
4

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Liepos (July) 7 d., 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XVTelephone Stagg 2-3878No. 158

Liepos mėnesio “Current His
tory” žurnale, Yale universite
to perdėtinis (dean), E. S. Fur- 
niss, rašo apie diplomatinius ry
šius Jungtinių Valstijų su So
vietų Sąjunga. Furniss sako, 
kad “negalima tikėtis gerų re
zultatų iš ekonominių ir taikos
konferencijų, jei šalis, kaip kad 
Sovietų Sąjunga, nebus įleista į 
šias diskusijas.”

Tai tiesa, kad negali būti “ge
rų rezultatų”, kuomet šešta da
lis pasaulio :r milionai žmonių, 
jai.., (£.. Sąjungai) pritariančių,

KRISLAI
Taiką”.

Kalba, kad Reikia. 
“Lygybės Principas”. 
Roosevėlto “Taika”.

Rašo KAIMYNAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salią, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N ę p r a laimėsite, lik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasaulį I

Sovietu Spauda Apie 
Pasirašytas Sutartis

vauja.

Kitas labai svarbus faktorius 
tai yra tas, kad kitaip pradeda 
kalbėti universitetų inteligentai- 1 
profesoriai. Bet jie kalba, kad 
reikia taip kalbėti. Tas pats 
Yale universiteto žmogus išreiš-! 
kia reikalą pripažinti Sovietų 
Sąjungą ir sako:

“Judėjimas už pripažinimą 
sustiprėjo. Atsižvelgiant į da
bartinę padėtį, tai pačių Jung
tinių Valstijų reikalai verčia jas 
turėti reikalus su Sovietų Są
junga.” Aišku, kad kapitalisti
nį svietą ekonominiai reikalai 
verčia turėti reikalus su Sovie
tais. *

MASKVA.—“Izviestija” 
ir “Pravda” plačiai rašo 
apie Sovietų Sąjungos pa
sirašytą naują sutartį su 
k a i m y ninėmis valstybė
mis. Sovietų spauda nu
rodo, jog tai didelis atsie- 
kimas delei taikos. Iš ant
ros pusės, sako “Izviesti
ja” ir “Pravda”, imperia
listų konferencijos Gene- 
voje ir Londone dar dau
giau paaštrino santikius 
ir padidino naujo karo 
pavojų.

Išgelbėjo 32 Žmones

VERGUOS IR ALKIO ALGOS AMERIKOS 
AUDIMO PRAMONES DARBININKAMS

I ■I

WASHINGTON. — Taip 
[vadinamas viešas tardymas 
del audimo pramonės pasi
baigė. Industrinio Atstaty- 

| mo Akto administratorius 
ponas Johnson dabar ruošia 
raportą del prezidento Roo
sevelto užgyrimo. Johnso- 

' nas pasiūlysiąs, kad audė- 
I jam būtų mokama nuo $12 
iki $13 savaitėje algos. O 
darbo savaitė būsianti iš 40 
valandų. Bet tas, žinoma, 
dar neužtikrina, kad darbi-

ninkas turės progą apskri
tus metus išdirbti ir gauti

gaus tik savaitę laiko dirbti 
ir turės su šeimyna pragy
venti iš tų $12.

Tuo tarpu produktų kai
nos nuolatos kyla. Jau da
bar visos kainos nepapras
tai pakilę. Bet Roosevelto 
valdžia privers darbininką 
ir su šeimyna pragyventi iš 
dvylikos ar trylikos dolerių!

Tūkstančiai Žūsta Pietų 
Amerikos Kare \ ,

LA PAZ, Bolivija, -r- 
Valdžia raportuoja, kad 
kruvinas karas su Para- 
guajum tebeina visu pa
siutimu. Bolivijos armija 
paėmus du uostu. Mūšiai 
buvę labai kruvini. Juose 
žuvę tūkstančiai kareivių.

Gi iš Paraguajaus sosti
nės pranešama, kad Boli
vijos armija tapo atmuš
ta ir užmušta virš tūks- 
įtančio bolivų.

Sudegė Trys Žmonės

DAR SKIRS $77,000,000 KARINIAMS , 
REIKALAMS; ROOSEVELTO VALDŽIA 
• RENGIA KRAŠTA PRIE SKERDYNES

WASHINGTON. — Kari
nio laivyno sekretorius po
nas Swanson sako, kad jis 
kreipsis prie prezidento Ro
osevelto ir reikalaus paskir
ti iš viešųjų darbų fondo 
$77,000,000 delei pataisy
mo ir pagerinimo esa
mų karinių laivų. O Roo- 
seveltas jau yra paskyręs 
$238,000,000 delei budavoji- 
mo 32 naujų karinių laivų.

Nėra abejonės; kad jis iš
pildys ir šitą naują.savo se-, 
kretoriaus reikalavimą. Juk 
Swanson, kaipo kabineto, ųa- 
rys, kalba su leidimu Roose
velto.

Vadinasi, karo reikalams 
bus tuoj aus išleista $315,- 
000,000! Tai vis vardan 
National Industrial Recove
ry Act! >

tautų 
kaipo

stoja

Tie patys kapitalistai, kalbė
dami už pripažinimą Sovietų 
Sąjungos, taip pat pasako tei
sybę, “jog reikia pripažinti, kad 
Sovietų Sąjunga tarpe 
vaidina vyriausią rolę, 

‘ veiklus taikos agentas.” 
j Taip, Sovietų Sąjunga
už taiką. Bet tai dar nereiškia, 
kad jinaii neturi būti prisiren
gus apsiginti. Tarpe komuniz
mo ir kapitalizmo karas nėra iš- 
vengtinas. Komunizmo stiprė- 
jhLas-^reišUa -kapitalizmo silp
nėjimą. ; ;

f i , • ■ Į
Butkus • sekamai rašė apie 

bendrą frontą del bedarbių šel
pimo: “Vienok bus kas kita, jei
gu bendrą frontą sudarys srio- 
vės (komunistai, socialistai, tau
tininkai, katalikai). Toks ben
dras frontas remsis lygybės 
principu, visos prisidėjusios 
sriovės turės lygią atstovybę, 
lygias teises ir pareigas.' ’

“Lygybės principas”. Su kuo? 
Su socialfašistais, tautininkais 
ir klerikalais! Su griežtųjų 
darbininkų priešų partijomis! 
Ir kam tas “lygybės principas?” 
Rodos, čia kalbama apie bendrą 
frontą del bedarbių, prieš fašiz- 
mąr^oks bendras frontas rei
kalingas darbininkams, bet ne 
liętuviškai buržuazijai. Ar But
kus mano, kad lietuviška bur- 
iuazija eis kovoti su bedarbiais, 
Kuomet juos bedarbė neliečia?

Šitas “lygybės principas” ati- 
sngia paskutinę Butkaus-Prū- 

seikos renegatizmo gėdą. Be to, 
šitas jų gaziętos pareiškimas 
parado, kad tie žmonės neturi 
nei logiško supratimo apie dar
bininkų bendrą frontą. ;

Darbininkų bendras frontas 
galimas tik nuo organizacijų, 
ai yra, darbininkų, kuriuos

YONKERS, N. Y.—Lie- 
pos 5 d. po num. 128 Pali
sade Ave. kilo gaisras ir bu
vo apsupęs 32 vyrų, moterų 
ir vaikų. Laimė, kad grei
tai pribuvo ugniagesiai, ir 
visus išgelbėjo. Vienas pa
liegėlis sučiuptas ir išneštas 
iš degančios lovos.

Sprogo Bomba ir Su
draskė Tris Vaikus

Lietuvoje
Pranešama, kad birželio 

19 d. “ties Pažaisliu smėly
nuose bežaisdami vaikai ra
do bombą. Bombą trys iš 
jų ėmė visaip vartyti, kali
nėti ir galop daužyti akme
niu. Daužoma bomba spro
go ir tris vaikus sudraskė. 
Jų kūno dalys buvo rastos 
nuneštos už 30 metrų... 
Sprogimas buvo toks smar
kus, kad net sudrebino visą 
apielinkę. Sudraskytųjų vai
kų tėvai yra paprasti dar
bininkai iš Žemutinių Ama
lių kaimo.”

Katalikų Centro Partija 
Pati Likviduojasi

BERLYN.—Katalikų Cen
tro Partija išleido oficialį 
pareiškimą, kad jinai likvi
duojasi, pakrinka, nes nau
joj situacijoj partijos vei
kimas esąs nereikalingas. 
Pranėšnfte Sakoma, kad tas 
likvidavimas atliekamas su

endr© froiįto klausimai palie-1 Hitlerio' leidimu. Patys sa- 
a, kurie' gali laimėti, eidami į vo partiją likviduodami, kle- 
ndrą frontą. | rikalų vadai tikisi apsaugo

ti nuo konfiskavimo, tos par
tijos turtus, kurie dabar 
teks vadams.

' C? 5 t-H——

“Current History”, už liepos 
lėnesį, įtalpino atvaizdą, kuris 
odo, kaip prezidentas Roosevel- 
as sulaiko militarizmo kūjį, ku
ls kala sekančiam karui gink
is. Bet nieko Šiame kapitalis- ■ 

tų žurnale nėra pasakyta, kad 
tas pats Booseveltas pasirašė 
bilių dar^visai nesenai, kuriuo 
Galioja valdžią budavoti 32 mi- 

irinius laivus.
Tai veidmainystė 1 Kariniai 
vąi budavojama iš to fondo, 

!š neva skiriamas bedarbės 
ikinimui.Ai O kalba už tai- 
lusiginkląvimą, bet darbais 

ojasi. Tokia impėrialis- 
ika! ,

Vėl Streikuoja
Pranešama iš Haverhill, 

Mass., kad ten vėl išėjo į 
streiką septyni šimtai čeve- 
rykų darbininkų. Jie pro
testuoja prieš bosų neišpil- 
dytną prižadėjimo pakelti 
algas. Tas prižadėjimas ta
po padarytas laike kovo 
mėnesio streiko. Bosai dar
bininkus apgavo.

ŽMOGŽUDYS OLŠAUSKAS PALAIDOTAS KAIPO 
KUNIGAS IR GAL BUS PAKELTAS 1 ŠVENTUS

ka-
ra-

su

Kauno “Rytą$” smulkme- 
niškiau praneša apie nužu
dymą praloto Olšausko. Sa
ko, kad jis nušautas iš 
riško šautuvo. Toliau 
šo:

“Šūvis pataikė į širdį,
žeirfč plaučius ir išnešė net 
šonkaulio dalį. Iš viso bu
vo paleistas tik vienas šūvis. 
Šūviui pasigirdus, Olšaus
kas iššoko iš vežimo ir be są
monės sukrito vietoje. Ten 
netrukus ir mirė. Su juo 
važiavęs berniukas, baisiau
siai persigandęs, ėmė šauk
ti pagelbos ir j ieškoti žmo
nių. Buvo tuoj pranešta

Darbėnų ir Kretingos polici
joms, kurios ėmė tyrinėti 
įvykį ir apsupo mišką.” ?

Bet nužudytojas iki šiol 
dar nesugautas. Gi žmog
žudys Olšauskas, užmušėjas 
savo meilužės, pasak “Ry
to”, “bus . palaidotas ' kaip 
kunigas.”' Ir buvo taip pa
laidotas. Šis kriminalistas 
kunigų ir davatkų dabar 
stačiai šventinamas. “Ry
tas” sako: “Taip nuo žmog
žudžio rankos krito žila
plaukis senosios kartos vei
kėjas, kuris buvo padaręs 
nemaža gero ir savo kraš
tui atnešęs naudos/’

WAPELLA, Kanada. — 
Už septynių mylių, nuo čia 
užsidegė farma ir sudegė 
trys žmonės—du vaikai ir 
tėvas. Tėvas žuvo bandy
damas išgelbėti vaikus, ku
rie gulėjo lovoje ant antro 
augšto.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Imperialistai 

nesusitaiko delei uždarymo 
ekonominės konferencijos. 
Franci jos atstovai griežtai 
reikalauja uždarymo, o Am
erikos priešingi,
stovinti “viduryje.” 
manoma, kad greitai 
ferencija pakriks.

LAIMĖJIMAS BEDARB. KONVENCIJOJ
COLUMBUS, Ohio.—Lie

pos 1-2 dd. čionai įvyko 
Ohio valstijos bedarbių ly
gų konvencija. Tos lygos 
yra reformistinėj vadovybė
je. Tačiaus kairysis spar
nas ir čia laimėjo. Konven
cija pasisakė už bendrą

Sovietai ir Lietuva Pa
sirašė Naują Sutartį

Chiniečiai Pameta Krik
ščionybę ir Misionierius

Sunaikino Vergiškus 
Kontraktus ir Laimėjo

frontą su bedarbių tarybom, 
iuž organizavimą visų bedar
bių organizacijų vienos fe
deracijos. Taip pat užgyrė 
Darbininkų Bedarbės Ap- 
draudos Bilių, kuris tapo 
priimtas nacionalio alkanų
jų maršavimo. : ' (

Aidoblistai Užpuolė Re* 
voliucinius Unijistus

3

Užsienio Misijų Tyrinėji
mo pirmininkas Scott rapor
tuoja, kad chiniečiai, kurie 
buvo atversti prie krikščio
nybės, jos dabar išsižada. 
Jis sako, kad buvo apskaito
ma, jog Chinijoje jau buvo 
padaryta net 400,000 krikš
čionių, bet šiandien beliko 
apie 350,000. Sako, kad nuo

MUSKEGON, Mich. — 
Čionai valdžia buvo įvedus 
bjaurią vergijos kontraktų 
sistemą, kur kiekvienas be
darbis turėdavo pasirašyti. 
Tame kontrakte darbinin
kas turi pasižadėt leisti sa- 

! vo namus kratyti, ir jeigu 
5°>0°0.iki J5.000 išsižadėjo | a darb tai turf ati. 
knkscionybes. i, .._ l duoti valdžiai 15 nuos. savo 

algos, jeigu jis gauna dau- 
Sustreikavo Verstino< .. . . >; pos. Bet bedarbiai sukilo

Darbo Darbininkai
ROCHESTER, N. Y. — 

Liepos 5 d. čionai paskelbė 
streiką penki tūkstančiai 
bedarbių, kuriem buvo duo
tas laikinas pašalpos darbas. 
Darbininkai sukilo prieš 
Ubagiškas algas^ Jiems te
mokama po 35 centus už va
landą. Jie reikalauja algų 
pakėlimo.

prieš šitą vergiją. Jie at
laikė susirinkimą prie mies
to svetainės; tuos kontrak
tus viešai •; sudAskė ir pri
vertė miesto majorą tą visą 
sistemą panaikinti.

NOTICE TO YOUTH

Kapos Algas Smulkiems 
Valdžios Tarnautojams

JERSEY CITY, N. J. — 
Miesto direktoriai praneša, 
kad visiems tarnautojams 
(smulkiems valdininkams) 
algos bus nukapotos nuo 20 
iki 35 nuoš.t Miesto valdžia 
negalinti išsimokėti.

'The English Section! 
shall come out in Satur-’ 
day’s edition of this week. 
This was due to certain 
changes in the editorial 
staff and the National* 
Youth' Conference. ' To
morrow’s English section 
will contain all interesting 
things of the conference 
including the- resolution, 
proposals, picture' of the 
delegates etc? ■ a> 
Editor of English* Section

....... '

Anglija 
Bet 

kon-

L O N D ON.—Dar vienas 
Sovietų Sąjungos diplomati
jos laimėjimas už taiką. Lie
pos 5 d. čionai Sovietų am
basadoj tapo pasirašyta 
nauja taikos sutartis tarpe 

? auto- Lietuvos ir Sovietų Sąjun- 
mobilium įvažiavo į stulpą gos. Tai tokia pat sutartis, 
ir ant vietos užsimušė.

Riverhead.—Patrik 
her, 40 metų amžiaus,

Ma-

( Columbia, S. C.—Keturi 
baltveidžiai paėmė ir nulin-j 
čiavo Norris Bendy, negrą, 
30 metų amžiaus.

Long Beach, Calif. — Lie
pos 6 d. buvo jaučiamas ga
na smarkus žemės drebėji
mas. Viena moteriškė mi
rė nuo išsigandimo.

Newark, N. J. — Rastas 
užmuštas pavogtam auto- 
mobiliuje John Liotta, pieno 
išvežioto jas. žmogžudys ne
suimtas.

Albany, N. Y.—Viršutinė
je dalyj New Yorko valsti
jos daugely j vietų pritrūko 
vandens. Labai t reikia lie
taus. . .

