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BŪTA PAČIU FAŠISTU PROVOKACIJOS
Nesenai buvo pranešta,

I stambiausių Amerikos dar- tos sumos jau išleist
pa

kas

So-

ir

Nauja Geležies Krosnis

Sugrįžo iš Sovietų Sąjun-

gandą Butkus nieko nesako.

Galutinai suniekšėjusiam But-

So-

DAIREN, Mandžurija. — 
Japonija, Mandžurija ir Chi- 
nija pasirašė sutartį delei

SKRAJOJIMAS
ORLAIVIAIS AUGA

metais buvo 100 nuoš. dau
giau žmonių, kurie naudojo 
orlaivius delei susisiekimo. 
Orlaivių rolė žmonijos gyve
nime smarkiai auga.

tyvės” organizacijos, centro 
biuro kontroliuojamos, Butkus 
nepasako, kaip ir kiti plūdikai 
negalėjo pasakyti.

“Taikos” Kongresas

Iš visų Amerikos kampų saį trustas apims 125 ban- 
ateina žinios apie.sulaikymą kus įr tuo jaus gaus nuo Ro-

LONDON.—Palyginus su
1931 metais, Anglijoj 1932 ' kad ant Berlyno buvo atlė-

94 METŲ

TARRYTOWN, N. Y. —

kui nepatinka ir tai, kad ban-' turi 160 milionų gyventojų 
“suregistruotus bedar- j —---------

Sovietu Prekyba Su 
Vokietija Eina Mažyn

KRISLAI
Supuvimas Padidėjo.
Pirmiaus ir Dabdr.
“Laisva žmonija.”
Į Priešų Eiles.

Rašo SODIETIS

Nemačiau per kelis mėnesius 
lietuviškų renegatų gazietos— 
*‘N. G.” To šlamšto pateko po
ra numerių į mano rankas tik 
šiomis dienomis. įspūdis jų 
"gazietos”: Daugiau supuvimo, 
šlamšto.

Reikia pasakyti, kad Butkus- 
Pruseika jau nėra jokia komu
nistinė opozicija. Jie atvirai 
kalba kaipo komunistų judėjimo 
,priešai.t ;

“Naujosios Gadynės” nume
ry] 26 jie aprašė du savo ne
sėkmingus piknikus. Išdavė apy
skaitas, kiek išgėrė alaus ir vy
no. Tačiaus, pelno liko tik 3, 
dol. Todėl 27 num. reikėjo iš
plūsti .“Laisvės” pikniką.

Girdi, “Laisvės” piknike bu
vę tik “girtybė ir muštynės.” 
Žinoma, tai pagiežos išliejimas. 
“Laisvė” rengia piknikus jau ei
lė metų. Tos pačios minios lan
ko “Laisvės” piknikus, kurios 
lankė dar ir renegatams būnant 
jos eilėse. Pagalinus, jeigu jau
kalbėti apie girtybę, tai jos už- ROCKEFELLERIS JAU 
tenka pas JButkų ir Prūseiką.

Renegatas Prūseiką jau ne
mato klasinio meno, sporto ir Seniui Rockefelleriui jau su- 
abelnos kultūros. Jisai (“N. G. kak0 94 metai, o senis dar 
num. 27) rašo, kad “sportas... l, , _ , . . m • . 1; i-.. /. . j tebera tvirtas. Tai vienasturėtų būti laisvas, tarnauda
mas laisvai žmonijai.” (

Ta “laisva žmonija”, tai da- bininkų išnaudotojų ir 
bartinė kapitalistinė-imperialis- razitų. 
tinę visuomenė. Tai reiškia, I ______________
kad Pprūseika jau šios “laisvos1 
visuomenės” pilietis. Todėl ji- Prigėrė AstUOUl ŽlUOnėS 
sai už ją ir kalba. Jam nėra1 
klasių, nėra klasinio meno, kla- | 
sinio sporto—tik “visuomenė.’ ’ MORRISON, Col.—Liepos 
iTaip, žinoma, kalba New Yorko 7 d. čionai užėjo toks baisus 
“Times”, “Sandara” ir “Vieny- lietus, jog prigėrė bei žuvp 
be.” j j aštuoni žmonės. Bear Creek

vanduo nųneše?au< 
Katf > r apmeluoti «' Mrflūnistinį tomobiliūs,’• pasiutęs; isver-1 

te telefonų stulpus ir tt.darbininkų judėjimą, tai But
kus falsifikuoja ir Kominterno 
tarimus, Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos organo “Prav- 
dos” raštus ir mūsų organizaci
jas. Savo šlamšto num. 27 But
kus rašo, jog “visos šitos, tik* 
ros ir fiktyvės, organizacijos 
yra kontroliuojamos centro biu
ro”... (Mūsų pabrėžta.)

Seniau tik fašistai taip rašė 
—plūdo darbininkų judėjimą.
Dabar atsiranda nauji plūdikai. demilitarizavimo Tientsin 
Bet kokios ir kur yra tos “fik-į srities. japonų gen. Oka.

Bet kodėl tas niekinimas dar
bininkų organizacijų ir komuni
stinio judėjimo? , Žinoma, tik 
tam, kad bendrame darbininkų 
fronte galėtų paimti vadovybę 
fašistiniai gaivalai.

Butkus jau labai bijo ir ko
munistinės propagandos. Regis
travimas bedarbių, tai (Butkus 
sako) esanti ‘Laisvės” priemo-!gos amerikonas Raymond> 
nė “propagandai skleisti.” “Lai- pobins ir reikalauia. kadt. ' . ‘""Lai- Robins ir reikalauja, kad 
ayė” įleidžia komumstinę pro- Amerika tuojaus pripažintti 

Butkūs, kaip: matome, kovoja darbininkų tėvynę. Jis sa- 
prieš1 kčmuniatinę propagandą. ko,: “Ekonomimš pastovu* 
Bet prieš fašistinę, prieš Mušamas arba 'Užtikrinimas pa
tes, Greeno, Roosevelto propa-! saulinės taikos yra pegali- 
BMK'V ’ * mas daiktas, jeigu mes hesi-

rokuosieme su tauta, kuri>

doma 
bius sujungti su komunistų 
kontroliuojamomis bedarbių ta
rybomis?”

Reikia pasakyti, kad tas ta
rybas komunistai “nekontroliuo
ja,” bet jos yra komunistų įta
koje, jose veikia ir kovoja ko
munistiniai nusistatę draugai. 
Kaip matote^ tai Butkus-Prūsei- 
ka yra priešingi komunistiniai 
nusistačiusioms bedarbių tary
boms. O tarybos,1 kuriose vei
kia komunistai, daugiausia ko
voj ą už bedarbių reikalus.

