
I Binghamtono gavome 
gramą, kuri išsiųsta lie

(

pranešama, kad “staiga mi
rė Pranas Kaminskas, 29 
metų, LDS kuopos sekreto
rius.” Drg. Kaminskas tapo 
palaidotas liepos 4 d.

Rooseveltas Atmeta
Konf. Del Finansų 
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Ekonominė. Konferencija 
ga\Įo ctficiMl| pareiškimą nuo 
prezidento Rčosevelto, ku-

pos 2 d., bet jau nesuspėjo
me įdėti į liepos 3 d., kurioj
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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės I Jūs Niek® 
Ne p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite į 

Pasaulį! . > (.

riame • jis pareiškia, kad1 
Amerika griežtai priešinga 
svarstymui pinigų stabiliza
cijos klausimo bei sugrąžini- 
tnO aukso valiutos. Ne tam.
konferencija buvus šaukta.) WASHINGTON. — Gau- 
Francija, Belgija ir kitos ša-; tas pranešimas iš Londono, 
lys delei to nepasitenkinę ir 
reikalauja konferenciją 
daryti.

už-

Neramumai Hitlerio

JUNGTINIU VALSTIJŲ VALDŽIA PRIPAŽINO Po±ŠIRMAS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ SUVA-
. . . . . . . . .  . . . . . . Ž1AVIMAS BUVO DIDESNIS IR SĖK

MINGESNIS, NEGU TKEJOMĖSI

ai jjl. will y nu iki viM/kJ, (XDv j

SOVIETU SĄJUNGĄ BIZNIO REIKALAIS ball rungtynes svetainėje j
Mussolinio Skvadronui
Nesiseka Pasiekt J. V.

1___ - .laimėjo New Haven liet,
kos medvilnės už apie $4,- jaunuolių “tymas” prieš 
000,000. O Amerikos valdžia BVooklyno jaunuolius, 
suteikia tiek pat kredito So-j Andru]ig) <<viln£s„ 
vietams is savo Finance Re-, rjug, jaunu0jįg joknn^ Qr. 
construction Corp oration. man ir Bertha Fulton.
Tai pirmas žingsnis prie So-! ' Aukų jaunuolių judėjimui

> “Vilniai” surinkta keli 
niai. Tai didelis Sovietų lai-! desėtkai dolerių.
mėjimas tarptautinėj politi-, Šokiam smarkiai griežė V. 
koj, kuomet stambiausia im- Žuko vadovaujama Meno 
perialistinė valstybė prade- į Orkestrą ir Wm. Norris Or
da jai nusilenkti ir pripa
žinti.

kad įvyko konferencija tar
pe draugo Litvinovo, Sovie
tų atstovo, ir prezidento Ro- 
osevelto įgaliotinio pono 
Moley. Tai pirmu sykiu nuo 
spalių revoliucijos Amerikos vietų pripažinimo diplomat!- ir 1 , . . ... _ .v • • m f o_ j

Ginkluotoj Armijoj ‘tf
; . |kė oficialę konferenciją.

VIENA.—Vokiečių laik- gako, kad konferencija da
rutis “Allgemeine Zeitung”, vg gerų pasekmių. Sovie- 
talpina pranešimą iš Berly-įtų Sąjunga perka iš Ameri- 
no, kad taip vadinamuose j v;__________

luotuose Hitlerio pasekė juo GERIAUSIAI PAVYKĘS “L.” PIKNIKAS 
se) yra pasireiškęs didelis _____
nepasitenkinimas, arba su
kilimas. Sakoma, kad» net 
lesios divizijos tapo uždary- Paprastai sėkmingas buvo 
los o Ruhro srityje 10,000 Laisvės” piknikas liepos 2 

ir d. Ulmer Parke.

BROOKLYN, N. Y.—Ne-

rūperių demonstravo 
iukė: “Hitlerį, duok mums 
uonos, .arba mes tapsime 
audonais!”% J* f

Prašo $132,000,000 Už 
Rytinį GeižkelįElUl

TOKYO.—Derybose tar
pe Sovietų Sąjungos ir Man- 
džurijos Sovietai reikalauja 
$132,000,000 už chinų ryti- 

o geležinkelio tą dalį, kuri 
riklauso Sovietams. Man- 
žurijos valdžia siūlanti tik 
deną dešimtadalį tos sumos.

Publikos 
suvažiavo visu tūkstančiu 
daugiau, negu į pernykščią 
pikniką; o ir pernai turėjo
me masinį pikniką. Svečių 
iš kitur taip pat buvo dau
giau ir iš toliau, nekaip per- 
nykščioje “Laisvės” iškilmė
je. Šį kartą turėjome ketu
ris net iš Kanados. Iš Chi- 
cagos atidūzgė didžiulis tro- 
kas su 28-niais chicagiečiais 
ir 7 clevelandiečiais. Buvo 
po vieną busą iš New Have- 
no, Philadelphijos, Elizabe-

tus vėlybesniųjų, kurie bū
tų vakare atvykę pasišokti 
ir pasižmonėti. Tačiaus, ne
paisant oro, krizio ir finan
sinių kliūčių, piknikas pui
kiai’ pavyko.

Programai pirmininkavo 
drg. A. Bimba. Pagirtinai 
gerai dainavo šie chorai: 
Wilkes-Barre Aidas, New- 
arko Sietynas, Elizabetho

kestra.
Šimtai delegatų į nacio- 

nalį jaunuolių suvažiavimą 
ir į ALDLD suvažiavimą ir 
stambus skaičius svečių iš 
tolimų kolonijų suteikė šiam 
revoliucinio dienraščio pik
nikui iškilmingesnę dvasią, 
negu kuriąm pirmiau įvyku
siam.

Didelis iu priklauso vi

Atsišaukimas
Kažin kas per klaidą “Lai
vės” piknike pasiėmė ne sa- 
0 švarką (kautą), o paliko 
avo. švarko spalva fox
ord gray”. Kuris iš drau- 
ų esate tatai padarę, tuo- 
aus praneškite “Laisvės” 
dministracijai — sugrąžin- 
ite tą švarką ir atsiiiųkite 

javo. ,r; , ;

Savo Rimtumu ir Nuosaikumu Šis Jaunuolių Suvažiavimas 
7 Gali Būti Pavyzdžiu Kitiems Suvažiavimams; Desėtkai 

Jaunuolių Dalyvavo Diskusijose; Lai Nuo Dabar Kiek
viena Suaugusių Organizacija Visais Būdais Rems Mūsų 
Jaunuolių Judėjimą.

Mussolinio orlaivių skvad-' 
ronui, kuris bando atlėkti 
Chicagon į pasaulinę paro
dą, nesiseka? Jau viena ne
laimė ištiko ir vienas orjai- 
vininkas užsimušė. O visas 
skvadronas dabar randasi 
Airijoj ir bijo skristi delei 
blogo oro.

I

Kas sako, kad mūsų dar
bininkiškas jaunimas tebe
miega ir tebesapnuoja, tas 
turėjo daly vau t jaunuolių 
suvažiavime liepos 3 d. Jis 
būtų pamatęs, kad mūs re
voliucinė armiją auga, pasi
pildydama šimtais jaunų 
draugų, jaunų kovotojų, 
jaunų veikėjų.

Mes manėme, kad suva
žiavimas bus didelis, nes jo

siems atsilankiusiems ir tuo šaukimas rado gražaus atsi-
būdu finansiniai ir moraliai 
parėmusiems savo klasinį 
laikraštį; didelė 
visiems pikniko 
pūdytoj ams bei 
kams.

AIDED SUVAŽIAVIMAS
Brooklyne vakar baigė sa-

padėka ir
programos

darbinin-

Rep

Sovietai ir Anglija 
Sutarė Nuimt Embargo

diskusijose. Jie reiškė savo 
mintis be jokio varžymo. 
Daugelis iš jų sakė, kad jie 

-pirmu sykiu kalba viešam 
susirink ime. Keli jauni 
draugai tik po kelis žodžius 
galėjo ištarti iškeltu klausi
mu delei nepapratimo kal
bėti viešam susirinkime. Bet 
tai pirmi žingsniai. Svarbu, 
kad jaunuoliai bando, lavi
nasi. Svarbu jų nusistaty
mas ir pasiryžimas. Svarbu 
tas gražus proletarinis sen
timentas. Svarbu tas pasi
žadėjimas sugrįžus į savo 
kolonijas Veikti, plėsti veiki
mą, traukti daugiau jaunuo-" 
lių j mūsų kovingas eiles.

Kitą kartą prisieis plačiau 
parašyti apie šį istorinį su
važiavimą. Čia tenka pa
duoti tik svarbiausius tari
mus. Priimtoj pamatinėj 
rezoliucijoj nurodoma, kad 
svarbiausia o r g a n i zacija, 
aplinkui kurią ir po kurios 
vadovybe bus jaunuoliai or
ganizuojami, tai Liet. Dar b. 
S u s i v i e n ijimo jaunuolių 
kuopos. Prie tų kuopų bus 
organizuojami sporto kliu- 
bai, rateliai, grupės ir tt. 
Bet taip . pat suvažiavimas 
nutarė skatinti kitas mūsų 
darbininkiškas organizaci
jas organizuoti jaunuolių 
kuopas. Chorai pasilieka 
po vadovybe Proletarinio 
Meno Sąjungos. Bet bus de
damos pastangos, kad cho
ruose išvystyti darbininkiš
ką propagandą.

Labai svarbią rolę lošia 
proletarinis sportas. Jau
nuolių suvažiavimas užgyrė 
Labor Sports Union ir ragi-'J

III

London.—Pasitarimai tar
pe Litvinovo ir John Simon 
davė pasekmių. Anglija nu
sileido ir nuėmė embargo. 
Tada, už 24 valandų, Sovie
tų valdžia paliuosavo iš ka- ' 
Įėjimo jos inžinierius sabo- 
tažninkus McDonaldą ir 
Thornton ir išdeportuoja iš 
Sovietų Sąjungos. Tegul 
Anglijos imperialistai atsL, 
ima savo agentus.

: 9
■liepimo visose kolonijose. 

Bet mes nesitikėjome tokio 
didelio ir tokio entuziastiš
ko suvažiavimo. Mes manė
me, kad jeigu suvažiuos iki 
šimto jaunuolių, tai bus be 
galo gerai. Bet suvažiavo 
160 jaunuolių delegatų. Su
važiavo ne bile kas, kas tik 
norėjo, bet atstovai, išrinkti 
ir įgalioti. Jie atstovavo 
virš 80 organizacijų iš 44 
miestų. Buvo delegatai iš 
Chicagos, pietinio IllinojaUs, 
Grand Rapidso, Detroito, 
Clevelando, P i 11 s b urgho, 
Wilkes-Barre, Shenandoah 
ir t. t. Paskui seka miestai 
New Jersey, New York, 
Connecticut, Massachusetts 
ir t. t. Buvo atstovai ir iš 
Baltimorės, Jmr jaunuolių 
veikimas tik prasideda.

Ne vien tik savo skaitlin- 
gumu šis jaunuolių suvažia
vimas buvo labai sėkmingas. 
Savo rimtumu ir gražia re
voliucine nuotaika šis suva
žiavimas galėjo būti pavyz
džiu suvažiavimams mūsų 
suaugusių organizacijų. De
sėtkai jaunuolių dalyvavo

Apmušė Italijos Konsulą
NICE, Francija. — Čionai > 

fašistų,, priešai demonstravo 
prieš Italijos konsulį, kuris 
surengė dviračių lenktynes. 
Susikirtime teko pačiam 
konsului. Keturi fašistų 
priešai suareštuota.

kusi j as, pasitarus su Lietu
vių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoje Komitetu, de
lei šių dviejų organizacijų 
vienybės. Turės progą na
riai ir kuopos tuo svarbiu 
reikalu išreikšti savo nuo
monę.

Suvažiavimas plačiai kal
bėjo apie mūsų laikraščių 
platinimą. Prieita prie iš
vados, kad reikia stengtis 
užrašinėti dienraščius taip, 
kad darbininkas- galėtų iš
mokėti už prenumeratą.

tho, Great Necko. Hartfor-!vp sesijas Amerikos Lietu- 
diečiam pasitaikė nelaimė—'v^ Darbininkų Literatūros 
busas kelionėje sulūžo, bet Draugijos s u v a ž i a vimas. 
jie vis tiek mašinomis atvy- Apie suvažiavimo eigą ir ta
ko. Iš Newarko, N. J., at- rimus bus plačiau parašyta 
važiavo trys dideli busai ir 
20 automobilių; iš Paterso-, 
no, N. J., 2 busai ir 4 maši
nos. L 
ir daugiau busų vėliau su-’noyia> nętaip . skaitlingas, 
važiavo; atleis draugai, jei kaip turėjo būti; bet dalyva- 
kurių nepastebėjau. v0 85 delegatai nuo 45 kuo-

....... . . . _ Pū ir šešių apskričių. Svar-
V dalinau pakenkė -r ^ad suvažiavime

gyvavo keturi atstovai nuo Kuomet. laikai taip sunkūs, 
Kanados ALDLD kuopų. taj gavimas penkių doleHų

vėliau. Čia paduosime tik 
I tiek, kad suvažiavimas bu
vo visapusiai sėkmingas. 

Galimas "daiktas," kad Delei ekonominio krizio, ži-

lietus, kuris prasidėjo po 8 
vai. vakare ir tęsėsi. Tatai, 
suprantama, suturėjo šim-

Pasirašyta nauja sutartis tarpe
SOVIETU SĄJUNGOS IR KITU ? VALSTYBIŲ

LONDON. — Čia paskelb-1 pu šita sutartis bus pavyž- 
t, kad tapo pasirašyta nau- ■ džiū ir paakstinimu kitoms 

tarpe Sovietų Są- šalims.
3 iš vienos pusės ir Af- “Sovietų Sąjunga prisi

rengus pasirašyti panašią 
sutartį su bile kuria kita 
valstybe, neatsižvelgiant į 
jos geografinę poziciją bei 
esamus santikius.”

Pasirašytoj sutartyje api- 
briežiama, ką reiškia ‘kari-

4

inistanas, Estonija, Latvi-
1 Lenkija, Rumu-

ir Turkija iš kitos pu-

Šita sutartis sudaro nau- 
Sovietų valdžios

gų retežyje, sistema-j nis užpuolimas, ir kiekvie- 
M taikomų del sustipri- nas ginkluotas užpuolimas 
wvo taikos santikių su ant kaimyno? teritorijos pa- 
faais. Tuo pačiu tar- smerkiamas ir atmetamas.

vo 85 delegatai nuo 45 kuo
pų ir šešių apskričių. Svar-

ATSIŠAUKIMAS!
Beesant ALDLD ir LDS 

mitingams, panedėlyje per 
neatsargumą “Laisvė s” 
spaustuvėj tapo pamestas 
rankinis laikrodėlis “Walth
am”, jeigu kas radote, ma
lonėkite sugrąžinti, gausite 
atlyginimą už tai. . 4

Praneškite “Laisvės” dar
bininkui, P. Baranauskui.

