vargas; 
Tuomet įsteigsime Sovietus, 
Pergalėję priešus aršius.

Ei! Lai gimsta viltis! 
Mūsų pergalė, karžygi! 
Mums priklauso ateitis, 
Tik skubiau į tąjį žygį.

Komunistai štai šaukia: 
Draugai, į kovos eiles stokit! 
Juk badas mūs laūkia, 
Prie£ jskriąųdąs, kovokit!

. » • > . , j > '•

Nelaukime rytojaus,
Bet šiandie stokime į kovas, 
Visi surėmę 'petys petin,i i 

t Draugai^ ždng^ime pirmyn.
t

Tai kova už palaikymą gyvybės,
Už brangųjį mūs idealą,
Prieš kruvinųjų puotų gašlybes!
Už naują, Sovietų pasaulį.

• Miškų Darbininkas.

Kovos Draugei
Išėjusiai iš Fašistinio Kalėjimo)(žydei,

Draugė kaip ant kryžiaus 
kalėjime kentėjai.
Bet žiūrėdama pro kalėjimo langą, 
Laisvės ir broliam neregėjai.

Ilgai retežiuose vytai, 
Kad į darbo žmones 
Revoliuciją nešei.

Bet tavo maišto ugnį
Ir karcero požemis neužpūtė.

Draugė išlaužei kalėjimo sienas
Ir išėjai vėl grumtynėn po raudona vėliava, 
Tvirta, kaip plienas.

Kovos vieškelyj 
Mes susitikom 
Ir draugiškai paspaudėm 
Pūslėtus delnus, 
širdys mūs degė 
100% revoliuciškumu 
Ir su žalia kovos energija 
Ėjom už proletariatą, 
Pasiryžę nuverst kalnus 
Ir perbrist jūras giliausias.

Abu kaip Leninas 
Kovos ugnyj žygiavom. 
Drąsiai kėlėm kūjį, 
Kad įskelti saulę vargo žmonėm, 
Nors už kovą šitą 
Budeliai su kirviu 
Ešafote paguldytų. 
1933 m. ovo 17 d. A. Badaitis.

’ MTu 1

Merginų Dialogas
dabinasi, 

paskui

‘Ei ! Spėkas į ėileš telkim! 
Laisvės ženklą iškelkim! 
Komunistai šaukia į tą žygį, 
Ei! Budėkie, drauguži!

-33.
oit.

J. J. Butkus*

Už Naują, Sovietų Pasaulį
Štai milionai alkanų vergų 
Grumiasi didmiesčių gatvėse— 
Berlyne, Londone ir kitur;— 
Jau proletarų eilėse.

'"’rūpės plėšikų .šauvaliai
Jie mirtinu smūgiu grūmoja;
Už pasaulio proletarų galią 
Milionai draugam talkon stoja.

VARUSĖ (Žiūrėdama į veidrodį 
taiso plaukus, pudruojasi veidą; 
dedama skrybėlę ant galvos, kalba) : Kuo
met esi graži mergina, turi viską, kas rei
kalinga prie moteriško liemens, tai ir veid
rodis aiškiai parodo dailią atvaizdą; net 
pati džiaugiuosi savo gražumu. Kas svar
biausia, tai kad nesu panaši nei į tėvą, 
nei į motiną. Jie abudu yra vidutinio gra
žumo žmonės, bet aš, kaip pasidabinu, 
paraudoninu veidus, visur parodau išdidu
mo eiseną arba šokimą, tad pati matau, 
jog esu vaikinams liga pašonėm Jie lydi 
mane savo akimis, dūsauja, o aš vaikščioju 
pasipūtus ir vis misliju, kad nesu jiems ly
gi. (Atsisėdus prie stalo) Ir ne vien stu- 
boje aš gerai atrodau, bet kuomet eida
ma šaligatviu >matau save visą krautuvės 
lange, tuomet aiškiai kitiems pasakau, jog 
visai neatrodau į lietuvio darbininko duk
terį, bet į fracūzo biznieriaus kolegijos 
studentę. Gaila, kad neužgimiau Pary
žiuje, o būčiau tikra marmazelė.

RŪTA (Pasipuošus šventadieniu rūbu, įė
jus į kambarį): Gera vakarą, Varuse!

VARUSĖ: Gera, gera, Rūta. Senai jau bu
vai pas mus atsilankius. 'Maniau, kad jau 
buvai užmiršusi stubos numerį.

RŪTA: Visai ne! Stokavo laiko užeiti ir 
draugiškai, mergiškai pasikalbėti. Bene 
turi sutartį sų. vaikinu, kad taip puošniai

. atrodąi? • (Pakeldama jos smakrą) Ne
užsigauk, kad to paklausiau, nes tai mūsų 
merginų tokia lošimo aktas. Sakom, ne
paisom vaikinų, bet kaip tik kokis pake
tina ateiti, tai žiūrėk, mūsų nosys jau ir 
skundžiasi, jog per. tankiai milteliais jas 
zulinam. . . (Rūta juokiasi.)

VARUSĖ: Kad į mane taip atvirai kalbi, tai 
aš nieko nesakau, nes ir aš nuduodu, jog 
romansas man svetimas dalykas. Bet kaip 
jis man yra mielas ir smagus, tai tik tau, z 
Rūtyte, pasakau. Kaip tinkamas vaiki
nas paglamonėja, pabučiuoja .. . kaip ma
ne gyvą matai, kelias dienas jaučiuosi 
sveikesnė. . . Tik tu niekam nesakyk. Būk 
mano paslapties amžinoji skrynia! Juk 
paleisti svietan asmenišką draugių pasi
kalbėjimą, žinai, nelabai gražu. Prižadi 
Rūtyte, užlaikyti slaptybėje?

RŪTA: Prižadu, prižadu. Kitaip, juk tai bū
tų paleistas skandalas iš mūsų • pusės, o 
vaikinai tik to ir laukia! (| šalį) Net ir 

"man žingeidi ši jos išpažintis.

klausimo. Vaikino nęl.aukiu, nes jo jau 
k neturiu, pasimetėm. .

RŪTA; Pąsiniet&t, kame ijesu'sipratimas ? , 
Juk jis tau labai tiko.į porą! ’ 1 ' ii 

VARUSĖ: Pati nežinau. Jis mane, matyt, 
tikrai mylėjo, nes va kokį laišką prisiuntė
(Skaito):

“Mieloji Varusyte!—
Nežinau^ kaip pergyvensiu šitą mei

lės nutraukimo krizį. Niekas man ne
miela, niekąs negardu, šiandien ant 
pusryčių užsisakiau lašinių su kiauši
niais, kuriuos vyras, kaip žinai, su bal
ta augšta kepure tinkamai iškepė. Toji 
gražiai apspirgusi bulvė, ką stovėjo sa
le kepto ir biskiuką pūslėto Kiaušinio, 
man taip skani atrodė, jog maniau čie- 
lą prarysiu, .nes ir vakarienės nebuvau x 
valgęs. Bet kaip padėjo ant to stalo, 
prie kurio abudu valgydavome, tai vjsa 
porcija liko nepajudinta. Užsimokėjęs 

; 35 centus, išėjau iš valgyklos, ranka 
prilaikydamas kelnes,, kad nuo pilvo ne
nusmuktų. Gaila man kiaušinių su laši
niais, o labiau gaila tavęs. Pasakyk, kad 
mane vėl mylėsi, o aš, nuėjęs valgyklom 
užsisakysiu keturis kiaušinius su visa 
kiaulės karka ir turėsiu skanius pusry
čius. Pasigailėk mano tuščio pilvo ir 
smunkančio kelnių, nes kitaip bus am
žinas kaput!

“Naktimis irgi nemiegu. Nei francų- 
zų daktaro Kaijaus patarimais negaliu 
išsigydyti. Vartydamasis lovoje tankiai 
kartoju: Nemyliu tavęs, nemyliu, bet 
vistiek myliu ir neužmiegu, žuvis ant 
skaurados kepama vartosi, šokinėja, bet 
ji savo kančias .užbaigia, o aš vartausi 
lovoje, už paduškos nusitvėręs, ir vis 
dar esu gyvas. Prisiųsk man nors la
šelį gyduolių, kad užmuščiau tavo pa
čios man įvarytą ligą!

' “Jūsų Buvęs Jonas.”
RŪTA: Iš laiško matosi, kad jis turi neblo- ' 
' zgą mintį. Kitaip negalėtų nei aprašyti 

savo skaudų likimą.
VARUSĖ: Raštu jis moka daug ką pasakyti, 

išreikšti meiliškus jausmus. Atrodo tik
ras .poetas, bet kada būdavo ateina pas 
mane, tai visą vakarą sėdi nosį nuleidęs, 
kaip tik pasenęs veršis. Atsibodo jis man.

RŪTA: Aš .manau, Varuse, kad jau užteks 
kalbėti apie vaikinus. Vaikinai myli mus, 
o mes juos. Tai tokis gamtos patvarky
mas myletLprtęšingą lytį ir perdaug krės
ti juokus neapsimoka* Kalbėkime ką 
nors rimtesnio, daugiau surišto su vįsuo- 
menįniais reikalais. - \ j.<

VARUSĖ: Meilė irgi yra visuomeninis apsi
reiškimas. žmonės mylisi, tuokiasi, augi
na vaikus ir tuomi sudaro gana didelį ju
dėjimą.

RŪTA: Taip, Varuse, jie sudaro didelį ju
dėjimą ir daugumoje atsuktą net prieš 
mus pačius, kurie turime užsidirbti duoną 
savo tuščiomis rankomis.

,VARUSĖ: Ką tu nori tuomi pasakyti? Aš 
to nesuprantu. Ar negali paaiškinti man ? 

RŪTA: Kada aš pamatau pulkus einančių 
vaikų iš mokyklos, man visada galvon min
tis muša, kad daugelis iš jų bus atkaklių 
priešų darbininkų judėjimui, nors didžiu
moje jie yra tikrų proletarų vaikai. Juos 
ten mokina tautizmo, mylėti savo kapita
listų šalį ir tik joje gimusius žmones; 
gerbti vėliavą, po kurios priedanga vieni 
kraunasi turtus, o kiti neturi duonos, pa
stogės, badu užbaigia savo, kitas dar jau
nas, dienas. Ir kuomet ateis sprendžia
moji valanda, sukilimas prieš badą ir 
skurdą, daugelis šių mažyčių šaudys į dar
bininkų minias. Mums jau dabar reikia 
organizuotis prieš savo vaikus.