Martinsville, Ill. •— Penkį 
ginkluoti banditai apiplėšė 
State banką ir pasiėmė 
$4,000.

Stockholm1, Švedija. — Po 
Komunistų Partijos vadovy
be eina* skaitlingi masiniai 
darbininkų s u š i r i n kimai 
prieš, socialburžuazinę val
džią. Bedarbiai reikalauja 
žmoniško pragyvenimo.

Englishtown^ bj. J. — De
ki nesveikatos pasikorė po
nia Anna Hnatt, 55 metų.

kokią pora dienų atgal So
vietai pasirašė su Lenkija, 
Rumunija, Estonija ir t. t.

Dar Trys Tūkstančiai 
Mezgėjų Išėjo j Streiką

NEW ORLEANS, La. — 
Liepos 4 d. grupė aidoblis- 
tų (narių I.W.W.), viso 17, 
apsiginklavę švininėmis pai- 
pomis ir kitokiais instru
mentais, padarė užpuolimą 
ant Jūrininkų Industrinės 
Unijos raštinės, 239 Deca
tur St. Penki unijistai bu
vo tuo laiku raštinėj ir visi 
tapo bjauriai sumušti. Ai- 
doblistai virto bjauriais re
akcionieriais ir verda kerštu 
prieš revoliucinę uniją, kuri 
čionai energingai organi
zuoja jūrininkus.

READING, Pa. — Trys 
tūkstančiai Berkshire Knit
ting dirbtuvės mezgėjų iš
ėjo į streiką liepos 5 d. O 
pirmiau šiame mieste stfėi- 
kavo penki tūkstančiai mez
gėjų. Tuo būdu dabar ko
vos lauke randasi aštuoni 
tūkstančiai darbininkų. De
rybos tarpe darbdavių ir re- 
formistinės unijos vadų pa
kriko.

Bando Suvienyt Bažnyčias
V A TIKANO MIESTAS. 

Pranešama, kad del sustip
rinimo katalikų bažnyčios 
biznio popiežius Pius XI de
da visas pastangas, idant 
susivienyti su anglikonų 
bažnyčia. Popiežius turįs 
pasiuntęs AnglijOn savo at
stovus vesti derybas 
vienybės.

delei

Smetoninis Fašistas 
Sugautas Vagystėje

KAUNAS. — Tapo 
tuotas radiofono buhalteris
—kasininkas L. Linkevičius. 
Jam primetamas išeikvoji
mas 30,000 litų.

ares-

i

Atmeta Slaptas Derybas
TOKYO. — Japonija ir 

Mandžurija norėjo, kad de
rybos su Sovietais delei ry
tinio chinų gelžkelio būtų 
vedamos didžiausioj slapty
bėj. Bet Sovietų atstovybė 
visą derybų eigą paskelbė 
viešai. Jinai atmeta slaptą 
diplomatiją ir nori, kad liau
dis žinotų tokių derybų tik
slus. .' ‘ ' 1

Mirė Drg. Kanišauskas
Iš Pittsburgho gavome 

sekamą telegramą:
“Draugas K a n i š auskas, 

sužeistas, mirė liepos 5T d. 
Jis buvo narys Komunistų 
Partijos, Literatūros Drau
gijos ir AugšČiausios Prie
glaudos. Bus palaidotas lie
pos 8 d., 1 vai. dieną, Lietu
vių kapinėse, Westview, Pa. 
Randasi pašarvotas po num. 
214 Sagamore St. Draugai 
ir draugės kviečiami visi da
lyvauti šermenyse ir paly
dėti drg. Kanišauską į ka
pines.”

■
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Praėjus Pusei Mėty Antrojo 
Penkmečio

A'Įh.h • 'ii —■ —   —i— • ' ; ’ ; i ■> • t ' .

1 Šių metų pirmasis pusmetis Sovietų Sąjungai buvo ne-^ 
paprastai svarbus. Tai pirmasis pusmetis Antrojo Pen- 
kėrių Metų Plano. Pirmasis Penkerių Metų Planas/ ’ku
ris buvo pabaigtas į keturis mėtus, paliko darbininkų 
respubliką ypatingoj padėtyj: pristatyta'daugybė fabri
kų, milžiniškų dįdžiokų, kurių, tačiaus, tik dalis pilnai 
gerai dirbo; sukolektyvizuota apie 70 nuoš. valstiečių į 
kolektyvus, kurių darbas buvo nesusitvarkęs, o tūlose 
vietose—apverktinoj padėtyj. Pradžia metų pradėta gan 
painiose sąlygose.

Priešų spauda, atsimenam, rašė, būk Pirmasis Penke
rių Metų Planas “yra fiasko,” būk Sovietų Sąjungos pra
monė nedirbsianti, kaip turėtų dirbti, būk kolektyvai ne
susitvarkysią, kaip turėtų susitvarkyti. Visokių melų ir 
niekų ji pasiuntė Sovietų Sąjungos antrašu.

Taigi įdomu, kas ir kaip per pirmąjį Antrojo Penkerių< 
Motų Plano pusmetį buvo nuveikta. Sovietų vyriausybė 
numatė trūkumus ir jų priežastis. Todėl ji griebėsi už 
nepaprastai smarkaus darbo pertvarkyti, kur pertvar
kymas buvo reikalingas, tam tikras darbo sritis ir taisyti, 
kur taisymas buvo reikalingas, visus dalykus. Dėka tam, 
šiandien net Sovietų priešai (New York “Times” už lie
pos 3 dieną) pripažįsta, kad “galima net tas pasakyti, jog 
kolektyvių ūkių problema yra išspręsta josios pamati
niuose klausimuose.”

Kolektyviai ūkiai jau gerokai susitvarkė ir pavasario 
sėja parodė, kad žemės kolektyvizacijos ir apdirbimo 
klatisimas jau išspręstas teigiamon kolektyvams pusėn.

Pamatinė pramonė savo programą išpildė su kaupu. 
Darbo našumas, sakoma, padidėjęs net 10 nuoš. šiuo 
tarpu geležies gamyba siekia 21-22 tūkstančių tonų į die
ną;1 palyginti su 14-15 tūkst. tonų pereitais metais. Pą- 

• našta proporcija pakilo irplieno gamyba. Tas pats gali
ma 'pasakyti ir apie anglį ir kitas sunkiosios pramonės 
šakas.

Gęležinkeliai, tiesa, savo programos neišpildė, tačiaus,“ 
kaip pažymi New Yorko “Times” korespondentas Mask
voje, greta traukinių judėjimo gerinimo, kad ir nespar- 
taus, šiandien veikia 100,000 motorinių trokų, kurie ne
paprastai daug reiškia Sovietų Sąjungos transportacijai!

Automobilių ir traktorių fabrikai-—visi viršija pasu 
brėžtą savo gamybos programą!’

.Prie transportacijos klausimo išrišimo reikia priskai- 
tyti nepaprastai didelį dalyką—Leningrado-Baltųjų Jūrų 
Kanalą—kuris tapo užbaigtas kasti. Šis kanalas yra il
gesnis už Panamos Kanalą ir komercine svarba jis, sako
ma, greitu laiku lenktyniuos su Suezo arba Panamos ka
nalais. Reikia atsiminti, kad iki šiol iš Leningrado laivai 
į Baltąją Jūrą turėdavo plaukti aplink Skandinavijos 
Pussąlį, kam reikėdavo labai daug laiko.

Kadangi šitie metai Sovietų Sąjungoje buvo, galima 
sakyti, paskirti susitvarkymui pramonės ir kolektyvų, o 
taipgi pakėlimui darbo našumo ir pagerinimui gaminių 
kokybės, tai tenka pasakyti, jog pirmasis pusmetis įro
do pilną Sovietų pasisekimą savo pasibrėžtuose tik
sluose.

.Tolydžio duodama smūgiai ir tiems trūkumams ir 
z šiurkštumams, kurie dar vis pasireiškia Sovietų Sąjun
gos darbo žmonių gyvenime; trūkumams, kurie yra cariz
mo ir buržuazijos palikti ir kuriuos darbininkų klasė, va
dovaujama bolševikų partijos, pasirįžo išravėti su šak-

/Ir tas viskas dedasi Sovietų Sąjungoj, kuomet visam 
kąpįjtalistiniam pasaulyj krizis tebeaštrėja ir darbo žmo
nių, j^venimas vis sunkėja!

nizacijų bendro fronto kon
ferencijos draugas A. Ta- 
raška, konferencijos šauki
mo komiteto sekretorius, 
paduodamas į spaudą kon
ferencijos < tarimus ir rezo
liucijas, padarė pakeitimą 
rezoliucijoj bendro fronto 
klaųsiniė. Rezoliucijos pa
matinė. prasmė tačiaus pa
siliko ta pati.

• .Sklokos atstovas , Butkus 
plataus' bendro fronto ko- 
mitėto posėdžiuose -ir* per 
s’aVd organą' “Naująją1 Ga- 
dyųę’ | pradėjo pasiketi, būk' 
komunistai, tiksliai. tą re
zoliuciją “suklastavę”. Par 
vadinęs bendrą frontą “šei- 
nėkatarinka”, “Naujosios 
Gadynės No. 25 jis sako:

“Balandžio 30 d. Brooklyne 
įvyko lietuvių centrabiurių su
šaukta konferencija. Konfe- 
rencijon buvo kviesta ir joje 
dalyvavo, apart trejeto kitų or
ganizacijų, ir LDD kuopų at
stovai.” Konferencija priėmė 
bendro fronto klausimu rezo
liuciją, kurioje, tarp kitko, sa
koma : bendrą frontą reikia pa
daryti tikrai masiniu, “įtrau
kiant į jį visas srioves” ir tt.

Delegatai dar nespėjo nei 
raportuoti savo organizacijom 
konferencijos tarimus, o cen- 
trabiuriai jau suklastavo' rezo
liuciją, pakeisdami žodžius 
“įtraukiant į jį visas srioves” 
žodžiais—‘‘įtraukiant į jį vi
sas lietuvių darbininkų orgą-> 
nizacijas, ’ neatsižvelgiant į 

'' sriov’es.1”' ' 1 ' 1 
r.. i. . ’ I

Reiškia, Butkus priešin
gas traukimui visų, lietuvių 
darbininkių ‘ organizacijų į 
bendrą frontą, neatsižvel
giant į srioves. Jis pirmoj 
vietoj stato srioves.

. Jis bando įrodinėti, būk ir 
konferencijos priimtoj rė

voj amas ne iš lietuvių dar
bininkų organizacijų, bet iš 
srioyių. Jis tą patį kartojo 
ir komiteto posėdžiuose. Tuo 
pačiu sykiu jis sako, būk ir 
k o n f e r e nei jos rezoliucija 
nieko nekalba apie trauki
mą į bendrą frontą organi
zacijas, o kalba tik apie 
srioves. : ( i ,

Originale Konferencijos 
Rezoliucija

Kadangi konferencijoj1 re
zoliucijų kėniisija, (kurioj ir 
pats Butkus .buv(o,) paišeliu 
parašė tūlas . rezoliucijas ir 
rengiant jas į .spaudą reikė
jo perrašyti, tai drg. Taraš- 
ka, kaipo konferencijos se
kretorius, jas perrašė, ir da
lį rezoliucijos bendro fron
to klausimu perredagavo, 
kad rezoliucija būtų aiškes
nė lietuviams darbininkams: 
bet jis tai darė visai neturė
damas minty, jokio suklasta
vimo. Ir ta originale rezo
liucija visai kitaip skamba, 
negu Butkus aiškina. Štai 
kaip originaliai ta rezoliu
cija skamba:
Rezoliucija Bendro Fronto 

Reikalu
- ,f I

Ši konferencija atsišaukia į 
visas lietuvių darbininkų orga
nizacijas vienytis į bendrą 
frontą ir' padaryti tą frontą 
tikrai masiniu, įtraukiant į vie
ningas koVas1 visas lietuvių 
darbininkų srioves pagrindu 
konkrečių klausimų, kaip pav.:

Kova už bedarbių ir socialų 
apdraudą;

. ? '? 1 j '

Sutartina, kova už ūmią pa
šalpą bedarbiams;

Prieš bedarbių evikcijas;
Prieš fašizmą. »

Taigi, kur čia tas rezoliu-

♦TUO pačiu žygiu Sovietai padarė nepaprastų laimėjimų 
ir ūžrubežineje politikoje. Aišku kiekvienam, kad So
vietų Sąjungos užrubežinė politika—yra taikos politika. 
Darbininkų valdomas kraštas yra pasirengęs Išlaikyti 
taiką visais būdais, kad galėjus ramiai gerinti darbo 
žmonių gyvenimą ir pasekmingai budavoti socializmą. 
Kiekviena valanda, kiekviena diena, kiekviena savaitė ir
mėnūo, praleistas taikoj, Sovietam yra nepaprastai svar- 
bhi'f aktorium, kadangi per tą laiką išdygsta nauja dirb
tuvė, naujas fabrikas, pagaminama daugiau mašinų, dau
giau gyvenimui reikmenų.
y jos politikos laikydamasi, Sovietų Sąjunga ir daro vis- 

kų/kad išlaikius taiką. Tos politikos laikantis, beje, So
vietam ir sekasi užrubežinėje politikoj. Štai Londono 
'kditferencijoj d. Litvinovas Sovietų Sąjungos varde pasi
rašė su arti desėtku kraštų nepuolimo sutartis, arba pa
naujino seniau padarytas sutartis, šių skaičiuje įeina ir 
Lietuva.

zoliucijoj bendro fronto rei
kale pirmoj vietoj statoma 
sriovės, o ne lietuviu darbi
ninkų organizacijos.

“Naujojoj Gadynėj” jisai 
toliaus sako:

žmonės, kuriem dar neaiškūs 
centrabiurių manevrai, gali 
įsivaizduoti, kad pakeitimas 
žodžio “sriovės” žodžiu “or
ganizacijos” turi menką reikš
mę. Ištikrųjų gi toks pakei
timas stačiai nuneigia princi
pinę rezoliucijos pusę.

Jeigu kviėgi bendran fron- 
tan ne srioves, bet • organiza
cijas, kuomet yra jau buvus 
konferencija ir sudaryta pra
dinis komitetas, tuomet bend
ras frontas reikš tiktai tiek: 
“Ateikite pas mus, o mes 
jums pasakysime kas dalyti.” 
Vienok' bus kas kita, jeigu 
bendrą frontą sudarys srioVės 
(komunistai, socialistai, tauti
ninkai, katalikai). Toks bend
ras frontas remsis lygybės 
principu, vjsos prisidėjusios 
sriovės turės lygią atstovybę, 
lygias teises ir pareigas.
Reiškia,' čia Butkus pa- 

briežįančiai sako, kad ben-

cijos “suklastavimas?” Ta
sai • pakeitimas rezoliucijoj, 
kokį padarė drg. Taraška, 
nepakeitė jos pamatinę pras
mę, nenuneigė1 jos principi
nę pusę. Ką ši rezoliucija 
sako? Ar ji sako, kad kon
ferencija atsišaukia į srio
ves? Ši rezoliucija aiškiai 
pasako, kad “konferencija 
atsišaukia į visas lietuvių 
darbininkų o r g a n i zacijas 
vienytis į bendrą frontą.” 
Konferencijoj nebuvo iškel
ta ta mintis, kad srioves 
reikia statyti augščiau; ne
gu organizacijas. Bet da
bar Butkus, matomai pasi
taręs su kitais- sklokos va
dais, kad. įvesti demoraliza
ciją bendro fronto budavoji- 
me, apverčia konferencijos 
rezoliuciją augštyn kojomis 
ir sako, kad pirmoj vietoj 
reikia statyti srioves, o ne 
organizacijąs>;.,'Jįs‘ sako, jog 
bus ■ hegerai, “jeigu kviesi 
bendran frontan ne srioves, 
bet organižacijas.” Nes, tai

....*..... . ... . .......... .y.i i...... .'Į 

girdi, bus pasakymas:;. “At
eikite pas mus, o'mes jums 
pasakysime kas { daryti.” 
Na, o konferencijos rezoliu
cija kaip tik kvięčia į bend
rą frontą organizacijas (o 
ne srioves),; neatsižvelgiant 
į sriovių -skirtuhią,: !nęs tik 
tokiu būdu geriausia galima 
įtraukti įvairių sriovių dar
bininkus į bendrą frontą.