Pirmas toks atsitikimas mū
sų draugijos Istorijoje.

Diskusijos Visais pamati
niais suvažiavimo klausi
mais buvo rimtos. Kuopų 
atstovai suprato suvažiavi
mo svarbą.

Iš tarimų svarbiausi šie:
Suvažiavimas nutarė, kad 

būtų leidžiamas vieną kartą 
per tris mėnesius žurnalas ir 
nariams duodamas veltui. 
Tas reiškia, kad didelių 
knygų bus leidžiama ma- v • 'ziau. r

Nutarta įstojimo į drau
giją imti tik po 10c. Duok
lės gi paliktos senosios — 
$1.50 į metus.

Suvažiavimas pavedė Cen- Nutarta raginti kuopas jau- 
tro Komitetui užvesti dis- nuolių judėjimą remti ir or-

prenumeratos^ ant syk yra 
-sunkus darbas. .j 1 i .

Priimtos rezoliucijos už 
paliuosavimą Tom Mooney, 
Scottsboro jaunuolių ir visų 
politinių kalinių. Taip pat 
nutarta pasiųsti pasveikini
mas Lietuvos Komunistų 
Partijai. Tam tikslui pa
rinkta aukų in surinkta apie 
$17.

Suvažiavimas pasižadėjo 
.visais būdais prisidėti prie 
Amerikos Komunistų Par
tijos penkiolikos metų su
kaktuvių paminėjimo kam
panijos.

Daug kalbėta apie mūsų 
j a u n u o Ii ų organizavimą.

S. JS

įeina taip pat du Suaugi 
draugai, idant padėtų jau
nuoliams darbuotis ir Vesti 
tą didelį judėjimą darbi
ninkišku keliu.

Reikia dap pridurti, kad 
suvažiavihias aplaižė nepa
prastai daug p^šyęikįnimų

ganizuoti jaunuolių kuopas na vjsas jaunuolių organiza- nuo darbininkiškų organiza- 
nrio AT.nT.n Irnv nnmntn- .. . • .. . .. .. . < , .prie ALDLD., kur numator 
tomą reikalas,

Kadangi tuo pat sykiu 
tam pačiame name buvo 
jaunuolių suvažiavimas, tai 
ALDLD suvažiavimas pa
siuntė d. Reikauską jį žod
žiu pasveikinti ir paaukojo

ei jų jr aukų apie $125. Sveiei jas joje priklausyti.
Priimtos rezoliucijos prieš, kinimuose raginami jaunuo- 

karo pavojų, už paliuosavi- ” “ 
mą Tom Mooney, Scottsbo
ro jaunuolių ir visų politikių 
kalinių.

• Pagaliaus išrinktas jau- 
j nuolių veikimo vadovavimui

tam tikslui dešimts dolerių, nacionalis komitetas iš try-
Suvažiavimas baigėsi la

bai gražioj nuotaikoj. Visi 
delegatai ir delegatės pasi
žadėjo sugrįžę 
darbuotis delei 
jos labo.

į kolonijas 
savo draugi-

* Rep.

likos narių ir trijų alterna- 
tų. Komitetas susideda iš 
Brooklyno ir New Jersey 
apielinkės, idant galėtų tan
kiai , laikyti susirinkimus ir 
vesti judėjimo reikalus be 
didelių išlaidų. Į komitetą

liai maršuoti pirmyn kartu 
su suaugusiais draugais kla
sių kovos lauke.

Suvažiavimas praėjo. Bu- , 
vo sėkmingesnis, negu tikė
jos ir didžiausi optimistai. i 
Dabar reikia darbuotis: Čia 
gula didelė atsakomybė ant 
viso mūsų darbininkiško ju
dėjimo, ant visų mūsų orga
nizacijų,. ant visų tėvų ir Šį
mdtinų. Mes turime remti 
tą judėjimą. Mes turime 
padėti jaunuoliams.

j
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FRAKCIJŲ PARTIJOJ ŽALINGUMAS
jau ne vieną kart ir ne

mažai buvo kalbėta apie 
frakcijų .partijoj žalingu; 
mą. Jų žalingumu puikiai 
žin0, Amerikos komunistę 
partija. Per ilgus> metus 
frakcijos ėdp, .grąužęi Ame
rikos Komunistų partiją. 
JoSlkliudė partijai plėšt sa
vo'į^taką nepartinėse ma-’ 
sese,; vadovaut darbininkų 
kovai, tinkamai didint sa-' 
vo t&iles, likt tikrai masi
ne ’’partija. * ^Paskutiniai 
laitai parodė, kad Ameri- 
kos;;Komunistų Pąrtija, kur 
ji .padeda daugiau ener
gijos, sugeba vest masinį 
darbą, bet visgi ji ligšiol ne

frąkėįja, kada ji k^rėji 
•VKP <b) viduj, ir' dešinie
ji vis labiau tolinosi nuo 
komunistų kaįtaj įjiejš’kęjio 
ramsčio j pr0qtariatui pri^-: 
šinįoše’klsisėse, neįmanuės, 
ir ypatingai buožėse, už ku
rių pečių riogsojo tarptauti
nis kapitalas, < 'Vis yięn ar 
būtų laimėję VKP (b) eilėse 
trockistai, ar dešinieji, tas 
laimėjimas būtų sugriovę^ 
proletariato diktatūrą ir pa
dėjęs atsistntyt kapitaliz
mui, o su juo kartu ir buržu
azijos diktatūrai 'r .

Sovietų šalyj.. Komunistų 
Partijos eilėse frakcijų pa- 
siro.dymaą. silpmna, proleta
riatų valstybę, silpnina pro
letariato diktatūrą. Kas

dymĄs .Uivįdąū^ Jos isiĮpn| 
nirpas. Antras — šnipinėji 
Inas. Mat, frakcinės kovos 
eigoj puųfe partijos discipli
na, nyksta konspiracija, pa- 
kyįą plepėjimai, visokių pa
skalų padidėja, — žvalgy
ba tą viską gaudo, ir kur 
reikia areštuoja/ Prie to 
areštuoja geresnius partijos 
narius, geresnius gi frak- 
cionierius laįko laisvėj.Arėš- 
tuotus fį-akeionierius dažnūi 
rūpinasi greičiau paleisti. 
Nepataįsomas f r a k cionie- 
rius . žvalgybai reikalinges
nis laisvoj, kaip kalėjiine.' į 
į Kadangi Amerikos jkomtį- 
nistai (viršūnėse) dar ne vi
sai išgijo nuo frakcinės ko
vos, kadangi jkai kurie iš jų g^rki žinome, khd ši^kdien 
dar negina tyj ai* 'fbii gbvietiį1 Sąįju|nįgi 'galį jbūti 
moj atriaujint fHkcirię ko- tam1 geriausiu pavyzdžiu. O 
vąį arba prieina,prie įvai-
rių klausimų hepartiiiiai,' o j viskas yra' priešinga tam, ką 
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Ką Jie Tuo Pasieks?
So. Bostono davatkų laik

raštis “Darbininkas” (Num. 
49) šitaip apsklembia komp- 
nistų principą delei nuosa
vybės : . ( : (• ■■

• j ' 1 ; t i '
Kqmunistai nepripažįsta nuo

savybei kitiems, b‘et sau norė
tų viską pasigriebti. “.Kas ta
vo, tai mano, o kas mano—tai 
ne jtąvo . dalykas,’’—-tai k()mu- 
nistį^ 1 ", {
Air reįkią k|ąkiptį kad vis

kas, kas čia parašyta, yra 
nesąmonė, melą j? Juk visi

l

Soviętų Sąjųpgoj kaip tik

liko;” tikrai masinė partija, del burzua^mių salių, tai 
Karkas mano, kad tam kai- ^akcijų pąsirpdymas Ko
tos bendros ydos darbe ir j munistų Partijose, silpnina 
įvairios klaidoj. Aiškus da-! del projetarįato dikta- — — i ‘ 'I “ - — _ ~ _ ill I* O T 171 O W"l /A 1 1 r i 4- zs
tos bendros ydos darbe ir

tylias, kad bendros ydos dar
belį ir įvairios klaidos daug 
kliMo, partijai augt. Bet 
paprastai'.dąr labiau kliudo 
au^i f rakcinė: kova. Jei par
ti j d j; eina į frakcinė kova, 
tuomet ji negal gerai pa
statyt savo darbą, negal tin
kamai vadovaut darbininkų 
kojyai, nes: daug laiko ir en- 

• ergijos praryja frakcinė ko- 
vaį fee to tokia partija nega
li fjfųrėt gero pasitikėjimo 
nepartinėse masėse. Revo
liuciniai darbininkui nenori 
eit ;į tokią partiją, kuri vie
ton' kovos su kapitalistais 
užsiima vidujinėmis pešty
nėmis.

Kominterno n u t a r imais 
frakcijos komunistų partijų 
viduj uždraustos. Niekas 
netUr teisės organizuot at
skirų grupių, opozicijų ir 
frąlicijų. Grupių ir opozici
jų pasirodymas veda prie 
frakcijų, frakcijos veda prie 
partijos skaldymo, prie jos 
jėgos silpninimo. Štai kodėl 
ir $KP (b) eilėse ir kito
se ::Komunistų Partijos ei
na tokia aštri kova su frak
cijų: pasirodymu, štai kodėl 
frakcijų kūrikus, jei jie ne
pripažįsta savo klaidų ir ne
atsisako nuo frakcinio vei- 
kimp meta iš Komunistų 

^s^ąjįtijų. Jei VKP (b) eilė
se būtų leista kurt frakci
jas^ tai tuoj susilpnėtų Ko
rn Maistų Pąrtija (nes ji nu
stotų vidujinės vienybės), 
tuOusilpnėtų ir proletaria
to diktatūra. Frakcijos gi 
pridėtų keistis į naujas 
pažiijas, jos vestų kovą del

frakciniai, tai visa partija 
turi išusirūpint,. kad su šak
nimis išraut bet kokį frak- 
Cingumą iš savo eilių.’Šu vi
su smarkumu turi būt pa
smerktas frakcingūmas ir 
visa partijos energija turi 
būt numesta į masinį dar
bą, į .< vadovavimą kovai, į 
partijos įtakos plėtimą ma
sėse, į partijos augimą. Jei 
ne frakcinė kova praeityj, 
tai Amerikos komunistų 
partija šiandien galėtų tu
rėt bent 100 tūkstančių na
rių,—o dabar kiek ji turi? 
Užsilikęs gi frakcingūmas- 
kliudo partijai dirbt masėse, 
kliudo partijai tinkamai va
dovaut kovai, kliudo parti
jai stiprint savo; įtaką ir 
augt. 1 : • i ' M

* Tai turi suprast; visi > par
tijos nariai iki ,View Tai 

i turi suprast ir lietuviai ko
munistai, vis vien ar jie eili
niai partijos nariai, ar pri
klauso vadovaujantiems or
ganams.

Z . Angarietis. 
14-V-33 m.
Pastaba. — Prie, progos: 

kova su prūseikiniais nėra

1 ..... ..... 7 111.1., hfh

mųnistai turį daug privati
nės" nuosavybėj, esą bągo- 
ti,.. Su tokiais melais ne
toli kunigų organai važiuos!

J

eitu: tarp frakcijų, paskui 
tatp bolševikų partijos ir 
naūjai kuriamų. Aiškus da- 
ly%, kad naujai kuriamos 
jauįnebus bolševistinės paę- 
tijo«J, nes frakcijų atsiradi
mai glūdi jų nesutikime 

7- supbolševizmo — leninizmo 
principais. Antibolševisti- 
nėą^frakcijos tur jieškoti 

■; ramčio kituose sluogsniuo- 
V »e,^ųyletariatui priešingo

se Klasėse. Ir trockistinė

tūros. Ir viename ir kitame 
atsitikime frakcijos partijos 
viduj eina kapitalistų nau
dai. Nes koks gąl būt iš 
Komunistų Partijos prole
tariato vadas, kaip tokia 
partija gal vest darbo ma
ses prie laimėjimo, jei ji iš 
vidaus frakcinės ; kovos 
griaužiama, jei,pas ją cent
re stovi ne revoliucinė pro
letarinė kova del Sovietų 
valdžios, o kova del valdžios 
partijos viduj.

Paskutiniais laikais frak
cinę kovą Komunistų Parti
jų viduj ir stačiai mūsų kla
sinis priešas išnaudoja,— ir 
išnaudoja ne vien tam, kad 
silpnint jas, bet ir tam, kad 
suardyt jas. Kada eina 
frakcinė kova, tuomet leng- kova su frakcija partijos vi- 
viau šlietis prie komunistų 
visokiems niekšams.. Jie 
meilinasi, prie tos ar kitos 
frakcijos vadų, vis vien ar 
prie dešiniųjų ar vadinamų
jų “kairiųjų,” visaip jiems 
pataikauja, kad paskui pa
tiems papult į vadovavimą, 
dažnai jie pasirodo, kaip ak
tingi frakcinės kovos veikė
jai ir net pakliūva į frakcijų 
vadus. Tarp tų niekšų bū
na ne vien visokių avantiū
ristų ir panašaus elemento, 
bet ir stačiai žvalgybos 
agentų. Ten, kur eina aštri 
frakcinė kova, žvąlgyba 
siunčia savo agentus 4r duo
da jiems j uždavinius* akty
viai dalyvaut toj kovoj ir 
aštrint ją. Vieni žvalgybas 
agentai remia vieną frakci
ją, kiti—kitą, ir rūpinasi, 
kad ta kova nesibaigtų. Kur 
nėra frakcinės kovos, bet 
žvalgybos manymu yra ne
sutikimų vadovybėj, tenai 
žvalgyba kitą kart, k.ą. Bal
kanuose, ir stačiai iš tų ne.- 
sutikimų išpučia frakcinę 
kovą.

Frakcinės) kovos metu 
žvalgyba stačiai du zuikius 
gaudo ir dažnai abu pagau
na (prįežodis apie du zui
kius gyvenime pasirodė visai 
netikusis, nes du zuikius ga
lima pagaut). Koki tie zui
kiai? Vienas-—partijos ar-

davatkų organas bando įkaU 
bėti. i Sovietų Sąjungoj nei 
vienas komunistas neturi jo?” 
kios privatinės nuosavybės, 
neskaitant drabužio, kanlba- ; 
rių baldų- ir. kt. asmeniniai 
reikalingų dalykų.