VARUSĖ (Eidama prie veidrodžio): Šituo 
klausimu tegu rūpinasi kiti. Aš gausiu 
vaikiną, apsivesiu. tai tuom pačiu sykiu ir 
visa politika pasibaigs. Didelis čia man 
susidomėjimas, kas į ką šaudys f

RŪTA (Eidama prie jos): Klausyk, Varuse! 
JTau, kaip darbininkei merginai, visai ne
pridera taip kalbėti. O gal jie šaus ir į 
tavo vyrą? .

VARUSĖ: Aš su bolševiku nesituoksiu, tai 
man nėra jokios baimės, kad jį nušautų. 
Aš, matai, turiu, plačias akis žiūrėti į ateitį.

RŪTA: Tai su kitu darbininku apsivesi ir 
viStiek gali atsitikti tokia nelaimė. Juk

tu pati.žipąi, kad daugelį darbininkų, vij * 
šai ne kį>n|unik|ų, užmuša laikė paprastų . 
streikų. iSąkai, turi plačias akis žiūrėti į

1 ateitį,! bet hehiathi. kas dedasi kasdien po 
tavo nosia.

VARUSĖ: Jau prasidės ,užgauliojimas. Ma
tyt, jog imi karščiuotis. Jūs tik į tuos 
darbininkus mandagiai šnekate, kurie pri
klausė jūsų organizacijose, o kurie dar * 
nuošaliai stovi, tai juos išjuokiate, ir mul
kiais vadinate. O kas aš, ar ne darbinin
kė? Tai kam kandžiot? Dirbu valgykloj, 
gaunu dolerį dvidešimt penkis centus į 
dieną, tai ar su to (čia mpkestimi galimai 
tinkamai pragyventi? , Ąną dien papna-j 
šiau boso pakelti algos, tai jis man va ką 
pasakė: “Esi jauna, graži; pamerk akia, ir 
pinigų bus, k;aip šieno.” Suprantu, ką reiš
kia akies amerkimas. Tai pardavimas 
žmoniško padorumo, o tu man sakai, kad 
aš nematau toliau savo nosies.

RŪTA: Tai matai, kas dedasi tarpe valgy
klos sienų. O jeigu jūs visos būtumėt or
ganizuotos,' padųotumėt ‘reikalavimą pa* 
kelti jūsų algas; khip unijistės<—bosas
nejieptų akimis mirksėti pasigavimui kokio 
girtuoklio, kad gavus pašalinio pelno, bet 
skaitytųši, kaip su. organizuotu kūnu įr. 
pakeltų algas! Pavienis prašymas bosui 
nieko: nereiškia! Tai kodėl nepradėti 
tverti uniją? ! ' ' •

VARUSĖ: Tave šiandie, turbūt, velnias ap
sėdo su tuo, darbininkiškumu ir organiza
vimus!? Bene gavai jau diplomą tapti 
komuniste, kad taip garsiai šneki .už dar
bininkų reikalus? (Linguodama galva) 
Jau kas nors pasigavo tave ant savo meš- 

' keres;. Pavedžios, paglamonės ir numes į 
šalį. Apsižiūrėk, nes man gaila tavęs. 
Paskui nei vyro negausi. Prisieis, kur nors 
ožkoms spenius tampyti.

RŪTA (Perkertant): Sustok, jau sustok. 
Kaip pradėjai, tai kaip sprendžino^ varo
mas ratukas: tar, tar, tar, nei galomėra. 
Aš tau pasakysiu, kad tapti komuniste 
niekas jokių diplomų nedalina, pats gy
venimas prie to Veda. ^Tu pati žinai, kad 
kapitalistinė sistema jau nepajėgia išmai
tinti visų žmonių. Spekuliantai maistą į 
jūras verčia, nes negauna augštų kainų, o 
tuo pačiu sykiu milionai badauja. Tai 
kaip tu manai, ar neroįkia keisti šią plė
šikų tvarką? Prie to, man pranašauji 'lik
ti senmerge, tampyti ožkų‘spenius. Bet 
aš ir šitam pareiškime matau klasinę pa- 

-šiaipą, nes ponai - ožkų nelaiko, pas juos 
;karvių pulkai vaikščioja. Ožkas laiko tik 
tyisai biedni žmonės, tai tu ir man to. ve- t 

i Ii ji. bGęra esi mano draugė. (Grąsindama 
pieštu) Bet atmink mano žodį> kad jeigu 
mes neglausime savo spėkų į krūvą, tai 
laikui bėgant mums neliks nei ožkos uo
degos. Vergijos bizūnas bus mūsų kas
dieninis draugas!

VARUSĖ: Moki gerai ir taktiškai pamoks
lus sakyti. Neslėpk, pasakyk man, kada 
tavo buvo primicija į komunistinius kuni
gus? Nusiimk skrybėlę, parodyk, gal jau 
ir pakaušis praskustas?

RŪTA: Sustok, Varuse, taip skaudžiai šaipy
tis iš savo klasės žmogaus, nes nepraeis 
daug laiko, kaip pati ant savo kailio pa
tirsi, jog aš tiesą sakau, kad be 
organiftącijos, be subendrinimo 
mes būsime žiauriai sumušti, kaip 
vo Vokietijos darbininkų kla^ė.
laikas pradėti d'^Sūmiau organizuotis, nes 
Amerika irgi jau kūliu ritasi 

VARUSĖ: Sufrantu. Tu kalbi 
ninku bendrą frontą, bendrą 
badą; už geresnes gyvenimo 
tam pilnai pritariu. Bet kad
bar susimaišiusi, jog man niekas nemiela. 
Rodosi, atsidūriau ant pražūties kranto.

RŪTA: Nebijok, drauge, su darbininkų kla
se niekad neprapulsi, tik stiprink savo 
dvasią, ir einame.

VARUSĖ: Tai kur tu mane dabar vedi? Pa
sakyk man.

RŪTA: Ten laikoma bendro frontų konfe
rencija, kovai už ateitį, tad einame ir 
mes prisidėti. Sutinki?

VARUSĖ: žinoma, aš esu darbininkė, tad 
ko man bijoti kitų kovojančių darbinin
kų? Mums visiems ten vieta. Einame!
(Abidvi išeina.)

(Uždanga^)
Bestraigiškis.

X

stiprios 
spėkų, 

kad bu-
Dabar

į fašizmą, 
apie darbi- 
kovą prieš 
sąlygas, aš 
aš taip da-

NEKLAUSYKITE KAPITALISTŲ BLOFŲ APIE f 
“SMARKIAI” EINANČIUS DARBUS

WATERBURY, CONN.
Einant per darbininkų stu- 

bas ir nuėjus pas vieną darbi
ninką, randu atvykusius iš 
Buffalo, N. Y., du darbininkus 
čia darbo jieškoti. Tiedu dar
bininkai, matyt, prisiskaitę ka
pitalistinių Įąikraščių ir garsi
nimų, kad “Waterbury dirba 
dieną ir naktį,i ir darbininkų 
trūkstą.”

Taigi ir tiedu darbininkai 
atvažiavo su intencija darbą 
gauti. Bet kada atvažiavo, tai 
pamatė, kad tapo apgauti; dar
bo nerado ir turėjo grįžti at
gal. Nes čionai bedarbių ran
dasi, kurie diena iš dienos 
dąrbo jieško, bet maža dalis 
gali tą laimę surasti. ‘

Tiesa, darbai biskutį page
rėjo, bet ne visose dirbtuvėse

r ne visiems.
Nekurtose šapose yra įvesta 

darbas ant trijų pakaitų (šif- 
tų), bet tiktai su keletu darbi
ninkų, ir dirba net septynias 
naktis į savaitę tie, kurie dir
ba naktimis; bet tiktai kele
tas.

Na, o kapitalistiniai laik
raščiai bubnija, kad Waterbu
ry dirba dieną ir naktį, net 
darbininkų trūksta! O tie dar
bininkai, kurie neskaito darbi
ninkiškų laikraščių, tampa su- 
vilti. Kodėl tatai yra daroma.

darbinįnkas žmo,—pJOį: todek 
Rad ‘kapitalistad norš atitraukti 
darbininkus nuo kovos už so- 

| cialę apdraudą ’bedarbiams?’ 
Tą kovą Šiandien veda Komu
nistų Partija ir revoliucinės 
darbo -unijos. Bet daugelis 
bedarbių, kurie buvo įsitrau-^ 
kę į tas .kovas, jau sėdi sau ra-” 
miai ir laukia gerų laikų. Bet^ 
tie darbininkai daro didžiau-1 
šią klaidą, taip manydami.

Bedarbis.
• , 'REpAKęNC^ ŽODIS *

Kai,' kuria iir fnūsų draugai- 
korespondentai perdaug neap
galvotai atsiliepia apie trupu
tį pagerėjusius vienoj kitoj - 
įmonėj darbus, ši drg. Be- ■ 
darbio korespondencija galt 
tarnaut kaip pastaba kitieips 
korespondentams, rašantiems' 
apie darbus. Reikia imti1 ben-' 
"dra darbų padėtis; negalima! 
skleist žinių apie pągerėjimus 
tik sulig vienos kitos dirbtu
vės. Tuo žvilgsniu reikia ypa
tingo atsargumo, idant nepri- 
gaut darbininkų iš kitų miestų

IMIGRANTŲ 
PROBLEMOS

lt'
h

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
atsitikimų, kur užregistravimo, 
certifikatai buvo išduoti New 
Yorko aplikantams į dvi savai
tes. Bet tas įvyksta, tik kuo* 
met ateivis reikalauja greito 
patarnavimo ir tą paaiškina. 
New Yorko distrikte paprastai 
reikia laukti vieną mėnesį.