Koks Skirtumas Tarp 
Sriovių ir Organizacijų 

Bendro Fronto
Butkus, bandydamas “ap

ginti” originalę rezoliuciją 
ir primesdamas kitiems jos 
suklastavimą, pats ją klas- 
tuoja. Jis sako, kad origi- 
nalėj rezoliucijoj pasakyta: 
“įtraukiant' į jį visas srio-? 
ves.” O originalėj rezoliu
cijoj štai kaip, pasakyta: 
įtraukiant į vieningas kovas1 
visas lietuvių darbininkų 
srioves.” Butkus išmeta žo
dį “darbininkų”. Jis, mat, 
augščiau stato srioves, negu 
darbininkus. Prie to jis, iš
kraipydamas r e z o 1 i ucijos 
prasmę, vietoj žodžių “įtrau
kiant į vieningas kovas” 
vartoja žodžius “įtraukiant 
į jį”, reiškia, į bendrą fron
tą. Taip pakeisdamas žo
džius, jis pakeičia ir rezoliu
cijos prasmę.

Na, ir taip apsidirbęs su 
rezoliucija, siūlo sudaryti 
bendrą frontą jš sriovių, o 
ne iš darbininkų organizaci
jų. Ar galima tokį bendrą 
frontą sudaryti? Ne tais 
klausimais, kokiais mes da
bar darome bendrą frontą. 
Mūsų pagrindiniai klausi
mai, ant kurių būdavo j ame: 
bendrą frontą, kaip rezoliu-/ 
ei j 6 j! pažymėta, ’ svarbiausia 
paliečia darbininkų reikalus. 
Nei klebonas, nei joks kitas 
klerikalų sriovės vadas ne
sutiks su darbininkais eitį 
į bendrą frontą ir kovoti už 
tuos reikalavimus; nesutiks 
stoti į tokį bendrą frontą 
nei sandariečių sriovės . va
dai; nesutiks į tokį bendrą 
frontą stoti nei fašistuojan- 
ti tautininkų vadai iš “Vie
nybės.” O reikia žinoti, kad 
būdavo j ant bendrą frontą iš 
sriovių, tai kitaip jo nebūtų 
galima subudavoti, kaip tik 
susitariant su įvairių srio
vių (politinių organizacijų 
bei partijų) vadais.

Taigi tais konkrečiais 
klausimais, kuriuos priėmė 
lietuvių bendro fronto kon
ferencija Brooklyne, negali
ma sudaryti bendro fronto 
išz sriovių.

Bet tais klausimais gali
ma sudaryti bendrą frontą

id i i i"i i< t;
griovęs, jie galį sutikti stoti 
į bendra tpntą.

! Pavyzdžiui, švento Jurgio 
Draugija prisidėjo prie ben
dro'fronto. Nemažai jos 
narių’yra katalikai, prisiri
šę prie bažnyčios. Bet jie 
darbininkai, ir del to jie su
tinka sudaryti bendrą fron
tą kovai už bedarbių reika
lus. Juos galime skaityti 
katalikų sriovės žmonėmis. 
Bet toj organizacijoj taipgi 

■yra ir laisvų pažvalgų dar
bininkų. ’Reiškia, joje yra 
įvairių siąovių darbininkų.
Įtraukimas Įvairių Sriovių 

Darbininkų į Bendrą
' Frontą

• Kuomet mes įtraukiame 
į bėiidrąi1 frbntą tokią orga-
nizaciją, kaip šv. Jurgio 
Draugija, arba kitas savi
šalpos organizacijas, tai tuo 
pačiu sykiu mes įtraukiame 
įvairių- sriovių darbininkus. 
Kaip tik konferencijos pri
imtoji rezoliucija ir sako: 
įtraukti “į vieningas kovas 
visas lietuvių darbininkų 
srioves.” Rezoliucija nesa
ko: “visas srioves,” bet sa
ko: “visas lietuvių darbi-
ninkų srioves.”

Į konferenciją buvo kvie
čiamos visos lietuvių darbi
ninkų organizacijos, neat
sižvelgiant į srioves. Ir 
skloka turėjo progą pri
siųsti savo atstovus nuo sa
vo kuopelių. Turėjo pro
gą prisiųsti atstovus kiek-

“ Su Anglija dalykai ištaisyti. Anglija nuėmė ekonomi
nę blokadą nuo Sovietų prekių, * tuomet Sovietai sutiko 
paliuosuoti du anglus žalotojus, kurie, buvo įkišti1 į kalėji
mą Maskvoje. Su Anglija manoma greitu laiku padaryti 
naują prekybos sutartis. \ •*

I Su Jungtinėmis Valstijomis, menama, greitu laiku bus 
užmegzti normąliški ryšiai. Tolimuose Rytuose Sovie
tai taipgi darbuojasi, ta pačia kryptimi. s ?

Tas viskas Sovietam, trokštantiems taikos, yra labai 
dideliais pliusais. Net kapitalistinė spauda pripažįsta, 
kad, kuomet kapitalistinės šalys, suvažiavę į Londono 
konferenciją, ėdasi, niaujasi ir ruošiasi prie naujo impe
rialistinio karo, tai Sovietai—šienaiijasį, darydami’ vieną 
laimėjimą pcj,kitam!- ' r -

žodžiu, šių metų pirmasis pusmetis Sovietų Sąjungai 
buvo nepaprastai didelių laimėjimų pusmečiu!
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lę. (Kpnfęręnpiją apsvarstė 
ir surado, kad .'geniausias 
būdaš busirišti ‘ JĮ bendrą- 
frontą ir toliąus tą darbį: 
varyti pirmyn, tai iŠren*. 
kant platų komitetą, po vier 
ną ątstovą nuo kiekvienoj 
organizacijos bei kuopos..

Konferencijos tikslas bu
vo įtraukti kiekvieną darbi
ninkų organizuotą grupę, 
kiekvieną, kad ir mažiausią 
darbininkų organizaciją ; į 
aktyvų veikimą ;už bedar
bių reikalus. Ir toje pras
mėje konferencija priėmė 
rezoliuciją, kurioje ragina
ma visos “lįetuvių darbi
ninkų organizacijos vieny
tis į bendrą frontą-'-^-onga* 
nizacijos, o ne sriovės.'

Tik organizacijų pagrin
du geriausia galime suda
ryti lietuvių darbininkų 
bendrą frontą. i

Butkus savo straipsny to
kį bendrą frontą vadina
“šeinekatarinka.” Tas paro
do, kad jam darbininkų 
bendras frontas visai nerū
pi. Jo svarbiausias > tiks
las, tai visaip niekinti ko
munistus.

Bet Brooklyno lietuviams
darbininkams (net ir tiems, 
kuriuos. laikinai suklaidino 
Butkus ir Pruseika) ben
dro fronto klausimas yra 
labai įimtas klausimas, ir
jie dės pastangas nę tik 
jungti savo spėkas tauti
niai, bet taipgi vienytis į 
bendrą kovą ir su kitų tŽu- 

viena lietuvių darbininkų ■ tų darbininkais. * .
organizacija, maža ar dide- ’. : J J. Siurba.
/ ' , j 'r r ~ ” t f 1 • ■ ” 1 t1 ’ * ’ ~ '•

Jau Tik Kelios Dienos Teliko Iki Atidarymui , 
Mass. Valstijos Jaunuoliu hvinimosi Mokykloj 

■ ■ '■ n--*-" A ’« I
Mass, valstijoj mes turime 

keletą didelių chorų ir spor
to grupių, kurių veikimas nė
ra surištas su darbininkų kla
sės judėjimu ir kuriuose pas
tebima didelis trūkumas kla-

WORCESTER, MASS.
DRAUGAI!

Su 9 diena, liepos mokykla 
atsidarys. Komisija ir moky
tojai yra pilnai prisirengę 
prie mokyklos atidarymo ir 
mokinių aprūpinimo. Komi
sija iš savo pusės dėjo pastan
gas, kad mokyklą sutvarkius 
kuo geriausiai. Gavo tinka
mus mokytojus ir mokyklai 
reikalingas knygas ir parūpi
no pakankamai gyvenimui 
vietų iš kolonijų atvykstan
tiems mokiniams.
Mass, ir N. H. Valstijų Drau

gai, Nepraleiskite Šios 
Puikios Progos

Draugai, tai pirmu syk mes 
pradėjome šį rimtą jaunimo 
auklėjimo klausimą vykint gy- 
veniman. ši bus pirmutinė 
jaunuolių lavinimosi mokyklė
lė, kuri supažindins jaunuo
lius su darbininkų klasės par
eigomis.

sinės sąmonės. Gi ši mokyk
lėlė turės meno ir sporto kla
ses, kuriose bus supažindinti 
mokiniai su darbininkų menu, 
sportu ir su tuom, kokią rolę 
menas ir sportas turi lošt dar
bininkų klasės judėjime.

Mūsų apskričių komitetų 
nuomonė yra, kad atskirose 
kolonijose s u o r g a nizavimas 
mokyklų tokia plačia papėde 
negalimas. Todėl, draugai, 
naudokitės proga, siųskite kuo 
daugiausia mokinių į šią mo
kyklą. kuri prasidės liępos? 
July 9 d., Worcester, Mass.

Mokiniai gali važiot tiesiai 
į Olympia Parką arba M. K. 
Sukackienės antrašu, 18 Hill
side St., Worcester, Mass.

M. K- S.

iš lietuvių darbininkų orga
nizacijų, neatsižvelgiant į, 
srioves.

Vitaitis gauna riebią algą
SLA organizacijoj ir už tai 
jis veda propagandą už ^6o- 
sevelto verstino darbo mili- 
tūrines kempes bedarbiams. 
Toks elementas (tautininkų ltai 
sriovės vadas) neiš į-bendrą, dos piknikas įvyks 13 d 
frontą kovoti už bedarbių 
reikalus. Bet visai kas kita1 
yra su SLA kuopomis. Jose 
didžiumoj priklauso darbi
ninkai. Daugelis jų be dar
bo; daugelis jų skursta ir 
vargsta. Kurie dar šiek tiek 
dirba, jų algos nukapotos. 
Perstačius bendro fronto 
sv^bą bile. SLA kuopoj, 
vargiai atsirastų nors vie
nas darbininkas, kuris tam 
priešintųsi. SLA' kuopose 
rasime tautininkų, katalikų 
ir kitokių sriovių darbinin
kų. Bet neatsižvelgiant į

NAUJOSIOS ANGLIJOS DRAUGAI, RENGKUES 
PRIE SPAUDOS PIKNIKO! ■

Draugai ! /
Pagab apskričių komitetų 

[tarimą, darbininkiškos spau-

į mūsų 
pagelba 
būtinai

spaudą; ir 
mūsų dien- 
reijcalųiga.

. rug
pjūčio (August), 1933 m., 
Olympia Parke, W o rcester, 
Mass. Vietinė pikniko rengi
mo komisija ruošiasi sudary-i niką. 
ti nepaprastą programą, ku- ; 
rią paskelbs per spaudą vė
liaus.
Visų ’Naujosios Anglijos Dar
bininkiškos Spaudos Skaityto

jų ir Rėmėjų Pareiga 

Pikniko pasekmingumąs_ 
priklausyąp. draugai, nuo to, 
ant kiek rūpestingai mes prie 
jo prisirengsime.

Krizis ir bedarbė skaudžiai

! atsiliepia 
finansinė 
raščiams 
Todėl, draugai, nelaukime di
dėlių raginimų; uoliai su enei 
gija stokime į dąrbą.

Tuojaus, be atidėliojimo, 
draugai, išrinkite komisiją, 
kuri registruotų skaitytojus ir 
šiaip norinčius važiuoti į pik- 

, Taipgi, draugai, pasis- 
jtengkite surinkti bei atsivežt 
įvairių daiktų laimėjimui.

Dekime, draugai, pastan
gas, padarykime šį pikniKą 
didesniu ir pasekmingesniu i!u 
praeityje buvusius.

M. K. K

Chicago, Ill.—Per liepi 
d. pasaulinę parodą aj 
kė 243,136 žmonės.
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(50 metų nuo jo mirties)
Markse, Komunos tėve, 
pakeliam tau kepures, 
kad pirmas sviedei kovos kulką 
kapitalistui į kaktą.
Tavo pasėtas vasarojus 
jau žydi Sovietų žemėj; 
žydės ir visoj žemėj.

Ir penkinę rengiaus dėti 
Paskutinę štai ant stalo, 
Nors ir šalta jau man daros, 
Kad čia “geimis” prigavingas, 
Mano “draugas” neteisingas.
Vėjais džiaugsmas man nuėjo, 
Penkdešimtkę pralaimėjau. 
“Draugų” mano nebeliko, 
kada likau be skatiko.
Šiaip skalbėjo pats ,sau Jurgis: 
“Koks iš mąnęs žioplas liurbis.”

Rumboniškis.
Bučiuojam tavo grabą;
kariami,- tavo žodžiais šnekam, 
ųes obalsiai tavo didingi 
mums duona kovoj.
žengiam stiprūs
kartuves nuo žemės nutraukt
ir nuo saulės veido debesius nubraukt.

Imperialistinio Karo Invalidas

Žemėj duonai želt, 
saulėn visiem žiūrėt. 
O jei buržujai, 
vietoj duonos, kartuves siūlia, 
ir kalėjimu saulę uždengia, 
tai mes, naujo pasaulio dailydės, 
lydim buržujus j kapus.

A

Rovė dilges Marks, 
sėjo javus broliam. 
Pasaulis nevargs, 
jei mes, Markso vaikai, 
dilges rausime. 
Prižiūrėtą javą 
kirmėlės nesuės.
Skalsi pjūtis 
Komuriai užderės.

1932 m. lapkr. 23 d. 
Kamariskes.

A. Badaitis.

Neilgai
Kur Nemunas plaukia ir Šešupė teka, 
Ten vąrgšus artojus buožės kasdien plaka. 
Nors jie žemę aria ir javus nupjauna, 
Bet vargas juos spausti niekad nepaliauna.

' . Ne sAyo jie dirvas aria ir akėja, I * 
Bet Buožės ir pono, pikto niekadėjo. 
Kurs pono neklauso, buožei nevergauja, 
Klebono rūstybę toks užsitarnauja.

Pragaro gelmėsna jį gyvą pasiunčia t 
•Ir valdžiai fašistų greičiausiai apskundžia. 
Kruviniems budeliams fašistų valdžios 
Nei galo nėr skersti vargšus Lietuvos.

Puotaukit, tironai, neilgos jūs dienos; 
Tai žino kumetis, artojas kiekvienas. 
Neilgai, tironai, kraujuose puotausit:

• Vargdienių jūs teismą greitai susilauksit.
Už kruvinus darbus užmokestį gausit 
Ir kraują biednųjų jūs lakti paliausit.
Bus galas skriaudėjams ir visiems tironams, 
Fašistams ir buožėms, klebonams ir ponams. 

Rumboniškis.

Liurbis
Kaip turiu aš pinigų, 
Oi, kiek būna tų draugų; 
Visi šnekin ir kalbina, 
Vien draugu tik ir vadina. 
Nors kito ir nepažįstu*, 
Bet ir sakyti nedrįstu: 
“Niekad tu man nematytas, 
Kokių vėjų tu užvytas? 
Ir kokių biesų tu nori? 
Juk taip elgtis nepadoru.” 
Bet vėl juokas mane ima, 
Kad s meiliai visi kalbina. 
Mat/ tik “pėdė” vakar buvo. 
Dar kišeniai neprakiuro.
O “draugai ” gerai tai žino, 
Vadin lošti iš “vežimo”: 
“Streitą” vienas tuoj pasiūlo, 
Kits,kreiva akim tik žiūro. 
O čia kitas slimpinėja, 
Porą “daisų” čiupinėja. 
Sako “geimis” jo teisingas; 
Lošia, kas tik išmintingas; 
Mikliais pirštais “daisus” bėrė 
Ir už galvos nusitvėrė, 
Kad iš pirmo pabėrimo 
Jau penkinę kitas ima. 
Miklūs pirštai tik virpėjo, 
Duot penkinės nenorėjo. 
Bet jau tokis padėjimas— 
Kas išlaimi, tas ir ima. 
O aš džiaugsmu nesitveriau, 
Kad penkinę išlaimėjau. 
Taip čia “geimis” prasidėjo; 
Bėrė “daisus”, kas norėjo;

\ V?si barstė, kam tik sekės, 
g?Fukas "erai vedės.

f b"riau prakaituodams, 
Dėjau dolerius dusuodams; 
Vis dar maniau išlaimėt!