Kalbėdamas tokius nie
kus, davatkų laikraštis tuo-1 
mi bando pateisinti laikymą-1 
si bilioninių turtų katalikų 
dvasiški jos rankose. Kuni
gijos klapčiukam^ labai ne
patinka, kuomet |cas- prime
ta, kad katalikų dvasiški j a 
skęsta lobyje , sugrobtam iš 
vargšų parapijiečių, kuomet 
milionai pačių darbininkų 
parapijiečių badauja. Kad 
atsilaikyti, pri^, tups nešu-> 
mušamus argumentus, tai 
jie'skelbia! bukį/girdi, ič ko- 
. i i ‘ 1 i    r4—i—  1   

Bendras Frontas 
Toronto Mieste

• Kanadiečių darb. laikraš
tis “Darb. Žodis” rašo:

Toronto lietuvių kairiųjų 
darbininkų organizacijų sąry
šio pastangomis buvo sušauk
tas bendro fronto sudarymui 
mitingas. Buvd užkviestos da
lyvauti susirinkime ir turėti 
|avo kalbėtojus .“Kultūros”

• d-ja ir “šy. Jo,no” pašalpinė 
; draugija.
' ! Birželio 16 įvyko minimas 
susirinkimas. žinant, tose 
organizacijose yra darbinin
kai, visi nusistebėjo, kuomet 
pasirodė, kad tų draugijų nėra 
delegatų., ; ' / . . ’

Tačiau, nežiūrint, kad tų 
d-jų vadovybė paneigė bendrą 
frontą, atsilankę tų draugijų 
nariai
frontą. Drg. Kavoliūnas, “Kul
tūros
susirinkimo pirmininku, 
pareiškė, kad stoja už bendrą 
frontą ir dėsiąs pastangas, kad 
“Kultūros” d-ja prisidėtų prie 
bendro fronto kovai už kasdie
ninius darbininkų reikalus ir 
prieš karą ir fašizmą.

Po prakalbų ir diskusijų iš- 
rinkats k-tas, kuris ves darbą 
pirmyn. Nutarta, kad komite
tas pasiųstų delegatus į šv. Jo
no d-jos susirinkimą ir žodžiu 

; užkviestų prisidėti prie bendro 
; j fronto. ’Jei vadovybė ir toliau 

atmes bendrą frontą, tai dar
bininkai susivienys ir be jos, 

i padarydami bendrą frontą iš 
į apačios, kaip kad pradėtas.

pasireiškė už bendrą

narys, buvo išrinktas 
Jis

BIBLIOGRAFIJA

darbi 
vynę. 
nugalėjo oportunistinius ele
mentus savo eilėse, pakėlė 
masių aktyviškumą ir Pen
kių Metų Planą pravedė į 
keturis metus, o vietomis ir 
greičiau.

Bėgyje Penkių Metų Pla
no išbudavota 2,400 naujų 
fabrikų, dirbtuvių, elektros 
gamybos stočių ir kitokių 
įmonių. Išbudavoti toki mil
žinai, kaip traktorių gami
nimo fabrikai Stalingrade, 
Charkove ir privestas prie 
pabaigos Čelebinske. Auto
mobilių gaminimo fabrikai 
Maskvoje* Jaroslavliuje ir 
Gorki mieste. Saratovo 
kombainų dirbtuvė, Uralo 
plieno ir čiguno pasauliniai 
milžinai. “Dnieprostrojus” 
—didžiausia pasaulyje elek
tros gaminimo stotis. 1930 
metais pramonė pakilo ant 
21 nuošimčių, lyginant su 
1929 metais. 1931 ’ metais 
ant 22, suteikdama už 27 
miliardus produkcijos. Vien 
tais metais įtraukė 2,000,- 
000 naujų darbininkų, jų al
gos pakeltos iki 16 nuošim
čių ir galutinai likviduota 
bedarbė. 14,000,000 atskirų 
valstiečių ūkių, 62.2 nuošim
čiai, apsijungė į 218,000 ko
lektyvų. Įsisteigė 5,333 so
vietiniai ūkiai,' 1,574 trakto- 
rių-mašinų stotys. Sovieti
niai ūkiai su kolektyviais 
apsėjo 78 nuošimčius dirba
mos žemės. '

1932 metais baigtas pir
masis Penkių Metų Planas 
išvedant Sovietų Sąjungą 

1 pirmon , vieton ištisoje eįlė- 
r je gamybos šakų. Pake

liant aht augšto laipsnio

‘; Jeigu caristinteje* Rusijo
je, 1913 metais, mašinų ga
mybos vertė siekė 400,000,- . 
000 rublių, tai Sovietų ma
šinų gamyba 1932 metais 
siekė 6,800,000,000 rublių 
vertę. Gi pabaigoje naujo 
penkmečio tas bus dar ke
lis kartus ant augštesnio 
laipsnio.

Bus nutęsta 30,000 kįįo- 
metbų naujų gelžkelių, pra^ 
vestu’ kanalai tarp didžiųjų 
jūrų ir šujungtos upės. Iš- ’ 
'plėsti automobilių ir auto
busu bei oro kelįąi. Per
keistas šalies veidas. Išvys
tyta industrija ir komunika
cijos' keliai. O kas’svarbiau
siai: “Pamatiniu politiniu 
uždaviniu antrojo pejQkmie- 
čio yra galutinas kapitalis
tinių elementų ir klasių lik
vidavimas, galutinas panai
kinimas priežasčių, iš kurių 
gimsta klasiniai prieštaravi
mai ir eksploatacija. Ekono
mikoje ir žmdnių sąmonėje 
turi būti galutinai išgyven- • 
dintos kapitalizmo liekanos. 
Visi dirbantieji šalies gy
ventojai turės tapti sąpio- 
ningais ir aktingais bekla- 
sibės socialistinės visuome
nės kūrėjais,” — pareiškė 
Komunistų Partijos Kon
gresas.

Brošiuraitė—tai istorija 
penkiolikos metų Sovietų 
Sąjungos gyvavimo, kokiu 
keliu darbininkai pjo,’ kaip, 
vedė proletariatą ir valstie
čius Kom.1 Partija ir ką ji.e»• 
atsiekė bei ką turi 'atsiekti 
' D. M. šolomskas. \ 
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kulturinį šalies gyven. pra-'Įg OhlO Valstijos DST’
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T

du j. Tai kova šu darbinin
kų klasės priešais, su viena 
socialfašistų atskala. Kada 
gi prūseikiniai buvo komu
nistų partijos viduj, kova 
su jais buvo prieš prūseiki- 
nės frakcijos įkūrimą parti
jos viduj, tai buvo kova už 
partijos vienybę. Ir visuo
met* reikia vest aštrią kovą 
su tais, kuriems rūpi kurt 
Komunistų Partijos viduj 
atskiras frakcijas^ Kad ko- 
ya SU prūseikiniaiš buvo tei
singą, tai jau senai įrodė 
pats Prūseika ir jo šalinin
kai. r Iš pradžih jie; kovojo 
prieš vadovybę lietuvių’ko
munistų eilėse, paskui įkovp- 
jo prieš visą’ Amerikos Ko
munistų Partiją, o dabar ko
voja prieš visą Komunistinį 
Internacionalą. Antra, prū- 
seikinių kovą prieš vadovybę 
Amerikos lietuvių komunis
tų eilėse negalėjo pateisint 
ir tos klaidos, kurias darė 
ta vadovybė tuomet/ kada 
dar Prūseika priklausė par- 
tijai, nes jam visai nerūpėjo 
tas klaidas taisyt.
gai, jam rūpėjo dar labiau 
gilint tas klaidas, jam rū
gėjo, kad lietuviai komunis
tai nesibolševizuotų, jam 
rūpėjo, kad lietuviai komu
nistai pasuktų į menševisti- 
nes pelkes.

>riešin-

“15 Metų proletarines. Re vyriausias tikslas—įvykinti 
voliucijos.” Parašė A. Jak- ;komunizmą.

■| Bet pirm, negu proleta- 
ševičius. Išleido Baltaru- riato diktatūros šalis gavo 
sijos Valstybinė Leidykla, galimybės pradėti ramią so- 

icializmo statybą, jai prisiė- 
Lietuvių Sektorius. Pusią-, j0 pereiti per nežmoniš- 
pių turi 40. Kaina 30 ka- Į kiaušio ir atkakliausio pilie- 
peikų.

Brošiūra išlęista 1932 me- rialistų
tais minėjimui Penkiolikos ^tangos.” (pusi. 8). šiame 

kare proletariatas ir bied- 
Metų Sukaktuvių Sovietų nieji valstiečiai parodė ne- 
Sąjungos gyvavimo, ir atsie- išpasakytos drąsos ir laimė- 

kimų. Pradžioje duodamas nįzuotos i

tinio karo ugnį, kuriame su
pleškėjo viso pasaulio impe- 

kontr-revoliucinės

silavinima, ištisose srityse1 i • • ■ ir i i 
likviduojant beraštiją: *<So- DiniJlKŲ KOVOS * LHllKO ' 
vietų Sąjunga iš • šalies su ------- -
smulkiąją ir smulkiausiąją COLUMBUS, Ofrię.-r-r VaJs- 
žemdirbyste virto stambiau- Jijos gubernatorius White ir 
sios pasaulyje žemdirbystes.“ų"^'kauXus7e!ei" PX- 
salimi, tat yra pasiekta Pei”pOs bedarbiams. Kartu <įavė'., 
kolektyvizaciją ir per pla-.ultimatišką' įsakymą išsineš- 
čiai vartojamą mašinų tech- dinti iš čia ir dar grūmoja per 
niką, per sovietinių ūkių kruviną spėką išvyti iš Fair 
plėtimą. Šis socializmo lai-'^rounds tūkstančio alka- 
mojimas, kuris išriša sun- .^.*ktu atstovų 
klausią^proletarines revohu-Į Birželio 28 d. alkanieji 
cijos uždavinį, turi pasauli- iitiaršuotojai įdąvė sekamus 
nės istorinės reikšmės,”

pamatinis straipsnis apie 
tai, kaip dabar imperialisti
nis pasaulis rengiąsi -karan

< ; 1 4 r V. ' ’/•'> f *•’

už naują persi dalinimą.
Antras straipsnį®, nušvie-

Čią 
listinis karas 
įpiliečių * kįroį
j e carų Rusijoje Šife1 karas 
atsiliepė dar sunkinu. P - 1 
kilę darbininkai, prie kurių. 
•prisidėjo pilkaįs/šineliais ap-• 
rengti valstieščiai/ nuvertė; 
Rusijos monarchiją.” (pusi. 
7)> Jau pat pradžioje susi
darė valstiečių ir darbinin
kų sąjunga. 'Bet neesant 
tvirtai organizacijai iš kar
to galia pateko į buržuazi
jos, menševikų ir eserų ran
kas. Po septynių mėnesių 
buržuazijos viejpūtavimo, 
proletariatas ir valstįęčiai, 
vadovaujant Bolševikų Par
tijai nuverčia buržuazijos 
viešpatavimą įr įkuria pro
letariato diktatiiirą,H; kurios

a, kaip .pėieita^ imperia- 
atveW • prie 
“Apipuvusio-;r* & i i >■

jo po vadovyste gerai orga- 
ir cjiseiplinii0 tos| 

Komunistų Partijos.
Sovietų šalis, nugalėjus vi

dujinius ir atrėmimus išlau
kinius priešus, imasi šalies 
Atbūdavo jimo. Nuo 1921 iki! 
1926 m. eina atbudąvojimas 
palies. Bet jis eina ne se
nais pamatais, ne privati
nės nuosavybės, bet tvirtini-, 
mo socialistinio sektoriaus;

reikalavimus gubernatoriui 
pareiškė Komunistų Parti- i White ir abiem rūmam valsti- . inc coiitiollA •jos Kongresas.

| 1932 metais išdirbtas nau
jas Penkių Metų Planas.'padvigubinti bejąrbiąm; 3. 
Jeigu pirmesnis išvedė So-J Vieši darbai sų unijos mokes- 
vietų Sąjungą nuė žemdir- čiu; 4. Neturi būt verstino 

i bystės šalies i industriniu da£bo: 5. Evikcijas sustabdy- 
tai • antrasis tj beda_r^8 lailtu; 6 Pilnas

jos seimelio:
1. Federalė valdžia turi 

:šelpti bedarbius; 2. Pašalpų 
I padvigubinti bedarbiam;

kraštų eilę, 
Penkių Metų Planas pasta
tys ją į priešakį kapitalisti
nių šalių.

Žįbalo, 1913 metais buvo 
! pagaminta 9,200,000t tonų,• 4 , . . ! pagaminui J7,£vu,vvu tunų,■į pamatais; nepaisant, naujos 1932 metais> tai yra pabai. 

i! politikos. Jau je pjmo Penkių ■ Metų
1:1927 metais valstybinė IĮ’Į.plano_2^40Q,oOO tonų.' .Gisu- { .. 17 _ . _iriu •k6Peractjos pramone davė 

u m . ,^4 9 o privatinė tik

6. Pilnas 
apmokėjimas algų mokytojam 
ir pilnas laikas mokslo; 7- 
Moratoriumas ant visų skųlų 
ir taksų mažiems fąrmeriams 
ir nąmų sayininkams. \\ 

Visi tie reikalavimai buvo 
atmesti. Tuo būdu, kapitalis
tų atstovai valdžioje atsilakę 
Ohip valstijos piliečių atsto
vam pakelti bedarbiam pasak 
pa arba teikti palengvinimų 
smulkiem savininkam

: 15.1 nuoš. gamybos. Preky
ba vals. ir koperacijų ran
kose buvo 78.8 nūoš. ir pri
vatinėse 21.2 nųoš. Žemės 
Ūkis, kuris 1913 m. gavo 116 
milionų rub. vertės mašine
rijas, 1926 metais gavo už 
120 milionų.

Atbūdavo jus šalies gamy
bą ir pakėlus žemės ūkį, Ko
munistų Partijos XVI suva
žiavimas išdirbo Penkių Me
tų Planą, prie kurio pravė
rimo imtasis, i 1928 metais, 
kad iš atsilikusios šalies pa

pabaigoje antro Penkių Me
tų Plano, 1937 .metais, turės 
būti pagaminta 78,000,000 
tonų;' ' z. .. ;

Anglies 1913 metais paga- 
m i n t a—29,200,000 tonų; 
1932 metais—90,000,000 to
nų ir 1937—250,000,000 to
nų.

ČigUnO 1913 metais,—4,- jh uuu, xx<%u uer petoivuviiiJ 
200,000 tonų; 1932—9,000,- ‘ dvylika menesių valdžios i 
000 tonų ir 1937 metais —1 do deficitas pasiekė $1,775, 
22,000,000 tonų. 000,000! O valstybės sko

Elektros pajėgos 1913 me-; los siekia virš dvidešimts 
tais 'buvo l,900,000;000 ki-1 du bilionu dolerių, arba t' 
lovatų-valandų; 1932 metais mis bilionais daugiau, n< 
—17,000,000,000 ir 1937 me-1 buvo 12 mėnesių atgal.