(Tąsa im puslapyj)

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First) Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Policijos Užpuolimas Ant 
Streikieriy Rochesteryj

ROCHESTER, N. Y.— 
Pašalpos darbų darbinin
kai išėjo į streiką. Jie su
rengė demonstraciją lie
pos 7 d. ir maršavo prie 
miesto svetainės. Policija 
padarė bjaurų užpuolimą 
ir paleido darban prieš 
darbininkus buožes ir aša
rų bombas. Du darbinin
kai smarkiai sužeisti ir 
nugabenti į ligoninę. 
Streike dalyvauja apįe aš- 
tuoni tūkstančiai darbi
ninkų.

Nankingo Valdžia Su
sitaiko Su Japonija

mūra sako, kad tai esąs pir
mas rimtas žygis prie visuo
tinos sutarties su Chinija. 
Japonija, žinoma, pasilieka 
savo globoje Mandžuriją 
šiaurinę Chiniją.

Sugrįžo ir Reikalauja 
Pripažinimo Sovietų

BERLYN. — Hitlerio val
džios siutimas pradeda atsi
liepti ant Vokietijos preky
bos su Sovietų Sąjunga. Šie
met per pirmus 6 mėnesius 
visa prekyba su Sovietais te
pasiekė 67 rhilionus markių. 
Gi pernai per tą patį laiką 
buvo 233 milionai markių 
vertės.

ROOSEVELTO VALDŽIA BIJO DARBININKU 
NERAMUMO; DARO SLAPTUS TYRINĖJIMUS, 

IDANT PADĖJUS BOSAM LAUŽYT STREIKUS
WASHINGTON. — Su

gautas slaptas cirkuliaras 
Whaley-Eaton Service No. 
774, kuriame sakoma: “Val
džia labai "susirūpinusi gali
mu darbininkų neramumu 
delei pakilimo pragyvenimo. 
Tyrinėjama, ar federalė val
džia turėtų teikti pašalpą 
tose vietose, kur vargas iš-

FEDERALĖS PAŠALPOS PINIGAI BAIGIA 
IŠSISEMTI; NAUJAS ALKIS BEDARBIAMS.

WASHINGTON. — Kon
greso buvo nutarta paskirti 
$500,000,000 del davimo pa
skolos įvairioms valstijoms 
šelpimui bedarbių. Pusė 

Kita 
pusė būsianti duodama tik 
su ta propozicija, \kad už

Pralotą Olšauską Nužu
dė Jo Paties Kaimynas

Smetonos valdžia ir kleri
kalai buvo pr'adėję meluoti, 
buk žmogžudys, kunigas Ol
šauskas buvęs nužudytas 
per bedievį. Norėta sukelti 
sentimentas prieš bedievius. 
Bet paskutinis klerikalų 
“Ryto” num. jau pripažįsta, 
kad jį nužudė jo kaimynas 
tūlas Jonas Žilius. Pinigiš- 
kas klausimas esąs įveltas. 
Keršijimo tikslas.

Nauji Melai Leidžiami 
Apie Sovietą Sąjungą
Vėl iš Helsingforso, Suo

mijos sostinės, tapo paleis
tas melas apie “badą” Sovie
tų Sąjungoje. Buržuazinė 
spauda ištroškusiai šitą me
lą perspausdina. Sako, būk 
valstiečiai badaują šiauri
nėj dalyj Sovietų Sąjungos, 
ypatingai Karelijoje. Bet 
ten pat pripažįstama, kad 
darbininku stoka prie viso
kių darbų. Tai aišku, kad 
pasakos, apie badą yra bjau
rus išmislas. t. > •'

Naujas Memorandumas, 
Nauji Prisakymai

WASHINGTON. — .Rre-; 
zidentas Rooseveltas sku
biai rengiąs naujus įsakys 
mus Amerikos . delegacijai 
Londone. Tų naujų įsaky
mų turinys slepiamas nuo 
visuomenės.

MAŽIAU AUTOMOBILIŲ 
NELAIMIŲ ‘ -

WASHINGTON. — Val
džios biuras raportuoja, kad 
1932 metais Amerikoje au
tomobilių nelaimėse užmuš
ta 20,163 žmonės, arba, 3,717 
mažiau, negu 1931 m. 4

kilęs nuo streikų.”
! Taigi, valdžia slaptai dre
ba prieš augančią streikų 
bangą. Slaptai tyrinėja pa
dėtį ir atsisakys duoti pašal
pą tuose miestuose, kur eina 
darbininkų streikai. Vadi
nasi, Roosevelto valdžia vir
sta streikų laužymo agen
tūra. ' 

kiekvieną gautą federalės 
valdžios dolerį miesto val
džia turi sukelti $3. O mies
tų valdžios taip pat nesirū
pina bedarbiais. Bedarbių 
padėtis eina blogyn. Pašal
pa mažinama arba visai pa
naikinama.

Dolerio Vertė Smunka, 
Pavojus Konferencijai

LONDON.—V argiai 
išeis iš naujai suklijuotos 
ekonominės konferencijos. 
Tos išalys, ‘kurios reikalau
ja sugrąžinimo aukso valiu
tos Anglijoj ir Amerikoj, 
vėl reikalauja konferencijos 
uždarymo.

Amerikos dolerio vertė 
vėl smarkiai nupuolė—že
miau, negu kada nors pir
miau. O tai argumentas už 
konferencijos paleidimą, nes 
Rooseveltas prisakė neleist 
pinigų stabilizacijos klausi
mą diskusuoti. Zurzėjimas 
prieš Amerikos imperialis
tus auga.

Galutinai Prašalino 
Socialistą Atstovus

BERLYN.—Hitlerio val
džios vidaus reikalų • minis- 
teris Frick paskelbė naują 
patvarkymą delei socialde
mokratų partijos. Visi so
cialistų atstovai reichstage 
ir valstijų seimuose oficia
liai prašalinami.' i Jų vietos 
bus paliktos > tuščios. Taip 
pat prašalinami iš vietų, visi 
socialistai administratyvėsė 
pozicijose ir jų vietose bus 
paskirti fašistai.

Sukilimas Dar ant Trijų ‘ 
Karinių Laivų i

‘SHANGHAI. — Praneša
ma, kad Nankingo valdžios 
šiaurinio laivyno dar trys 
laivai, sukilo, atsisakė klau
syti komandos ir nuplaukė 
savais keliais. Manoma, 
kad jie plauks į Cantoną ir 
pasiduos tos vietos valdžiai. 
Jau . pirmiau trys kariniai 
laivai tatai padarė.

Drg. Buck Kaltina Kursty 
me Kalinių prie Sukilimo

KINGSTON, Kanada.— 
Čia antra savaitė eina tei
smas prieš Kanados Ko
munistų Partijos vadą 
draugą Tim Buck. Jam 
daromas primetimas, kad 
jis, būdamas kalėjime su
kurstė kalinių sukilimą 
prieš nepakenčiamas sąly
gas. Mat, d. Buck ir kiti 
keli komunistai sėdi ka
lėjime, nuteisti ilgiems 
metams kalėti už org*ani- 
zavimą darbininkų.