Laiko Skirtumas
KLAUSIMAS: Kuomet New 

Yorko mieste laikas yra 12 vai. 
vidurdienį, koks laikas Berlyne', 
Londone, Paryžiuje ir kituose '1 
pasaulio dideliuose miestuose

ATSAKYMAS: Kuomet New. \ 
Yorko laikrodžiai rodo 12 vai. 
vidurdienį, rytiniū laiku, tad 
laikrodžiai1 svetimuose miestuos 1 
se parodo sekančius laikus:* i 
Buenos Aires 1 vai. po piet) • 
Meksikos mieste 11 vai. rytej. 
Londone, Paryžiuje, Madride 5 
vai. po piet, Berlyne, Copenha
gen, Stockholm, Budapest, Ge- 
neva, Oslo, Vienna, Shanghai, 
Hong Kong ir Manila 1 vai. po 
piet sekančioj dienoj (?), Yo* 

j kohama 2 vai. po piet sekan- 
čioj dienoj.

Neužilgo Pakriksianti 
Ekonominė Konferenc.
LONDON.—Vienas iš A- 

merikos valdžios delegatą, 
senatorius Co/ižens pareiš
kė, kad tarptautinė ekono
minė konferencija greitu 
laiku turės užsidarytj. Niex 
kas iš jos negalįs išeiti. Prie’ 
jokios sutarties imperialistic 
nės valstybės neprieina. Bi
le kokiam susitarimui ant 
kelio stovinti dolerio inflia
cija, o Amerikos valdžia nuo1 
to nenori atsisakyti.

Suskilo ir Pakriko
Technokratų Konvencija ...j

CHICAGO. — Pereitą an- 
tradienį čionai prasidėjo* 
Amerikos technokratų kon-’ 
vencija, bet jinai pakriko,, 
neužbaigus darbo. Techno
kratai susipešė. Mat, laik
raščiuose buvo paskelbta/ 
būk technokratų vadap 
Scott pareiškęs, kad technor.. 
kratų tikslas bus atsiektas 
tik per ginkluotą jėgą. Jis 
užsigynė, kad jis to nesakęs, 
kad laikrašcifu sufalsifika^- 
vę jo pareiškimą. Bet kiU . 
konvencijos dalyviai tatai 
paėmė už gryną pinigą ir 
apleido konvenciją. Jie pa- 
manė, kad Scott yra “bolše^

< •kožnas savo spaudą skaitantis . vikas.”VARUSĖ :'Beje, mes pertoli nukalbėjom nuo
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tijos Organą; galite gauti kasdieną 
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DRĄSIAI PIRMYN

Drąsiai,
Fabriko paleidimas darban buvo paskir

tas dienoje sukaktuvių proletarinės jaevo- 
liūcijos. Turėjo įvykti masinis susirinki
mas “Kominterno” name, kad pabrėžus pir
mus laimėjimus ekonominiame fronte.

Partijos valymo darbas pasibaigė, bet 
Sovietų narnhs, kambariai ir koridoriai bu
vo pilni žmonių. Atsidavė prakaitu; ir pra- 
kaitųotlis/lvjeiflaiš darbipinl&i ateidavo tie
siog iš darbo. Partijos raštinėje ir ūkio ta
ryboje jau kelinta diena, kaip sėdėjo nauja 
komisija ir peržiūrinėjo visus skundus.

Šramas, kaip ir pirma, sėdėjo atsilošęs 
savo kedėje ir, priiminėjo delegacijas tik 
nuo 11 iki 2 valandos. Pąs jį kambaryje 
tyla ir griežtumas...

Glėbas buvo užimtas visokiais darbais. 
Jis bėgioju iš vieno į kitą fabriko kambarį, 
buvo dulkėtas, kartais griebdavosi už įran
kių. Kalvių skyriuje jis susirėmė su Sa- 
veljevu: -

—O tu ką čionai juokus darai? Ar ki
tiems dirbi, ar ką? • . •

Saveljevas išvertė akis ir spjaudėsi.— 
Ne akis versk, ir nesispjaudyk, bet dirbk. 
Kiekviena minutė labai brangi!

—O tu ką supranti apie mano darbą, 
nusiskutęs velne? Aš tiek daug metų dir
bau, o dabar tu mane mokinsi,—pyko, barz
dą kratydamas, Saveljevas.

—Gana, gana apie darbo ilgus metus, 
bet dabar nedirbi, kaip reikia...

Čumalovas jau buvo kitame kkiribaryje, 
kada Saveljevas keikjLjjįjr .yisaip koliojo. 
Darbas artinosi prie pabaigos. Bremsber- 
gas dirbo gerai. Tiktai dar nebuvo sutai
syti prietaisai į laivus krovimui. Elektros 
šviesa visur žėrėjo. Dailydžių kambaryje 
ėjo darbas visa sparta: taisė varstotus, va
lė mašinas. Savčukas visas šlapias nuo 
prakaito dirbo, kaip jautis.

Glėbas kiekvieną dieną nubėgdavo į ma
šinų skyrių; ten jam buvo smagu: žvilgėjo 
mašinos, Dyzelio motorai ir prašyte pra
šėsi, kad greičiau juos paleistų darban... 
Kiekvieną dieną juos bandė paleisti, jie 
Veikė gerai, bet fabrikas dar nebuvo gata
vas priimti jų jėgą... Brynza, pajaunėjęs, 
smagiai akimis vedžiojo, suko ūsus 
klausinėjo:

—Na, komandieriau, kada?
—Tuo j aus, drauge.
—Kas toliaus?
—Dirbsime.
-‘-Ar nenusisuksime-sprandą?
—Na, ką tu? Ar proto netekai? 

tiją'reikia tave, tai būtum tvirtas 
ninkas!

—Komandieriau, eik tu su savo partija 
į velnio gerklę! Kas man tavo partija prieš 
mašinas?. Lai bus tau partija, o man ma
šinos! Tu žitirėk partijos, o aš mašinų! 
Aš nežinau, kas yra tokia partija, kam ir 
kaip gyvuoja, Jiet aš užtai gerai žinau ma- 
mašinias* O jeigu yra mašinos, tai jos turi 
ir dirbti. Na, komandieriau, suk tą savo 
partiją, ir leiskime darban fabriką..

Glėbas susitiko inžinierių Kleistą. Kleis
tas pajaunėjo ir jo akys buvo pilnos 
džiaugsmo. Kleistas paėmė Glėbą už ran
kos ir nusivedė ten, kur jie pirmu kartu 
susitiko, kada Glėbas parvyko iš Raudo
nosios Armijos. Apačioje veikė Dyzelio 
motorai ir dinamo mašinos. Ant visų fab
riko budinkų stogų buvo pilna darbininkų, 
taisančių jį. Tratėjo kūjai, kaltai, ma
šinos—darbas. Fabrikas jau ne tas, kokis 
buvo po karo: langai sudėti, sienos patai
sytos, vidus išvalytas; mašinos dundėjo ir 
prašėsi darbo, i , u. * i • ■ *

Orąs buvo geras, saulė švietė skaisčiai. 
Visur dundėjo darbo jėga. Augštai, tar-

turn norėdami pasiekti dangų, į viršų iš
kilę kaminai. Glėbas sudavė inžinieriui per 
petį ir nusijuokė:

—Na, kaip, drauge technikai; išeina 
taip, kad ir mes galime budavoti ir tvar
kyti. Taip? mes komunistai, kad ir kvai
lai, bet dirbame ir bųdavojame. Laike re
voliucijos sųkaktųvių, mes su jūsų pagelba 
paleisime šį milžiną darban.

Inžinierius, taip jau pat smagus, paėmė 
Glebo ranką, kietai, kietai ją suspaudė ir 
kalbėjo:

—Glėbai, aš prašau jus atleisti man ir 
Užlipti, mano didelį prasikaltimą . prįeš 
jūs ir visą darbiųinkų ,klasę, kurį aš atli
kau. Atsįminijpias, kad aš kada tai atida
viau tave ir tavo draugus į mirties kančias,

kymą: Ką tu šneki! Mano vai
kai eina ąųgštą mokslą, ir jie 
jau darbininkais nebus.

Tai kaip jūs, komunistų 
priešai, užvardinate tuos, ku
rie pabaigia augštą mokslą ir 
turi išvažiuot į Roosevelto ver
gijos kempes, kur Dr. Ap\es 
pataria savo studentams išva- 

i į geriausią vietą 
aiguslems jaūnuo-

BALTIMORE, M’).
Johns ilopkins Universiteto 

prezidentas Dr. Joseph S. 
Ames davė diplomas 4 in šiems 
baigusiems mokslus stud In
tams ir pasakė jiems tokio 
rinio prakalbą. Dr. Ames 
ko: “Dabar, kurie neturite 
laukiančio darbo, mano 
riausias jums patarimas,
išvažiuot į Civilian Conserva
tion Co u t »• » tai yri į Roose- 
velto daubų kempes. Čia pa
duodu keletą žodžių angliš
kai iš Dr. Anės p nikai bos:

“It would be easier for you 
i 1 ’ I . I \

to join the large groups of 
young men wlib at the present 
time are working for the Go
vernment under their refores
tation scheme. The main thing 
is that a man should not be 
idle, and, secondly, that you 

neduoda man ramumo...—Inžinierius pra-'should earn enough to keep 
dėjo drebėti ir negalėjo žiūrėti Glėbui į your self alive-” 
akis. .

Glebau uždėjo abi rankas inžinieriui ant 
pečių. -Jis suspaudė inžinierių įr giliai at
sidusęs tarė:

—Drauge technikai, kas buvo, tai jau bu
vo. Taip, tada vieni kitus laikėme už gerk
lių ir nesunku buvo padaryti Klaidą, o ypa
tingai būnant jūsų padėjime. JBet jūs pri
siminkite ir kitą jūsų tų laikų pasielgimą: 
jeigu ne jūs, ne jūsų užsistojimas, tai da
bar jau nebūtų nei kaulų draugės Dašos. 
O dabar budavojimo ir atsteigimo darbe 
jūs esate mūsų smegenys ir auksinis žmo
gus. Be jūsų pagejbos mes nieko negalė
tume padaryti. Ar matai, kiek daug darbo 
mes atlikome, jums vadovaujant, ir fabri
kas pasipuošė, kaip jaunavedė?