Valdžios Deficitas
WASHINGTON.- 

želio 30 d. pasija 
džios finansiniąimetai. F 
sirodo, kad pėr paskutini
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Pasiūlysią Seimą, už gyrė. Cen- duoda raštiškus raportus.

Antra

r

Narys, išėmęs pil- 
už 144 dienas ir

Iramba, 14 kp. H.
ius, 17 kp. F. Senulis ir J. |

Centro Komiteto 
priimtas 20 balsų

NutArta 1-ma sesija užda- 
ryt ir už yalandos pradėt 2-rą 
sesiją, 1-mą sesija uždaryta 
2:15 vai., po pietų.

atidaryta
Vardošaukis 1 

dalyvauja visi

Augsčiausios Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 
Dvidešimt Penkto Seimo Protokolas

i ! Sesija Pirma

APLA '25-tas Seimas atsi
darė birž. 25,1933, LMD svet., ' 
142 Orr St.,' Pittsburgh, Pa. i

Pirmininkas 
praneši- 

prisidėjo 
priėmimo 
pakvietė

A. Čelkį, 
10 :30( vai.
komisijon

APLA; I Apkr.
G. Urbonas padarė 
mą, kad Apskritys 
prie pasitikimo ir 
Seimo delegatų ir 
Centro pirmininką 
kuris atidarė Seimą 
rytą įr mandatų
pasiūlė dd. D. Lekavičių, J. 
čirvinską ir J. Stanislovaitį.

tus Seimo viršininkus ir komi
sijas užimti savb vietas.

Vienbalsiai nutarta^ sve
čiams APLA. nariams suteikti 
patariamas balsas. Nutarta 
kalbėti ne daugiau kaip 10 mi
nučių vienu klausimu.

Skaitytas 23-čio Seimo pro
tokolas ir vienbalsiai užgirtas. 
Skaitytas Nepaprastp (24) 
Seimo protokolas ir vienbal
siai užgirtas.

Centro viršininkų raportai. 
Apart vice pirmininko, kuris 
žodžiu (raportavo, visi kiti

tro sekretorius ’peršaukė Cen
tro Komitetą , ir pasirodėį kad 
visi dalyyąu<ją. iTaipgi. per- 
šaukjė/delpgątų vardus. Dele- 
gatajf jPiji.dąyė rpandjatus komi
sijai. ! * 1 1 f4 ( 1 : ■ : < » > . . i

Kp] j - jkjonąisija peržiūrėjo 
mandatus, pirmininkas pakvie
tė pakalbėti d. R. Mizarą, ku
ris * pabrėžė organizacinius 
nieHiis ir pažymėjo, jogei mes 
labar gyvename baisiam ka- 
jitalistiniam krizyj, prieš kurį 

uips reikią beųdrai kovoti; 
\pgi pąkvietė; jaunuolę d. 
daniutę, kuri pabrėžė reika- 
ngumą organizuot jaunimą; 
akvietė d. Alviną, kuris žy

mėjo svarbą vesti kovą prieš 
sunkią darbininkų padėtį.

Mandatų komisija pasiren
gus išduot raportą. Pirminin
kas pakvietė d. Zdaniutę pri
segi delegatams ženklelius. 
Raportas parodo, jogei viso 
dalyvauja iš 18 kuopų 21 de
legatas ir 5 nepribuvo. 2-ros 
kuopos del. J. Mažeika ne
dalyvauja, taipgi pirmas alter- 
natas P. Martinkus pasisakė 
negalėsiąs’ dalyvaut. Tokiu bū
tu nutarta < užtvirtint d. A. 
Zalepką, ąntrą ąltematą. Ne- 
tsilankė 7.kp. dejęg. J. Slie- 
as, 3o kp. deleg* J. Balčiu-j 
xs, 47 kp. del. R. Beniušienė 

Stakviia. R. Mizara užsi- 
•ėgistr^vcp kaipo brpl’įškas $e- 
egatąs nuo LdS. * Su Centro 

Komjiejto nai^aj^ viso delegatų^ 
su sprendžiamu balsu' daly
vauja 28. Pagal vardošaukį 
sekami dalyvauja: Cehtro Ko- sįjų 20 balsų prieš 2 priim- 
miteto nariai: A. Čelkis, K. tas pataisytas Centro pasiūly- 
Stašinskas, J. Gasiunas, J. Ye- mas, kuris skamba sekamai: 
sadavičia, Geo. Urbonas, J. Dalis 1, Sk. VII, par. 1: Li- 
Miliauskas ir J. Urbonas; 2jgOs pašelpa bus mokama su- 
kp. A. Valeika, 3 kp. J. čir-pyg narystės skyriaus, seka- 
vinskas, 8 kp. F. Pikšris, 9 mai: (a) Skyrius I—$6.00 
kp. A. Šeiris, J. Povilditis, 11 j savaitę; (b) Skyriaus II—| 

p. D. Lekavičius, 12 kp. B. I $10.00 į savaitę. 
Jramba, 14 kp. H. Kizevi- * dienius nemokama pašelpa. 
ius, 17 kp. F. Senulis ir J. Į įnešta, paremta ir 18 balsų1

•S t t

REMK1TE SAVO DIENRAŠTI
* • a . ’ ( •V

DU PIKNIKAI VIENA DIENA!

72 dienas kiekvienais, metais 
Bile laipsnio narvs, išėmęs pa
šelpą už augščiau nerodytą 
skaitlių dienų, neatsižvelgiant 
į tai, kad jis būtų persikėlęs 
arba kad antru sykiu būtų 
prisirašęs . prie pašelpos sky
riaus, negali gauti daugiau 
pusės pašelpos ir tik per tokį 
laiką, kaip viršuj nurodyta.

Priėmus viršminėtųs Cen
tro Komiteto pasiūlymus pa
šelpos klausimu .savaimi nu
puola tuo pačiu klausimu skir
tingi 6, 9, 25 26, 42 47, 49 
ir 50 kuopų įnešimai-pasiūly- 
mai.

Nutarta uždaryt 2-rą sesi
ją ir ant rytojaus pradėt 3-čią 
sesiją 9 vai. ryte. Sesija už
daryta 7 vai. vakare.

Sesija Trečia ,

Sesija 3-čįa atidaryta 9:05 
vai. ryte, birželio 26, 1933. 
Pagal vardošaukį pasirodo, 
jogei nedalyvauja J. Miliaus- 
kas, J. čirvinskas, F. Senulis, 
J. Ramoška ir Alška. Kiti 
visi dalyvauja. Nutarta per. 
pietus nusitraukt paveikslus, 
kuriuos nutrauks d. Varnagi- 
ris. Užsiregistravo Senulis ir 

Į Ramoška pavėlavę 10 minu- 
.čių. Dalyvauja 25 su spren-

Sekamas Centro Komiteto 
j pasiūlymas priimtas 17 balsų 
i prieš nieką:

Par. 8: Narys, kuriam Cent- 
gas vykinti gyvenimai/Nepa-/o sekretorius praneša Centro 
prasto Seimo tarimus, bet kol tarim?- J°g suliZ APLA kons- 
kas del tam tikrų kliūčių, ne- ititucijos ir taisyklių jis nega- 

Ii gaut pašelpos arba tokios 
dalies, kokios jis reikalauja, 

j tada gali apeliuoti į Centro 
Komitetą, pastarajam nepa- 
patenkinus jo reikalavimo, ta
da jis gali apeliuoti į sekamą 
APLA Seimą, kurio nutarimas 
reikale pašelpos yra galutinas.

Sekamas Centro Komiteto 
pasiūlymas priimtas 20 balsų 
prieš 3:

Skyrius IX. par.: Narys, 
užvilkęs duokles, antdėlines 
ar kitokias mokestis bei baus
mes pey du mėnesiu nuo pas
kirto mokėjimui Ta'iko/’ir ne
užsimokėjęs iki trečio mėnesio 
15-tai dienai, su ta diena su- 
sispenduoja ir savaimi be jo
kio jam priminimo praranda 
ligos pašelpą bei pomirtinę. 
Susispendavęs narys praran
da visas narystės teises, pa
kol atatinkamu būdu jam ne
bus tos teisės išnaujo sugrą
žintos.

Drg. Alška užsiregistravo j 
! pavėlavęs 40 minučių. Čir- j 

Už nedėl-I v^ns^as užsiregistravo pavėla-! 
' vę¥ 20 minučių. 
' Sekamas Centro Komiteto 

laibpška, 22 kp. R. Mizara, 24 prieš 6 priimta sekamąs Cent- 14 kuopos pasiūlymas pri- 
:p. Danielius, 25 kp. F.' 
Cederis, 29 kp. A. Kubilskis, , ‘
7 kp. J. Alvinas, 50 k£. J. ir 52 kp.) Par. 9: Jokiam na- 
tanislovaitis, 51 kp. D. Zda- 
iutė, 52 kp. M. Klebonas ir šelpa už iresnį laiką, 
. Kaminskas, 54 kp. Geo. 1144 dienų bėgyje metų.

KURIS BUS SĖKMINGESNIS?
Sesija 2-ra 

vai. po pietų, 
parodo, jogei 
tie patys, kurie 1-moj sesijoj 
dalyvavo. Viso dalyvauja su “. 
sprendžiamu balsu 28.

Tęsiasi Centro Komiteto ra
portai, kurie po k apkalbėjimui1 džlamu balsu, 
priimti vienbalsiai.

Neužbaigtuose reikaluose’ 
pakeltas vienybės klausimas. 
Sekretorius raportavo, jogei 
Centro Komitetas dėjo pastan-

Wilkes Barre, Pa
“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAS
Įvyks Nedėlioję ?

Worcester,Ma
“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAS
Įvyks Nedėlioję

pravestas. LDS atstovas Mi
zara sakė, kad dedama pas
tangos apeiti kliūtis ir prieiti 
prie vienybės. Po plataus ap
kalbėjimo raportai užgirta 21 
balsu prieš 1 balsą.

Atsilankė Centro advoka
tas H. Obernauer ir pakvies
tas pakalbėt.

Naujuose sumanymuose im
ta svarstyt konstituciniai pa
siūlymai. ; ‘

įnešta ir paremta priimti 
■Centro \Komiteto pasiūlymą 
(užgirtą 2, 3, 4, 6, 12, 14, 
25, 41, 42, 51, 52 ir 55 kuopų) 
mokėt pašei pa I Skyriaus $6 
savaitėj, II Skyriaus $12 sa
vaitėj ir už nedėldienius vi- 
sai nemokėt. Po ilgų disku-

13 Rugpjūčio- August 13 Rugpjūčio - August
VALLEY VIEW PARK, OLYMPIA PARK

Inkerman, Pa Čia Yra Puikios Maudynes
Wilkes Barrėje ir Worcesteryje piknikai įvyksta tų pačių dienų. Draugai 

wilkesbarrieciai, del tam tikrų priežasčių piknikų: perkėlė iš 20-tos j 13-tą. 
Čia bus matyti, kurių piknikaš geriau. pavyks. Pas'mainierius visuomet yra 
daug pasiryžimo, tačiaus massačiuziečiai irgi yra .parodę, kad ir jie moka su- 
kvięstkdideles mases pagelbai darbininkiško judėjimo. -o' ,J x i * ■ t < ■ >•

PHIIADEIPHIJOS PIKNIKAS DIENRAŠČIUI
Jie Duoda Tris Dideles Dovanas Prie įžangos Tikieto

įvyks Sekmadienį

’raknis ir 55 kp. P. Alška. 
landatų komisijos raportas 
žgirtas vienbalsiai.
Einama prie Seimo* viršinin- 

ų rinkimo. Pirmininko vie- 
ai nominuoti ir apsiėmė J. 
dvinas ir J. Čirvinskas. 22 
>alsais prieš 2 nutarta viešu 
jalšavimu rinkti. Alvinas gau
na 22 balsi), Čičinskas 5. Iš
rinktas piriri.’ J1..'Alvinas. Vice 
pirm, vietai nominuotas ir’ap
siėmė D. Lekavičius ir vienbal
siai išrinktas. Sekretdrium 
nominuotas ir apsiėmė J. Ga- 
siunas ir vienbalsiai išrinktas.; 
Sekretorius priskyrė d. Ka

minską pagelbiriinku ir vien
išiai užtvirtinta. įnešimų 
vmisijon nominuoti ir apsiė-

D. Zdaniutė^ A. Kubilskis 
4. Klebonas ir vienbalsiai 

į. Rezoliucijų komisi- 
nominuoti ir apsiėmė R. 
•a, G, Urbonas ir A. Va- 
įr vienbalsiai išrinkti, 

dų komisijon nominuoti 
psiėmS J. Povilaitis, J. Ra-' 

Ška ir G. Braknis ir vien
išiai išrinkti. % Balsų skaity- 

komisijon noihinuoti ir ap-
F. Rederis ir J. Stanislo- 

^ir vienbalsiai išrinkti.
nininkas pakvietė išrink-

ro Komiteto pasiūlijimas (už- imtas 21 balsu prieš nieką: 
girtas 2, 3, 4, 12, 14, 25, 51 i Par- naujas (15): Mote

rims už nesveikavimą laikė 
riui nebus mokama ligos pa- gyvenimo permainų visai ne- 

kajp į mokama pašelpa.
Ug i Sekamas Centro Komiteto j 

pirmąsias 72 dienas bus mo-: pasiūlymas priimtas 23 bal-, 
karna pilna suma, sulig sky-' saia prieš nieką. Dalis II,. 
riaus, kuriam jis priklauso; 
už sekamas 72 dienas bus mo
kama po pusę tos sumos.

. įkyrius I, par. 1: Kuopą su
daro nemažiau kaip penki na
riai. Par. 2: Kuopą gali su

sekami du * Centro Komite- tverti nemažiau kaip 5 nariai , 
to siūlomi pataisymai priimta tt. Skyr. III, par. 11: Jei-, 
18 balsų prieš 6 balsus: £u kuomet nors kuopos narių .

Par. 10: Jokis narys, ėmęs skaičius nupultų žemiau 5 na-i 
pašelpą už 144 dienas bėgy,™? tt. - . -|
metų laikotarpio, negali gautų 
daugiau pašelpos už jokią li
gą, nepraėjus 32 savaitėm 
nuo paskiausio susirgimo.

Par. 11: Joks narys, sirgęs 
bet kokia chroniška arba pa- 
sikartdjanČia liga, organiška 
ar kitokia, arba liga ar nepa- 
jėga, paeinančia iš vienos ku
rios ar abiejų paminėtų ligų, 
negaus daugiau pašelpos, kaip 
už 72 dienas pilną ir 72 die
nas pusę—viso už 144 dienas. 
Pasiekus šią skaitlinę, pašel
pos mokėjimas sustabdomas 
ant visados.