Į teismą draugas Buck 
atvežtas su pahčiais ant 
kojų.

OXFORD, Anglija.—Lie
pos 7 d.1 čionai prasidėjo taip j 
vadinamas Nacionalis Tai
kos Kongresas. Dalyvauja 
penki šimtai delegatų. Tai 
buržuhžiniai pacifistai, ku
rie kalba prieš karą, bet re
mia kapitalizmą, kuris gim
do karus.

Amerikos Legiono Eilėse 
Kilsianti Didelė Audra

Jau rašyta, kad Amerikos 
Legionas priėmė - į garbės 
narius Mussolinį. Taip pat 
priimtas esąs ir Italijos ka
ralius. Legiono ženklus 
jiems suteikė Legiono vice
prezidentas Easterwood, ku
ris dabar randasi Romoje. 
Kiti Legiono vadai priešin
gi priėmimui Mussolinio ir 
karaliaus. Laukiama smar
kių, ginčų delei tonzisam Le
gione.

Kaune Pabrango Duona
Kauno “Rytas” rašo (bir

želio 22 d.): • • • '<
“Nesenai laikraščiai rašė, 

kad įvykęs; duonkepių susir 
rinkimas duonos, kainą pa
kėlė 5 et. už kilogramą. 6 
vakar jau ir be susirinkimo 
pradėta pardavinėti dar 5 c. 
brangiau. Dabar juodos 
duonos kilogramas 40 c.”

Mirė Paskutinė Tos 
Padermės Indijonka

MASTIC, L.I.—Čionai- mi- 
re Aunt Martha1 Mayne, 98 
metų amžiaus senutė, indi
jonka; Jinai buvo paskuti
nė narė garsiosios indijonų 
Poosepatuck padermės. Ji
nai atsiminė dar tuos lai
kus, kuomet indijonai galė
jo gyventi iš medžioklės.

ROOSEVELTO VALDŽIA DAR PAAUKOS 
$150,000,000 BANKIERIAMS, TUO TARPU 

BEDARBIAI TURI BADAUTI .

pašalpos 1 bedarbiams,: nes 
valdžia “neturi pinigų.” Štai 
New Yorko mieste nebeduos 
pašalpos del kokių pustrečio 
šimto tūkstančių bedarbių 
šeimynų. Prie bado atsidu
ria apie milionas vyrų, mo
terų ir vaikų.

Bet tuo tarpu ateina ži
nia, kad New Yorko valsti
jos valdžia planuoja įsteigti 
taupomų bankų trustą. Ta- 

kęs orlaivių skvadronas ir 
miestą apleido anti-fašisti- 
niais lapeliais. Hitlerio val
džia tuojau suriko, kad tai 
buvę užsienio orlaiviai ir 
pradėjo reikalauti, kad Tau-

Numato Greitą Pripaži
nimą Sovietą Sąjungos

WASHINGTON. — Visoj 
Amerikos sostinėj labai pla
čiai kalbama apie greitą pri
pažinimą Sovietų Sąjungos. 
Pripažinimas įvyksiąs ne 
vėliau, kaip rugsėjo mėnesį. 
Sugrįžta iš Londono prezi
dento Roosevelto specialis 
pasiuntinys ponas Moley, 
kuris kalbėjosi su Litvino- 
vu. Manoma, kad Moley pa
tars tuoj aus pripažinti 
vietus.

Neramumai Francijos 
Kolonijoje Tunis

PARYŽIUS. — Francijos 
imperialistinė valdžia susi
rūpinus žiniomis, kurios at
eina iš jos pavergtos koloni
jos Tunis. Pranešama, kad 
'tos šalies gyventojai, ypatin
gai darbo masės, reikalauja 
nepriklausomybės.

Derybos Del Naujos 
Prekybos Sutarties

LONDON.—Prasideda de
rybos tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos delei suda
rymo naujos prekybos su
tarties. Tos derybos buvo 
pertrauktos, kuomet Angli
ja uždėjo embargo ant 
vietų produktų.

Daladier Lankysis Pas 
Mussolinį

PARYŽIUS. — Francijos 
premjeras Daladier žada 
greitu laiku važiuoti Itali
jon tartis su Mussoliniu. 
Nuo pat pasaulinio' karo 
santikiai tarpe imperialisti
nės Francijos ir Italijos bu
vo" prasti.

Darbininkai yUpj&iliu, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Uit Į 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! j G'.?

osevelto 1 valdžios Finance 
Reconstruction Corporation 
net $150,000,000! Tai Roo
sevelto auka N. Y. yalstijos 
ban^ieriams. O bedarbių 
šeimynos tegul miršta badu!

Bedarbiai turi organizuo
tis į bedarbių tarybas ir ko
voti prieš šiuos valdžios žy
gius. Reikia reikalauti vi
siems bedarbiams pašalpos.

tų Lyga leistų steigti kari
nį orlaivyną. Bet dabar pa- 
aiški, jog šitas užpuolimas 
ant Berlyno buvo pačios 
Hitlerio valdžios provokato
riškas žygis. Tie orlaiviai 
buvo valdžios orlaiviai, ty
čia atsiųsti ant Berlyno su 
tam tikrais lapeliais.

Lakūnas Mattem Alsi 
rado Gyvas ir Sveikas
Nuo birželio 14 d. pasau

lis nieko negirdėjo apie am
erikoną lakūną Matterną, 
kuris bandė aplėkti aplinkui 
pasaulį vienas. Tą dieną jis 
išskrido iš Chabarovsko, So
vietų Sibiro, ir bandė nulėk; 
ti į Alaską. Visi manė, kad 
jis yra žuvęs tolimuose šiau
riuose. Bet liepos 5 d. Mas- 

' kvoje gautas pranešimas, 
kad Mattern randasi gyvas 
ir sveikas Sovietų Anady- 
re, Sibire. Sęvietų ‘valdžia 
žada dėti visas pastangas, 
kad jį iš ten paimti ir nu
vežti ten, kur jis nori.

MASKVA. — Birželio 27 
d. Magnitogorske tapo pa
leista darban nauja didelė 
geležies krosnis. Tai bus iš 
eilės 15-ta krosnis, atidary
ta šiemet ir trečia Magnito
gorske. Jos įtalpa yra 1,300 
kubiškų metrų. Ji kasdien 
duos po 1,000 tonų geležies. 
Visoj Sovietų Sąjungoje da
bar bus 104 geležies tarpini- 
mo krosnių.

Draugą Šukių Prane
šimas iš Kelionės

Brooklyniečiai gavo seka
mą atvirutę nuo draugų Šu
kių: ' ■„

“Kelionė sekasi kol kas 
labai gerai. Oras geras, la
bai smagu važiuoti. Rytoj 
pribusime į Southampton, 
Abudu sveiki ir linksmus. 
Geriausius linkėjimus vi
siems.”