—Drauge Glėbai, aš atidaviau visą ma
no žinojimą, visą prityrimą ir atiduosiu 
gyvastį už mūsų šalį. Man nėra kito gy
venimo, kaip tik jūsų, ir nėra man kito 
užsiėmimo, kaip kova už atsteįgįmą ir,i^-l 
budavojimą industrijos ir kultūros.

Glėbas pirmu kartu pamatė, kaip inži
nieriaus Kleisto1 akys prisipildė ašarų. Jos 
atrodė daug didesnėmis, negu paprastai, 

z —Taip, drauge, taip, technike, kovosime 
išvien,—Glėbas spaudė jam ranką.
" —Taip, Glėbai, nuo dabar mes būsime 
draugai!

Inžinierius išsitiesė ir nuėjo drąsiais 
žingsniais vadovauti darbui.

Tai ve ką tie ponai pasako: 
pabaigęs augštą 
kirvį ir eik dirbtu už dolerį į 
dieną. Ar dar 
jųokos reikia nuo kapitalistų 
bernų ir jų pasekėjų?

Mokyklos deda visas 
tangąs, kad patraukus 
giau studentų į augštąsias mo
kyklas, o tai vis del jų priva 
tiškų pelnų; o kuomet studen
tas pabaigia mokslą, tai išva
ro jį ant gatvės, taip kaip ir 
paprastą darbininką iš dirb
tuvės; tai tokia mokslui pa
garba kapitalistinėje sistemo
je.

Na, o ką Baltimorės fašistai 
bei socialfašistai į tą klausi
mą atsakys? Juk nekurie Bal
timorės lietuviai labai didžiuo
jasi, kuomet jų vaikai lanko 
augštą mokyklą. Ar jau at
sidarėte ausis, ar išgirdote, ką 

laugštųjų mokyklų viršininkai, 
I pasakė jūsų , vaikams ? • / . r ,

Na, ne; socialfašistai apie 
tai nieko nežino, nes Maikis ir 
Tėvas jiems apie tai neprane
šė.

Kuomet Baltimorėj darbi
ninkiškų organizacijų nariams 
tenka su tokiais lietuviais pa
kalbėti, kurių vaikai lanko 
augštąsias mokyklas, ir pakai
tant, kad jų vaikai prisidėtų 
prie jaunuolių darbininkiškų 
organizacijų, tai gauna atsa-

okslą, imk

tidesnės pa-

tu-
sa- 
jūs
^(žiuoi, kai

mokslus 
liams ?’

Man rodos, kad į minėtas 
kempes nėra reikalo išeit dak
taro arba inžinieriaus mokslą, 
—kur tik medžius kerta, gi
rias apvalo arba atsodina (ir 
kariško ■ muštro mokina. — 
Red.). '

Čia yra kitas klausimas. Dr. 
Ames pataria mokslą baigu
siems į kempes važiuoti, nes 
jiem nesuranda kitos vietos, 
nes šimtai tūkstančių šian
dien vaikščioja gatvėmis— 
mokslą pabaigę jaunuoliai pu
siau nevalgę, pusnuogiai ir 
pusbasiai, lygiai su kitais, be
moksliais darbininkais.

Tai ką jūs, ^lietuviški fa- 
šistėliai, manote^ kokia ateitis 
laukia jūsų vaikus—ar jūs ma
note pabėgti iš darbininkų ei
lių? Ne, jūs nepabėgsite, ir 
dauguma jūsų vaikų nepa
bėgs; jie atsidurs ten, kur šim
tai tūkstančių kitų atsidūrė,— 
vergijos kempėse.

Vienintelis būdas išgelbėti 
jaunimą nuo senoviško, prieš
istorinio, užmiršto gyvenimo, 
tai organizuotis į kovingas re
voliucines organizacijas ir ko
vot prieš pačią kapitalistų sis
temą.

pas- 
dau-

V-kus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
8. liepos įvyks demonstracija prieš 

Khaki Shirts. Visi darbininkai būki
te ant Reybourn Plaza, 1 vai. po 
pietų ir protestuokite prieš fašisti-t 
nius teroristus.

9 liepos visos darbininkiškos or
ganizacijos rengia pikniką, Burlhom 
Park, pradžia 10 vai. ryte. Organi
zacijų narius ir simpatikus kviečia
me skaitlingai atsilankyti.

(155-157)

ir vis

i par- 
darbi-

■‘Gaisravietė”
Po partijiečių valymo visą laiką Daša 

nakvodavo pas Pauliną. Ten persikėlė gy
venti, “nes gavo nuo Paulinos tokį raštelį:

“Daša, aš jaučiuosi labai ligota. Nors 
vaikščioju, valgau, kalbu ir dirbu, bet kas 
tai yra su manimi. Dienomis baisu, nak
timis—klajonės. Nėra abejonės, kad aš 
esu ligota, Daša, tu gali man pagelbėti. 
Prašau tankiau ateiti ir pagelbėti man at
sistoti ant kojų. IJabąr aš esu pas Sergiejų 
kambaryje, nors vidurnaktis. Ir taip kiek
vieną naktį. Jis, kaip ir pirmiau, daug rū
pinasi del manęs; Jis daug naktų nemie
ga del manęs ir bijausi, kad nepakirstų savo 
sveikatą. Manau, kad jeigu tu kelias nak
tis su manimi praleisi, tai viskas pasitai
sys.” . . ■ ,

—Glėbai, tu kareivis ir patsai rūpinkis 
namais, o aš einu.

—Na, ir kas vėl? Palauk, tu man nie
ko’ nesakei. Kur ir kam?

—Jeigu turėsi liuosą Valandą, tai už- 
bėgk pas Pauliną. Gyvensiu su ja. Pauli
na susirgo^ reikia jai pagelbėti.

—O kiek dienų tu gydysi Pauliną?
—Nežinau. Reikia jai pagelbėti, kad ji 

pasiliktų partijoje.
—Tai tiesa. Vajymas išėjo atbulai.

z—Na, tai manęs nelauk.
Glėbas su Daša pasikratė už rankų, 

sišypsojo...
—Na, ir einu.
—Naj kas, eik, jeigu* reikia.

(Daugiau bus)
• r ' t « I . ■ y

Nu-

)RT, CONN.

DETROIT, MICH.
LDS’8G kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, July 6; 7:30 vai. va
kare. Latozų Svetainėj, 1035 Caniff 
arti Oakland. Visi nariai būkite lai
ku.

Finansų Sekr. A. Varaneckiene.
(155-156)

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko 6 dieną liepos 
(July) 1933; 8 vah vaKare. Kamba
riuose M. Adomonio, 95 Steamboat 
Rd. Draugės ir draugai. Visi yra 
kviečiami skaitlingai atsilankyti į 

N. I virš minėtą susirinkimą. Nes bus 
Conn ' ('au& svarbių reikalų apsvarstyti. Ir 

* , išgirsti raportus iš šios organizaci
jos konferencijų. Taipgi tie drau- 

.i 
virš minėtą susirinkimą, išpildykite 
savo prižadus ir ątlikite savo parei
gas.

PIKNIKAS
Keturių darbininkiškų orga

nizacijų apskričių piknikas-iš- 
važiavimas įvyks 9 d. liepos— 
July, Heįmavich Grove, 
Main St., Bridgeport, 
Prasidės 11 vai. dieną,

Draugai, drauges ir šimpa- gai, kurie pasižadėjote atsilankyti į 
tikai, nepraleiskite tos puikios 
progos veltui. Organizuokite 
busus, (rokus skaitlingai daly-, 
vauti šiame parengime ir pa
daryt jį pasekmingu.

Jūs visi gerai žinote, kad 
apskričiams pinigai yra labai 
reikalingi delei vedimo plates
nės agitacijos tarp lietuvių 
darbininkų ir darbininkių. Juk 
kaip tik prądės baigtis vasa
riniai karščiai, užstojant ru
deniniam sezonui, tada prasi
dės prakalbų1 maršrutai; tai 
turime būti prisirengę prie at
eities. Ir pati apskričių val
dyba, stovinti sargyboje, tu
rės tą visą darbą atlikti; o 
kaip nieko nephsi'dčsi, taip' nie 
ko ir nepasiimši, anot tos lie
tuviškos patarlės. O išlaidų 
pasidaro daug : skelbimai, sve
tainių samdymai, kalbėtojų 
kelionės lėšų apmokėjimai ir 
kt- Z 1 ' I fe

BfidgepOrto išvažiavimo kor 
misija gerai darbuojasi, renka 
apgarsinimus ir programas; 
planuoja,; kad kaip galinti ge
resnę' ir įvairesnę programą 
sutaisyti tam išvažiavimui.

A. Mureifcą.

Sekr. v. A.
(155-157)
------ ------------

HAMTRAMCK, MICH.
i Haintrąmiko lietuvių jaunuolių 
darbininkiškas Laisves Choras ren
gia Mehesienos pikniką subatoj, lie
pos (July) 1, 1938; Ijeąphnut. Grove, 
Middlebelt Rd. tarp Michigan ir 
Ecorše Kelių. Pradžia 4-tą vai. po 
pietų.

Draugai ir drauges:—
( šis piknikas bus mūsų vienintelis 
didelis išvažiavimas,' Uždarbis eis i 
palaikymo Choro lavinimo ant to- ] 
liaus, del organizavimo jaunimo ir j 
del įsigijimo šį metą club house, tai 
yra .'.entralinčs 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. i

Kviečiame. senus ir jaunus skaitlin
giausiai atsilankyti

šokiai prasidės 8-tą vai. vakare ir 
tesis iki 2-rai vai, ryte.

Įžanga 20 centų.
Rengimo Komisija.

(153-15'5)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 Kp. Šaukia Masinį Su

sirinkimą: Visą Darbininkišką Orga
nizacijų ir “Laisvės” Pikniko Komi, 
siją i .

ALDLD 10 kuopos laikytame re
guliariame susirinkime, 26 d. bir
želio, likosi nutartą šaukti vifeų vie
tinių darbininkiškų organizacijų na
rių susirinkimą 6 d. liepos, (ketver
ge), 8-tą vai. vak., 995 N. 5th St., 
Philadelphia.