Sekamas 
pasiūlymas 
prieš 1:

Par. 18: 
ną pašelpą 
pusę pašelpos už 144 dienas, 
toliaus gali gauti tik pusę 
pašelpos ir nedaugiau kaip už

Sekamas C. Komiteto > pa-; 
siūlymas priimtas 23 balsais ’ 
prieš nieką: Skyrius II, par. : 
1: Namai, pinigai ir visoks ’ 
kitoks turtas, įsigytas* bile 
APLA kuopos, esti ir pasilie
ka pilna nuosavybe tos kuo
pos, ir to turto negali savin
tis nei APLA., nei jos Centro 
Komitetas, išskyrus tokius at
sitikimus, kuomet ’ kuopa ^lik
viduojasi arba legaliai sus
penduojama pagal APLA 
konstituciją ir įstabus, ir tik 
tada APLA Centro Komitetas, 
kaipo globėjas, paima tą nuo
savybę ir laiko tol, kol ta- 
kuopa liekasi geram stovy, ta
da toji nuosavybė atgal jai 
pervedama ir paliekama pil
noj kuopos kontrolėj.

Sekamas C. Komiteto pasiū
lymas priimtas 22 balsais

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

3 Rugs.-Sept
Prieš Labor Day

Ten Kur Pernai Buvo

VjĮlaufo Parke
HULMSVILLE 
Galloway Rd.

PIRMA DOVANA PLYMOUTH AUTOMOBILIUS, 1933 MODELIO, ?62L00
Nuo Thornton-Fuller Co., 1213 N. Broad St., hiladelphia, Pa

Gera Orkestrą Gries^Sokiams
3 Muzikali ir Sporto Programa: Brooklyn©, Newarko 

ir Wilkes Barrio Chorai yra Užkviesti Dalyvauti 
Programos Išpildyme

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS
MODEL 1933, $50

Dovanojo JOHN BUKENAS, 216 E.
Girard Ave., Philadelphia, Pa., tai 

bus antra Dovana

PHILCO JUNIOR RADIO,
MODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. DUBROW & SONS, 
INC., 420 SO. ST., PHILA., PA. bus 

trečia dovana
Rengėjai prašo visų, kurie tik turite šio pikniko tikietų, platinti juos kuo 

greičiausiai ir tuojaus atsiskaitliuoti už tikietus gautais pinigais. Kuo dau 
giau išanksto išleisime tikietų, tuo sėkmingesnis bus mūsų parengimas.



^rečiadienis, Liepęs 5, 1933
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DETROIT, MICH.
LDS 86 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienj, July 6; 7:30 vai. Va
kare. Latozų Svetainėj, 1035 Caniff 
arti Oakland. Visi pariai būkite lai
ku.

Finansų Sekr, A. Varaneckiene.

* • • * 4 * • • - J
zacijų narius ir simpatikus kviečiĄ- 
me skaitlingai atsilankyti. . i,
□ j ' ' * (155-150*

Ketvirtas Puslapis
'I

FIODOR GLADKOV Vertė
! Augiausios Prieglaudos Amerikoje Dvidešimt 

Penkto Seimo Protokolas

Sesija Ketvirta
Sesija ketvirta atidaryta 

1:15 po pietų. Vardošaukis 
parodo, kad Braknis. nesiran
da, o kiti visi dalyvauja. Vi
so 26 su sprendžiamu balsu.

Tęsiasi svarstymas skundų 
ir apeliacijų.

APLA 2-ros kuopos suspen
duotųjų narių klausimu pers
kaitoma Centro patiekta rezo
liucija, stojanti už sugrąžini
mą jiem .pilnų teisių, jei jie 
užsimokės užvilktas duokles, 
panaikins bylą ir pildys kons
tituciją, — priimta vienbal
siai.

9 kp. trijų suspenduotų na
rių klausimu J. Gasiuno se
kamas įnešimas vienbalsiai 
priimtas: Seimas pripažįsta, 
kad 9 kuopa teisingai pasiel
gė stispenduodama Svipą, Ra- 
zeliuną ir Miliauską, bet da
bar grąžinama jiems pilnos 
teisės, jeigu jie apsimokės už
vilktas duokles ir sutiks pil
dyti konstituciją.

j Drg. Braknis užsiregistra
vo pavėlavęs.

9 kp. nario Stašinsko ape
liacija, reikalaujanti pašelpos, 
apsvarstyta ir vienbalsiai nu
tarta: Kadangi jis sirgdamas 
buvo kalėjime už tam tikrą 

“bausmę ir ten jam nei dakta
ras nei vaistai nieko nekai
navo, todėl nutarta nemokėt.

17 kp. nario St. Beinotavi- 
čiaus apeliacija, prašanti pa-; 
šelpęs, apsvarstyta ir 19 bąl- 
sų prieš 3 nutarta nemokėt, 
kadangi jis susirgo sūnaus su
muštas.

22 kp. narės Millcrienės pa- 
i šėluos klapsimas svarstyta. 
Kadangi .jinai susipendavo lai
ke ligos iš kito žmogaus prie
žasties, todėl nutarta 17 bal
sų prieš 1 užmokėti.

26 kp. mirusio nario Va
lūno : pomirtinės klausimas 
svarstoma. Pasirodė, kad jo 
pasijauninimas 6 metais visai 
netiksliai buvo padarytas, nes 
ant kitų blankų padėti tei
singi metai, tai nutarta vien
balsiai išmokėt, atitraukus 
$8.04, kurie yra nedamokėti..

Vienbalsiai priimta rezoliu
cija jaunimo klausimu.

Skaityta laiškai—pasveiki
nimai : APLA I Apskričio pa
sveikinimas ir auka $5, pa- 

I skirta $2.50 TDA ir $2.50 jau
nuolių siuntimui į suvažiavi
mą; 5 kp. sveikinimas ir du 
doleriu aukų bedarbių dele
gatų maistui, tie pinigai pas-

.(Tąsa iš 3-čio pusi.)
nieką: Par. 5: Judinamojo ir 
nejudinamojo turto ir kitok- 
kios nuosavybės dokumentai 
turi būt APLA kuopos vardu 
padaryti. Kuopa atžymi sa
vo ryšį su APLA organizaci
ja pabaigoj APLA vardo pri
dedama savo numerį.

Einama prie svarstymo 
kuopų į n e šimų-pasiūlymų 
konstitucijos reikalu.

3 kp. įnešimas, kad narys 
ir neturintis 21 metų amžiaus, 
mokantis lietuvių kalbą ir 
raštą, tinkantis kokiam urė
dui, gali kuopoj užimti virši
ninko vietą,' priimta 24 bal
sais prieš nieką. Kiti visi tos 
kuopos i konstituciniai įnešimai 
atmesti, Kaipo netinkami.

12 kp. sumanymas paliuo- 
Jis pažiūrėjo į raštelį ir buvo'suot nejudinamąją nuosavybę 

nuo Centro, atmesta vienbal
siai.

17 kp.~b įnešimas, kad Ipist 
ligoniam į 5 dienas užsimal- 
duot, atmestas 20 balsų prieš 1 
2.

30 kp. sumanymas, kad ne
mokei pąšelpą už pirmas 8 
dienas, atmesta vienbalsiai.

43 kp. sumanymas įvesti 
No. 2 blankas, su pataisymu . 
tas blankas prisiųst Centran 
kas dvi savaites pilnai išpil
džius, priimta 20 balsų prieš 
nieką. Kiti tos kuopos suma
nymai atmesti vienbalsiai kaip 
netinkanti.

44 kp. sumanymas, kad ser
gantieji gavę pašelpą iš kal
no užsimokėtų už tris ar šešis 
menesius, atmestas vienbal-

<.i - . išiai. .

Sekantis J. Gasiųno įneši
mas priimtas -22 balsais prieš 
nieką; Dalis II, Skyr. II, par. 
2: Kuopa gali skirti bei auko
ti iš .savo iždo pinigų tokiems 
dalykams, kurie supuola su 
šios Draugijos tikslais ir jai 
nekenksmingi. Bet jokiai 
kuopai neleidžiama kitokiuo
se atvejuose aukoti, dovanoti, 

, pasidalinti arba pavesti ku
riam nors nariui ar nenariui, 
arba kuriai nors kitai draugi
jai, ar įstaiga^-kokius nors pi- 

^^Oiigus, judinamą ir nejudina- 
mą nuosavybę ar šiaip turtą.

| Sekamas J. Gasiuno ineši- 
^.mas priimtas 19 balsų prieš j

(Tąsa) ' W kę tąj feykė. ; Kie^vjeną ęliena at-
Glėbas palydėjo Dašą iki vartelių ir ten Tiaųjus jįyykiu$. KjęJ^yįęną .(įieną Ser- 

paspaudė jai ranką. Jis šypsojosi, bet jau- g^ejus, j^miaį .^įdąy.o į partijos Raštinę ir 
tė, kad Daša išeina ne taip, kaip seniau į dirbo propagandos ir agitacijos skyriuje, 
darbą. Gal būti, ji daugiau jau nebegrįš, Jis rūpinosi, kaip pąstoti'atgal į partiją, 
gal būti, nuo dabar persiskiria jų keliai ant jįs žinoio. kad linkui io valvmo komisiios 
visados. Prieš jį stovėjo ne ta Daša, ku
rią jis paliko, eidamas į armiją.
stovėjo Jam lygusi Sovietų 'pilietis... _ 
kas, gyveno ji(?krūvoje; iškarto po to, kaip 
jis parvyko iš armijos, miegojo skyrium,— 

.o dabar vienoje lovoje. ,. •. • .
Nėra pirmesnės Dašos. Paskutir^s jun- braukti įs partijos, kaipo menševikas ir in- 

giantis juos siūlas tai buvo Niurką, bet ji' teligentas, kaipo netinkamas.” Tą raštelį 
mirė. Abu jie iabki ją apgailestavo. Čia., 
partijos valymas, fabrike' daug darbd.
Daug darbo ir nėra laiko galvoti apie as
mens reikalus. Po to, kada Paulina susir
go, Daša ten apsigyveno...

—Na, laimingos kelionės, Daša. Namai, 
kas jie, nėra man reikalo linkui jų.

—Glėbai? Tokios Dašos, kaip pirmiau 
jau nėra. Na, Glėbai, jeigu nori, gali savo 

. gyvenimą kitaip sutvarkyti, gali pasirinkti 
sau draugę pagal tavo norą...

—Štai, kad tave velniai paimtų. Kam 
dar politika? Sakyk tiesiai, kad manęs ne
myli ir bus aišku!

—Na, Glėbai. Taip, pasakysiu teisybę, o 
jeigu ir pasakysiu—nemyliu daugiau 
vęs? .

—Na, tai bus aišku. Tai bus mūsų 
venime taškas. Tame nieko blogo, 
vensiu vienas, o jeigu tu sakai, kad manęs 
nemyli, tai netiesa!

—Glėbai, nežinau, gal būti aš dabar nei 
vieno vyro nemyliu. 0 gal ir myliu. Ta
ve myliu, tai ties'a, bet gal myliu ir kitus. 
Taip,, negaliu žinoti. Viskas susipainiojo, 
susimaišė, taip reįl^ės gyvenimu perbūda
vote Lik sveikas!

—Laimingai, geriau eik,. Daša, nes dar 
susiskandalysime. ‘ ‘:'1

—Na, na, jau ir vėl merga, fu!—pradėjo 
.išėjus Motia.—Vyras Glėbas gražiausias 
vyras iš visų, o jai negeras. Et^.jeigu aš 
būčiau tavo vyras, tai parodyčiad*! Mote-j 
ris turi kūdikius gimdyti, o ji bėgioja, kaip 
bergždžia karvė! Aš tave ir visas tas ta-!siglaudusiųs ir svarstančius Židkį, 
vo bobas prirakinčiau prie vyrų ir įsaky- Dašą, Luchapovą ir Čibisą. Kalboj 
čiau kas metai pagimdyti po kūdikį. . Gu- kis:

B lėti kas naktis su vyrais: gulėk su vyru ir 
būk turtinga motina!..

—Motia, na, ir varnh iš tavęs!—tarė Da- 
ša, pervedus jai per pilvą ranka. Abi jos 
juokėsi, juokėsi ir Glėbas. Daša nuėjo ne
atsigrįždama, o Motia pradėjo:

—Oi, Glėbai, kaip man tavęs gaila. Ko-
*kis nelaimingas likimas. Buvo Daša, dau
giau jau nėra tavo žmona, 
relė Niurką. Ir tu, kaip 
mynos...

—Nieko, Motia. Nieko, 
davojame naują gyvenimą, 
rai, dar geriau. Taip, drauge, mes perbu-

jis žinojo, kad linkui jo valymo komisijos 
neteisingas tarimas padarytas,... Paga-

Plie® Ji liaus, jis gavo ištrauka iš tos komisijos pi’o-
JNa m ’ i___  . ___ •____ „a-tokolo. Ten buvo trumpai pasakyta: ’’Ser

giejus Ivąginas, narys Komunistų Parti
jos nuo 1920 metų, išklausinėtas. Jis bu
vęs menševikas ir inteligentas. Nutarta iš-

ta-

gy-

Žuvo jūsų duk- 
yeršis, be šei-

Mes kovoje bu- 
Viskas bus ge-

naši', tik už pusę kainos/ Busas iš
eis nuo Jurgine s salės > 180 New 
York Aveniie, 2 vai. po pietų. Visus 
kviečiame susirinkti laiku ir pasi
naudoti šia puikia proga.

(156-157)

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 6 d. liepos, pas 
draugę Mikalajūnienę, 47 Hazel 
Street, Binghamton, N. Y., pradžia 
7:30 vai.

Draugės: šis susirinkimas bus la
bai svarbus tad pasirūpinkime visos 
dalyvauti jame, kad pasekmingai ap
svarstyt visus reiklus .kurie reikia 
greit atlikti. Taipgi nepamirškime 
ir naujų narių atsivesti.

ELIZABETH, N. J.
TDA 25 kuopos susirinkimas jvyks 
dieną liepos, 408 Court Street, 
vai. vakare. Draugai, būtinai tu

rime dalyvauti šiame susirinkime,
nes yra daug svarbių dalykų aptari
mui. Taigi, bus rankama naujas 
kuopos komitetas.

6
8

Sekr.
(156-157)

jam perdavė Daša. Sergifejus dirbo už sta
lo ir ruošė pranešimą apie darbininkų ko
operaciją.
tylus ir ramus, kaip ir pirmiau.

—Drauge Sergiejau, reikia būtinai pa
duoti partijai prašymą. Reikia jums grei
čiau tuom klausimu susidomėti.