(Monologas)
(Užeina ant scenos kareiviška sermėga ap

sirengęs, be kairės rankos ir šlubas eks-karei- 
vi.s ir stovėdamas prieš publiką kalba) : Ger
biamieji draugai ir draugės, kaip matot, aš 
esu be rankos ir šlubas. Ir ar žinot kodėl? 
Ogi todėl, kad 1917 metais aš buvau Ameri
kos imperialistų išvežtas į karą, kaip ameri
konai vadina (rodo su,ranka) “Over there”, 
į Franciją tėvynės ginti. Kokia toji imperia
listų skelbiamoji tėvynė buvo, tai pasakysiu 
vėliau. (šluostosi nosine akis. Ant veido 
matyt pagieža.)

Išvažiuojant mums tada į karą, imperia
listai surengė dideles ceremonijas: griežė ka- 
reivijos muzika, kunigai laimino, užmiršda
mi penktą dievo prisakymą “Neužmušk”; im
perialistų kalbėtojai kalbėjo, žadėdami mums, 
kurie sugrįšim, geras vietas valdžioje ir dau
gybę pinigų. Atrodė, kad mes, sumušę vo
kiečius ir sugrįžę Amerikon, būsim garbina
mi ir užlaikomi, kaip kokie karalaičiai. (Pa
sižiūri į .savo kairį petį, kuris be rankos, ir 
į drapanas.) Tai kokis puikus aš dabar kara
laitis!... Karalaitis be namų ir duonos... 
(Akys pasriuva ašaromis, bet greit nosine 
nusišluosto.)

Franci j on nuvažiavus, sugrūdo mus visus į 
apkasus. Iš apkasų tankiai reikėdavo eiti 
“Over the tėp” artyn prie vokiečių ir šaudyt 
juos. Vokiečiai taipgi nesnaudė, leido į mus 
visokius smirdančius gazus ir šaudė iš ka- 
nuolių, kad net žemė drebėjo. Kai pamanai 
apie “Over the top” ėjimą, tai net visą kūną 
šiurpuliai krečia. Būdavo vokiečių kulkos at- 
lėkdamos žemę airdo ir mums vieniems ran
kas, kitiems kojas, tretiems galvas nuneša, 
bet mes vistiek, pilvus prispaudę prie žemės, 
šliaužiam prie jų ir šaudom juos. Apkasuose 
buvo taipgi labai bloga. Sušuto, pasmirdo 
mūsų kojos ir apsėmė visus įdas. Tada tik 
nustodavom kasytis, draskytis, kada komandą 
išgirsdavom. O kada vokiečiai gazą paleis
davo, tai taip uždusindavo, kad net parpul- 
davom. (Košėja.ir šluostosi nosine lūpas.)

Galų gale, sumušėm vokiečius. Karas pa
sibaigė. Ir mes vieni be rankų, kiti be kojų, 
treti be akių, ketvirti gazų prisigėrę, sugrį
žom atgal į Ameriką. Mūsų sugrįžimo pasi- 
tikimui imperialistai jokių ceremonijų jau 
nerengė, tik sušaukė visus į kariuomenės raš
tines, išdavė “discharge” 
namo. Aš parėjęs namo 
tėvus be darbo, alkanus, 
nų, išėjau j ieškoti darbo.
kur pirmiau dirbau, ir paprašiau darbo. Bo
sas parodė kabančią ant sienos iškabą “No 
help wanted” ir išvarė iš ofiso. Ir taip die
na iš dienos per kelis mėnesius jieškojau dar- 

. bo ir niekur negalėjau gauti. Ir ar žinot, ką aš 
turėjau daryti? Ogi turėjau per dienų die
nas stovėti ant šaligatvio (išsiima iš kiše- 
niaus kepurę ir atkiša prieš publiką) ir at
kišęs kepurę iš praeinančių žmonių maldauti 
almužnos, kad galėčiau maitinti pats save ir 
tėvus. (Ranka dreba. Kepurę dedasi į, ki
šenių ir nosine šluostosi paašarojusias akis.)

Kada mus imperialistai vežė į karą, tai ta
da mes buvom sumulkintL ir nesupratom, kad 
mes važiuojam ne tėvynės ginti, bet kapita
listų kišenius. Taipgi kariaudami nesupratom, 
kad mes skerdžiame ne priešus, bet savo 
draugus, vokiečius darbininkus, kuriuos Vo
kietijos imperialistai pasiuntė kariaut už 
vokiečių kapitalistų reikalus, (šluostosi nuo 
kaktos prakaitą.)

Taigi, draugės ir draugai, o ypač jaunuo
liai! Jūs dabar matot, kad imperialistai su
naikino mano sveikatą ir gyvenimą. Aš da
bar esu niekas daugiau, kaip tik imperialisti
nio karo invalidas. Taigi žiūrėkit, kad ir 
jus imperialista'i nepadarytų tokiais, žiūrė
kit, kad karui iškilus kapitalistai negalėtų jus 
panaudoti, kaip kokius įrankius kariauti už jų 
reikalus; supraskit, kad jūs privalot stoti į 
revoliucinių darbininkų eiles ir po vadovyste 
Komunistų Partijos kariauti prieš kapitaliz
mo. pakol nušluosite jį nuo šio žemės kamuolio. 
(Linkteli‘ir šlubuodamas eina nuo scenos.)

Juškutis.

bilietus ir paleido 
radau savo senu* 
Pabuvęs porą die- 
Nuėjau į dirbtuvę,

Lietuvoj,; nei vienas revoliubioniškas proleta
rinis rašytojas savo kūrybą šiandien, dėl fašis
tų cenzūros, negali parodyti darbo masėm.,Kai 
kurie prieš cenzūrą griebias “lapės protė”: 
duodami šios dienos vaizdą, pažymi, kad kal
bama apie praeitą epochą; įveda ne iš Lietu
vos gyvenimo personažus ir tt. Marksistiško 
literatūrinio žurnalo nėra, kuriame galėtų> 
reikštis revoliucinių proletrašytojų jėgos. Ėjo' 
“Trečias Frontas”. Iš pradžių jis buvo de
mokratiškas bei klerikališkas. Vėliau pasu
ke marksizman. Dėl “Trečio Fronto” kryp-. 
ties kilo konfliktų. Keli trečiafrontininkai 
norėjo, kad “Tr. Fr.” būtų kaip SSSR žur
nalas. Kita oportunistiš 
pakėlė triukšmą. Bet visi oportunf 
nustumti šalin ir “Tr. Fr.” 6 N. žadėjo pasi
rodyti su raudona burna. Fašistai nusigan
do ir konfiskavo.

Krizis. Visuose miestuose pulkai alkanų 
bedarbių. ' Bet už juos užstoti viešos sphudbs 
nebuvo. Griežtesni dirbo tyliai. Jie atsisa
kė dalyvauti liberališkoj, socialdemokratiš- 
koj ir eseriškpj spaudoj. Šit triukšmingu be
darbės metu išeina “Darbas.” šioj knygoj da
lyvauja beveik visi eserai. Ką jie parodė?

Jei dėl fašizmo negalima dirbti revoliuciš- 
kai, tai oportunizmas—gaminti vergiškus da
lykus. šit K. Borutos “apysaka apie paukštį 
buką”. Apysakos turinys—didysis karas ir 
valstiečių vargai. Rodos,—reikėtų džiaugtis 
vaizduojant taip opų dalyką. Deja. Apysa
koj nė žiežirbos revoliucioniškumo. Apysa
kos tipas Bauba—vergas. Jis klupinėja ir 
maldauja. Po karo valstiečiai vargsta be 
namų, gyvena apkasuose, duobėse, o čia dar 
“nepriklausoma” valdžia eksploatuoja valstie
čius licitacijom ir mokesčiais. Boruta įveda 
vergo tipą, Baubą, kuris ne kovoja, bet elge
tiškai maldauja budelius. Ar gali valstiečiai 
taip reaguoti į eksploataciją? Jei valstiečiai 
elgetaus, jie amžinai liks vergais. Tai kodėl 
pas Borutą valstietis ne kovotojas? Į tai atsa
ko rašytojo pasauliožiūra. Autorius, laikydama
sis eserizmo, visuomet kalba savo vardu. Jis 
masei neleidžia veikti, o individuališki jo ti
pai vergiški. Jo reportažines dalykas “Po 
svetimus kalėjimus” perdėm dvokia reakciš- 
kumu. Tai panegirika Ispanijos kalėji
mam. šia proga Boruta kelia į augštybes sin- 
dikalizmą, maksimalizmą, eserizmą ir anar
chizmą. Bet visa tatai proletaram bala! 
Jis nesąmoningai puola bolševizmą ir Sovietų 
Rusiją. “Po svetimus 
nistiškas reportažas.
“Darbo” dalyvis.

Eikim prie Vytauto 
mas Dundelė statė bažnyčią”. Išpradžių Dun- 
delė bučiavo kunigo rankas, bet kunigo ap
gavystė pratrynė akis. Jis lieka bedieviu ir 
į darbininkus rėžia: “Kunigai tik įkalbinėjo 
kaž-kokį Dievą (dievą! A. B.), o ištikrųjų 
jo nėra. Kiekvieną kunigo žodį lydi melas, 
o jo žingsnius—apgavystė”... (76 p.). Bet 
bedieviu ir buržujus gali būti. Nėra nuo
seklaus kovingumo. Jei kuris novelės tipas 
lieka herojum, tai jis turi iš kitų išsiskirti ne 
bedieviškumu (to permaža!), bet griežtu re- 
voliucioniškumu. Tas tipas turi būt ryškus 
savos klasės propagatorius.

Kitoks Montvila eilėraštyj apie bedarbį, kur 
dtsisako nuo vergystės ir “per kalėjimus eina 
išalkęs laimę žemėj sutvert/’ Bet vistik tokie 
poezijoj vaizdai toli ligi marksistiško poeto 
griežtumo. (Nors Montvila savo pasaulio
žiūra ne eseras!). Su poezija pasirodė jauna 
moteris H. Lukauskaitė. Bet turint mažai 
medžiagos, apie ją negalima kalbėti nei 
giamai nei neigiamai.

Iš recenzuotų autorių išsiskiria Kazys 
kubėnas savo skambiom “dalgių brolių 
nom.” Jis savo muzikališka forma primena 
Sovietų Rusijos valstiečių poetą Sergiejų Ese- 
niną. Bet Sergei Esenin savo revoliucijos 
meto poezijos ideologija K. Jakubėną pralen
kia. Jis ne tik, kaip K. Jakubėnas, dainavo 
apie valstiečio nedarbą, bet ir apie Komuną. 
Jakubėnas eseniniškai nešaukia: dieve, dieve. 
(Jis poezijoj dievą nekuomet nemini! Jo po- . 
ezijoj dievo nėra!) Bet, jei Sergei Esenin ne
patenkino didįjį komunistinį kritiką A. Vo-

• ronskį, tai K. Jakubėnas dar daugiau nepa
tenkina. Sergei Esenin pergyveno reakciš- 
kumą, revoliuciškumą ir komunistiškumą. K. 
Jakubėnas eina Esenino kūrybos viduriu — 
valstiečio revoliucijos liepsnoj. Jis toli li
gi to, kad posmuotų apię Marksą, Leni
ną, Komuną, kaip posmavo Sergei Esenin. 
Mat, jis fanatiškai nusistatęs prieš mark
sizmą ir persiėmęs ešerizmu. Jakubėno “dal
gių brolių dainos” galima prilyginti S. Esenino 
“Draugui”, kur tėvas sūnų mokina dainuot 
marseljezą. Gi Jakubėno visa daina lyg mar- 
seljeza. Todėl jis dėl fašistinio režimo buvo 
priverstas pažymėt, kad daina iš 1831 metų
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1 Į lš(MDarbo” dalyvių griežtai išsiskiria An- patdiškimo protestų tiems lei-
■ tanas Laisvydas (Venclova!) su savp novelei dėjams. t Sutikti su tais me- 

“Po auksiniu Italijos dangum.7 Tokia tipo na- r Jais reiškia: būti tų melų-afc- 
Veles gali parašyti tik tikras marksistas. Tai entų proto vergais. • ■

kalėjimus”—antikomu- 
Boruta reakciškiausias

Montvilos novelės “Si-

tei-

Ja- 
dai-

ne smulkiai buržuazinės apysakos “Beržai Vėt
roje.” Mes nustėbom, kad Venclova paklydo 
“Darban.”- Juk organzuojant “Darbui,”*jis bu
vo pasisakęs: “nei vienam iš mūsų su eserais < 
ne po keliu.” (Man laiške—A. B.).- Tai kodėl 
pagaliau Venclova prisidėjo prie eserų “Da'r- 
bo”t Kas privertė? Juk jo. apysakos turinys 
griauną tą, kąJ sako eseras Boruta. Tai kaip 
reaguoti į tokį!faktą? čia atsako, paties Venc-> 
lovos novelė. 'C^ųzūra Viej»!įod^| njpral^ijdpiąj 
Lietuvos fašizmas šėlsta., Bet,viešai prieš fa!-' 
šizmą nepąsisakysi. Venclova ‘Lietuvos aūksi- 
.nį dangų” pavožė po Italijos dangum,- kur 
tas pats despotiškas fašizmas, slaptą* darbi
ninkų veikimaš, budelių persekiojin alij ir šni-j ‘ 
pinėjiniai' kovoš žmones. Novelės ‘reVoliu- 
ciškas ;tiltas Benavente Rinaldi ne lietuvis. 
Tai vis šmugelis prieš ■ čenzūrą, (kad nuduoti 
būk tai kalbama ne1 apie lietuviškus budelius. 
Bet ir taip tenka dangstytis į r lankstytis opor
tunistiškai : vietoj .Ęomupos minėti “Darbinin
kų respubliką,1” vietoj komunizmo—socializ
mą ir t.'t. D& to dalykas išeina paties auto
riaus nucenzūruotaš ir surtakcintas.

Kaip. Venclova apysakoj reaguoja į šios die
nos kapitalizmo plėšiškumą, fašizmo dūkimą, 
darbininkų išnaudojimą ir tt.? Prašom:! Nove
lės turinys—slaptas darbininkų veikimas 
prieš fašizmą. Bet kada aplinkui šnipai, ko
vos kovos žmogui kiekvienu mementu gręsia 
pavojus. Todėl “reikia naudotis laisve, reikia 
kuo greičiausia skubėti.” Taip veikia masėje 
Benavente Rinaldi. “Jis veža slaptų darbinin
kų organizacijų nutarimus, jis veža laiškus, 
kurie bus paskelbti užsienio socialistinėj (ko
munistinėj) spaudoj” (122 p.). Taip vaiz
duojamas Italijos darbininkų veikimas, bet 
taip yra ir Lietuvoj. Darbininkam legalis 
darbas neįmanomas. Komunistai, kaip tas 
Italijos revoliucionierius Benavente Rinaldi, 
slaptai veža revoliucionierių rankraščius už
sienin, o iš ten gabena Lietuvon komunistinę 
literatūrą. Komunistų . veikimas fašistam 
baisus. Fašistinėj Lietuvoj “kalėjimų dygsta 
vis daugiau, darbininkus velka į rūsius”.

Visą šalių imperialistai “rengias proletarus 
nuskandinti kraujo tvane. Venclova paste
bi karo : pavojų: “...-Rengiamas karas.'.. i 
Mus visus varys išžudyti dėl kapitalistų ir 
buržuazijos interesų. Bet mes neisime! (130 
p.) Darbininkai susipras. Jie ginklus atsuks 
į savo pačių naudotojus7 (į25 p.). Nors pro
letarinė kova apmokama laisvės ir gyvybės 
nustojimu, bet kovos darbas artina darbinin
kų laimėjimą. “Revoliucijos ilgai laukti nerei
kės. Proletarui šiandien
(Mūsų pabraukta. A.B.) Todėl jis turi pri
sidėti prie pagreitinimo 
užkurimo. Darbininkai dirbo dieną ir naktį. 
Bet vis tiek skurdas. Todėl jie nuo šiandien 
turi dieną ir naktį kovoti. Nes kitaip, mus 
alkanus, kapitalistai armotom užmigdys amži
nu miegu.

“Juodasis fašizmas turi žūti! Tegyvuoja so
cialistinė (komunistinė) darbininkit respubli
ka”. (Mūsų pabraukta. A.B. 131 p.). Taip 
respubliką sveikino valstiečių poetas bolševi
kas Sergei E.senin. 'Bet kol nebus užgniaužtas 
kapitalizmas, respublika negali gyvuoti. Bur
žuazijos ėdrumą viešpatauti teatlaikys darbi
ninkų Sovietų diktatūra, kaip šiandien 
SSSR.