I



įtūžęs Senis Piktai Kolioja!

WORCESTER, MASS.

dau

REZOLIUCIJA DĖL DARBO IR PROBLE
MŲ LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ JUDĖJIME

Į Butkaus pasiryžimą su
ardyti darbininkų Bendrą 
Frontą, darbininkai turi“ at
sakyti dar didesniu subūri
mu savo spėkų aplink Ben
dro Fronto Komitetą, .kad

Priimtą Pirmam Amerikos Lietuvių Jaunuolių Suvažiavime, 
Liepos 3,1933, Brooklyn, N. Y. . ,

Jie. girdi apie tai, kaip
Sąjungos laisvas

•fetered as seeon class matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 8, 1879.

darbininkų ir valstiečių vai 
džia 
Sovietų

Štai kodėl Grigaitis'visaip 
šmeižia' Sovietų Sąjungą ir 
jieško, išsižiojęs, kad tik su
radus kur nors kokį gyvį 
katras jam tą darbą padėtų 
dirbti. Tolydžio, kaip jis an
dai pats prisipažino, Grigai
tis deda visas, pastangas su
kėlimui entuziazmo už kapi
talizmą. Jis griebiasi pap
rasto buržuazinio blofo su
darymui “gero ūpo” pašali
nimui depresijos. Todėl jo 
laikraštyj dažnai matome 
“žinių” apie “masinį žmonių 
badu mirimą” Sovietų Są-

i roro, rfe'igi kentėjimų nuo
1, l ;, i, _ t\ < • r « 1 • i 'i l. i i I

būdas darbininkams orgamA 
zuotis vieningai kovoti už 
būvį yra pačių darbininkų 
organizavimasi, o labiausiai 
alkanųjų. Su šiuo darbu 
reikia eiti ne pas kunigus, 
davatkas, fašistinius ele
mentus, darbininkų reikalų 
išdavikus, bet tiesiai pas pa
čius darbininkus, į jų orga
nizacijas, nepaisant kokios 
sriovės įtakoj jos būtų. Toks 
supratimas buvo pas didelę 
didžiumą delegatų laike 
Bendro Fronto konferencL

Štai kodėl mūsų jaunimas 
pradėjo kairėti, reyoliucio- 
nizuotis, stoti į klasių kovą.

Ši Pirmoji Nacionąlė .Lie
tuvių Jaunuolių konvencija 
užgiria ir sveikina veikimą 
ir atsiekimus Laikino Jau
nuolių Komiteto. Įvedimas 
angliško jaunuolių skyriaus 
“Laisvėje”, . “Vilnyje” ir 
“Tiesoje”, bandymas įsteig
ti kelias vasarines jaunuo
lių lavįnimos mokyklas ir, 
pagaliaus, sušaukimas šios 
konferencijos yra atsieki- 
mai didelės istorinės svar

ina, Grigaitis jas turi. .Jo
dei jis ąavais laikais sielojo
si, kad Leninas pardavė Vo
kietijos kaizeriui Rusiją, o 
vėliau, kdd Sovietų Sąjun
goj moterys perkamos ir 
parduodamos, dar vėliau— 
sukilimai ir sukilimai, o da
bar, kuomet jau visas pa
saulis pamiršo, Grigaitis vėl 
suranda, kad ten, Sovietų 
Sąjungoj, veikianti “darbi
ninkų vergija.”

Įtūžęs senis moka ne tik
tai koliotis, bet ir begėdiš
kus melus plepėti!

R. Mizara.

sayęs numesiu. . , 
ALDLD 160* Kp. Senas 
Iždininkas,

1 Mike Lanasky,
P. O. Box No. 1, 

Benld, Ill

Męjio Sąjungos Centro Biu
ro vįęną, ar č(ų pąrių į Jau
nuoliu Nacionalį Komitetą 
Šio komiteto bus pareiga vi-žuažinės, pačios buržuazijos

jokiais būdais padėt mūsų 
chorams veikti.

Choruose privalo būt 
įsteigta • švietimo sistema ir 
įvestas platinimas darbinin
kiškos literatūros.

5. Konvencija užgiria La
bor, gįport Union ir ragina 
visas mūsų sporto organiza
cijas prie jos prisidėti ir ak
tyviai jos veikime dalyvau
ti delei vystymo proletari
nio sporto.

6. Ši konvencija turi iš
rinkti Nacionalį Lietuvių 
Jaunuolių Komitetą iš tryli
kos narių, tarpe kurių būtų 
vienas arba du suaugę drau
gai, kurie padėtų komitetui 
veikti. Nacionalis Komite
tas turi būti iš vienos ąpie- 
linkės jaunuolių, idant jisai 
galėtų tinkamai funkcio
nuoti (veikti).

(a) Nacionalis Jaunuolių 
Komitetas turi padalinti sa-

įQęja,: ntatjomai, 
įiykanta Sfcviet. 

Sąjungai, Grigaitį išnarina 
iš lygsvaros ir jis griebia
si karčiaminių ir bulvarinių 
žodžių “sukritikuoti” savo 
|priešą. O kad pridengti ko- 
liones, Grigaitis šaukia, būk 
aš “begėdiškai niekinąs” ne
laimingą Bitiną. Kur ir 
kaip—socialistų lyderis ne
nurodo.

Žinoma, eiti su Grigaičiu 
į disputus apie esamą padė
tį Sovietų Sąjungoj, būtų 
bergždžias darbas. Tasai 
žmogus, laike pastarųjų be
veik šešiolikos metų, diena 
iš tlienos šmeižė ir plūdo So
vietų Sąjungą, josios vy
riausybę, josios veikėjus. 
Nebuvo nei vieno darbo, at
lieto t Sovietų, kuris Grigai- 
čttti būtų' patikęs. Tarpe 
manęs ir Grigaičio stovi gi
lus tepąs,' kuris mudviem 
neleis prieiti prie bendros iŠ- 
^ądos ne tik Sovietų Sąjun
gos, bet ir bile kokiu klausi-

1 iškas geras knygas vietoj 
brošiūrų.

Naujų narių šiame susirin
kime nebuvo; nors draugai 
buvo pareiškę, kad gaut po 
vieną narį, bet tas paliko tik 
prižadu; tikslas neatsiektas. 
Draugai, stengkimės pravest 
gyvenimam

Finansų raštininkas rapor
tavo, kad narines dilokles su 
birželio mėn. užsimokėję tik

darbius visose darbininkų 
organizacijose, ir pavienius; 
kad įtraukti dar didesnes

tų ir neturėjau tokio panieki 
nimo iki šiam laikui.

tarpe, daryti viską, kad tik 
juo daugiau darbininkų at
šaldžius nuo Sovietų idėjos, 
ir kad padarius juos palan
kesnius kapitalistinei siste-: 
mai: ’ ' ' ' i '-

tiny j pasaulyj.— gyvenimas 
eina vis sunkyn ir sunkyn.