—Drauge Daša, aš jau padaviau nusiy 
skundimą ant komisijos. Taip/ aš perda
viau draugui Židkiui. Partijos komitetas 
atsikreips.

—Tai gerai; kvailas dalykas braukti iš 
partijos tave ir draugą Pauliną4! Jeigu 
reikia, aš apie tai pranešiu partijos augš- 
tesnėms įstaigoms.

—Drauge, jeigu manai, kad tai reikalin
ga—parašyk.

—Taip,, aš nęi vienai minutei laiko ne
galiu pamiršti, kad aš komunistė ir mano 
pareiga pataisyti kitų Klaidas. Bet ir tavo 
pareiga atsikreipti su skundu...

Pauliną Mechovą pasiuntė į sanatoriją 
pasilsėti. Nuo tos dienos, kada tenai apsi
gyveno Daša, Sergiejus neužeidavo pas ją... 
Sergiejus dirbo partijai ir buvo užverstas 
darbais? Meilė, kas ji?... Jis kartais gal
vojo apie savb tėvą. Sergiejui rūpėjo tik
tai partija ir jai reikia atiduoti visą energi
ją. Ar bus jis priimtas atgal ar ne, tas 
nedaro jam skirtumo. Sergiejus pasišven
tusiai dirbo ir dirbs partijai—jis jos dalelė 
ir jai priklauso.

Sergiejus pamatė Židkio kambaryj su-

PHILADELPHIA, PA.
8. liepos jvyks demonstracija prieš 

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

9 liepos visos darbininkiškos or
ganizacijos rengia pikniką, Burlhom 
Park, pradžia 10 vai. ryte. Organi-

GREAT NECK, N. Y. 
s I |

A.L.D.L.D. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko 6 dieną liepos 
(July) 1933; 8 vai. vaKare. Kamba
riuose M. Adomonio, 95 Steamboat 
Rd. Draugės ir draugąi. ‘ Visi yra 
kviečiami skaitlingai atsilankyti į 
virš minėtą susirinkimą. Nes bus « 
daUg svarbių reikalų apsvarstyti. Ir 
išgirsti raportus iš šios organizaci
jos konferencijų. Taipgi tie drau
gai, kurie pasižadėjote Atsilankyti į 
virš minėtą susirinkimą, išpildykite 
savo prižadus ir atlikite savo parei
gas. 1

Sekr. V. Ą. 
(155-157) \ ,

- A - * I ! ,1 » J » .

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko komisijoj > susi-' 

rinkimas įvyks 6 d. liepos, 8 vai. va
karą; 995 N. 5th St. Visų organiza- . 
cijųt išrinktos komisijos būtinai su
sirinkit, nes turėsime apkalbėti pro
gramą ir garsinimus.
Laisves” Pikniko Komisijos Sekr.

' (154-158) '

BRAND

SOVIETU KENUOTI PRODUKTO
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Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios jfriežiū- 

. ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

—Priešingų planui nėra? Priifrita.
taip planąs revoliucijos apvaikščiojimo bus nieką? Skyrius UI, par. > 1 
tokis: iš ryto manifestantų būriai $usiren-■ subpar. ; 'T . ” \ .
ka į rajonus.. L ’ - -

—Kam kąrtoji, tą jau mes visi žinome,—j varkymo Suvažiavimo ar Cen- kirta Tarpt. Darb. Apsigyni- 
PradėjO karščiuotis tro Komiteto, sulyg konstitu-

Glėbas matė Badino,cbos nurodymų.
Čionsm Sekamas > r 

t | mas priimtas .24 ^alsais pries 
. . . _, . . TTv v X”T”7J| nieką: Dalis III, Škyr. VII,

pnsimme tarpkalnę... Užpuolimą, tą, kaip par. 8: centro Pildomasis Ko- 
Daša su juom vienoje lovoje miegojo... Įmitetas veikia APLA vardu ir 

—Prie tvarkos, draugai,—ramino juos yra globėju visų šįęs Draugi- 
židkis. Čibis sėdėjo, kaip metalo gabalas. Li°s bei jos kuopų .pipigų, tur- 
Glėbas supyko ir įsikišo ranka kišeniun.Ijudinamos ir nejudinamos 

.nuosavybes.
I Sokąįnas J. Gasį^pp ineši- 
, mas priimtas <20 prieš
1:. APLA 25-tas: ^Įįpiąs už
tvirtina visą ’ konąįitpęiją, su, 
visais 23-čio' ir Pa“
taisymais. Į , ; į , : • .

Rezoliucijų komisiją skaito 
sekamas rezoliucijas: ji. Už- 
gyrimaš Centro Komįteto dar
buotes—vienbalsiai priimta, 2. 
Už bendrą frontą—Vienjaalsiai 
.užgirtą, 3. Del politinių kali
nių ir TDA ---r vienbalsiai pri
imta, 4. Del ei vienybes su i 

i LDS—priimta 24 balsais prieš 
1, Organo klausimu priimta 
vienbalsiai. 'SNutarta dar vie
na rezoliucija parašyti—jau
nimo klausimu.

Skundų ir apeliacijų ko-

. a: Nepildymą ar ne- 
i paisymą bile kokio įsakymo, 
i taisykles, rezoliucijos ar pat-

pe,r kirto Luchęvąs.
Budinąs ir Glėbas, 
akyse linkui jo šaltą atsinešimą. i 
buvo Glėbas, Daša—jo žmona. Badinas

Daša su juom vienoje lovoje miegojo...

davosime taip pasaulį, kad džiaugsimės ir i Pilna krūtinė prisipildė neapykantos linkui • 
negalėsime apsidžiaugti, o šeimyna, tai mei- Badino. Per langą matėsi, kaip bangavo 
lės išdavas,—kalbėjo Glėbas, kratydamas jūros... Glėbas sumosavo piktai ranka ir 
tabaką iš pypkes. .galingai sušuko:

—Oi, Glėbai! Oi, Globai, sukėlei revoliu- —Bobinis! Drigantas; o ne draugas!
\ ei ją ant savo sprando. •. !

' *—Motia, yra reyolįųęija, bus ir naujas
’ gyvenimas. Jeigu mes su Daša negalime 

toliau gyventi—reiškia jis buvo negeras. 
Bus naujas, geresnis, i

—Glėbai, už mėnesio laiko epas manė bus 
kūdikis.—Motia laimingai, juokėsi, o Glėbas 
nuėjo į kambarį. 3 7

.galingai sušuko:

3.
šiaurys Vejas

baigoje spalio įvykiai dideli. Naktį 28 
,cuotas Šramas ir atiduotas revoliu- 
jbunalui. Tą naktį Čibis padarė vi- 
areštų ir suėmė kelis atsakomingus 

uaroininkus. Partijos centras 30 d. spalių 
patvarkė: Židkį paėmė prie ątsakomingų 
centro darbų, Badiną paskyrė ūkio tarybos 
pirrh^nnku ir Čibisą siuntė kur tai į kitą 
vietą.

—Glėbai! Kas tau pasjdarė ?—kaip ;pel- 
ėda išvertus akis nutvėrė Glėbą už rankų 
Daša. Visi atsistojo. Tiktai Čibis sėdėjo, 
kaip ir pirma. Badinas atsirėmė į stalą ir 
ramiai tarė:

—A-a, tiktai tas? Gaila, kad tu nepra
dėjai mane sekioti, kaip velionis Čeledze. 
Na, tu būtum daugiau sužinojęs. Net Ser
giejus žino daugiau, jis gali papasakoti. 
Bet, jis nedaro to...

Daša atsistojo tarpe Glėbo ir Badino. Ji 
buvo rūsti.
n ieKriSk Skand!.ly,ti- misi i. duoda raportą: F. Rod-
Badinas yra labai geras ir‘tinkamas darbi- gerfj apeliacija, reikalaujanti 
ninkas. Glėbas perdaug apsivertęs darbais, neva hedAtekliaus $10, atmes-

U _____ 1. _ 1 • 1 • 1. ~ n 1 . 'v o X !Suprantamą, paleisti darban tokį velnią, 
kaip, mūsų fabrikas, tai reikia padirbėti. 
Prakeikti iš jūsų vyrąi, jūs gatavi vienas 
kitam įsikabinti į gerkles už menkniekį...

(Bus daugiau)

mui, kadangi I Aps. taip re
komendavo : 9 kp. sveikinimas 

Tarpt.
40 kp. 

doleris

Gasiuno ineši-Jir' auka du doleriai 
Darb. Apsigynimui; 
sveikinimas ir vienas 
aukų delei Seimo lėšų; 44 kp. 
sveikinimas ir $5 aukų, delei 
TDA $3 ir del gynimosi nuo 
2 kp. užpuolikų $2; 47 kp. 
sekr. prisiųsta kplekta delei 
TDA $1.34. Taipgi keletas 
be aukų sveikinimų ir laiškų 
bedarbių ir kitaįs reikalais.

Aplaikyta 2 k p. suspenduo
tųjų advokato Stoner reko
mendacijos taisyt! Jconstituci-.

(Tąsa penktam pusi.)

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIŲ
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRĖ-SŲDAK
(Strimelės) (Su Tomeįtęmįs)

flRĄNĘŠIMAI IŠ KITUR

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvnįnkams. 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.

ta 21 balsu prieš 2.
- Nutarta uždaryti 3-čią sesi
ją ir už valandos ir pusės vėl 
susirinkti. Sesija uždaryta 
12:40 vai. Tuojaus nueita pa 
veikslų qusjimti. t

DETROIT, MICH. t
LDSA 17 kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadienį, 5 d. liepos, 7:30 
vai. draugijų svetainėje, 3600 Ver-, 
nor Highway. Narės stengkitės pri
būti, vies yra svarbių reikalų ap
tarti.

' Sekr. i

NEWARK, N. J. '
Sietyno Choras rengia didžiausį 

pikniką sekmadienį, 9 d. liepos, 1933, ’ 
Fęnske Grove, Livingston N. J.. 
Pradžia 12 vai. diena.

Šis piknikas bus vienas iš' pui
kiausių Newarke nes visi gerai ži-> 
note, kąd jokią Juta prganizacija ne-, 
surengia tokių smagių pramogų kaip 
sietyniečiai, kur dus smagių daine- ’ 
lių ,ir puikaus pasisvečiavimo ža
liuose ląukuose. Spęciąlišjcas bu- ;
sas paimtas nuvešti svečius ir par-

i vcŠt atgal tik ,už 30 centų. Vadi-

■.... ' - ' ■ 1 -

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

SOVIETŲ 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 Jdapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežu 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį. a

OE
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Trečiadienis, Liepos 5, 1933

Amerikoje
I

Arčiausios Prieglaudos Lieto
Penkto Seimo Protokolas

imt Irimai įeina gklion liejos* 1,■ prie series sugiųžlk

(Tąsa iš
• 4 i
• ją. Tos visos 
vienbalsiai atmestos.

Svarstoma Centro Komiteto 
siūlymai: Seimo laiku t Centro 
Komiteto nariams mokėti po 
$4.00 į dieną, bet už nedel- 
dienį nemokėti; Seimo pirmi
ninkui mokėt $4 ir Seimo 

įsekr. $8. Vienbalsiai priimta.
• Sekretorius pareiškė dovano
siąs Draugijai tuos $8.00. Ta
da nutarta iriokėti $4.00 sek
toriaus pagelbininkui.

varstoma Centro Komite- 
ekomendacija: Centro Ko
to algas palikti tas pa- 

kokias dabar gauna— 
. $50 į metus, vioe pūm. 
do golbėjai po $15 į me- 
sekretorius algos 

randos $1000 į
$J20

<aityta 
ūlymai 
nlątaus 
4 prieš
iteto rekomendacija, 
silankė TDA Pittsburgh o 
. atstovas Adam Getto, 
3 tik ką išėjo iš kalėji- 
ir pasveikino Seimą, taip- 
viet|j visus remti politi-

k'alinius. Nutarta pa- 
■’tam tisklui aukų —- su- 

i $4.57. 1

4-to pusi) 
rekomendacijos

ir raš
inėtus, 
Taipgi 
kuopų 
algas.

17

į metus, 
kai kuriu 
numažinti 
apsvarstymo
3 ųžgirta Centro

Perskaityta pasekmės Cen
tro Komiteto rinkimų. Vien
balsiai užtvirtinti pastarieji, 
referendumu išrinkti: Pirm. 
A. čelkis, vice-pirmin. K. Sta
šinskas, sekr. J. Gasiunas, ižd. 
J. Yesadavičia, iždo glob. J. 
Urbonas, J. Miliauskas ir Geo. 
Urbonas.

Svarstoma sekamam seimui 
vieta. Už Wilkes Barre pa
duota 18 balsų, už Pitts- 
burghą-r-7. Sekamas Seimas 
todėl bus Wilkes Bąrre, Pa.

Sekretorius padarė praifė- 
šimą apie mirusius APLA na
rius. Atžymėjo daugiau at
sižymėjusių narių darbus. At
sistojimu pagerbti nuirusieji.

■iškaityta 25-to Seimo proto
kolas i) vienbalsiai užgirtas.

Beinant prie uždarymo Sei
mo Alvinas pakvietė 
vietą Centro pirm. A. 
kuris dar pakvietė 
draugų išreikšti savo 
džius apie patį Seimą
ganizaciją. Potam pirm. A. 
Čelkis uždarė 25-tą Seimą 
5:30 po pietų.

APLA 25-to Seimo Pirm.,
J. K. Alvinaj, 

Sekr. J. Gasiunas.

užimti 
Čelkį, 
keletą 

įspū- 
ir or-

j 1933.
supažindint su šiais 
visus APLA narius, 
pastangas sušaukti skaitlingus 
liepos mėnesyj susirinkimus, 
tuose susirinkimuose ištisai 
perskaityt reikia visas 25-to 
Seimo protokolas ir tinkamai 
jis išaiškinti. Po susirinki
mų tuojaus pranešti Centran, 
jei kas pasirodys neaišku. 
Centras duos paaiškinimus se
kančiuose Buletinuose ir, jei 
bus reikalo, laiškais. Visi tu
rime kooperuot, kad pravedus 
gyvenimai! visus Seimo tari
mus.

■ '|'4V Ėmimu!
BALTIMORES BALTOJI P9HCUA PAŽEMINA 

JUODVEIDŽIUS NET .10 BAŽNYČIOJE 
■ ’’ I ’’ ' . |........  , ‘ 1

BALTIMORE, MD. |muose
Ant Leadenhall St. bažny

čioj baptistų kunigas S. H. 
James sumanė naują skymą, 
kaip pasigaut dolerių iš para
pijom!. Kun. James nuvyko 
pas policijos komisionierių 
Charles D. Gaither pasikviest 
jį į talką, bet Gaither atsisa
kė; sakė, būk sergąs. Tada 
kunigas kreipėsi į vyresnįjį 
policijos inspektorių George 
G. Henry, bet ir tas sakėsi, 
sergąs. Tuomet kunigui pasi
rodė, kad jau visas policijos 
departmental serga.