Ant šio susirinkimo turėsime ap
svarstyti tolimesnį palaikymą Liau
dies namo. Renda neužmoketa jau 
už du mėnesiu, o ALDLD 10 kp. iž
das nepajėgia ant toliaus finansuoti, 
nes pinigai visiškai baigiasi, o nuo 
pereito pikniko liko pelno tik virš 
$26.00. Per pastaruosius kelis me
tus ALDLD 10 kp. visą laiką mokė
jo už visas organizacijos rendas— 
apie $130 į metus, kada kuopa dar 
galėjo padaryti šiek tiek pelno su 
parengimais. Bedarbė ir badas dau- 
giausi. atsiliepė ant mūsų visų orga
nizacijų finansų stokos.

Ant šio susirinkimo sykiu su “Lai
svės” pikniko komisija išdiskusiuo- 
sim, kaip iškalno suorganizuoti iš 
visų miesto dalių busus į “Laisvės” 
pikniką ant 3-čios dienos rugsėjo— 
į Vytauto Parką. Draugės ir drau
gai, plačiai dalyvaukite šitame susi
rinkime. ’1

ALDLD 10 Kuopos Komitetas.

; PHILADELPHIA, PA,
“Laisvės” pikniko komisijos s 

rinkimas įvyks 6 d. liepos, »8 vai. vą 
kare; 095' N. 5th ‘St- Vįsųį organiza
cijų išrinktos komisijos bptinai su
sirinkit, nes turėsime apkalbėti pro
gramą ir garsinimus.
‘♦Laisvės” Pikniko Komisijos &ekr.

(154-J65).
Parsiduoda valgykla, arba pusė 

biznio. Kreipkitės sekamu antrašu:
72 Columbia St. Brooklyn, N. i. 

Arba telefonuokite: Main 4-903.
(154-166)

MCKEES ROCKS, PA.
Gražus Piknikas

Liepos (July) 4, 1933, šerbinų pui
kioj farmoj rengia ALDLD 
pa, McKees Rocks, fa. Pn 
vai. ryte. Bus puiki zmuU

M) kuo- 
Įžia H L delsi 1

gražų laiką turėsite. I 7 j • 
KELRODIS: Važiuojant iš Pitts

burgh© reikia imti gatvekhrį; No. 30 
ar 31 ir važiuoji iki Car Bam eiti 
du bloku ir pasukti j dešinę West' 
Prospect Ave. ir eiti iki f kelias pa? 
sibaigs, tuo sykiu pasukti į kairę ir 
paeiti kokį bloką surasite po kaitai 
stubą ir sodą, ten ir bus piknikas*

baltąjį Chartiers Bridge Na. 2 ir va? 
žiuoti Wind Cap Road, kol privažiuo
site prastą kelią po dešinei ir tiio 
keliu važiuokite, iki privažiuosite sd^ 
dą ir stubą tai ten ir bus pikniką^.

Rengimo Komitetas,

Royal sturc
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SOCRA
BRAND

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIŲ
NELMA STURGEON

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų^firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
'261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenu^ą gali valgyti šviežu 
ir skanų maistą. Gi iš namų vęžam^s maistas gei. 
praranda *konį/
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Penktas Puslapis

Še, kąd p r.

Johan Biuchner

Ko

i NARZAN. IR BORJOM
pas

BALTIMORE, MD.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

PLYMOUTH

L L. d: L. D. ŽINIOS Rapor-

(LAUKIAME -DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

&EZXOE
t

tį mokyklėlę lietuvių kalboj.

J. Sakalauskas
S. Reikauskas.

jiįiitfeįas 
kohfferė

Ave.
ir So-

1213
Tai bus

: t)abar galima gauti
X GEGŽNĄ

;412 W. Susque’hanna
’■Taipgi pas JĮ galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

ir abelnais
Mandatų^ 

delegatų se

giau yra,; nekaip ; Sovietų Są<- 
jungoj; tik ,tas Jfra skirtumą^ 
kas link dįvorsų Amerikoj iiį 

j, kad jie Rusijoj ’ len-

į PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
į Vandenų1 NEUŽLlPO ANT EVE- 

REšf Kalno

SOTIETV ŽUVIS
Krautuvams proga įsigyti So 

žuvies už žema kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 keriukų kiekvienos rūšies, 
viso 60 kenukų

| ’ Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

JĮ

D
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Apie Kovą su Provokacija 
| ir Snipavimu

(Tąsa)
Jaunas proletarinis Vokietijos rašyto

jas Vili Bredelis piešia savo “Mašinų sta
tybos fabrikos N ir K” romane aiškų 
paveikslą, kaip refomistinis įmonės ko
mitetas vykdo šnipavimą įmonėj. Ko- 

. miteto įmonėj pirmininkas ir aktyvus ko- 
-miteto narys yra administracijos šnipai. 
Vienas iš jų sistemačiai rašo pranešimus 

.apię darbininkus. Vili Bredelis pažymi 
.-savo romane ir tokią įdomią vietą: ro- ‘ 

■ mano gerojui, komunistui, iš pirmos jo 
pastojimo dienos įmonėj metėsi į akis se
kanti apystova: socialdemokratų funk
cionieriai pradeda cechuose ginčus su ko-

* muųistais, stengdamiesi šauksmais ir ko
ltais “Maskvos agentų” atkreipt į 
adininistracijos domę.

lie tai, kaip Vokietijoj socialfašistai 
si šnipavimo, kuris dažnai būna atvi- 

liūdija sekantis faktas. Laike re- 
ndumo, neseniai buvusio Prūsijoj ir 
ijusio svarbiausiai komunistams va- 
-ujant ir po jų įtaka, socialdemokra- 
'nstatė savo “sargus” prie įėjimo į vi- 
atalpas, kur ėjo balsavimas, kad su- 
savo “nepastdvius” elementus.

tskutiniu metu Vokietijoj pastebimi 
taiai socialdemokratų partijos narių 
rgi ištisų socialdemokratų organiza- 
perėjimai į kompartijos eiles. Vyks- 
Je komunistų perėjimo procesas dar- 
š. nacionalsocialistų Ibgerio. Kom: 

, UU jėga būtent tame, kad jos trau- 
į savo eiles visus tuos, kas įsitikina 
ilfašistų ir fašistų frazių melagingu-
Bet tuo.pat m^tįu Vokietijos kOmu- 
i turi atmint, kad būtent tokio dide- 
htpludžio, tokių masinių pas mus 
irių momentuos, reikaįžnga įpatin- 

gerai žiūrėt į tai, kad į komunistų ; 
/ nepatektų žmo^ęs, specialiai social- 

>kratų ir fašistų pasiųsti griovimui 
inistų darbo. Charakteringa, kad 

net ta ar kita kompartija pergyveno 
jinius sunkumus/tai tam atsakomin- 

. partijai momente patys slapčiausi 
tarimai neretai tapdavo žinomais so- 
iemokratams ir buvo skelbiami spau-

Išaiškinimas čia galimas tik vie
ptos žinios buvo perduodamos per re- 
atiškus elementus, su kuriais atskiri 
□turistai palaiko ryšius/Maža to, dąž- 
prie skilimų, atskilimų nuo kompar- 

S, ta ar kita renegatų grupė sąmo- 
M palikdavo atskirus asmenis kom-

partijoj teikimui žinių ir griovimui par
tijos eilių. Taip mėgino pasielgt Lovs- 
tonas Amerikoj.

Milžinišką rolę įmonių šnipavimo vyk
dyme visur lošia, taip vadinami, detek
tyviniai biurai. Ypatingai jie išsiplėtė 
Amerikoje, kuri bendrai yra klasiška ša
lis šnipavimo įmonėse. Nekurie iš • ftų 
detektyvinių biurų Amerikoj išaugo iki1 
stambių kapitalistinių įmonių ir sudaro 
didžiausius komercinius “trestus” su iš-. ’ 
sišakojusiu vifetinių skyrių, tinklu. To
kios stambios šnipų firmos,:kaip Binker- 
tonas, Šermanas, Burnsas ir kiti,turi dar
gi savo literatūrą, savo rašytojus, ’ di- 1 
džiausią iš 135 tūkstančių žmonių apa
ratą, perka tokiuose laikraščiuose, kaip 
“New York Times” ištisus puslapius rek
lamavimui savo veikimo. Jie moka apie 
ketvirtą dalį miliono dolerių mokesčio, jų 
pajamos perviršy j a 50 milionų dolerių 
kasmet. Jie gauna nuo kapitalistų užsa
kymus nutraukt streikus, o nuo reformis- 
tinės profsąjungos—streiko gynimui. Jie 
priima užsakymus nuo draudimo draugi
jų, apdraudžiančių samdytojus nuo strei
kų (Amerikoj yra tokios draugijos). Bū
na, kad tuo pat metu samdytojai ken- 
čiantieji nuo krizio, norėdami gaut drau
dimo premiją, duoda tam gi detektyvi
niam biurui iššaukt streiką. Tų detek
tyvinių biurų patarnavimais naudojasi 
tokios organizacijos, kaip United States 
Steel Corporation ir .visa eilė kitų.

Tos draugijos siunčia tūkstančius cir- 
kuliarinių laiškų įmonių direktoriams, 
vadindamos save: “pramonės šūtaįk^tlcį'j 
jais”, “Asmeniško sąstato specialistai,” 
“Orgąnizacijos auklėjimui , darbininkų 
amėrikonizmo .dvasioj,” “Racionalizaci-:

Jos biuras” ir Lt./ '
Štai charakteringas patarnavimų pa- i 

siūlymas samdyįojams rašytuose, cirku
liaruose: “Mes prižadam: 1)t organizuot 
jūsų įmonėse profsąjungas ir vadovaut 
joms su pilna garantija neprileist prie 
streikų. 2) Jei jūsų įmonėse jau yra 
profsąjungos, mes pasižadam ne ilgiau 
kaip per 60 dienų su pagelba frakcinės 
kovos ir asmeniškų intrigų “jas su
griaut.” >

Tų šnipų biuro darbo metodas gana 
vienodas. Renkami “darbuotojai” su pa- 
Tiems darbuotojams pavedama stot į 
Tiems darbuotojams pavedama stos^ į 
fabrikus ir zavddus, kur yra “darbas.” 

(Daugiau bus)

yajaup mėnesį .komisija prane- 
j Še, kad prakalbs įį zyko $ vie
tose. Prakalbose abelnai aukų 
surinkta $28.11; išlaidų pasida
rė $38.74. ( Raportas’ priimtas.