Del1 nelaimingojo • Bitino, 
kuriuo Grigaitis dangstosi, 
tiek galima pasakyti, kad 
tasai .rašinys,, kuris tilpo 
“Naujienose,” buvo rašytas 
ne paties Bitino, bet “Nau
jienų” redaktoriaus. Antra, 
tasai rašinys pilnas priešta
ravimų, kurie buvo, nurėdy
ta mano pirmesniarii straip- 
snyj. Trečia, kaip “Vilnies” 
korespondentas praneša, tąr 
sai “Bitinas” nėra Bitinas, 
bet kažin kokiu, tai vardu 
kitas1 asmub, kuris su1 “Vil
nies”^ korespondentu bijdjds 
pradėti kalbėtis; pabėgo mioj 
jo. Matopiąi kokių nęrs ypa
tingų, plunksnų paukštis.

Grigaitis primeta man, 
būk aš nežinąs nieko apie 
Sovietų Sąjungą^ kadangi 
aš buvęs tiktai “komisarų 
kanceliarijose.” Gerai. Bet 
kokią Grigaitis tiesą turi 
apie Sovietų Sąjungą kalbė
ti, kiiomet jis visiškai nėra 
buvęs Sovietų Sąjungoje?!

Apie Sovietų Sąjungos 
darbininkų “vergiją”, p. 
Grigaiti, pasaka jau per
daug sena, nuvalkiota. Ta 
pasaka yra paleista prieš 
kelis metus kapitalistinės ir 
social -fašistinės spaudos. 
Tačiaus po. to paskelbimo, 
vyko į Sovietų Sąjungą įvai-

Plačiai apdiskusavus lie
tuvių jaunuolių judėjimą, ši 
konvencija priima sekamą 
rezoliuciją delei organizaci
nių problemų ir darbų to ju
dėjimo:

j, Vyriausia jaunuolių ju
dėjimo organizacinė forma 
bus Lietuvių1i Darbininkų 
Susivienijimo (LDS) 1 jau
nuolių kuojpoš.'Aplinkui šias 
įuępąs ir jų vadovybėje mės 
organizuo$įnję .vįsokį spor
to ir.kultūriųį Įveikimą.; ;

■. 2. Mūsų x)balsis turisbūt: 
“Jaunuolių kuopa prie kiek
vienos LDS suaugusių kuo- 
POS”.;> : ':'j'

3. Bet konvenčija taip pat 
pasisako už drąsihimą orga
nizuoti jaunuolių ■ kuopas, 
grupes bei kliubus aplinkui 
kitas, suaugusių- darbininkų 
organizacijas.

4. Męs. turimę įsteigti or
ganizacinį susirišimą šu 
Amerikos Proletarinio Mė

lių, kad New Yorko darbi-'ri nesusipratusių klasiniai 
ninku Bendro' Fronto rėžo-! darbininkų ir jų organiza- 
liucijon nepateko jo oportu

lauktų I rėkit tai mintyj, kad organi- 
iškovos.1 zacijos taisyklės yra sekamos: 

nariai neužsimokėję per šešis 
mėnesius neturi teisės gaut 
knygų, arba nustoja narys
tės. Taigi patartina nariam, 
kad daugiau skaitytųsi su or-’ 
g ą n i z a c i jos patvarkymais.,

iš tikrųjų ten veikia versti
nas darbas.j Ir ką gi? Visi 
turėjo pripažinti, kad tai 
prasimanymas! Kartojimui jadrlintas nepažįsta bosų te 
apie “darbininkų' vergiją”^ •’ (‘1,1 • 1

Dar kartą primenu, kas 
augščiaų minėtą, pataisyt. 
Man labai yra graudu ir nes
magu, kad mane nekaltu ap
šaukėte vagim ant viso svietp. 
To aš nękęntėsiu. Kaįb • ir 
man kaštuos, bet šitą šmeižtą 
nuo

(«ą G^ig^jŲs,. kaipb- sbcial-fa- 
, Ristas, griežtai nusistatęs 
prieš darbininkų valdomą 
žilį (SSSR). Jis stoja už 
buržuazinę tvarką. Jis ma
no, kad ši tvarka, aplopius 
nuo darbininkų skūros nu
plėštais tarpais, gera ir ji rei
kalinga palaikyti. Grigaitis 
įpvoja už kapitalizmo palai- 
.kymą. Jis kovojo ir tebeko
voja prieš darbininkų vai- 
&ią, prieš Sovietus. Gri- 
^ąitis eina pareigas buržua
zijos agento darbininkų tar- 
gs. Jo pareiga mažinti

ekvieną darbininkų šalies 
jgMriekimą. Jo pareiga dis- 
wedituoti Sovietų Sąjungą 
glįĮįiho žmonių akyse. Gri
gaičio pareiga, kaipo, buržu- 
-azijos agento darbininkų še Valstijose' daugiau" 40 me

vo darbą j atskirus depart- 
mentus bei sub-komiteftps, 
kaip tai, sporto, dailės, ap- 
švietos ir t. t.

(b) Nacionalis Jaunuolių 
Komitetas turi įsteigti iždą 
delei finansavimo savo vei
kimo.

7. Konvencija pasisako už 
steigimą miestų ir distriktų 
jaunuolių komitetų delei 
subendrinimo veikimo vieto
se ir pagal distriktų skalę, 
ir taip pat įtraukimui dau
giau jaunuolių į vadovybę 
sporto, apšvietos ir proleta
rinės dailės srityse.

8. Konvencija pilniausiai 
užgiria organizuojamas jau
nuolių lavinimos mokyklas 
ir šaukia visu^ jaunuolius ir 
suaugusius draugus Jas 
remti moraliai ir finansi
niai.

9. Lietuvių jaunuolių ju
dėjimo ir ypatingai Nacio- 
nalio Jaunuolių Komiteto 
bus pareiga išvystyti vado
vybę delei pionierių judėji
mo.

10. Konvencija pasisako 
už kuotampriausį bendrą 
veikimą tarpe jaunuolių ju
dėjimo ir suaugusių darbi
ninkų judėjimo ir organiza
cinio darbo.