Venclova vienintelis Lietuvoj rašytojas, 
ris įdomauja komunistinį kritiką. Kitas 
šytojas, kuris dar mus įdomauja, tai 
dauskas. Jį negalima lyginti nei su 
trečiafrontininku. 
dirbti literatūroj, 
praktiškai.

šiandien tokiem 
spaudas. Bet negalima tylėt! Nejau pūdys ta
lentą proletrevoliucinis rašytojas? Nepateisi
nama dėl sąlygų nedirbti kovos darbą. Tik 
oportunistai lenkias po vėju. Revoliucinis ko
munistinis rašytojas turi nuolat dirbti. Jis 
su savo kūryba pasieks ir Ameriką. Penkiuos 
kontinentuos užteks žurnalų! Kovos vietas vi
suomet galima užimti! Mes turim duot nevien 
talentingus dalykus, bet prie talento turime 
daugiau pridėti.' Tik buržuaziniai rašytojai 
duoda savo raštam išsigulėti. Gi revoliucinis 
proletrašytojas turi dirbti jcasdien. Nėra di
desnio nusikaltimo, kaip tylėti tokiose aplinky
bėse. Mes turim atsisakyt taip dirbti, kaip 
mums diktuoja fašistai, socialdemokratai, ese
rai ir kiti visų šventų litanijos dalyviai.

A. Badaitis.
1932 m. lapkričio 18-19 dieną.
P. S. Recenzija parašyta tuoj išėjus Knygai. 

Tik pavėluota prisiųsti komunistų spaudai.
Autorius.

Baltimore j vienas’ iš kąpi-^ 
talistinių didlapių “Baltimorer 
American Sun,” kuris pirmiau , 
daugiausia skleidė visokias’nė-1' 
sąmones ant Sovietų Sąjungos,, 
jau tokių nesąmonių neišdrįs
ta sakyti, kad Sovietų Sąjun
goj žmonės :ba^auJa ba-w 
do ’ priėjo pijie kąnibąlį^ipo;t 1 
i * i \ i ■■ r 11 į * '*4Birželio 18 dienos tilpojil-įj 
gas aprašymas “Sun” reporte
rės, Charmipn Von Wiegand, 
kaįpS. Sąjunga rūpinasi auk
lėjimų kūdikių ir abelnai dar
bininkų gerove. Ji sako, kad 
Sovietų valdžia išleidžia milio,- 
nus>d'oleriŲ > steigimui’ kūdi
kiams užlaikyti įstaigų, ?”jų> 
priežiūrai, jų auklėjimui.'”' JL 
toliau* sako iii , "t >

“Sovietų Sąjunga daugiau, 
negu bent kuri šalis ; pasaulyj,' 
Rūpinasi auklėjimu kūdikių. 
Kas metai išleidžia milionus 
rublių jų užlaikymui, prižiūrė-, 
jimui, mokinimui. Sovietų Są
junga labai greitai aprūpina 
prižiūrėtojais, žaislų, darže
liais, poilsio namais, ‘kempė
mis,’ mokyklomis, klinikomis 
ir ligoninėmis; viskas įrengta 
valdžios ir. užlaikoma, naudai 
jos biedniausių paliečių.”

nėra gyvenimo

revoliucijos gaisro

Jis negalėdamas 
dirba darbininkų

rašytojam Lietuvoj

yra

ku- 
ra- 

Draz- 
vienu 
viešai 
tarpe

nėra

MELAI IR FAKTAI APIE SOVIETUS
Lietuviška fašistų ir social-liūs ant Sovietų Sąjungos. Jie 

fašistų spauda: “Naujienos, 
“Vienyb'.ė,” “Tėvynė 
“Klampynė” i

pralenkia visą kapitalistinę 
ir spaudą melais. Kapitalistinės

kiek virš suminėti laikraščiai. 
Grigaitis, Vitaitis, “Vienybės” 
Valaitis ir Pruseika bando 
įkalbėti savo skaitytojam, kad 
Sovietų Sąjungoj tokis badas, 
kad“ žmogus žmogų ėda, kani
balizmas! Tai bjaurus melas.— uauzuias; lai ujaurus meias.

(Pruseikos ga- spaudos didlapiai jau nebeiš-1Sunku ir suprasti, kaip gali 
zieta) verčia bjauriausius me-1 drįsta tiek daug' melų sėti,skaityti tokį šlamštą kiek tiek

Toliau ji sako, kad kas me*1 
tai gema daugiau kaip 3,500,-’ 

. 000 kūdikių, ir jie visi. yra< 
prižiūrimi. Ji važinėjo po* 
Sovietų Sąjungą ir niekur ne-, 
užtiko, kad vaikai būtiį ne
prižiūrimi, nemokinami; visur 
kultūra, visur mokslas: * 1 •

“Ten visur yra vaikų, bet 
stebėtinai gražiai aprengti ša
lyje, kuri dar biedna fabrikais 
pagaminimui daiktų. :Ašine- 
mačiau nuplyšusio vaiko Mas4 
kvoj, išskyrus kelis < ‘bespti- 
zornus’, (benamius)..” ..... i
• Tie benamiai tai dar vis lie
kanos caristinės Rusijos, kurių 

nevietų valdžia dar vis hepą— 
jėgia surankioti į priežiūroj 
namus.
ma,. ta 
jie taip išauklėti caristinėj 
Rusijoj.
žai beliko. <

Tdliaus reporterė sako, kad 
“Nedarbo dienoj, tai yra,.jkas- 
šeštą dieną (jų sekmadienį), 
tėvai išeina su vaikais pasi
vaikščioti. Daug matysi Rau
donosios Armijos kareivių, ku
rie vedžiojasi vaikučius bul
varais.”

Ji pažymi, kad Sovietų 
mokyklose vaikai yra mokina
mi iš mažų dienų pažinti Le
niną, kaipo Tėvą savo krašto.

Fašistinė ir socialfaŠistinė 
spauda daug kalba apie su
ardymą šeimynos Sovietų Są
jungoj; tai reporterė .Char- 
mion Von Wiegand tvirtai, už
ginčija, kad to nėra, kad tė
vai yra daugiau verčiami >pri
žiūrėti kūdikius. Tiesa, yra 
reikalaujama, kad vaikai bū
tų atiduoti į vaikų priežiūras; 
'bet dėlto šeimynos nėra išar
domos. Persiskyrimų daug 
mažiau, negu bent kurioj k-a1 
pitalistinėj šalyj.'

Reikia pasakyti, kad pasta
ruoju laiku, kuomet bedarbė 
vis eina didyn kapitalistinėse 
šalyse, tai šeimynų gyvenime 

i yra daug daugiau nesantai
kos, ypatingai pas mažiau 
klasiniai susipratusius darbi
ninkus. Kuomet tėvas mažai 
uždirba, o vaikai kad ir jau 
galėtų dirbti, bet niekur, ne
gauna darbo,—tuomet kyla 
barniai ant vaikų, kad jie tin
giniai, nenorį niekur jieškoti- 
darbo. O šiuo laiku jieškoji- 
mas darbo yra beviltis laiko, 
eikvojimas. Iš tų barnių-kyla 
vaidai ir žudynės namuose. Gi 
Sov. S. nėra bedarbės, nė
ra bado* Bet fašistai ir’ so- 
cialfašistai bjauriausius ptfb- 
vus spjaudo ant Sovietų* Są
jungos, kad ten “kanibaliz
mas.” Jeigu jau būtų “kąnį-

(Pabaiga ant*4-to pusi.)'

O kitus kad ir pai- 
jie vėl pabėga, nes

Bet tokių labai ma-

S.



ten

12,

(158-159Į)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas Įvyks 

pirmadienj, 10 d. liepos, 8 vai. va
kare, 995 N. 5th St. Visi choris
tai būkite susirinkime, nes turime 
visą eilę reikalų apsvarstyti. Taip
gi išgirsite raportą iš jaunuolių su
važiavimo.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 10 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, Laisvės Choro svetai
nėje, 59 Park St. Draugai ir drau-

(Pabaiga) Kam kalbėti, kada viskas yra aišku ir be

visuotino krizio ir baisio

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI

MELAI IR FAKTAI APIE SOVIETUS PRANEŠIMAI IŠ KITUR

at-

miestų 
suteikti

'V'tt

RĖMIMĄ “LAISVĖS
IR “VILNIES”

UŽUOJAUTOS REZOLIUCI
JA OHIO MARŠUOJAN- 

TIEMS BEDARBIAMS

pojuhą, ] 
prieš fašizmą, prieš imperia-

yra brutališkai 
i bosų 
mušei- 

visuose

galima, 
išaiški- 

višose 
už Lie-

rei kalus. 
Lietuvos

l lūs reikale budavojimo socia
lizmo. Vienas iš jų judžių 
yra “The Road to Life.”

Wiegand sako, kad ji
lankius vieną iš tų namų neto
li Maskvos, dalyvavus jų te
atre. Teatras įtaisytas labai

Ar rasi bent kurioj kapitalis-1 puikiai, kad kiekvieną praeivį 
tinėj šaly ne tik tokį įvykį, bet įtraukia matyti jį. Kaip na- 
nanašu? Niekur nerasi. Ne .rnas ištaisytas talentingai, taip

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.

/DAISVft Penktadienis, Liepos 7, 19Ketvirtas Puslapis

Taip ir dabar stovėjo Glėbas ir Badinas Jam nieko nereikia. Kas jo gy-
abu, viens link kito šalti. Giliai užsimąs- i YemrHas> ^as Jis, tiktai lasehs šioje mmio-
v. . z-vi-t • j*,, n . IIP. KflTB mm kalnofi Irnrln iriai motn mi_ciusj Glėbą paragino zidkis:

—O tu ką, ar apkurtai? Laikas pradėti. 
Minia rinkosi, sukosi, dainavo. Muzi

kantai sukaitę pūtė į triūbas. Vėliavos siū
bavo ir gražiai nuo vėjo plasnojo. Į minią 
ilgai.ir tvarkiai kalbėjo Badinas. Ar gali
ma viską pakartoti, ką kalbėjo Badinas? 
Jis kalbėjo tą, kas būtinai reikalinga. Apie 
Sovietų valdžią, naują ekonominę politiką, 
atbudavojimą šalies, apie ‘ Leniną ir Rusų 
Komlmistų Partiją, apie darbininkų klasės 
praeitį, kovas ir .ateitį.. Ir štai iapie vietos 
reikalus!.; i . i t I ’

—Praugai, štai viena iš mūsų pergalių 
ekonomijos fronte^-pergalė didelė, labai 
didelė,—tai paleidimas darban cemento mil
žiniško fabriko, tai didelis atsiekimas del 
Sovietų Respublikos. Jūs, draugai, žinote, 
iš ko prasidėjo mūsų darbas. Pavasarį bu
vo organizuotos spėkos ir pirmiausiai pra
dėjome darbą kalnuose. Pirmiausiai dėjo
me pastangas paleisti bremsbergą darban,

’ kad gabentų mums kurą. Kovingi darbi-1 
ninkai, nepaleisdami iš savo rankų kūjus, 
kirvius ir kastuvus, darė žingsnį po žings
nio pirmyn. Ir dabar jau fabrikas atsteig- 
tas ir pradės dirbti. Fabrikas pradės dirb
ti pilnai. Šiandien mes apvaikščiojame ket
virtas sukaktuves mūsų proletarinės revo
liucijos laimėjimo. Ir minėdami sukaktu
ves, mes minime ir mūsų pergalę ekonomi-: 
jos fronte. Kovoje darbininkų klasė iš
auklėta savo vadus ir organizatorius. > Ar
gi darbininkų masės gali užmiršti vardą 
kovotojo, organizatoriaus, buvusio raudo
noje; armijoje vado, pasišventusiai pavedu- 
sio savo gyvenimą revoliucinei kovai ir pro- 
letariąto darbui, argi darbininkai gali už
miršti vardą draugo Glėbo Čumalovo? Ir 
čia.ekonomijos fronte jis tokis jau pat did
vyris,: kaip buvo ir karo fronte...

Toliaus Badino kalbą nebuvo galima gir
dėti. Tartum kalnai griuvo: šaukimas, plo- 
jimaSj sveikinimas, nuo kurio, rodosi, siū
bavo; fabrikas ir kalnai...

Glėbas išbalęs išėjo kalbėti, jis negalėjo 
kalbėti, tik garsiai kelis kartus sušuko ir 
rankomis pamosavo.

—Glėbai, kalbėk, dabar tavo eilė!

je. Kam jam kalbėti, kada visi mato nu
veiktus minių darbus, darbus, kurių inicia
torium buvo jis. Nereikia jam kalbėti, ir 
nėra jo gyvenimo be tos minios...

—Glėbai, kalbėk, kalbėk!
Glėbas dar kartą apsidairė ir lėtai pradė

jo. Jis kalbėjo negarsiai, bet jį girdėjo vi
si, nes klausėsi taip,, kaip gali klausytis 
tįk tokių vadų.

—Draugai, nereikia plėšti liežuvius, bet 
reikia gerai apmąsčius tęsti partijos už
brėžtą darbą. Reikia dirbti, dirbti ir dirbti! 
ŠMr kaip reikia žiūrėti į klausimus. Mes 
turime dirbti išbūdavojimui darbininkiškos

Rezoliucijos, Priimtos ALDLD 15-to Apskričio!
Konferencijoj, Atlaikytoj Birž. 25 i, 1933

UŽ BENDRĄ DARBININKŲ 
FRONTĄ

Bedarbei vis didėjant, ba
das ir skurdas paliečia vis di
desnį ir didesnį skaičių dar
bininkų. Buržuazija vis daro
si žiauresnė. Fašizmas įsiga
li vusur. Bedarbiam pašalpa 
mažinama,- o daugybės bedar
bių, visai negaudami jokios 
pašalpos, kenčia badą ir skur-

Ohio liaudies delegatai, da
bar maršuojanti į Columbus 
išreikalavimui geresnės pašal
pos, socialės bedarbiams ap- 
draudos ir tt 
terorizuojami per Ohio 
valdžios organizuotas 
kų gaujas ir policiją 'Cik) Cv 1 Į.'UkJj Ik 11 V1 Čv J 7 Vi Cl IX iD Ik UI “ J 11 j 7 \7 1 1 V 1J C V V IDllVkJv

dą. Bankieriai ir valdžia at- ! miestuose, per kuriuos delega-
iminėja iš bedarbių ir mažai tai maršavo. 
dirbančių darbininkų namus.

Todėl ALDLD 15 Apskričio 
konferencija griežčiausiai ra
gina visas kuopas kartu su 
kitomis lietuvių darbininkų 
organizacijomis, be skirtumo | 
jų -pažiūrų ir įsitikinimų, sa
vose! kolonijose sušaukti bend
ro fronto konferencijas, ku- 

tvarkos. Mes, mes—visi, kaip vienas. Jei-j šiuose būtų galima suorgani- 
'zuoti visus lietuvius darbinin
kus be skirtumo jų pažiūrų ir 
įsitikinimų į bendrą frontą, j 
kovai už bendrus visų darbi
ninkų reikalus, kovai už ge-

gu jūs mane skaitote didvyriu—tai ir jūs 
visi didvyriai. O jeigu mes nebūsime did
vyriai, jeigu nedirbsime su pasišventimu, 
tai mes visi pražūsime. Draugai, aš saky
siu jums: mes padarysime viską, mes su
tversime naują tvarką, mes suteiksime vi
suomenei viską, ir taip mes tikrai išbudavo-

Nei tų 
darbininkams neleido 
pagelbos maršuotojams.

Todėl ALDLD 15 Apskričio 
konferencija teikia giliausios 
užuojautos terorizuojantiems 
maršuotojams ir pasižada vi- 
visus jų pasiryžimus moraliai 
ir materialiai remti ir grieš- 
čiausiai protestoja prieš Ohio 
valdžios organizuotų mušeikų 
terorą.

UŽ

* BINGHAMTON, N. Y.
9 d. liepos/J. M. Kaminsko girai- 

iteje (Stella Ndw Ireland Road) 
Įvyks Lietusių Darbininkų Susivieni
jimo 6 kuopos piknikas. Pikniko 
vieta šiemet yra žymiai pagerinta— 
šokių platforma yra apdengta sto
gu, ir dėlto, pasitaikius lietui .kas 
vasarą dažnai būna nebebus publi
kai nesmagumo, šiame piknike gros 
International orkestrą kuri labai pa
tenkina kaip suaugusius, taip ir jau
nuolius. Pikniko surengimo komisi
ja rūpinasi draugingu publikos pri- 
emimu-užganedinimu. Dėlto, gali
ma tikėtis gražaus-priimnaus pasi
linksminimo. Girdėta, kad svečių 
žada atvykti ir iš toliau.