Drg. Karosienės prakalbų 
rengimo komisija pranešė,’ kad 
prakalbos įvyks (?) 7 vietose; 
prasidės su 7-ta diena balan
džio ir baigsis su 12-ta. Rapor
tas priimtas.

tt PROTOKOLAS *
kos Lietuvių Darbininkų 
srdtūros Draugijos §-to 
įkriėvo Konferencijos, Lav
os 26 Dieną Kovo, Mi- 
tio Svetainėje, St. Clair,

.nferenciją Mtidafė orgddi- 
ius A. žemaitis 10:45 va- 
I* ryte. Mandatų peržiu
ro komisija paskirta iš se- 
C draugų: J. Kučinskas ir 
manauskas. Kol komisija 
r-ėj© mandatus, organįza- 
pakvięfė pakalbėti drg. 

bienę, J. Rušinską ir S. 
ską. Jie kalbėjo orga- 
)s reikalais 

klausimais.
raportavo

eg.; 124 kp.—1 deleg.; 
.—2 deleg.; 201 kp.—

76 kp.—2 deleg. De- 
’alyvavo 15 nuo 6 kuopų, 
siuntė delegatų sekamos 
226 kp., Seltzer City; 

Mąkanoy City; 98 kp.,
•; 12Q kp., McAdoo, 
lalyvavo apskričio ko- 
rtnsų sekretorius V.

būtų surengti bižniški parengi
mai plačioje apskričio apielin- 
kėje. Tdš darbas negalima bu
vo įvykdyti delei jiriežaštiės be
darbės; tiktdi bUvd du paren
gimai surengti šd išlaimėjimu, 
kur vienas diave nleblbgaš pa
sekmes, o antras nekokias.

Užrašų sėkr. skaitė raštišką 
raportą, plačiai' pažymėdamas 
dėtališkūs dalykus, kas btiVo 
veįkiama apsRriČiuose ir kiek; 
fiąansiniai parėmė darb. judė
jimą. Per metus laiko abudu 
apskričiai suaukavo darbininkų 
reikalams $212.65.

Iždininkas pranešė, kad aps
kričio ižde pinigų randasi apie 
$8.35. " '

Komiteto raportai priimti. 
Įvairių komisijų raportai. 
Vajaus komisijos narys S. 

Reikauskas pranešė sekamai: 
veikė kad vajaus metu gavo laikraš- 

’\ “Laisvei” 88,
1 “Vilniai” 5, “Daily Worker” 2 

K. I ir suorganizavo ALDLD kuopei 
Taipgi lę iš 6 narių Gilberton, Pa, Ra-

KUOPŲ RAPORTAI < <
17 kuopa raportuoja sekan

čiai. : , ! : '
Susirinkimus laiko kas mė- 

nęsis; veikimas vidutinis; kuo
pa užlaiko kambarius; moka 
raudos už mėnesį $30. Taipgi 
kp. duoda veltui darbininkiš-, 
kom organizacijom susirinki
mus laikyti. Kuopa dalyvavo 
rinkime, parašų del \ uždėjimą 
K. Partijos kandidato ant1 ba- 
16to prezidentiniuose rinkimuo
se, it šukėlitne pinigų tam pa
čiam tikslui surinkta $3.40'. I 
Kp. turėjo du parengimus, ku-1 
rie davė pelno $49.09. Kp. da
lyvavo rinkime maisto ir pi
nigų del bedarbių maršavimo į 
Washingtona ir į Hįarrisburgą, 
Pa. : Literatūros pardavė už 
$3.75. ■ Paaukavo darbininkiš
kiems reikalams $64.00; turėjo 
išrinkus vajininkus užrašinėti 
laikraščius ir narius į organi
zacijas. Pasiuntė dvi protesto 
rezoliucijas į Washingtona be
darbių klausimu ir į Harris- 
burgą prieš “Commissary” pla
ną Narių turi 63; pinigų— 
$10.00.

14 ikp, narių .turi 32; gauta 
vienas naujas narys; literatū
ros išplatinta už $7.00; užpre
numeruota “Young Pioneer/'“’ su
rengta vienas parengimas; da
vė pelno $4.71. Pasiuntė ats
tovą į “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą. Laike vhjaus gau
tą 9 laikl’dščio skaitytojai, iš- 
aukauta darbininkų ! reikalams 
$19.00. Pinigų ižde turi $7.80.

159 kp. ‘ narių turi • 13. Su- 
širinkimus laikė 4; tarėjo vie
ną parengimą, 'kuris' d&vė pel
no $21.87. Paaukavo *darbinin-r 
kiškiems tikslams $14.00. Pi
nigų ' kuopos ižde’ randasi 
$13.17.

124 kp. narių turi .19; >susi- 
rinkimus laiko reguliariai; vei
kimas vidutinis. Pinigų ižde tu
ri $30.00.

201 kp. narių turi 5; susi
rinkimų nelaiko; veikimo nėra. 
Pinigų ižde turi $2.00.

76 kuopa narių turi 6; vei
kimo nėra, susirinkimų nelaiko; 
pinigų neturi. , (i: .

Kuopų delegatų raportui pri
imti.

Nuo Komunistų Partijos at
stovas K. Arminas skaitė raš
tišką raportą, pažymėdamas vi
są darbuotę smulkmeniškai ir 
finansines atskaitas, 
tas priimtas.

Nutarta pasiųsti rezoliucijas 
sekamais klausiniais: Skaudos 
klausimu, TįOrh’ Moone^,' Scotts
boro jaunuolių ir priėš Včkie- 
tijos’ fašistus.

. Užsimokėjo metines duokles 
į apskritį' sekamos ;kuopos: 17 
kp. Shenandoah $9.00, 159 kp. 
Port Carbon $1.95, 76 kp. St. 
Clair 90c.

NutartA, kad Apskričio Ko
mitetas surengtų ( pikniką del 
apskr. naudos.

Apskričio Komitetas' sekan
tiems metams liko istinktas se
kamas : J. Ručinskas, J. Ratria- 
nauskas, J. Stagniūnas,- fe-. Rei“ 
kąuskas , įr Ą. Naravienė; al- 
tėrnatais L P’acauskas ir J. ‘Ša- 
kalaūsk'as.' '

Vieta sekančiai konferencijai 
■laikyti ųųbal^uota Minęrsville, 
pa. i',';

Uždarė konferenciją1 4:30 v.' 
p6 įlietų llonf. pirnhihinkė 1 O. 
žiobieiiėr 1 ; ’ • i ’.i 1 ‘

Sekr? V.. Rugienius. ;

pitąlistų valdomose šalyse ku- 
iifgM lupa augštas kainas už 
šįiūty} davimą^ už “mazgo už- 
•mbžgimą,”' o buržuaziniai' teis- 
miųihkai Į brangiai aplupa, tą 
mafegą athiegzdami, arba di- 
vąrstis dubdanii. Vieni užmež- 
ga lliti atfnezga, ir abi pusės 
gerą biznį, daro'. 0 Sdviėtiį1 Są
jungoj tokia “staila” išėjo iš 
mados; ten negali iš to pasi
pinigauti parazitai, išnaudoto
jai, sukčiai bei turčiai.

. Pakol darbininkai riesiiši*- 
prąs ir nekovos prieš kapita
lizmą ir klerikalizmą, tai jie 
vis’bus priversti tą sunkų jun
gą riėšti, kurį .mes šiandien ne
šame;' bbt jau ateina laikas 
nusimest tą sunkų jungą, kaip 
kad jį'nusimetė Sovietų Są
jungos darbininkai.

( LONDON.—Mount ■ ■'Ėve- 
rest Ekspedicijos vadovai 
nutarė atšaukti tuos, kurie 
bandė užlipti ant kalno vir
šūnės. Sako, kad pavojus 
perdaug didelis ir neapsi
moka rizikuoti žmonių gy-

vybe. Vadinasi, tikslas ne 
atsiektas, kalno viršūūė ne-

Šmulkštys.
Duota sprendžiamas balsas 

Apskričio Komitetui ir^atstovui 
nuo Komunistų Partijos. Viso 
su sprendžiamais balsais daly
vavo šioje konferencijoj 20 de
legatų. •

Konferencijos pirmininkų iš
rinkta O.Jžiobienė, sekretorium 
V. Rugienius, rezoliucijų komi- 
sijon: K. Arminas, J. Rama
nauskas ir J, Kučinskas.

Protokolas praėjusios konfe
rencijos priimtas, kaip skaity
tas. .. . . v

Apskričio Komiteto raportai.
Organizatorius A. žemaitis 

žodžiu raportuoja trumpoj su
traukoj, kad ALDLD 9-tas ir 
LDSA 6-tas Apskričiai 
bendrai sulig išgalės ir veikė Jiams skaitytojų, 
sutartinai po Komunistų Par
tijos vadovybe ir remia visas ' 
Partijos kampanijas.
Apskričio Komitetas dėjo visas 
pastangas, kad apskrityje palai
kyti visas kuopas gyvybėje, ku
rios silpnai gyvuoja, kaip tai, 
48 kp., 201 kp., ir 159 kuo
pa.

Org. pagelbininkas K. Nara- 
vas raportuoja kas link perei
tos konferencijos tarimų, kad

portas priimtas.
.Rinkimų kampanijos Komu

nistų Partijos Platformų plati
nimo komisija (S. Reikauskas) 
pranešė, kad' literatūros buvo 
partraukta už $5, išparduota ųž 
$2.35, o likusi veltui išdalintą. 
Raportai priimtas.

Drg. B. Senkevičienės ir S.

TARIMAI
Bedarbių klausimą plačiai ap

kalbėjus, nutarta, kad būtų pa
siųsti atstovai nuo apskričio ko
miteto į pavieto bedarbių konfe
rencijas. ?’ 
ateityj , išduodami , raportai iš

Kapitalistų Spauda Pilna t 
Krokodiliaus Ašarų

Baltimorės patriotai ir kle
rikalai labai nusigąsta, kuo
met pamato vietinėj buržua- 
ziškoj spaudoj žinių kas link 
pripažinimo Sovietų Sąjungos. 
Tie darbininkų priešai mėto 
šlamštus, užmetinėjimus ant 
Sovietų Respublikos, delei re
ligijos, apsivedimų ir valdžios 
formų; bet tas nieko jiems 
negelbės.