Virš tris špaltas Grigaitis 
prirašė piktų kolionių mano 
antrašu už tai, kad aš nese
nai 4. “Laisvėje” parašiau 
straipsnį apie tūlą M. Biti- 

. Uą, .kuris, .neva suteiktam in
terviu “Naujienų” redakto- 
riui/peipėjo niekus apie So
vietų Sąjungą. Grigaitis tą 

/ piktą straipsnį rašė, būda
mas labai įtūžęs. Todėl jis 
užtenkamai ir pasikoliojo. 
Sulyg Grigaičiu, tai Mizara 
esąs “pastumdėlis,” “ambry- 
tojas,” “žvalgybos špicas,” 

Į“paskutinis chamas,” “cha
miško supratimo,” “ignoran- 
tas,” “pas jį smegenų nė už 
skatiką,” ir tt., ir t. p. Ne- 
dyvai, kad p. Grigaitis ilgus 
metus praleido Šveicarijos 
universitetuose (lietuvių 
darbininkų uždirbtais cen- 
taiA). ’ Paprastas žmogelis 
tokių “moksliškų” žodžių 
Vargiai begalėtų išmąstyti!
i Bet ar plūdimusi, p. Gri
gaiti, jūs. galite savo, ((soci
alistų) į pbįdęipą apginti, o 
mano (komunistų) ’Sukriti
kuoti? i Ne H Jei nė ką kitą, 
tai bent tą Gįingaįtįs: jau tu- 

IB W.Wm1 
——didele jo. nea
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Tik buržuazija ir darbi
ninkų reikalų išdavikai jas 
vadina darbininkų sriovė- 
mis. Jie, taip darydami, 
veidmainiauja, kad geriau 
sektųsi klaidinti darbinin
kus. Taip lygiai ir Butkus 
dabar nori įkalbėti darbi
ninkams, kad visos sriovės 
esą darbininkų, kad patys 
darbininkai nieko neatsieks, 
kad reikia sudaryti bendrą 
frontą iš sriovių, ir tt. Reiš
kia, viso New Yorko ir apie- 
linkės kunigai, arba jų at
stovai, Sirvydai, Butkai ir 
kiti, arba jų atstovai turi 
sudaryti bendrą frontą, 
Butkaus supratimu, ir toks 
frontas duos< įsakymus ba
daujantiems darbininkams 
ką jie turi daryti. Kitaip 
sakant, jis įsakys darbinin
kams, kad jie nekovotų; ~
pnes skuidą ir badą, kad jnepaisvrnas organizacijos! Tu- 
nesiorganizuotų, " 1 - - -
kol tas “frontas 
Bet ar kas nors yra girdė-, 
jęs, kad kunigai, davatkos,, 
sufašistėję elementai, įvai
rūs darbininkų reikalų iš
davikai būtų ką iškovoję del|

Nieko Draugam, kurie nedirba, mo 
kestis tik 20 centų vieto 
$1.60.

Raportai komitetų, kurg 
veikia Priešfašistiniam Be» 
dro Fronto komitete ir Tarw 
tautiniame Apsigynime, tąw 
priimti, ir paaukota $1.00 f I? 
bendro fronto iš kp. iždo. H?

Kuopos KorespondentasjRę

darbininkų klasės? 
panašaus nėra buvę

Sąmoningi darbininkai ne
turi dasileisti save ant tiek 
suvedžioti, nepaisant ar tai 
oportunistas Butkus, ar ki
tas darbininkų suvedžioto
jas to siektų.

Vienintelis pasekmingas

ALDLD. 160 kuopos drau
gai,. ką manote apie šitą ma
no apšmeižimą? Aš, kaipo se
nas kuopos iždininkas, klau
siu draugų' bei draugių : jeigu 
manote šį šmeižtą pataisyt, 
tai,. gerbiamieji,, pądąrykitę, o 
aš lauksiu 30 dienų. Jeigu to 
hepadarysite, tai aš> būsiu pri
verstas patraukt’ 160-tą> kuopą 
į teismą, kad atsiimtuhiėte! sa
vo šmeižtus nuo- manęs. Aš 
turiu visas “risytes,” •.kurios 
yra Sekretoriaus parašytos1 ir 
pirmininko pasirašytos ir <ant- 
spaudos prispaustos. < ' • • r

Draugai, jūs turite stalus ir 
negalite surokuot; tai1 yra la
bai' nuostabus dalykas,; kad 
pas veidrodį stovi ir pats sa
vęs nemato, l - (

SUBSCRIPTION KATĖS:
flhhed Statas >er year---------98.00 United Statas, six months.... 12.89

Brooklyn, N. Y., >er year....|7.09 Brooklyn, N. Y., six months... 18.50 
VbralKn countries, per year...$7.00 Foreign countries, six months..$3.50

Aš už teini jau korespondenci
ją, tilpusią is Benį d, III., ku
ri mane labai užinteresavo, 
kaipo buvusį seną iždininką 
ALDLD 160-tos kuopos.

Draugai mane apšmeižė |be 
jokių faktų. Vadinasi, pas
kelbė vagim ant visos Ameri
kos ir aht viso pa^ulid. į' 1 į

bar dirba visa didžiuma 
Bendro Fronto KolAitieto 
narių. . U :

jo jo vieton organizuoti bur
žuazinį.

i . ■ • i

Ar iš,tikro rezoliucija yra; 
suklastuota? Štai kaip 
skamba originale tos rezo
liucijos dalis: “ir padaryti 
tą frontą tikrai masiniu, 
įtraukiant į vieningas kovas 
visas lietuvių darbininkų 
sriovės...” Perrašydamas 
šią dalį pataisiau sekančiai: 
“ir padaryti tą frontą tik
rai masiniu, įtraukiant j jį 
visas lietuvių darbininkų or- 
ganizacijas, neatsižvelgiant 
į sriovės ir įsitikinimus”. Už 
pataisymą šios rezoliucijos 
negali būti jokio primetimo 
nė konferencijos valdybai, 
nė laisviečiams, nė “centro- 
biurininkams”, nes aš vie
nas tą padariau, ir ne su 
blogais norais, bet su gerais. 
Pataisyti mačiau reikalą 
štai kodėl: Pirma, kad laike 
konferencijos niekas nekal
bėjo įr nebuvo jokio tarimo pa
daryta, kad traukti į B. Fron
tą sriovės, bet buvo kalbėta,; 
kad traukti) visų sriovių.! 
darbiriiįnkų orgahizdcijas. i 
Bet skaitant rezoliucijas rie; 
kitas kas, nė aš nepatėmi- 
jorriė, kad ten1 visai netiksliai 
parašyta. Antra, sąmonin
gi darbininkai jokiame atsi- 
kime negalį pasiimti sau už 
pamatą “visas darbininkų 
sriovės” budavojimui bile 
darbininkiško veikimo-fron- 
to. Tai būtų veidmainiškas 
pasižymėjimas. Juk darbi
ninkai neturi sriovių. Yra 
tik viena darbininkų, sriovė 
—Kompartija su jai ištiki
mai pritariančiomis darbi
ninkų organižacijomis ir pa
vieniais darbininkais. Ki
tos visos sriovės yra bur-

tuo j autinę pašalpą bedar
biams, prieš mėtytnus be
darbių šeimynų iš namų; už 
socialę apdraudą bedar
biams ir visiems darbu
kams; kad pasiekti visas 
lietuvių organizacijas, kur 
tik randasi darbininkų ir 
traukti jas į pačių darbinin
kų kovingą Bendrą Frontą.