Vietos, lietuvių publika nuoširdžiai 
kviečiama skaitlingai atsilankyti. 
Kuopos nariai, visi rokuokime savo 
pareigą dalyvauti piknike!

(158-159)

ges: visi būkite Siame susirinki 
nes turime daug svarbių dalykų 
tarimui ir išgirsime Raportą iš i 
organizacijos suvažiavimp. O kt ,.a 
nesate u^simokeja iią šiuos hietus, 
malonėkite užsimokėti! * ' *

' Sekr. J. Rudzinskas.
(158-159)

NEWARK, N. J.
Piknikas. Rengia Sietyno Cho

ras, Newark, N. J. Sekmadienį 9-tą 
d. liepos (July), 
Lycamare Avė. 
Pradžia 11 'vai. 
nuo Sv. Jurgio 
Avė., 2:00 vai.

ir atgal 30c.
Kviečia Visus Rengėjai.

n ’ (158-169)

1933, Fenske Grove 
Livingston, N. J. 

dieną. Busas išeis 
Svet., New York 
po pietų. Tikietas

jVORCESTER, MASS*
Lawn party rengia Komunistę 

Partijos antra kuopelė, liepos (July/
Olympia Park..

Kviačia Visus Rengėjai.

DETROIT, MICH.
APLA 47-tos kp. mėnesinis < susi

rinkimas bus sekmadienj, 9 d. lie
pos, 2 vai. po pietų. Draugijų sve
tainėj, 3600 W. Wernor Hy. ir 25 
gatvės. Malonėkite visi nariai da
lyvauti susirinkime, nes jau yra su
grįžę delegatai iš seimo, kurie iš
duos raportą šiame susirinkime, ir 
sykiu užsimokėsite savo narines 
duokles.

Sekr. V. A. Norkus.
(157-158)

<(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
’ balizmas,” tai kūdikiai nebū

tų tokie dikti ir sveiki.
Kiekviena motina Sovietų 

r šalyj. turi pilną teisę palikti 
' darb$ kas trys valandos ir ei

ti pavalgydinti savo kūdikį.

esnę pašalpą, prieš algų ka- sįos bedarbės metu išlaikymas 
prieš atėmimą namų, j c] vieįų revoliucinių dienraščių: 
" “*r"~~

sime naują gyvenimą, nors daugelis kris i Hstini karą ir už gynimą So- 
Itoje kovoje. Štai mums reikia daugiau Iviet^. Sąjungos. T$ gah- 
tokių technikų, kaip musų inžinierius > dat.bininku suvienytą fron. 
Kleist, taip, mes tada ir Europą pralenksi-, 
me... Ir tas bus. Bus, jūs mano drau
gai... Tures būti! Mes pradėjome dar
bą; nors daug išlieta mūsų kraujo, bet tas j 
kraujas uždegs visą kapitalistinį pasaulį!! 
Taip, dabar mes stojame kovon ekonomijos 
fronte ir čia mes būsime pergalėtojais! 
Mūsų mokslas, mūsų rankos neišvengiamai 
reikalauja darbo ir tame darbe bus mūsų 
pergalė! Draugai, mes budavojame socia
lizmą, savo proletarinę kultūrą! Draugai, 
pirmyn, prie pergalių!

Vėl tartum kalnas griuvo nuo sveikinan
čių plojimų ir šauksmų. Glėbas, tartum 
per sapną pasiėmė raudoną vėliavą ir tris 
kartus ja sumosavo. Dar garsingiau pa
sveikino minia, užgriovė orkestros. Švilpė 
fabriko sirena,"tratėjo Raudonosios Armi
jas pulke būbnai ir sekė saliutas, papliūpos 
šūvių saliutas. Tartum visa pakalnė ir fa
briko sritis atgijo, dainavo, plojo, sveikino
si, bučiavosi, o raudonos vėliavos, kaip mil
žiniški sparnai, plasnojo, triūbos skambėjo, 
kaip varpai. Proletarai sveikino pirmą 
ekonominę pergalę darbo fronte.

Už LIET. KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ

Šiais metais sukanka 15 me
stų. nuo įsikūrimo Lietuvos Ko
munistų Partijos. L. K. P. šį 
istorini įvykį paminės.

Todėl ALDLD 15 Apskri
tys irgi turi tinkamai jį pa
minėti—visur, kur tik 
surengti prakalbas, 
nant svarbą L. K. P. 
jas vedamose kovose 
tuvos darbininkų 
Mes turime teikti 
draugams material ės ir mora
lės paramos.

Šalin Lietuvos fašistinę val
džią !

Lai gyvuoja Lietuvos Komu
nistų Partija!
Už STIPRINIMĄ J. V. KO

MUNISTŲ PARTIJOS
Partija 

„„„ darbi- 
Tik po joč

panašų? Niekur nerasi. Ne .Bias ištaisytas talentingai, taip 
tik darbininkė moteris nėra Dabs lošimas, kuris pilnas 

. “Visi aprengi- 
vei- 

yra pagaminti pačių 
“bezprizornų,” ir lo-

paliuosuojama valgydinti kū- sveiko juoko.
mai lošėjų, „scenerija ir 

kad darbininkė pagimdo kū- kalai 
dikį jjrie darbo, prie mašinos vaikų

- - - - - - įr šiama jų pačių; tas viskas pa-

dikį, bet daug atsitikimų yra

rato. h O kiek' darbininkų 
darbipįnkių apserga prie dar- 

, bo! Ir tai paliuosavimo ne
gauna; turi išdirbti iki vaka
rui. /.Tai taip kapitalistinėse 
šalysė.

Tuojaus po civilio 
kuomet Sovietai paėmė 
turėjo daugiau kaip du 
nų benamių, pašlaičių 
Dideles datigupos jų tėvai žu
vo irdperialisttrtiam kare. So
vietų Sąjunga ėmėsi už darbo. 
Jrengg natnus tiems našlai
čiams, mokyklas. Daugelis jų 
buvo įpratę užsiimti visokiom 
žulikystėm, vagystėm. Juos 
buvo išmokinus ir įpratinus 
caristinė valdžia. Daugelis 
sakė,, kad iš jų nieko nebus. 
Bet Sovietų valdžia iš* tų be- 
namių “bezprizornų” išauklė
jo mpkytus vyrus ir moteris. 
Ir tai atliko per penkioliką 

* metų. Tie benamiai dabar 
duoda naujus kūrinius, veika-

karo, 
galią, 
milio- 
vaikų.

gaminta nuo 12 iki 17 metų 
amžiaus berniukų.” Didžiumą 
publikos taipgi sudaro -vaikai.

Ar mes rasime kur 
kapitalistinėse šalyse taip auk
lėjant, mokinant vaikus, kad 
ir paties kapitalizmo naudai? 
Nerasime niekur. Amerikoj 
yra labai daug vaikam patai
sos namų. Bet tie nartiaii yra 
kalėjimas. Ten 
auga

nors

vaikai ne
laisvai, bet jie pildo 

“pabūtą,” uždėtą kapitalisti
nio teisdario. Išėję iš tos pa
taisos namų, jie vėl neturi kur 
dėtis, 'neturi prieglaudos. Jie 
turi vėl užsiimti tokiu pat dar
bu, kokį dirbo pirmiau. Į 
juos žiūri nekurie žmonės, 
kaipo į prasikaltėlius, draugi
jos nenaudėlius, o ne kaipo 
auką kapitalistinės sistemos.

Gi Sovietų Sąjungoj skir
tingai žiūri, ne kaip į niekam 
netikusius sutvėrimus, bet kaip

,į auką buvusio kapitalizmo. 
Sovietų valdžia juos mokina 
ir turi šiandieną vaisius.

Toliau Wiegand sako, kad 
Sovietai dar tuomi nepasiten
kina; jie steigia namus poil-. 
šio nesveikiem vaikam; juos 
ten maitina geriausiu maistu 
ir geriausią priežiūrą duoda.

Caro laikais Rusija buvo 
didžiausia bemokslė visoj Eu- ’ 
ropoj. Sovietų valdžia tatai 
išgyvendino per 15 metų. Be- 
raštystė liko faktinai panai
kinta. šiais metais jau <lap- 
ko daugiau dvidešimt milionų 
vaikų tik pradinę mokyklą. 
Dabar ir "mažas vaikas jau 
moka rašyti ir skaityti. O 
tie vaikai, kurie žaidžia dar
želiuose, jie irgi mokinasi nau
jos tvarkos. Jie nevartoja 
kapitalistinių zabovų. Jie tu
ri savotiškus žaidimus: trak
torius, lokomotyvus, aeropla
nus, Raudonosios Armijos ka
reivius. Jaunuosius Komunis
tus, automobilius, kolektyvi 
ūkį ir gyvulius. Visi tie žais
lai yra gražiausia padaryti, 
taip kad vaizduoja gyvą gyve
nimą. Vienoj vietoj vaikai 
kolektyviai budavojo Dniep- 
rostrojaus užtvanką iš medi
nių blokų, kitoj vietoj—trak- 
torių. Vaikai myli naujus 
žaislus ir vartoja juos. Jie 
žino, kad jie išmoks, kaip pa- 
budavoti naujas užtvankas, ’ 
naujus traktoriuj. Laikas pa
sakys, kokiuos naujus žmones 
išauklės Sovietų valdžia,—sa
ko report. Wiegand.

Jei Sovietuose būtų nors 
bent kurioj šalies dalyj tokis

J. V. Komunistų 
yra vadas kovingojo 
ninku judėjimo, 
vadovybe darbininkai 
kovoti šį bei tą iš valdančio
sios klasės. Amerikos dar
bininkų klasė tik po Kom. 
Partijos vadovybe galutinai 
pasiliuosuos iš kapitalistų ver
gijos.

Todėl mes raginame kiek
vieną ALDLD kovingąjį narį 
ir narę stoti į Komunistų 
Partiją ir stiprinti ją.

Lai gyvuoja J. V. Komunis
tų Partija!

“Laisvės” ir “Vilnies” yra di
delis ir nelengvas darbas; 
ypatingai dienraščio “Vilnies” 
ekonominė padėtis yra sunki. 
Abudu dienraščiai lošia labai 
svarbią rolę, šviesdami lietu
vius darbininkus; veda kovą 
prieš lietuvišką' buržuaziją ir 
renegatus, organizuoja darbi
ninkus kovai už pašalpą ir ap 
drauda bedarbiams, prieš al
gų kapojimą, už Sovietų Są
jungą. prieš naują imperialis
tinį karą.

To del ALDLD 15 apskričio 
konferencija ragina kuopas ir 
visus narius dirbti su didžiau
siu pasišventimu savo koloni
jose del “Laisvės” ir “ViL 
nies,” kad gauti kuo daugiau- 

1 šiai joms naujų skaitytojų ir 
pasistengti iškolektuoti iš vi
sų senų skaitytojų, kad nenu
stoti nei vieno. Kiekviena AL 
DLD kuopa turi palaikyti nuo
latinius literatūros komitetus 
ir prižiūrėti, kad jie būtų vei
klūs; stengtis ir finansiniai 
paremti mūsų dienraščius.

Rezoliucijų Kom.:
Magde Valentukoniene, 
Jonas Kasparavičius, 
J. N. Simans.
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badas, kokį skelbia socialfa- 
šištai ir fašistai, tai kapitalis
tiniai didlapiai didžiausiais 
antgalviais spausdintų ir die
na iš dienos užsipildytų to
kiais raštais. Bet kapitalisti
nė spauda dabar to nedaro. 
Ji žino, kad tai būtų bergž
džias darbas. Bet užtai tą 
bergždžią darbą atlieka 
cialfašistai ir fhšistai.

Kapitalistinė spauda ne tik 
aprašo, bet ir įdeda paveiks
lus Sovietų šalies motinų 
kūdikių.
dikti. Jei 
pitalistihė 
tų. Tas 
suniekšėję 
čiai ir kt.
resnio ir negalima tikėtis. Bet 
tik reikia stebėtis, kad dalis 
žmonių skaito tuos jų šlamš
tus ir tiki tam, nors daugelis 
numetė skaitę tuos socialfa- 
šistų, ;ar ' fašistų šlamštus, o 
dalis jų dar numes.

Darbininkai turėtų skaity
ti darbininkų spaudą, 
teisingai paduoda 
Sovietus, kaip tai 
“Laisvę”.

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos ekstra susi

rinkimas yra šaukiamas 8 d. July, 7 
vai. vakare, 995 N. 5th St.

Visos draugės yra kviečiamos at
silankyti ant šio susirinkimo, šia
me susirinkime dalyvaus LDSA 
Centro sekretorė drg. S. Sasnauskie
nė ii’ Kom. Partijos 3-čio distrikto 
atstovas Bus diskusuojama svar
biausi šių dienų klausimai ir sustip
rinimas mūsų organizacijos, išdirbi- 
mas planų, kaip galima būtų ge
riausia prieiti prie Phila. gyvenan
čių pašalinių moterų. Centro sekre
torė p/ulčs mums šiuos klausymus 
svarstyti ir praneš kaip kitos ko
lonijos tuos klausimus pasekmingiau 
vykina gyvenimam Taigi visos drau
gės atsilankykite ant šio susirinki
mo ir stengkitės kuodaugiausia at
sivesti pašalinių moterų darbininkių.

Valdyba. • (158-159)

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS
> *

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

so-

ir 
Jie sveiki, gražūs ir 
badas būtų, tai ka- 
spauda to nedary- 
parodo, kaip yra 

Grigaičiai, Vitai- 
Nuo jų nieko ge-

PHILADELPHIA, PA. ’
July, 9-tą d. LDSA li-ta kuopa 

rengia labai smagų su pamargini- 
inais draugišką išvažiavimą Burh- 
olm Parke. Suaugusiems ir jauni
mui bus smagių žaislų, laimėjimų, 
gardžių valgių ir gėrimų. Taip pat 
šiame išvažiavime turėsime ir sve
čių iš Brooklyn, N. Y. LDSA Centro 
sekret. drg. S. Sasnaukienė, kuri jau 1 
daug pervažiavo apskričių ir pa- . 
sirengusi aplankyti mūsų apskričio 
kuopas. * ■

Draugai ir draugės, darbininkai, I 
meldžiame kuoskaitlingiausia atsi- ' 
lankyti ant šio mūsų išvažiavimo, 
kuris visus pilniausiai patenkins. ,

Kviečia Komisija. (158-159)

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

kuri 
žinias apie 
“Vilnį ir

EASTON, PA.
Gražus piknikas liepos 

9, 1933 Hacketts, Parke. 
ALDLD 13 kuopa, Easton Pa. 
džia 11 vai. ryte, 
zika delei šokių taipgi užkandžių ir 
gėrimų. Visi kviečiami dalyvaut. 
Užtikrinam,—gražų laiką turėsite,

Pikniko Komisija.
(158-159)

(July) 
Rengia 

Pra- 
Bus puiki' mu-

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

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

į

M. Ž.
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PINIGŲ PADIRBĖJAI
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Nušovė 4 Policislus

pas

3 
4

metų, 
staiga 
liepos

jo jų suvaldyti. Tik atsiųs
ta valstijos nacionalė gvar
dija pagalinus sukilėlius nu
malšino.

Savininkas ir Manadžeris 
P. M. GARRISON

Ave.
ir So-

buvo 
dau- 

i ar- c

vNUŠAUTAS KRAUTUVĖJ.

' J s

NEW YORK. —
Parko ežero rado į

PASMAUGTAS KŪDIKIS 
PARKE

BROOKLYN. — TrečiadieJ 
nį tapo areštuoti du vyrai ir , 
dvi j^ioterys, kaip falšyvų po
pierinių pinigų dirbėjai bei 
skleidėjai.

Brooksville, Fla. — Tooke' 
Lake kalėjimo kempėje su
kilo kaliniai. Per 24 valan-1 
das kalėjimo sargai negalė-■ • • i i i • ri~5 • i i •

DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 

. kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su _ naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
i ---------

* Andrius Ilgūnas, 39
370 Hooper St., mirė 
dirbtuvėj besiūdamas
4 d. Bus palaidotas liepos 8 
d. šv. .Trejybės kapinėse.
doja graborius J. Garšva.