Reikaląvimai pripažinti So
vietų Sąjungą plaukia iš visų 
Jungtinių Valstijų ,pusių. Net • 
senatorius Norris (rejiubliko- 
nas iš Nebraskos), sako, kad 
Amerikos nusistatymas prieš j 
Sovietus neša didžiąusjus nuo
stolius Amerikos. valdžiai, in
dustrijai, ir Įdarbininkaįnš.

Senatorius Norris to'liau sa-' 
•ko, l<ad Sovietų valdžih pirktų 
šimtų milio-hų : dolerių \ vertės 
Amerikos prbdh’klMj 'jeigu bū
tų Sovietai pripažinti,—kas 
tuo-pačiu sykiu palengvintų ir 
bedarbę šioj šalyj. Panašiai 
išsireiškib. United States Board 
of Trade, kuriam vadovaują 
Rudolph Spreckels iš Califor- 
nijos, ir daugybė kitų, kaip ex 
senatorius Brookhart, LaGuar
dia ir kt., kurie reikalauja pri
pažinimo Sovietų Sąjungos.

Sen. Norris sako, kad Sovie
tai tuojaus iš Amerikos pirktų 
400 milionų dolerių vertės ma
šinerijos, milioną pundų med
vilnės ir t.t. Norris toliau tę
sia : kas per priežastis, kad 
mes nepripažįstam Sovietų? 
ar mum nepatinka jųjų val
džios forma, ar religijos klau
simas, ar lengvi divorsai, ar 
kas kitas?

Norris sako: jeigu mums 
nepatinka Sovietai kas link re
ligijos, tai mum nepatinka ir 
Japonijos ir ęhinijos .religija; 
bet mes tas šalis pripažinome, 
vedame su jomis reikalus; o 

l k^s link divorsų, tai Sovietuo- 
I 

pigūs, bėt' Amėrdkoj, jis sako,

“LAISVES” PIKNIKAI
__________ .__________ ______________________ a,__________

Olimpia Park, Worcester, Mass,
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

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

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00 
Nuo Thornton-Fuller Co., 
N. Broad St., Philadelphia, Pa. 
pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50 
• t 

Dovanojo John Bukėnas, 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

Nutarta, kad būtų Se jįe ištiktųjų yra lengvi ir 
i TU y> pigūs, bėt' Amėrdkoj, jis isako, 

bedarbių, maršavimo kiekvienai, cĮar lengvesni’ ir» jų ičla daū- 
Holonijąį bei Į^uopai. e
- (Nutarta bendro' fronto. Iflaų- jungoj: 
Simais repgti( diskusijas. . ( 

' Nutarta, kad 9-to Apskričio į rusiįoj, 
apielipkėj ( (bųtų paskelbta^ j gVį. pigūs, o Amerikoje len- 
spaudos yajus gegužes męųesį. IgVeshi ir1 brangesni; ir Ame-' 
Khmisijon tąm .darbui .išrinkti 'riRoje divorsai dauginasi, o 
sekami draugai:. Ą.( žemaitis,,'Sovietų Rusijpj mažmasi,-*y;
T °''1"'1.... 1"'~ J. Rusinskas, sako senatorius Norris. ,

. ,•, Toliau jis aiškina, kad jei-(
Nutarta, kad ( 9-to Apskričio gU mums, Amerikai, nepatin-1 

Komitetąs pasirūpintų, surehg- ka Sovietų .valdžios forma,'tai, 
tį mokyklėlę lietuvių kalboj. < mUmš nepatinka (?) it fašis-i

Nutarta, kad Apskričio Ko- ty Vokietija, Italija ir Japorii-' 
mitetas pasirūpintų ,( surengti ja> bet mes jas; pripažinome; 
Sovietų Sąjungos paveikslų ro- j įaį kodel mes nepripažįstam 
dymą, kur K. Partija negalės 
surengti.

Nutarta, kad knygos Sovietų 
Sąjunga Penkioliktais Metais 
būtų perduotos, d. S. Ręikaus- 
kui.

Nutarta, kad 9-tas Apskritys 
laikytų tik. vieną konferenciją" 
į metus .vietoj dviejų. JėigU 
būtų reikalas, tai Apskr. Ko-

------- a----------- ;------------------ 1-----------------------------------------------
■ I . ; ■ i . :. I ' I

Prašome .draugijų, augšciau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti it kviečiam daly- 

' valuti ^Laisvės” piknikuose.
“Laisves” Administracija.

tnr-Tftr- —1 -nftnngg
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Sovietų Sąjungos? ar ilgai 
mes laikysime sukišę savo gal
vas i smėlį?—-klausia ‘senato
rius Norriš,

Tai gana geri buvo senato
riaus Norris išdėstymai kas 
link Sovietų Sąjungos ypatin
gai. kas liečia perskyras; jis 
čia numaskavo ne tik klerika
lus, bet ir buržuaziją. Juk ka-

Laisniuotas Graborim
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtlkriihi, 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 t Beil—OregM UIS 
Keystone—-Mai* 141T



Šelpimo Biurų “Klaida” ant 
$500,000; Todėl Nukerta 
Pašalpų Bedarbių Šeimynom

• BRONX.—Pranešama, kad 
šelpimo biurų valdyboj įvykus 
“klaida” ant pusės miliono do
lerių ; todėl daugeliui bedar
bių šeimynų ūmai sustabdyta 
pašalpa. Jos turės badauti 
bent iki pusei šios savaitės.

Iš Lietuvių Amalgameitų 
Rūbsiuvių Rinkimų

Amalgąmeitų Rūbsiuvių 
Unijos petuviško 54-to lokalo 
rinkimuose pereitą penktadie
nį Arion PI. svetainėje tapo 
delegatu išnaujo išrinktas soc. 
Bubnys virs 200 balsų; prieš 
jį kandidatavo kairesnis A. 
Linkus, kuris gavo 61 balsą. 
Į Joint Boardą J. Buiyydas ga
vo 240 balsų. Labai didelė di
džiuma išrinkta kairiųjų į Join 
Boardą, Trade Board, Settle
ment ir Streiko komitetus.

Tikiu osi^kad kuris kitas 
draugas smulkmeniškai apra
šys tuos rinkimus.

Pranešėjas.

Kovoja Išvien, nors tai ir 
Draudžia Socialistų Vadai

NEW YORK. — Socialistų 
Partijos viršininkai uždraudė 
savo kuopoms ir kitoms saviš
kėms organizacijoms kovot iš
vien su komunistais darbinin
kais už bedarbių šelpimą. Už
draudimo nepaisydami, 2-ras 
ir 3-čias skyriai socialistinės 
orgnizacijos Workers’ Coip- 
mittee on Unemployment ko
voja išvien su revoliuciniais 
darbininkais'bž bedarbių rei
kalus. '

Drg. Daktaras M. Mislig 
Palaidotas Šeštadienį

NEW YORK. — Kom. Par
tija šaukia darbininkus į de
monstraciją delei apgynimo 
revoliucinės Kailiasiuvių Uni
jos. Demonstracija įvyksta šį 

i trečiadienį, 10 vai. dieną, Uni-
NEW YORK. — Vakar bu-,on Square. , 

vo pranešta, kad darbuodama
sis su kitais dviem daktarais 
prie operacijos, daromos ligo
ninėje vienam kūdikiui, stai
ga mirė Dr. Michael Mislig. 
Jis buvo senas veiklus Komu
nistų Partijos narys. Į komu
nistų eiles perėjo dar tuo lai
ku, kad skilo Socialistų Parti
ja ir kūrėsi Kom. Partija. Drg. 
Misligo kūnas buvo pašarvo
tas Woncers Centre, New 
Yorke. Iš ten šeštadienį iš
vežtas į krematoriją ir sude
gintas.

Gazo Kompanijų Pelnai Auga
R' Brooklyn Borough Gazo 
Kompanija 1926 m? savo šė- 
rininkams padalino po 8 pro
centus dividendų--pelnų; 1931 
ih.’—‘ir pui4 'proc., o 1932 
rp. procentų grynų pelno 
ibio įdėto kapitalo. Panašių 
£elnų turi ir kitos gazo kom
panijos. Darbininkams gi al
gas kelis syk kirto. O nega
lintiems užsimokėti bedar
biams tuojaus užsuka gazą.

Pinigų Padirbėjai
NEW YORK. — Daug yra 

pasklidę falŠyvų popierinių ir 
sidabrinių pinigų. Pereitą 
penktadienį tapo nuteisti pus
trečių iki septynių metų kalė- 
man keturi klastingų pinigų 
dirbėjai bei platintojai.

Besimau

CENTRAL PARKE PRIGĖRĖ 
VAIKAS

NEW YORK.
dydamas Central Parko eže
rėlyje, prigėrė 9 metų vaikas 
T. O’Keefe.' •

Jaunuolis Liepė Vaikams 
Pasitraukt ir Šoko pro 
Langų Nusižudyt

NEW YORK. — 19 metų 
amžiaus bedarbis, Andy Gru- 
chak pasakė ties ję langu žai- 
dusiems vaikams pasitraukt ir 
šoko iš trečio augšto žemyn, 
norėdamas nusižudyt.. Dabar 
randasi ligoninėje. Nežinia, ar 
išliks gyvas.

'Susirinkimas Pavienių 
Bedarbių Reikalais

NEW YORK. — šį pirma
dienį yra laikomas susirinki
mas visų Bedarbių Tarybų ir 
Komitetų ir kitų darbininkiš- Svarbus East New York 
kų organizacijų narių, kad | 
aptart, kaip geriau iškovot pa
šalpą pavieniams. Susirinki- i 
mas prasidės 2 vai. dieną, 10 
East 17th St.

Įstoti j Roosevelto Kempes, 
Tai kaip į Armijų

Mitchell Field, N. Y.—Vie
nas ex-kareivis, atvežtas čia į 
rekrutavimo punktą delei Roo
sevelto vergijos kempių, pasa
koja, kad buvo surikiuota 
4,000 darbininkų. Jie buvo 
leitenanto prisaikinami kovoti 
ir mirti už Amerikos vėliavą. 
Jis pasijuto lyg išnaujo' būtų 
atsidūręs armijoj. 300 šių 
Roosevelto rekrutų, tatai ma
tydami, tuojaus iš čia išsineš
dino.