Butkus aiškiai atmeta pa
čių darbininkų organizavi- 
masi ir aktyviškas kovas. 
Jis nori davatkomis, buržu
azijai parsidavėliais pava
duoti darbininkus jų klasi
nėse kovęse. Kitįdp sa
kant, jis> ;kaip ,ir. visį opor
tunistai, deda; visas/pastan
gas, kad sulaikyti darbinin
kus nuo kovos nors laikina), 
ir tuomi pasitarnauti kapi
talistinei klasei.

Bet tas jam nepasiseks. 
Jis greičiau pabėgs iš dar
bininkų Bendro ’Fronto ir 
bandys suardyti jį. Visi tu
rime budėti ir neleisti savo 
jėgų skaldyti.

A. Taraška. ,

jimą laikų” Amerikoje!
Kitaip yra su komuni'Sr 

tais, kurie stoja už nuverti
mą Grigaičio ginamos bui’- 
žuazinės ir įsteigimą darblį 
ninku diktatūros. Jiems So-t 
vietų Sąjunga yra milžiniš
kas šviesulys, rodąs kelią 
viso pasaulio darbo žmonęm 
į laisvę, į socializmą. Kdo
met kapitalistinis pasaulin 
Grig aičio atstovaujama^, 
raitosi ekonominiuose sopu
liuose, tai.Sovietų Sąjungą, 
į tą trumpą laiką,1 kirsdama 
kelią per neįsivaizduojamus 
sunkumus, žygiuoja pirmyn. 
Sovietų Sąjunga yra kelyje 
linkui socializmo. Tiesa, 
Sovietų Sąjungos darbo 
žmonių masių gyvenime 
šiurkštumų dar yra (Tai 
buržuazijos ir carizmo lie
kanos). Bet ten gyvenimas 
gerėja su kiekviena diena, 
kuomet Grigaičio atstovau
jamam pasaulyj,—kapitalis-

Paskutiniais keliais metais 
mes matome didelę permai
ną lietuvių jaunų dąrbinin- 
kų ir studentų) iatsinešime, 
Ekonominis krizis^ i masinė 
bedarbė'ir desėtkų milionų 
darbininkų kentėjimai pa
veikė į mūsų j aunihią. Jau
nuoliai tąip, pąt labai, skau
džiai jaučia; tuos .sunkumus, 
kuriuos gyvenat jų tėvai ir 
motinos. Jie mato, kad pa
saulio turtingiausioj kapita
listinėj šalyje kenčia alkį 
vyrai, moterys, ir vaikai, ir 
yra grūdami iš .namų į gat
ves. ’Mūsų jaunuoliai taip 
pat mato; kad, iš antros pu
sės, bosų klasė ir valdinin
kai gyvena didžiausiam per* 
tekliuje ir raskažiuose. Jie 
negali nematyti to, kaip 
valdančioji klasė rengiasi 
prie naujo imperialistinio 
karo.

1 ■ I

Tuo gi tarpu mūsti jau
nuoliai mato ir vis garsiau 
girdi apie kultūrinius, poli
tinius ir socialius atsieki
mus Sovietų Sąjungos darbi-

cijų. Jose sau vietas randa 
darbininkų klasės išdavikai, 
oportunistai. < Tos sriovės 
yra ne del darbininkų, bet 
del išnaudotojų interesų— 
kad palaikyti darbininkus 
pasiskirsčiusiais ir tuomi 
atitraukti nuo vienybės ir 
savo reikalų bendro pažini
mo. Dėlto mes jų negalime 
vadinti darbininkų sriovė- 
mis.

čionai aš noriu pasakyt, 
kad aš po kelis žygius prirb- 
džiau jums “risytes” ir kūr 
pinigai yra užmokėta ir liku
sius $5.10 padėjau ant stalo 
po Miko Giraičio nosia, kai
po pirmininko, visiem drau
gam matant; o dabar mane 
paskelbėt, kad aš pasisavinau 
$16.36; vadinasi, pavogiau.

Kai buvo apskričio' konfe
rencija, kodėl manęs nepašau
kėte pasiaiškint? O aš su mie
lu noru būčiau atėjęs ir pa
aiškinęs; aš nesu bailys; ’aš 
stoju už darbininkų reikalus 
ir neatsisakau nuo darbininkų 
judėjimo, kolei gyvėnsiu 
vergijoje.

Buvau ALDLD nariu 
giau 12 metų ir dirbau 
darbininkų labo,: klek išgalė
jau. Aš išgyvenau Suvienyto-

nesinis susirinkimas atsibuvo 
25 birželio, žinoma, prieš pat 
o r g a n i zacijos suvažiavimą; 
taigi buvo daug kalbama, kas 
link knygų leidimo. ! 
moj — 1



Trečias Puslapi*
■Hi****

ti jiems, kad jie eitų su strei-

RAŠTAI

Vadinas, te

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS

TYPEWRITERS

pastebėti

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

NEW FEAT1TRES EVERY DAY
A. TREMTINIO RAŠTAI

DAILY WORKER

year (months)

I enclose $ in payment.

;name

ADDRESS

STATECITY.

Six Months—$5;

pareis f
atsako

Amerikoje “Priekalą” galima i*' 
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kompletas ui 
1931-32 metus.

i ii

8-tame, 
trumpa

Drau-

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

nuo 
bet

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

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, va
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Telefonuofcite Sekamais
CLEVELAND 8936

Pora d. J. Juraitės apysa
kaičių tilptų “Priekale,” tad 
būtų ptrmaža spręsti apie jų 
vertingumą mūsų dailiojoje 
literatūroje, o apie tiek pat 
jos raštų tilpo ir “Kibirkšty
je/* taa manau, nebus pro ša
lį ir iš “K.” paimti ir pada
ryti bendrą jų peržvalgą, ko 
jos vertos mūsų raštijoje.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELI LIETUVIŠKĄ If' 
TERATDROS, POLITIKOS IR VISUOMENES MOKSLU {LIŪ^ 

TRUOTĄ MĖNESINI DARBININKŲ ŽURNALĄ

Būk dabar, skaitytojau, gu
drus ir suderink pradžią su 
pabaiga! Iš pradžios d. V. 
žalionis lyrikas, o pabaigoje 
net ne meniškas, ne faktų tei
kėjas, nei paties gyvenimo pie
šėjas. Taip kritikuoti* tai pats 
kritikas save keblion padėtin j 
pasistato, kuris pradžioje iš- 
giria, o pabaigoje be saiko iš-į 
peikia.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

pra 
bizūnu

DŽIUGAS KAIPO APYSA 
KORIUS IR KRITIKAS

j “Kibirkšties” No 
telpa d. J. Juraitės 
mėlis “Magdutės

Savinirikas ir Mdnadžėriš
P. M GARRISON ’ /

grabo lentos 
Vot ąš turiu 
noriu.”