Bet kunigus nesustabdė sa
vo aktyviškumo, ir nuėjo“ pas 
policijoj kapitoną ' Wm. ■ J. 
Forrest, kviesdamas jį ateit į 
bažnyčią < pagelbėt, dolerių 
'gaudyt. Šiš jau apsiėmė, bet 
valandėlę pamąstęs,, kunigui 
sako: Ar’tu žinai ką, aš tau 
atsiųsiu policijos leitenantą 
II. Leinemaną.

Kunigas, matomai, turėjo 
sutikt, nes džiaugėsi, kad 
nors vieną policistą sveiką ra
do. Ir ištikrųjų leitenantas 
Leineman buvo pusėtinai svei
kas, nes svėrė suvirš 200 sva- 
ry-

Čia leitenantas atsistoja ša
lia juodveidžių 'baptistų kuni
go priešais negrus parapijohus 
ir sako:

“Aš nariu duot jums su
prast, kad policijos depart- 
mentas nediskriminuoja jus. 
Valdžia gali būti jūsų ranko
se; duokite savo vaikams 
mokslą, nežiūrint kokioj pa
dėtyj gyvenate.”

Tas uniformuotas pamoks
lininkas toliau sako:

“Duokite vaikams naktines 
mokyklas, nes jos yra visiems 
prieinamos ir jų yra kožnoj 
miesto dalyj.” ' '

Paskui jis “pryčina,” pri
mindamas, 'kad didžiausias i vinizmo irgi neatsilieka. Kuo-1 
prasižengimas.-tai yra sulau
žymas 6-to dievo prisakymo;
tai esą mūsų religijos paže- j has,, tai trys kliubo nariai iš- 
minimas.—Amen, amen. .rūko laukan ir po šiai dienai

Todėl reikia stengtis ' ' Seimas 
tarimais naudingų 

Dėkite klausimu 
jaunuolių 
mažiau 
tuojaus galima kuopa suorga- 
nizuot, kad jie galėtų, patys 
tvarkytis savo reikalus ir ves
ti susirinkimus tokioj kalboj, 
kokioj jiems parankiau. To
dėl stokime darban -jaunimo 
organizavimo reikalu. Jeigu 
jūsų kuopoj yra jau keli jau
nuoliai ir pakankama suorga- 
nizuot jaunuolių kuopą, tuo
jaus organizuokit.. 4-ta ir 51 
kuopa turi parodyt kelią, kaip 
organizuot. Drg. Zdaniutė, 
kuri gana gerai susipažiųusi 
su jaunuolių reikalais,ir taip
gi Seimo; tarimais^ turėtų tuo
jaus pagelbėt tą darbą atlikt.

Tad visi darbuokimės APL' 
A naudai. Budavokime orga
nizaciją.

Beje, turiu visiems paste
bėt, kad rengiantis prie Sei
mo ir taipgi Seimo laiku buvo 
labai daug darbo, todėl kai 
kurie su kuopomis susirašinė
jimai, pranešimai ir net pa
kvitavimai už birželio mėnesio 
mokestis neatlikta, bet dabar 
darbas vėl varomas ir tuojaus 
gapsit. kas tik reikalin-

J. Gasiunas, 
’ ?.f cAJ3uA<-'jCent. Sekretorius.
—-------------------------

Svarbiausia reikia atkreipi 
atydą į pašelpos klausimą. 
Seimas mat nutarė sumažini 
pašei pa, mokėt į savaitę 1 
Skyriaus $6, antro skyriaus 
— $10. Antro skyriaus pašel- 
pa numažinta trirn^ doleriais 
todėl, kad apskaitliavus pasi
rodė, jogei tas skyrius- ir ne
ša nuostolius, delei kurių Pa- 
šelpos Fondas dabar randasi 
didelėj skylėj. Nuo dabar bus 
rokuojama, kiek kuriam sky
riuj sumokama ir kiek išmo
kama. Jeigu pasirodys, kad 
jau nebedaro nuostolių, bet 
dar lieka, tada bus galima 
daugiau mokėt pašelpos. Ir 

Į abelnai, jei tik atsipildys tas 
fondas ir pasirodys, kad gali-

Draugai, visi turit žinot, jo- ma gerai verstis mokant se
gei visi APLA 25-to Seimo ta- na pašelpą, bus galima vėl

padarėt 
tarimų, 
nutarta 
»■ 

kuopas, 
penkis

gana daug 
Jaunuolių 

organizuoti 
Gavus ne- 
jaunuolius,

Amerikos
t T 7 A
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METINIS IŠVAŽIAVIMAS
f , I •

RENGIA 4-ri LIETUVIŲ DARBININKIŠKŲ OR GANIZACIJŲ CONN. VALSTIJOS APSKRIČIAI

Sekmadienį, 9 d. Liepos-July,1933
HELMVICH GROVE N. MAIN ST. BRIDGEPORT, CONN.

PRADŽIA U-tą VAU DIENĄ ......... ĮŽANGA 25 CENTAI.

3

3Waterbury, Conn., Vilijos Choras, vadovaujamas Ę., Strįžaųslfo ■
' --------------- --------- 1 1 ...........  * •>".... " ‘"i .......

M ’ ' ’ I

Programa bus daug įvairesnė ir žingeidesnė, negu kada pirmiaus
J. Prakalbos lietuvių ir anglų kalbose. ’ > ’
2. VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn., perstatys veikaluką “KOVA PRIEŠ BADĄ”, masiniai,

tai yra, visi išvažiavimo dalyviai dalyvaus šitame vaidinime. >
3. Dąinų programą (Juos VILIJOS CHORAS, vadovystėje K. Strižausko, ir DAINOS CHORAS iš 

New Haveno, vadovybėje J. P. Latvio.
< LDS JAUNUOLIŲ KUOPOS iš New Haven ir Bridgeport© los “BASE BALL” ir kitką.
a>GERA ORKESTRĄ linksmins šokėjus visą dieną. v V i

Todėl visiems bus svarbu būti šiame išvažiavime ir būti liudininkais naujų kavalkų įvedimo į mūsų 
ogramą. Ypatingai svarbu užinteresuoti jaunimą. Vieta patogi ir jau daugeliui žinoma, nes toj 

•,t vietoj apskričiu išvažiavimas buvo praeita metą. Už atsilankymą ALDLD 3, ALPM S-gos 4, LDS 
ir LDSA 8 apskričiai bus didžiai dėkingi. Užkviečia Rengimo Komisija.

KELRODIS: Iš Bridgeport© važiuokite North Main St. iki privažiuosite Bušo Stotį 13, sukite po kairei, tenai išvažia- 
vimas. BRIDQEPORTIECIAMS: Trokas veš nuo 407 Lafayette St., 301 Fairfield Ave. ir 706 Hallet St. kas valanda.

>■••<* 4 Wrf WW IAilAII>AliftlVM¥W>Ai¥WiAI¥WiAiyW¥WWWiAliAiiAil W IAi IAĮ iĄj tftl |/W |ft| ¥W ĮfM WM¥¥ V W MUWWJtfW MMWi 4AJ IA* irfV (Ai liflif MV L*įfr

i * r f * 
sąta pamokslo žę- 

džiupąe ąąkty kgd policijoj 
departments ‘ nediskriminuo
ja juodveidžių, kad valdžia 
esanti su jaįę, kad mokyklos 
visiem negrąm prieinamos;
ant galo, policistas išsireiškia, 
kad jeigu kas tokis nęrėtų iš
naikint linksmybes juodvei
džių gyvenime, turėtų būt iš
rautas iš šaknų ir sumindžio
tas, arbą surištas į “bundulį” 
ir sudegintas.

* ■ . ♦

Ar nė’švelni pųličisto žode
liai dolerius iš negrų viliot? 
Net baptistų kunigo ašaros iš 
akių išsirito iš džiaugsmo, 
kuomet išgirdo tokius švel
nius policisto ;žo*džiuš. Bet 
nei policistas nei negrų 
kunigas n Ji mažiausio trupi
nėlio i neprisiminė, kad ištikrų- 
jų yra žvėrišką^ diskriminuo
jami juodveidžiai Baltimorėj.

Kas gali užmiršt praeitos 
žiemos situaciją? Ar ne po
licijos darbas buvo atliktas, 
kuomet uždarė Tom Mooney 
svetainę tik dėlto, kad negrai 
ir baltieji darbininkai laikė 
bendrai susirinkimus ir šo
kius? Ir tik per didelę kovą 
darbininkai pergalėjo polici
jos užpuolimą ir privertė dar
bininkų priešus atidaryti Tom 
Moonųy svetaiif^, kad galėtų 
balti ir juodi darbininkai 
bendrai dalyvauti.

Ar ne baltų šovinistų dar
bas buvo atliktas, kuomet už
puolė baltuosius ir negrus iš
einant iš Tom Mooney svetai
nės po susirinkimų ir šokių?

Ar ne reakcionierių darbas 
buvo atliktas, kuomet arešta
vo kelis Komunistų Partijos 
narius tik del to, kad važiuo
dami W. B. and A. Kompani
jos gelžkeliu įėjo į negrų sky
rių traukinyje? i . •

’ O lietuviai; nuo baltojo šo-

ROMĄ.—čionai balądoja- 
si Ąn^erįkos Ęegiųno vice- 
komandierius ponas East
wood ir jis pakvietė Musso- 
linį tapti legiono garbės na- . 
riu. Mussolinis pakvietimą \ 
priėmė ir gavo legiono ženk
lą. Tas tik parodo, kad 
Amerikonas Legionas yra 
fašistinė organizacija.

Hitleris Reikalauja Steigimo 
Orlaivyno

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia būsianti priešinga 
Hitlerio valdžios reikalavi
mui, kad Tautų Lyga leistų 
steigti karinį orlaivyną ne
va kovai su “komunizmu.” 
Girdi, komunistai atlekia or
laiviais ir lapelius pasklei
džia ant Berlyno. Todėl. 
valdžia nojinti steigti kari
nį orlaivyną.

NORĖJO PASKELBTI 
MIRUSIU, BET ATSIRA

DO TEISME

NEWARK, N. J.—Ponia ” 
Herterich iš Orange atsi
kreipė j teismą ir reikalavo,-- 
kad teismas paskelbtų jos 
vyrą mirusiu, nes jis “din
go” 1922 metais. Bet kaip 
moteriškė nustebo, kuomet 
atėjus į teismą, rado savo • 
vyrą sėdintį pačiam fron-' 
te! Jinai norėjo gauti jojo 
apdraudą iš $740.

Komunistai Kovos Lai
met Dailės Kliubo svetainėje ! BUCHAREST. —1 
pasirodė juodveidis darbinin- Kronstadt birželio j 

jauni komunistai I 
.. 1 j i i ii ■ v.ir iin rtinem didelę darbininkų ]čia paduodu anglu kalboj, ,nežinia kur jie dingo. , ,

Tai tik mažą dalį paduodu,, traciją, ant kurios į

h

ką policistas savo pamoksle i Tai tik mažą dalį paduodu,, 
sakė juodveidžiams: j kas yra daroma prieš diskri- padai e užpuolimą. Darbi-

“At the conclusion of my minuojamus negrus darbinin- 
talk or sermon I wish to say bus. Visų žvėriškumų prieš 
this. Anything that would , negrus Baltimorėje čia negali- 
destroy the happiness of your,ma aprašyt, nes tam reikėtų 
people should be uprooted 'jaučio skuros, kad viską apra-

■ and trampled upon, bound 
! into bundles apd burned, as 
(you read of the cockle.in the
bible.”

Po šitų žodžių, kunigas sa
iko: “Mūsų ceremonijos buvo 
labai pasekmingos, bet daug

kad 
Itožnas įmestų į kojektos ‘bes- 
kę’ ne mažiau kaip dolerį.”

Leitenantas pamokslininkas 
I išsitraukia naują dolerį ir 
įmeta į kolektos “beskę,” pa
rodydamas visiems, kad 
po tokį turėtų įmest.

| Tai ve, kokis išnaudojimas 
pasirodo juodveidžių bažny
čiose. ■ O- lietuvių bažnyčioj 
nei biskį ųe geriau, lietuvis 
kunigas kerpa savo parapijo
nus taip, kaip farmerys avis; 
jis varo visokius biznius; ant 
galo sumanė net '“panelę 
švenčiausią” perkrikštyti; įtik 
neteko man sužinot, kokį .var
dą davė.

Lietuviai kunigai Baltimo
rėj kol<kas dar nepasivadina 
policistų į tai-ką. Čia, mat, 
lietuviai yra. daugiau sumul- 
kinti kunigų, negu ( juodvei
džiai. Lietuviai Jau žino sa
vo “pareigą,” kad reikia ati
duoti kunigui, kad ir pasku
tinį dolerį; o negrai, matot, 
dar yra gudresni už lietuvius. 
Negrus, matomai, rėkia pir
ma nugąsdint, o paskui pa
linksmint, o tada jau bus leng
viau doleris išviliot.

Negali niekas užginčyt, 
kad taip nėra; nei geriausias 
“Keleivio” skaitytojas negali 
to užginčyt, nes tame klausi
me pats policistas liūdija. t

Leitenantas Leineman pir-lhįs kuri j ozas.

pasek m i ng.esnės būtų,
-0 ' . . '

visi

ninkai gynėsi—sužeistų yra 
ir darbininkų ir policijos. 
Nemažai darbininkų suareš
tuota. Demonstracija iš- 
šaukė darbo masėse daug

Na, tai kur čia teisybė to ' simpatijos. 'j
policisto, ką taip švelniai pa- 
mokslininkavo negrams? Tai 
kas turėtų būti iš šaknų išrau
tas ir sumindžiotas? Kas tu
rėtų būti į “bundelį” surištas 
ir sukūrentas, pagal policijos 
leitenanto Leinemano pasaką?

Čia negrų paniekinimą ar
ba pažeminimą 
matome. Jeigu 
tų pažeminami, 
komisionierius 
Gaither nebūtų 
negrus į bažnyčią eiti, 
met negrų kunigas jį užprašė; 
bet jis atsisakė, atsisakė ir 
vyresnysis inspektorius Geor
ge G. Henry, ant galo, ir ka
pitonas William J. Forrest ir 
tas pažemino1 negrų kunigo 
prašymą, ir kaįp tik išstenėjo 
leitenantą Henry Leinemaną. 
Kodėl? Todėl, kad į juodvei
džių bažnyčią buvo užkviesti, 
o ne į baltųjų katedrą. Ar 
dar didesnio pažeminimo 
prieš negrus reikia, kad neg
rų kunigai net į dievo namą 
negali policijos viršininkų įsi- 
prašyt? Bet jeigu būtų buvę 
kviečiami į baltųjų katedrą, 
tai būtų nei vienas liga neap- 
simetęs.