Demonstracija Del Apgynimo 
Industr. Kailiasiuvių Unijos

Paskutiniais laikais socialfa- 
šistai, valdžios agentai, Ame
rikos Darbo Federacijos geng- 
steriai ir bosai atakuoja šią 
uniją visu pašėlimu, norėdami 
ją sukriušinti.

25 Dienos Kalėjimo už 
Salaveišių Kritikavimų

kadNEW YORK. — Už tai, 
darbininkai Duke Leona ir 
Joseph Gray pašiepiančiai kri
tikavo salaveišius už pinigų 
kaulijimą iš žmonių, tai tiedu 
darbininkai liko nuteisti po 25 
dienas /kalėjimam

Smulkiųjų Savininkų Tarimai 
ir Reikalavimai
' NEW YORK. — 500 smul

kiųjų namų savininkų susirin
kę į Astor Kotelį, reikalavo, 
kad gubernatorius Lehman su
šauktų nepaprastą valstijos 
seimo sesiją ir kad ten būtų 
išleista įstatymai, kuriais bū- 

I tų palengvinta būklė smul- 
ikiems namų savininkams. Rei- 
|kalaujama sustabdyt namų iš
pardavinėjimus už skolas bei 
mokesčius valdžiai; primena
ma, kad dabar mieste nemo
ka taksų už virš 4 bilionų do
lerių nuosavybės Salvation Ar
mija, Knights of Colupibus, 
Columbijos Univirsitetas ir 
įvairūs .dideli bizniai, pasivai
dindami labdaringomis arba 
švietimo įstaigomis. Priimta 
rezoliucija, kad būtų numuš
ta visu trečdaliu alga visiems 
miesto valdininkams, gaunan
tiems daugiau kaip 3 tūkstan- 
čiUa dolerių per metus

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Į ; J , . i, I . 4 •?- ji • . . * č ,>. * ?. 1 , I

BROOKLYN FOX TEATRE

muzika 
eep,” “Cow-

šią savaitę yra didelio įvai
rumo programa Brooklyn Fox 

; teatre, Flatbush ir ' Nevins, 
į Rodoma smagus šposiškas ju- 
dis “Trick for Trick”, kur va
dovaujamas roles lošia akto
riai Victor Jory ir Sally Bla- 
ne; prie to eilė margumynų: 
vaizdeliai “Karalius Neptū
nas,” simfonijps 
“Hear 'Em and 
boy Tom’s Radio Roaundup,” 
Foster Girls Šokiai iln d’ainos, 
Fox ritmiška orkestrą, maho- 
metoniški šokio 'zokoninkai ir 

Į kt. Oras teatre yra taip nure- 
I guliuotas,: kad žmogui pąto- 
! giausia—nei šilta nei šalta.
■ Įžangą dienomis iki 5 vai. 
25 c., nuo 5 iki 7 vai. 35«ę. ir

i po 7 vai. 50 c. Vaikam įžanga 
visada 15 centų. šeštadiė-

Susirinkimas
Nušauta Gengsterio Našlė

LDS 13 kuopos susirinkirnas 
įvyks 3 d. July, 8 vai. vakare, 
933 Glenmore Ave., Brooklyn, 
N. Y. Būkit visi nariai, nes tai 
bus svarbus susirinkimaš.

Mooney Rinkliavų Savaitė
Nuo pereito pirmad. prasidė

jo rinkliavos aukų su dėžutėm 
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 nepaėmę rinkliavų dėžu
tės. Rinkliavų dienos baigsis 
Ii,epos 4 d.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas New Yorke gavo 
leidimą i$ miesto majoro rink
ti tam tikslui aukas — visur, 
pas dirbtuves, požeminiuose 
gelžkeliuose, einant per stubas 
ir kt. Pavojaus nėra. Nie
kas negali jūsų kliudyti.

Baksukif turi Tarptautinio 
Darb. Apsigynimo 17-ta -'‘kuo
pa “Laisvės” įstaigoje. Tai 
vakarais galite• ateiti į “L.” 
raštinę nuo 8 vai. iki 9 vai. 
čia npatykite drg. Levaną; itaL 
jis ir duos baksuską ir paliudi
jimą.

Organizatorius.

Savininkas ir Manadžeris 
P. M. GARRISON 

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

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, . >1 • -*• Buffalo, N. Y.

, ? . ■ > ; • ■ 1

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy 

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

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

PATARNAUJA 3
v DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
RafeT Dr. Fred E. Burnham

Dr, Theodore Conklin
I

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-3&5 iii vision Ąve.,; : Ėroofclynf N. Y.

niais ir sekmadieniais nuo 2 
vai 50 c.

RADIO CITY MUSIC HALL 
TEATRE

Radio City Music Hall, pui
kiausiam miesto teatre, 50th 
St. ir 6th Ave., New Yorke, 
šią savaitę rodoma techniškai 
gražus, romantiškas judamasis 
garsinis paveikslas “Rožių Lo
voje” su aktoriais Joel Mc
Crea ir John Halliday. Gyva
me spektaklyje dalyvauja visi 
500 Music Hall -artistų. Be to, 
—roxiečių figuratyviški šokiai, 
trijų gracijų/ , šokis—minuotas, 
“Baleto’ Magistrato Sapnas,”, 
Radio City Simfonijos Orkes
trą, vadovaujama Erno Rapee. 
Oras teatre tyras ir smagiai 
yėsus. Įžangos kaina 35 cen
tai ir daugiau, žiūrint, kaip 
anksti žmogus ateina.

Lankytojas.

BROOKLYN! — 8 mėnesiai 
atgal buvo nušautas “Legs” 
Diamond, garsus gengsterių 
vadas. Dabar rado nušautą jo 
našlę Alice Diamond jos pa
čios kambariuose, 1641 Ocean 
Ave. Tuo būdu kiti gengs- 
riai amžinai užčiaupė jąi bur
ną, kad neišsiplepėtų apie 
kriminalistus, kurie nužudė jos 
vyrą.

SUDEGĖ NEGRĖ
BROOKLYN. — Per gaisrą 

po num. 1080 Fulton St. su
degė Estelle Harris, negre, 57 
metų amžiaus. Savininkai 
ypač apleidžia namus, kuriuos 
parsamdo negrams; tokiuose 
namuose paprastai būna stoka 
įtaisų išsigelbėti nuo ugnies.

Masiniai Areštai
SOFIJA.—Bulgarijos val

džia birželio 30 d. staiga pa
skelbė karo stovį mieste Ka- 
zanlik, uždraudė žmonėms 
išeiti iš stubų ir policija pa- ; 
darė kratas kiekvienoje dar
bininkų stuboje. Suareš
tuota 150 darbininkų. Val
džia skelbia, būk ji suradus 
slaptą komunistų organiza
ciją tarpe ten esamo garni
zono kareivių.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražūs paren
gimai; grajys merginos muzikantės 
po vadovyste Marty Turuta. įžanga 
dykai. Antrašas,' 131 N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkas John Jurevich.

(153-155)

PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKOJIMAS
Pąjieškau savo vyro Antano Gri

galiūno, Josvainių parapijos, Mazge
lių kaimo ir pašto. 13 metų atgal 
jis mane pametė ir iki šiamlaikui 
jokios žinios apie jį neturiu. Prašau 
man pranešti jei kas žinote apie jį 
šiuo antrašu: Ona Grigaliūnienė, 74 
Portland St., Hartford, Conn.

(155-157)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
22.1 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

66 SI ONS”
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 • 

..... i (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau .automobilius vestu

vėm, 
kiem

402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
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

t ' ' ' ■ ■ '

0

M

Pranešame, kad mūšų 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, ZL933 metų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

— m—ibi—— i1

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, fj. Y.

LORIMER RESTAURANT
UĘTUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rušiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKEINSIT 'i 

Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI 

417 Ixirimer Street, 
BROOKLYN, N. Y

“Laisvas” Name

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Berry Street
Grand' Street
Grand Street
Grand Street

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

I Bedford Ave. and So. 5th St. 
[187 Bedford Avenue 
1223 Bedford Avenue 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth 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 odoa 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
NOTARY 
PUBLIC

TEL STAGG 
2*5043

INCMATHEW P. SALLAS 
( B I E L A U SKA S) 
G R A GORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS < 
<660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. 1

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1NI AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTEglMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM'GRAŽIA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI, r I J 1

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGERIAŲS1AI PATARNAUSIM. . • s JJ. /

Mūsų raštine atdara dien\ ir naktį. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. i 1 | ' ) • PU

5C50CX5CXXXX

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6*3959

I I . , H ^.;<i
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. H ryto

t

JONAS
FOTOGRAFAS

Siaomi prane iu savo koįrtu 
riamfi, kad >erkiliau savo wtu<

• . saujon įVie1

kampas Broad- 

Street stotis 
Brooklyn, N. T. 

K'>Naujoj vietoj 
studija daug 
šėriau įrengta 
todėl paveiksi* 

\ padaromi k u c
puUdauaL

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančią Vyry ir Mote 
Chroniškos Ligos Gydomi 

šiandien ateil 
te delei savo sv 

1 katoš ištyrimo, 
^,1 jums bus išaišk 

jEN ta> kaip jūs fili 
kai stovite.

f mai, Nervų Lifco 
Abel has Silpni 
ma8> Skieto ža 
nU f if jĮM&ftža 
nės Ligos, Nėr • 

įdegimas bei Reumatifiki NesveįJ 
mai. 4 . * L. v I

Kve^uojamųm Kanalų ir Kjtps 
go^ yra sėkmingai gydomos nau 
viškais, moksližkais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, ‘ 
boratoriniai Tyrimai, Serumų 
čiepų Įšmiykštimal. ' ■ t 

Prieinama Kaina • : ' • 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrima.4 Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadieniais'9 A. M. iki 4 P. JYjo

FLATBUSH OFISAS 
l r
Kampas E. tlrd 8'

5 J > > ,i »5'i