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo. N. Y.

SOVIETŲ 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

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Penktadienis, Liepos 7, 1933

Johan Biuchner

DIETINES ŽINIOS
D

i
yra

Mat, • pas amatininkus

Bubnį,

Buivydas liko išrinktu į Board 
of Directors.

Vice-pirmininku išrinktas J. 
Ambrozaitis 182 balsais prieš 
Stanaitį 76; užrašų sekr. liko

kas metai
yra prie se-

Amalgameitų Kriaučių 54 unijos taisyklas 
Lokaio Nepaprasto-

Susirinkimo

Penktas Puslapis

Apie Kovą su Provokacija 
ir Šnipavimu

terys gaiiria mažiau•' už Vylrą, 
neatsakė. Veikiąusiai “labai 
sunkus” klausimas. Gal būt, 
kad Amalgameitų unijos vir
šininkai “nepajėgs” panaikin
ti šią diskriminaciją taip, kaip 
nepajėgia sutvarkyti kitų da
lykų savo organizacijoj.

54-to Lokalo Koresp.,
K. Nečiunskas-

Mokyklos Viršininkų
Rinkimuose Žuvo 8

(Tąsa)
Kompartijų kova su įmonių šnipavimu 

yra nepakankama. Galima duot šioj 
t prasmėj daugybę charakteringų pavyz

džių. Nesenai Čecho-Slovakijos Bohemi
joj atsirado vienoj įmonėj tūlas Janas. 
Jis iš karto įėjo į darbininkų tarpą, ak
tyviai dalyvavo streikuose. Po vieno to--- 
kio streiko 300 žmonių buvo paliuosuota, 
kaip kartas išmetė labiau aktyvius revo
liucinius darbininkus. Draugai susigrie- 

’ bė, pradėjo jieškoti išdaviko, žvilgterėjo 
4 į Jano butą, ir rado pas jį medžiagą, iške

liančią jį aikštėn kaip provokatorių. Jį 
privertė pasišalint iš įmonės, nepaskelbę, 
vienok, apie jį žinių spaudoj, nepraves- 
dami politinės kampanijos ir nemobili
zuodami prieš jį darbininkų. Tas Janas 
tuo jaus persikėlė į Šiaurės Bohemijos į 
kitas įmones ir ten padarė tą pat istori
ją. Antru kart jis buvo iškeltas aikštėn 
-,u atsitiktinai, kuomet atvažiavo iš tos 

etos draugas, kur jis save jau “pa
de?’
Štai šis bejėgiškumas, kurį parodė šiam 
sitikime komunistai įmonėse, labai pa
pingas. Ypatingai jis pavojingas da- 

•, .kuomet buržuazija visom priemo
li stengiasi būtinai užkirst komunis- 

ins kelią į įmones, pasiremiant tame 
lonių šnipavimo sistema. Svarbiausia 
>munistų užduotis—išdirbt visą eilę 
•iemonių kovai su įmonių šnipavimu. 

r/>munistai nesustiprins įmonių kuope- 
4, nesustiprins jose savo įtakos, jeigu 
sugebės įtraukt darbininkų mases į ko- 
su šnipavimu.

?irmas klausimas, kuris čia iškyla, yra 
ne, kaip komunistas turi vest darbą 
onėse. Eilėj legalių šalių komunistai 

šiol dar mano, kad jie neturi teisės
*bt įmonėse nelegaliai. Būk tai jie^ne-.
• slėptis. Kuomet vienam komunistui 
ancijoj pasiūlė pasislėpt nuo gręsian- 

) jam arešto, jis atsakydamas pareiš- 
;:-aš ne bailes, jei aš turiu būt areštuo- 
s, aš nesislėpsiu. Galima duot ir kitą 
ngvo atsinešimo ir nerūpestingumo pa- 
zzdį pas komunistus. Vienoj šaly 1 
,usio Kompartija patalpino savo organe 
^sveikinimą su naujais metais, kuriame 
uvo adresai ir vardai visų partijos kuo- 
31ių. Tokiu būdu policijai į rankas bu- 
> paduotas pilnas kuopelių sąrašas. 
Kovoj su įmonių šnipavimu pirmu ko- 

lunistų uždaviniu tur būt teisingas neįe
itus darbo pastatymas. Žymioj legalių

Kompartijų dalyj, nekalbant apie nelega- 
les partijas, sąstatas keičiasi labai smar
kiai. Į partiją įeina nuolat nauji žmonės. 
Viso pasaulio žvalgybininkai, pirmiau 
negu leist darban naujoką, organizuoja 
jam mokyklas, mokina jį priešo strategi
jos ir taktikos, jei reikia, organizuoja w 
dargi “marksistinius” kursus. O kuomet 
ateina į komunistų partiją jaunas 18-19 
metų darbininkas, neturintis revoliucinio 
darbo patyrimo, kaipgi galima iš jo rei
kalaut, kad jis be jokio pasirengimo ge
rai vestų konspiratyvį darbų, kadd.neda
rytų neatsargių žingsnių.

Kompartijos privalo gerai pastatyt in
struktavimą ir organizuot savo nariams 
kursus apie pastatymą nelegalaus darbo 
įmonėse. Jos turi savo įmonių laikraš
čiuose aprašyt visus atidengtus šnipavi
mo atsitikimus įmonėse tam, kad perspė
ti savo sąstatą nuo pravirtimų. Kiek
vieną paliuosavimą, kuris įvyksta įmo
nėj, reikalinga ištirt išeinant iš jį iššau
kusių priežasčių. Turi būt išleista specia
li, visiškai populiari literatūra prieš šni- 
pavimą įmonėse, išdėstant kovos priemo
nes su tuo piktu. Ir, žinoma, pačia radi
kale priemone kovoj su įmonių šnipavi
mu, kaip ir prieš visas likusias šnipavi
mo ir provokacijos rūšis, buvo ir pasilie-' 
ka pastatytas masinis darbas, kurio, de
ja, komunistai iki šio laiko neišvysto, 
o taip gi mokėjimas sujungt legalų ir 
nelegalų darbą. Jei komunistams pa
siseka, prie tinkamai išvystyto masinio 
darbo$ mobilizuot viešą darbininkų nuo
monę prieš įmonių šnipavimu, samdytojų 
ir socialfašistinių prieplakų organizuotą, 
pakelt prieš jubs pasipiktinimo darbinin
kų masių bangą, tai visai, įmonių šnipa
vimo sistemai bus suduotas griežtas smū
gis.

IV KOVOS SU PROVOKACIJA 
PRIEMONĖS

Už Sistemačią Kovą su Provokacija
Daugelis komunistų kovą su provoka

cija persistato sau tiktai represinių prie
monių formoj link išdavikų ir šnipų. Tas 
iš pat šaknų neteisinga. Būtina eilė pri
ruošiamo pobūdžio priemonių, paraduo
jančių provokacijos ir išdavystės vysty
mąsi. Čia turi būt kovos su provokacija 
svarbumas.

(Bus daugiau)

ir klasiniai 
nusistatęs už darbininkus. Ta- 
čiaus Linkus nebuvo lokalo 
žymesnėse įstaigose, kaip tai 
pildomosios tarybos nariu bei 
šiaip žymesnę vietą nebuvo 
užėmęs, todėl nebuvo kriau- 
čiam tiek žinomas, kaipo ak- 
tyvią^ 
yra tokia logikaj kad nėišbu- 
vai tam tikro laiko gizeliu, ne
būsi geras amatininkas. Bet 
kriaušiai tokią psichologiją 
turėtų keisti taip greitai ir 
lanksčiai, kaip greitai keičia
si švarkų mados. Prisilaiky
mas senų, nudėvėtų tradicijų 
neša blėdį organizacijai.

Taipgi turėtų keisti savo nu
sistatymą ir tie kriaušiai,, ku
riem yra progų pasiekti loka
lo viršūnes. Nemanykit, kad 
jūs perdaug aktyviški esat, ir 
bijot, kad perdaug nepersi- 
dirbtumėt. Faktai reikalauja 
ko kito—daugiau pasidarbavi
mo!

Į Board of Directors nomi- 
ir

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Delegato Rinkimas

lietuvius kriaučius 
taisyiklės, kad dęlega-
/ y its gali būti du me- 

iau, bet 1 ' -
imas, tai
ato, išbuvusio vienus 
įdedamą naujas kan- 
c leidžiama balsuoti 
ir naują kandidatą, 
lisykliųl istorijoj ne

sitikimo, kad išbuvęs 
as viepus metus negau
tos išbūti dar vienus ir 
mius tos tarnystės me- 
(adangi išbuvęs metus 
u turi,progos gauti sau 

jų, ta/f ir 30 dieną bir- 
ajmėjo rinkimus sena- 
ėgatas A. Bubnis 223 
prieš A. Linkų, gavu-1 

alsą.,' A. Linkų statė į 
J vietą lygieČiai, kai- nuoti: J. Buivydas, lygietis 
•ai tinkamą tai vietai. B. Menderis, sąjungietis (ra- 
<uį moka visą kriau- telnmkas) ; balsavimo pasėk

oj ir anglų kalbą var- mes: J. Buivydas gavo balsų 
.-ai, ir supranta gerai 221, B. Menderis 55 balsų. J.

Lj gų Perais Už
terštos Maudyklos

WEST LIBERTY, Ky. — 
Čionai įvyko kruvini moky
klos trustistų rinkimai. Tar
pe įvairių buržuazinių frak
cijų ir grafterių ėjo smar
kios lenktynės ir iškilo ap
šaudymai. Nužudyta aštuo- 
ni žmonės.

Brooksville, Fla. —Dar vis 
nenumalšinbi Tooke Lake 
kalėjimo įnamiai. Atsiųsta 
skaitlinga nacionalės gvar
dijos armija, bet nepajėgia 
kalėjimo paimti. Rengiasi 

' atidaryti užnį . iš kamuolių,

NEW YORK. — Visoj apie- 
linkėje maudyklos, kurias tik 
galima pasiekti už penktuką, 
yra užterštos. Jas užteršia 
“sursais” iš miesto suplau
kianti nešvarumai, taip pat ir 
atmatos, kurias miestas ver- j 
šia į vandenį. Tuose nešva- i 
rūmuose yra pilna perų tokių | kad privertus kalinius p&si-
ligų, kaip karštinės, pavojin
gų vidujines ausies įdegimų, 
skilvio ligų, akių, gerkles įde
gimų ir kitokių.

Dabar, kai sustreikavo 
Brooklyne darbininkai krema- 
torijų, kur dalis atmatų 
sudeginama, tai dar 
giau išmatų suverčiama 
timus vandenis.

Miesto valdyba pirmiau bu
vo nutarus statydinti daugiau 
'tokių krematorijų, bet dabar 
vėl tą darbą atidėjo iki ru
dens.

Washington. — Raportas 
parodo, kad nuo įvedimo 
prohibicijos įstatymo Ame
rikoje buvo uždėta bausme 
40,000,000 dienų kalėjimo, 
ant to įstatymo sulaužyto jų 
ir išrinkta pinigais $71,000,- 
000.

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

4 BREMEN 
EUROPA

7 Dienas į LIETUVĄ
į * r . • « v • • •Specialiai traukiniai, stovinti salimais garlaivio

Bremerhavene, užtikrina patogiausią kelionę j 
LIETUVĄ

Arlia keliaukite I Ik i OI I C*
Ekspresiniu laivu L. gVI M LJ W
, • ’ll J • * * ’ Į )

Informacijų klauskite pąs vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
: 57 BROADWAY - NEW YORK

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

GERAS ip ŠALTAS ALUS
Patogūs kambariai, israndavojame ant vienos paros, 

ant

Gentį‘ai 
popierą 

suvyniotą vienos ar dviejų die
nų amžiaus kūdikio lavoną., 
Ant kaklo užveržtas žiursto j BROOKLYN LABOR LYCEUM 
raištis. Veikiausia kokia be- j 

j darbe motina nužudė savo i 
„kūdikį.

NEW YORK. — Iš po nak-Į 
ties atrasta nušautas Hyman 
Miller, savininkas sporto reik- 
menų krautuvės, Kast 
St. Veikiausia plėšikų 
bas.

tas pat F. Vaitukaitis; į Joint j KANSAS CITY. — Ketu- 
Boarda išrinkti V. Mich'elso- į ri policistai suareštavo tu
nas, J. Pitersonas; į Trade 
Boardą išrinkti F. Ramoška, 
K. Kundrotą; į lokalo pil
domąją tarybą 
Rimkus, A 
“Settlementų 
rinktas K. Jankaitis; 
ko pirm, išrinktas J. 
zaitis.

Vadinasi, išskyrus 
Vaitukaitį ir Michelsoną, visi 
kiti lygiečiai liko išrinkti; 
taigi sąjungiečiai negali pa
sigirti rinkimų laimėjimu.

Buvo atėję iš N. Y. Jungti
nės Tarybos viršininkai, 
“treid” manądžeris Amoni ir 
iždininkas Milleris. Abudu 
pasakė po ilgą prakalbą, ža
dėdami vesti kriaučius į kovą 
už, algų pakėlimą, už . trum
pinimą darbo valandų. Mill
eris savo kalbą užartavojo 
sekančiais žodžiais: “Aš neži
nau, ar jūs tą gausit, ką aš sa
kiau; aš tik žinau, kad jūs 
girdėjot, ką aš sakiau.”

Į klausimus neatsakė.
Amoni taipgi į klausimą, 

kodėl unijoj yra diskriminaci
ja kas. liečia moteris ir jau
nuolius, kad už lygų darbą mo-

į lokalo
išrinkti

Jasulaitis;
komitetą

į strei-
Ambro-

lą Nash ir kaltino jį apiplė
šime banko. Juos pasitiko 
tūlas Miller, Tbuvęs šerifas, 
ir Weisman ir pareikalavo 
paleisti Nash. Kuomet šie 
atsisakė tą padaryti, jie ta
po nušauti. Taip pat nušau
tas ir Nash, žmogžudžiai 
pabėgo.

Tuojau^ gaukite
Šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. j. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą h daug.kitų įdomių 

dalykų.

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

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARKVS, «*%*;;n,
NĘW YORK. N. Y; >

y

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKĘ 30 METŲ 
. Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
visą darbą atliekame patys'ąnt vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 ’
DAKTARAI:

• i I I* »

Dr.’ Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

<♦>

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

£E3OE=IOE=XOX
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisninotas Graborins'©
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PH1LADBL PHIA, PA.

Telefonai} Bell—Oregon <116
Keystone—Main 1417

Grand Paradise Ball Rooms
o
Puikiai paisytos
SVETAINĖS

♦
Šokiams 

Pramogoms 
Konvencijoms 
Ir Masiniams

Mitingams

BUVUSI GRAND ASSEMBLY

Atdara Užsisakymams
318 GRAND STREET

Arti Marcy Ave. ir Williamsburg . 
Bridge Plaza, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-1123-9884

Bankietams

SVETAINĖS
Vestuvėms

Koncertams
Ir Kitokioms

Sueigoms

Didelį ir patogūs kambariai visokiems susirinkimams ir masiniams mitingams. 
Savo patarnavimais patenkinsime jus, taip kaip patenkiname visus savo klijantus.



Penktadienis, Liepos 7,19 3

be-
ir

šeštas Puslapis

Draudžia Negram Vaikščioti 
Su Baltaisiais Gatvėse

800 Vaiky į Darbininkiškas 
Vasarines Kempes

Kruvinas Užpuolimas Iš AmalgameitŲ Kriau 
Ant Kailiasiuvių 
Demonstracijos

i čių 54 Lokalo Nepap- 
f rasto Susirinkimo

NEW YORK. — Sužinota, 
kad miesto valdyba davė po
licijai įsakymą areštuot bal

otuosius ir negrus, kurie sykiu 
; vaikščios gatvėse. Pereitą 
sekmadienį naktį buvo polici
jos sumuštas ir areštuotas neg
ras “Harlem Liberator” 
daktorius Cyril Briggs, 
policijai atrodė, kad jis 
tas, o eina su negre.