AUDROJE ŽUVO DA
ŽMONIŲ .

tuojaus jau 
negrai nebū
tai policijos 
Charles D. 
atsisakęs pas 

kuo-

HAVANA.—Iš Karibčjos 
jūrų kilo audra ir padarė 
daug nuostolių Kuboje. 
Kiek žinoma, nemažai žmo
nių yra žuvę. Ta pati aud
ra gali pasiekti Floridą.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75- ’•
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

Ko

IŠAUKLĖJO JUODĄ 
ROŽĘ

SANGERHAUSEN, Vo
kietija.—Čionai vienam gė
lių darže po daugelio metų 
bąndymo tapo išauklėtą juo
dą rožė. Tai tikrąs gamti-

PHILADELPHIA, PA-
Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOH
Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave.
Taipgi pas ji galima gauti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

Sies kenuotos žuvys.
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TEL STAGG 
2-5043

Savininkas ir Manadžeris 
P. M. GARRISON

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Telefpnuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

hereby given that License 
has been issued to the under

signed to> soli beer and \vine at retail, i
76 of thet Alcoholic Beverage' 
« At 143 N. 11th St., Kings

GERAS IR ŠALTAS ALUS
» Patogūs kambariai, išrandavojamė ant vienos paros, 
ant savaitės ar ant ilgesnio laiko.

PATARNAUJA
DAKTARAI:

į

NEW YORK. — Nuo 
pos mėn. laidos “Labor 
il'ftder”, org'a’nas T^rp'. Z

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo,

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

3

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos:,, nuo. 9 vai. iš lyto iki 9t'vM> vakare. ’ 

, Penktadienį aki 5 valandai vakare;

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. 1

No.

un.jmas įr visi parankumai. •

P A S I R A N D AVOJA fornišiuotas 
kambarys šviesus, garu apšildo- 

- 'Tinkamas 
dviem ar vienai ypatat . Wm Kul- 
ek, 174—31?st. Apart. 3, Brooklyn,

wmill

Mūsų Specializacija yra Moksliškąjį^
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ ' H-į
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
ha ___________________ _______________________ •_______

NOTICE is
N.Y.‘ B-1151

der Section ,(u ,
Control Law > At 143 N. 11 th 
County, iNew York : StAte.

LEO SHENKIEWICZ, 
143 N. 11th Street,

Brooklyn, N. Y.

•J

šeštas Puslapis

TDA 17 Kp. Susirinkimas
Tarptautinio Darbin. Apsi- 

ginimo 17-tos kuopos extra

i-.: aj

susirinkimas yra > šaukiamas 
ketvirtadienį, liepos 6 d., >8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

Draugai ir draugės, būtinai 
visi sueikite į susirinkimą, ir 
kurie turite pasiėmę tikietų 
del TDA pikniko bei blankų

’Y:'

Trečiadienis, Liepos 5, 1933

' PARDAVIMAI
« I 4 > ,

Demonstracija Delei
Unijų Apgynimo 

Prieš Reakciją

Daugiau Kaip Pusė
Visiški Bedarbiai

LIC EINS ES
------ BEER—WINE --------

NOTICE Ts hlrZby g^ven^hat License^Num-j del Ullku i’inkimfc) arba dėŽU- 
undersigned to well beer and wine at retail Į 
under section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at >442 Lorimer Street, Brook
lyn, N. 
premises

Parsiduoda valgykla, arba pusė 
biznio. Kreipkitės sekamu antrašu:

72 Columbia St. Brooklyn, N. Y. 
Arba teleforiuokite: Main 4-903.

(154-156) ’

PARSIDUODA

lorimer Restaurant
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
■ Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

NEW YORK. — šandien 11 
vai. Union Square įvyksta di
delė demonstracija. Specia
liai ji rengiama, kad apgint 
revoliucinę Kailiasiuvių Uni
ją. šią uniją paskutiniais lai
kais įnirtę puola Roosevelto 
valdžios I ągieąitąi,( j Amerikos 

vadai ir 
I • ’strp- 

unija; to- 
atakuo-

Darbo Fedėracijos vac 
Boėialhlšisf/ai.i * ‘ Ji yra 
riausia industrinė 
del ją smarkiausiai 
ja. Bet tas pat bus daroma 
ir prieš kitas revoliucines 
unijas, idant įvykdyt Roose- 
vėlto vergijos programą.

Bedarbiai ir dalį laiko dir
bantieji privalo skaitlingai 
prisidėti prie šios demonstra
cijos.

i _________

NEW YORK. — Labor Re
search Associacija ištyrė de
vynis' daugiausia darbininkų 
gyvenamus miesto blokus; su
rado, kad 56 , procentai ir pu
sė yra visiški bedarbiai. Toks 
bedarbių 'nuošimtis pasirodė 
iš ‘ aplankytų 419 šeimynų. 
Bent penktadaliui iš tų, kurie 
dar kiek dirba, nukapota al
gos iki 5b proefentų. * 56 šei
mynos turėjo atsisakyti nuo 
apdraudos (insurance) ; 42
šeimynos išpardavė įvairius 
daiktelius, kad nusipirkt duo
nos.

Mašinistai Atmeta Laimėji
mą be Unijos

, not * to be consumed on

JOSEPH EHRLICJL 
442 Lorimer Street, 

Brooklyn, N

the

. that License Num-
A3988 has peen issued to the 

and wine at retail 
Alcoholic Beverage 

«». ird Avenue, Brook
lyn, N. Y,, not! to be doisumed on the pre-

IRVING LILLIEN, 
7923 Third Avenue, 

Brooklyn,

NOTICE
ber N.Y. 

undersigned 
under section 75 of the 
Control Law, at 7923 Wi 
L . “ .
mises.

18 hereby given 
z.::::
to sell beer

N.

Nužudyti 4 Valdžios Liudi
ninkai Prieš Gengės Vadą

NEW YORK. — Federale 
Valdžia traukia tieson Waxey 
Gprdoną^ vadą alkoholio ir 
opiumo šmugelninkų. Nuo to 
laiko, kad prieš jį byla užves
ta, liko nužudyti jau keturi 
Gordono agentai. Mat, Gor
don sužinojo, kad jie galės 
teisme būt valdžios liudinin
kais, prieš jį. Jis gi yra trau
kiamas teisman tik už tai, kad 
nežinok ėjo valdžiai taksų 
nuo. savo šmugelio ir raketo 
beirtų^ t) .už kriminales pik- 

valdžia Gordonui 
nfŽkcį nesako.

NEW YORK. — Kelioliko
je siuvamųjų mašinų dirbtu
vių ntreikieriai laimėjo darbo 
valandų sumažinimą iki 44 
vai. per savaitę be uždarbio 
kirtimo. Dar streikuoja 50 
šapų darbininkai. Bosai pri- 
sikalbinėja, kad jie išpildytų 
stręikierių reikalavimus, jeigu 
pastarieji atsisakytų nuo 
Sewing Machine Unijos. Mat, 
ši unija yra dalis revoliucinės 
Metalistų Unijos. Darbinin
kai su pasipiktinimu atmeta 
tokį bosų pasiūlymą. Jie ma
to, kad tik revoliucinės unijos 
vadovybėje tegalima sėkmin
gai kovoti ir laimėti.

Didėja ir Pigėja “Labor 
Defender”

'4 gristi Bravoro 
Eksplozijoj

BROOKLYN. — Trys 
binin^ai ir inspektorius 
sužeisti per amonijos eksplozi
ją Mitchellio bravore, Bond 
ir Fourth Sts., pirmadienį va
kare. Nuostolių pasidarė 
$100,000.

Ploščią Darbininkai už 
Darbą Nuo Savaitės -

dar- 
tapo

lie- 
De- 

iflhder”, org'a’nas T^rp'. Darb. 
Apsigyni mo, nupiginamas 
nuo 10 iki 5 centų; tuo pa
čiu laiku jis padidinamas ke
turiais puslapiais, žurnalu- 
kas gausingai paveiksluotas 
vaizdais iš darb. judėjimo ir 
kovų. Verta kiekvienam skai
tyti.

Ir Saulė Kartais Kenkia

tes del Tom Mooney kolektos, 
tai viską priduokite. Taip pat 
kurie neužsimokėjote kuopai 
duoklių. • malonėkite tuojaus 
užsimokėti.

Organizatorius

PARSIDUODA saldainių krautuvė.
Parduosime greit ir už pigiai, nes 

važiuojame į Europą. 856 Grand 
Sreet, Brooklyn, N. Y.

(156-161)

PAJIEŠKO.JIMAI

8YKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykitel 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. T.

IŠRANDA VOJIMAI PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau savo vyro Antano Gri

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

(155-157)

Laisvė Gaunama ant JOY4S STOKES

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirin,kimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847
1 ................   i ' ' """"

<♦>

<♦>

<♦>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

<♦>

□O
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graboiro
Pennsylvania ir New J«r

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

FOTOGRAFAS 
fiinoml pranešu savo koatume- 
riams, kad perkaliau savo fitudij 

naujon vietor 
po nu me r i i 
512 Marion St 
kampas Broad 
way, Chaunce. 
Street stoti 
Brooklyn, N. T

Naujoj vieto, 
studija daui 
teriau frengU 
todėl paveiksli 
padaromi ku< 
puikiąusL

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadwaj 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-8467

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Telephone Stftgg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

, (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St.
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

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

Sergančią Vyrą ir Mok 
Chroniškos

NEW. YORK.
tiną balsavimą vietinės mote
riškų ploščių (klokmeikerių) 
siuvėjų unijos nariai 4,742 
balsais prieš 2,440 pasisakė 
prieš darbą nuo kavalkų, o 
už darbą nuo savaičių. Sa
vaitiniam darbui priešinasi 
bosai ir tokie “socialistiniai” 
vadai, kaip Dubinsky. Eili
niai klokmeikeriai labiau link
sta prii bendro fronto kovų 
išvien su revoliucine Siuvėjų 
Unija.

Per visu o-

Nekaltai Apdaužė ir Arešta
vo Negrą Redaktorių

NEW YORK.
nio naktį policija užpuolė, su
mušė ir areštavo Cyril Brigg- 
są, negrą redaktorių revoliuci
nio negrų savaitraščio “Har
lem Liberator.” Mulkiškai 
dabar jį kaltina už “betvar
kės” darymą. Teismas bus 
šiandien.! Briggsą gina Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas.

Penktadie-

Renais-

SUMIŠIMAS TEATRE DEL 
ŽODŽIO “FAIT.”

NEW YORK.
sance teatre pirmadienį susi
mušė du vyrai. Kas tai suri
ko, “fait” (muštynės)! Ki
tiems pasigirdo “fajer” (gais
ras) ; tad ir pradėjo vieni per 
kitus verstis laukan. Keli ta-* 
j)o sužeisti besigrūdžiant.

BROOKLYN. — Greenpoin-, 
to ligoninės daktaras Charles Į 
F. Pabst, odos ligų specialis-1 
tas, duoda kelis perspėjimus 
kas link tiesioginių saulės i 
spindulių. Kai kuriems žmo
nėms nuo to odą išberia įky- ( 
riais pučkais, jeigu maudoma-1 
si su tokiais “siutais,” kad i 
daug nuogumo palieka. Tokie ' 
apdegimai saule būna pavo- 
jingi; perilgai būnant ant sau
lės su nepridengta galva, 
plaukai pasidaro trapūs ir sus
kyla." Daugelis žmonių, kuo
met daugiau gauna tiesioginių 
saulės spindulių, praranda 
smagumą, pasidaro kaip ir li
goniais. Dr. Pabšt sako’ kad 
saulės spinduliai yfd reikalin
gi, bet: jų gali būti žmogui ir 
perdaug. Norint nusifudinti, 
geriau dažnai ant saulės pa
būti po truputį, negu vienu sy
kiu perilgai.

JAUNUOLIS SUMUŠĖ 
AUGŠTUMOS REKORDĄ

BROOKLYN. — Jaunuolis 
Al. K. Hall liepos 2 d. su Ba- 
vo orlaiviu iškilo 16,800 pė
dų, augštyn.^ Tai aųgščiau- 
sias iš visų jaunuolių pasiek
tas rekordas.

$6,500,000 LONG ISLAND 
VIEŠKELIAMS

LONG ISLAND. — Esą už
tikrinta, kad Jungtinių Vals
tijų valdžia , ’ paskolins $6,- 
5.00,000 nutiesimui naujų vieš
kelių Long Islande.;

Užtikrinu, mano pa 
tarnavimas bus atatinka 
oriausias i* už prieinamų 
kainą Nuliūdimo valan 
doje, prašau kreiptis prri 
manės sek M n Ai n :ritrw4n

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir chronitkaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

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

Ligos Gydomi
šiandien ateik 

te delei savo sve 
katos ištyrimo, 
jums bus išaiškii 
ta, kaip jūs fizB 
kai stovite.

Odos. Nušašeji 
mai, Nervų Ligo: 
Abel nas Silpn
inąs, Skilvio ža 
nų ’in Mišlaž 
nfcs "Ligos, Nei

įdegimas bei Reumatiški Nesvei 
mai. ; ■ ; ■ • ' ’ • - V

Kvėpuojamųjų Kanalų ir KP ' 
gos yra sėkmingai1 gydomos 
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrime 
boratoriniai Tyrimai, Serumi 
čiepų Įšmirkštimai. , 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. 21NS
110 East 16 ST. N. Y
Tarp 4tl| Avė. ir Irving Place 

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

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. 1
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NEW FEATURES EVERY DAY
IN THE

DAILY WORKER
CĖNTRAL ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY,

DAILY WORKER 
50 East 13th St.

New York, N. Y.
Please enter my subscription for year (months).

I enclose $ in payment.

NAME.

ADDRESS

CITY STATE

SUBSCRIPTION RATES
In Manhattan and Bronx, N. Y.; 1 Yr.—$9; Six Months—$5;

3 Months—$3; One Month—$1
Elsewhere in U. S. A.: 1 Yr.—-$6; 6 Months—$3.50; Three Months

—$2; One Month—75c. t
SPECIAL SATURDAY EDITION—$1.50 per year.

INC

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

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

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MATHEW P- SALLAS 
(BIEL.fi USKAS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALlQ, IR iš ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. ’ DUODAM' GRAŽIAjviETĄ^ SAVQ*; 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' I M ; i

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KŲOGERIAUSIAI PĄTARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKT\. MŪSQ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street j »
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dien, sefedoms ir subatom 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS

Nu
NEDALIOMIS

10 iki 12 vai. ii ryto Kampas E. 28rd S'

BIEL.fi