Tiesa, trečiadienį teismas jį 
paliuosavo, kada Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas per 
savo advokatus prispyrė teisi
ninkus Įrodyt, kuom būtent 
Cyril Briggs nusikalto.

re-
Mat, 
bal-

NEW YORK. — Trečiadie
nį policija padarė žiaurų už
puolimą ant demonstruojančių 
kailiasiuvių ir jiems pritarian
čių darbininkų. Demonstran- 

'tai traukė nuo 29-tos gatvės 
linkui Union Square. Juos 
atakavo 50 uniformuotų po- 
licmanų ir gauja policinių de
tektyvų. Jie visai nepaisė, 
kad demonstracijai buvo duo
tas valdiškas leidimas.
* Virš 30 darbininkų buvo 
sumušta; areštavo drg. Brand, 
komunistų sekcijos organiza
torių, kaipo kalbėtoją, ir pen
kis kitus. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas tuojaus 
paskyrė savo advokatus ap
gint juos teisme.
į Diena pirm to policija įsi
veržė į revoliucinės Siuvėjų 
Unijos centrą, 131 W. 28th St. 
ir be niekur nieko areštavo 
Joe Potashą ir šešis kitus veik
lius narius.
; Tokiuose teroro žingsniuose 
prieš kovingą Kailiasiuvių In
dustrinę Uniją veikia išvien 
Roosevelto valdžia, miesto po
licija, bosai, Darbo Federaci
jos vadai

Liepos 
Vienybės 
ferenciją 
už unijų

Susirinkimas atsibuvo 30 d. 
birželio Amalgameitų svetai-1

ir socialfašistai.
15 d. Darbo Unijų 
Lyga šaukia kon-. 
Webster Hall kovai 
gyvybę. Visos dar

bininkiškos lietuvių organiza
cijos taipgi privalo turėt savo 
delegatus toj konferencijoj.

nėję, 11-27 Arion PI., Broolj- 
įl^ie.Į :*
’’Lokalo pirrhininkas'K. Jan
kaitis; . atidarė • susirinkimą 8 
vai. vakare, pranešdamas su
sirinkimo tikslą ir jo svarbą, 
būtent fą, kad; yra daug rin
kimų į lokalo valdybą ir de
legato perrinkimas. Kadan- 

! gi buvo iš anksčiau garsinta, 
I kad bus delegato rinkimai, 
tai ir kriaučių prisirinko apie 
penki šimtai.

Pirmiausia delegatas 
Bubnis išdavė raportą iš 
tuviškų dirbtuvių stovio 
kančiai: Visos dirbtuvės pra-1 
dėjo dirbti; nekuriose 
darbo iki valiaį, nekuriose 
permažai; numušimų ant 
sezono nebuvo; jei kur ir 
vo, tai tik “praislisčio patai
symas.” Šiaip, sako Bubnis, 
nieko naujo nėra, tik 6 d. lie
pos turėsim “stapičių,”' nes 
unijos viršininkai ketina iš
reikalauti iš “manufakčernin- 
kų” 25% ir pakelti kriaušiams 
algas. Ar tas bus įvykdyta, 
nežinia. Delegato > raportą 
priėmė su mažom pastabom.

(Tasa penktam pusi.)

NEW' YORK. — 400 
darbių vaikų, 200 negrų 
200 šiaip suvargusių darbinin
kų vaikų turės vakacijas 
Wigdale, N. Y., kempėse, ku
rias kontroliuoja Bedarbių Ta
rybos, Tarptautinė Darbinin
kų Pagalba ir kitos revoliu
cinės organizacijos. Kad gaut 
tam reikalui lėšų, yra šiandie 
ir rytoj daroma Tag Day rink
liavos su dėžutėmis gatvėse. 
Brooklyniečiai, gaukite dėžu
tes iš 61 Graham Ave. 
pasidarbuokite rinkliavose.

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIĮIAME KIEME, po gražiais me

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

(158-160)

ir
sto-

lie
so-

yra 
yra 
šio 
bu-

13 Metų Kalėjimo už
75 Centų Pavogimą

' BROOKLYNE DAUGIAUSIA
DIVORSŲ

M • • v r . •• iri • . i B R O O K L Y N. — K i ngs masinis Kateterijos rikieta- County pereitais metais buvo 
vimas prieš Indžionkšiną 'duota 1,273 perskyrų; tai 'dau- 

jgiau negu bile kuriame N. Y. 
valstijos mieste arba didelėj 

Įsavivaldiškoj didmiesčio dalyj.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ūke 10 akrų žemes, 
8 rūmų stuba, elektra ir telefonas; 
naujas vištininkas, 60 x 20 pėdų dy
džio, didelė “baimė” ir vienam ka
rui garadžius. Yra ir mažesnių pa
dėliams budinkų, visi gerame
vyje. 50 mylių nuo New Yorko, ar
ti'kaimai ir miestukai, gražioje fįįjc- 
linkėje, prie gero kelio. Turime’ 400 
vištų ir 2 karves. Galima pirkti vi
są arba priimsiu į pusininkus. Da
bar esame du partneriai. T. Peters, 
R. F. D. 3 B. 200 Freehold, N. J. 
Stillwell Corner sekei jojai. J (158-160)

PERDŪRĖ PRAEIVĮ
BROOKLYN. — Tročiadie-

NEW YORK. — Miesto 
Darbininkų Industrinė Unija 
šaukia visų tautų darbininkus 
šiandien 12 valandą dieną eiti 
į masinį p.’kietą prieš Severins
valgyklą. 30th St. ir 7th Avė. Inio vakare nežinia kas nei už.; 
Tai bus protesto pikietas prieš ką pavojingai peiliu perdūrė I 

|bosą, kuris išėmė teismo in- beeinantį Stagg gatve Franką 
| džionkšiną prieš revoliucinę |Schwartzą. Jis dabar ligoni- 
Maisto Darbininkų Uniją. nė j

Kam Geri Laikai

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

8YKJ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI 
<17 Lorimer Street, “Laisvės* Name

. BROOKLYN, N. T.

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

Brooklyne,:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.

JONAS STOKES ■
FOTOGRAFAS

Binomi pranešu savo kostume- 
riama, kad perkėliau savo studiją 

naujon vietotų 
po numeriu 
512 Marion Bt., 
kampas Btoa<į> 
way, Chauncey 
Street stotui 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y. > 
Tel. Glenmore 5-9467

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
laikoma cigarai, cigaretai ir įvai

rūs smulkesni dalykai, naudojami , 
kasdieniniame gyvenime. Vieta J;am g0> 4th an(j Havemeyer Sts- 

Bedford Ave. and So. *5th 
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

si.bizniui gana tinkama, kaina $350.00, 
krėipkitčs šiuom antrašu: 239 
Humboldt St., ę tarp Ten Eyck ir 
Stagg, Brooklyn, N. Y.

(158-160)

PARSIDUODA
PARSIDUODA saldainių krautuvė.

Parduosime greit ir už pigiai, nes 
važiuojame į Europą. 856 Grand 
Sreet, Brooklyn, N. Y.

(156-161)

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

Smagus Centralbrook 
lyniečiy Išvažiavimas 
Forest Parke Liepos 9

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

Sergančių Vyry ir Moten 
Chroniškos

NEW YORK. — F. L. Car
lisle gauna $25,000 metinės 
algos, kaip pirmininkas New 
Yorko Edison elektros kompaL 
nijos, ir kita tiek kaip pirmi
ninkas Consolidated Gaso 

į kompanijos. O. H. Fogg ima 
$10,000 kaip vice-preziden- 
tas N. Y. Edison kompanijos 
ir $30,000 kaip vice-preziden- 
tas Consolidated Gas kompa
nijos. šiais metais jiedu abu 

įgauna $18,000 daugiau algos, 
! nekaip 1932 m. Tokiems ge
rovė didėja, kuomet jų dar
bininkams algos taip kapoja
mos, kad ir dirbdami negali 
pragyventi.

Nodėldienyj, liepos (July) 
j 9 d. Forest Parke bus ALDLD 
■24 kp. Išvažiavimas.

Visus kviečiame atsilankyti. 
Turėsime progą susitikti su 
daugeliu draugų ir pažįstamų, 
kur visi kartu galėsime links
mai laiką praleisti tyrame 
ore. Dalis pelno nuo šio iš
važiavimo bus skiriama “Lais
vei.” Taigi, . dalyvaudami 
šiame išvažiavime netik kad 
linksmai laiįcą praleisite, bet 
kartu paremsite mūsų dien
rašti “Laisvę.” Turėsime įvai
rių užkandžių ir gėrimų.

, f Rengėjai.
P. S. Kurie turite paėmę ti- 

kietų platinimui sugrąžinkite 
M. Juškienei, 79 Hudson Ave. 
Brooklyn, N. Y.

(157-159)

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

Ligos Gydomi
šiandien ateiki 

te delei savo svei 
katos ištyrimo, 
jums bus išaiškin 
ta, kaip jūs fiziši 
kai stovite.

Odos NušašėjV 
mai, Nervų Ligoi 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žai 
nų ir • Mišlažai 
nes Ligos, Nerv

įdegimas bei Reumatiški Nesveik’ 
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos I 
gos yra sėkmingai gydomos nauj 
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, L« 
boratoriniai Tyrimai, Serumų( b 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

156

(Daugiau Vieton žinių 5 pusi.)

O

SUSIRINKIMAI

Vakaruškos-šokiai
Tarp-

(159-160)

rie

BOSIĄ DARBO 18,664-RIEM

TEL. STAGG 
2-5043

ŽUVŲ VANDENIU GYDO 
ŽMONĖMS ODĄ o

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

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV  Arti Arti

NOTARY
PUBLIC

mas ir visi parankumai. 
dviem ar vienai ypatai. 
ek, 174—31st. Apart. 3,

LICENSES
____ BEER-WINE___

kuopa 
ir šo- 

Broad- 
Deb- 

.ttan ir
Įžanga 10

kambarys šviesus, garu apšildo- 
Tinkamas 
Wm Kul- 
Brooklyn,

(156-158)

New Yorko valdybos lėšų 
komisija surado, kad “atlie
ka” $16,517 nuo bedarbiu

BANK BY MAIL •
, YOUR CHECK OR i/0<&^BANK

I U -aVi’’ grand sk at 
GRAHAM AVE.BKLYN

to Succeed. Save Regularly

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odoa 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

f > (157-159) ,
PASIRANDAVOJA fornišiuotas

FISA

DR. HERMAN MENDLOWITZ

ryto

v"

iki 
iki

Telefonas
Ofiso valandos nuo 1 

nuo 6

DR. ZINS 
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

JT—npu----
hjirč Išbadėjęs Negro 
Bedarbio Kūdikis.

- BROOKLYN. — Išbadėjęs 
negro bedarbio Wm. Bryano 
kūdikis, galų gale, paimtas į 
Kings ligoninę, ten ir mirė. O 
tėvas bus liepos 12 d. teisia
nčias Special Sessions Court’e, 
Smith ir Schermerhorn Sts., 
už tai, kad jis pasipriešino, 
kuomet buvo jo šeimyna lau
kan iš namų metama del ran
čos nemokėjimo. Darbininkai 
turi tą dieną sueit iš ryto į 
teismabutį ir reikalaut paliuo- 
suot.Bryaną.

Šios subatos vakarą 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo Walter Rožako 
rengia gražų vakarėlį 
kius, po numeriu 691 
way, Brooklyne, 
evoise St., tarpe 
Graham Avės, 
centų. Nepamirškite subatos, 
liepos 8 d., 8 v. vakare. Kvie
čiama visi, kurie nori links
niai vakarą praleisti. *

A. Moskpvich.

BROOKLYN. — Joseph 
Zittas, 43 metų amžiaus, 95 
High St., ištraukė vienam I 
žmogui iš; kišeniaus 7'5 :čent}ts ! 
BMJT eleveiterio stotyje. Per- n. «i n ' cl 
eitą treęiadįenį jis; buvo teis- StlJCIKHS IiOgrCSS oh06 
me atrastas’kaltu ir jam grę-, Kompanijoj 
šia mažiausia 13 metų kalėji- 1 
mo, kaip antru kartu, apsivo
gusiam. v Už pirmą taipgi 
smulkią vagystę jis buvo sėdė
jęs Sing Sing kalėjime. Na, 
o Morganai, Mitchelliai ir ki
ti kapitalistai “legališkai” nu
vagia milionus dolerių net nuo 
pačios valdžios, ir jiems už tai 
nenukrinta nei vienas plaukas 
nuo galvos.

BROOKLYN. — Progress 
čeverykų kompanijos bosas, 
476 Jefferson Ave., pasakė, 
kad jis daugiau nepripažins 
darbininkų komiteto šapoje; 
jis rengėsi kirti algas, ir to
dėl uždarė dirbtuvę visiems 
130 savo darbininkų — pada
rė “lokautą.” Tuomet darbi
ninkai paskelbė streiką. Va
dovauja Industrinė Unija.

: Socialistai Prigaudinėja 
iKapšiy Darbininkus

NEW YORK. — Trečiadie- 
ni buvo sušauktas susirinkimas 
bedarbių narių Kapšių Darbi- * 
ninku Unijos, socialistinėje pa
talpoje Rand Schoolėj. Sočia- 
lįstų vadas Fei«enbaum ir ki- ^pimo/’ir tuos "“atliekįmus

Bedarbiu Šelpimo Pinigai 
Valdininkams

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 10 d. liepos, toje pat 
vietoje, kaip visada, pradžia 8 vai.

Draugai ir draugės, visi 
naujtj kny- 
raportą iš 
Po susi- 

Tat būkite

vakare.
dalyvaukite, nes gausite 
gų ir išgirsite delegato 
draugijos suvažiavimo, 
rnkimui bus lavinamas!, 
visi.

.i------------ .. ' , .-.i

IŠRANDAVO.ILMAl

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir .palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

.-u; - -M*

M

ti muilino darbininkams akis, i 
kad iš Roosevelto lauktų ge
resnių laikų ; darbininkams vi- Į 
sįškai neleido kalbėti, ir. patys 
nesakė, kad bedarbiai turėtų | 
eiti tąlkon streikuojantięm sa 

įvo draugam. . >

pinigus skiria apmokėt Brook- 
lyno parkų , inspektoriams ir 
inžinieriams. Bet jiems reikė
tų mokėt iš abelnų miesto lė- 

|šų, o ne iš menko bedarbių 
šeloime fondo.

PASIRANDAVOJA patalpa, | 
’ - “štoras” tinkantis Beer
Garden bizniui, randa labai 

; prieinama, gera proga lietu
sių bizniui šioje vietoje, 
iMike Adąmuccio, 238 York; 
St., Cor. Hudson Ave., Brook-!

7 I

ŠUMNAS ATIDARYMAS 
BAR and GRILL 

GĖRIMAI IR RESTAURACIJA
Muzika, šokiai, veltui užkandžiai, šalti gėrimai ir-daug 

Įvairumų

Atidarymas Subatoje, 7-tą Liepos
Bus atdara nuo pat ryto, o programa prasidės 8-tą 

valandą vakare
Kviečia draugus ir pažįstamus atsilankyti į šią atida- 

rymo iškilmę. Taip pat milėtumę susipažinti su tais, ■ 
sd kuriais dar neturime pažinties. ’ . •

JOHN LAUKAS IR STANLEY MISIŪNAS
Įstaigos Savininkai

473 Grand Street * Brooklyn, N. Y.
Prašome' Įsitėmyti, kad už Republic teatro

NEW YORK. — Daktaras 
C. W. Coates sakosi patyręs, 
kad yra išgydoma žmogaus 
odos įvairūs nesveikumai van
deniu, kur plaukiojo tam tik
ros žuvys. Dabar yra daromi 
tolesni tos “gyduoles” tyrimai 
Aquariume (arba “žuvyne.”)

New Yorko valdvba pa- 
skirsianti $12,789.708 staty
mui miestinių namų su pi
giais, bet moderniškais kam
bariais prie Chrystie-Fo/syth 

, Sts., New Yorke. Prie šio ir 
kitų panašių darbų galėsią 
gaut 18,664 darbininkai užsi- 
emimb per 46 diėrias. ■

...Notice ir- hereby z, given that License No. 
N- V. B.—4025 has been issued to the 
undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 64 Graham Avenue, Kings 
County, New York State.

X I .. - DINABURG’S INC 1. ,
2105 E.' 14th Street, Brooklyn, New York

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
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 laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

INCMATHEW P- SALLAS
( B I ELfi U S K AS) 
GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ. 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMB'JLANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI' į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIU VIETz\ SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINĖ ATDAR/X DIENĄ, IR NAKTŲ MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
(ftrti Grand street i

Evergreen 6-3959 ’
4 kas dien, seredoms ir batonu 
7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH 
2220 A venų A J 

Kampas k. 2Srd g

NEDfiLIOMlS
Nuo 10 iki 12 vai. ii