RAŠYKITE: “LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y<

Petkienei 
tereikėjo; j 
kviečių lauką, kaip komuna- 
dirba bendrai laukus ir nie
ko nelaukdama pradėjo eiti 
link jų. Tada įsiutęs Petkus: 
“Boba tu man, o ne kas kitas, 
sterva! Boba tu man—supran
ti!”

Eidama Anelė nuo Petkaus 
pas komunistus drąsiai pasa
kė : “Ne. aš tau daugiau ne 
boba, būk tu prakeiktas!. . . 
Būk tu prakeiktas, taip gyven
ti aš negaliu ir nenoriu, gana 
prikentėjau!” Ir nueina per 
lauką pas komunarus. Petkus 
keikiasi, spjaudosi, o Lumbis

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

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

mig- 
neiš- 
viso&

CENTRAL ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY 
U. S. A.nie- 

jūsų 
mo

čia
gra-

rodos, to tik ir 
pažiūrėjo pro

ne- 
namo 

abudu 
rankom 
mamos 
sušalo,

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

DAILY WORKER 
50 East 13th St.

New York, N. Y.
Please enter my subscription for.

Bet neaišku; už ką tie vy
rai sėdi? O autorė nei pra
džioje nei pabaigoje to saVo 
rašte nepasako. Tiesa, juk 
neareštuos veltui, bet visokių 
“nusidėjimų” yra, tad tveriasi 
pas skaitytoją klausimas: sė
di, tai sėdi, bet už ką jie ten 
sėdi? Dar neviskas pasakyt: 
“Politiniai kaliniai badauja.” 
Reikia turėt omenyj, kad skai
tytojas visuomet nori žinoti, 
ką veikė, kad ir politinis kali
nys? Kokius darbus del darbi
ninkų klasės dirbo ir už juos 
papuolė į kalėjimą, Tada skai
tytojas turi pilną vaizdą, pilną 
paveikslą, o kitaip jis abejo
ja, ar tie kaliniai jo reikalus 
gynė ir papuolė į kalėjimą, ar 
visai del savo privačios gero
vės.

roro 
ruko tėvas 
slapstėsi kur tai.

Petrukas, pasiilgęs 
klausia mamos: “Mama, ar te 
tušis greitai namo 
Motina nusiminusiai 
“Nežinau, vaikeli.” 

Baltoji žvalgyba 
džia, ji zuja po kaimus, dva
rus ir gaudo visus tuos, kas tik 
buvo prisidėjęs prie bolševikų 
tvarkos. Turtingi ūkininkai, 
pasiturinti miestelėnai skun
džia raudonuosius baltie
siems—išdavinėja į baltųjų 
rankas besislapstančius. 1

Štai kur ir pas Petruko mo
tiną atvyksta baltoji Lietuvos 
žvalgyba jo tėvo jieškoti. Jis 
dreba, bijo, o žvalgyba 
ko nelaukus: “Na," kur 
vyras?” klausia Petruko 
tinos.

“Nežinau,” atsakė ji.
žvalgybininkai tuoj aus 

dėjo motiną plakti 
Petrukas šoko ginti, tas irgi 
gavo. Kada žvalgybininkai 
apleido jo motirtog stubelę ir 
vyko suimti jo tėvelį, kuris 
pakrūmėj pas kaimynus slaps
tėsi, Petrukas nors sukapotas, 
skausmuose nubėgo iV pranešė 
savo tėvui, kad pavojus, kad 
žvalgyba atvyksta. Ir tuo bū
du jo tėvelis išsigelbėjo nuo 

dalykų yra, žvalgybos nagų.
sias tarnaites Visais atžvilgiais apysąkai 

geriau mėgsta, nes jos tė gera. Vaizdai joje piešia

Klauskite 
Kainos,

užsiėmimo, 
kada pirmininkas pradėjo 
kviesti naujus narius rašytis į 
K. P., tai pirmiausiai iškilo 
Adolfo ranka ir jis gavo an- 
kietą del išpildymo savo ap
likacijos į narystę. Po to 
jam kaip naujam .aplikantui 
įdavė 
Nario 
randa

Tiesa, kad kiti laikai, kita j 
tvarka, bet vien tik k.unigiš-1 
kai prakeikti ir nušliaužti pas j 
komunistus, tai dar neparodo Į 
Anelės susipratimą. Ji leng
vai gali už savaitės kitos pra
keikti komunistus ir sugrįžti 
vėl pas savąjį žiaurų vyrą.

Tokiomis išvadomis dar mo
terys neparodoma karžygesnė- 
mis už vyrus. Tiesa, nors au
torė nupiešė, kad Anelė drą
sesnė megu Lumbis, kuris ba
rasi kasdieną su moteria ir ne
išdrįsta nužygiuoti pas komu
narus, o Anelė vot kokia smar 
ki, prakeikė savo vyrą, it da
vatka- velnią, ir dui per lau
kus, kur gyvenimas atrodo ge
resnis, malonesnis. Nemanau, 
kad taip vienu ypu tokie da
lykai įvyksta, kad mostelėjo 
sau ranka ir eina į komuna- 
lius ūkius. O kad taip net 
ir būtų, tai dar nieko skaity
tojas nepasimokins iš to. čia 
reikėjo daugiau argumentų, 
dauginus susikirtimų pabrėžti, 
kad skaitytoją pertikrinti, ko
dėl kietai nusistačiusius vyrus Į 
prieš komunališkus ūkius mo-1 
terys palieka, o ne taip tik 
prakeikė ir užbaigtas kriukis. 
Svarbi tema paimta, bet siau
rai apsklembta.

......... GERAS IR ŠALTAS ALUS ‘ J * U
| Patogūs kambariai, išrandavojame ant vienos paros,
3 ant savaitės ar ant ilgesnio laiko.
§ Garu Apšildonli ir Karsto Vandens Maudynes ? į
$ Labai paranku pakeleiviams sustoti ( »
[ 124 N. DIVISION STREET
V Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

Rašomos 
Mašinėlės

. “Priekalo” No. 4 ir 5-tame 
Tilpo d. A.' Tremtinio apysa- 
1 kaitė “Klaida.” Tai paveiks
lėlis tiesiai paimtas iš kolek- 
tyviečių gyvenimo, o ypatingai 
šiuo momentu, kad eina So- 

i vietų Sąjungos ūkio persiorga- 
inizavimas socialistiniais pa- 
; matais.

apsaky-į išžagino Magdutę 
Vargai.” 

Piešinėlis apie našlaitės mer
gaitės .gyvenimą, kurią dievo
baiminga teta užaugino iki 16 
metų be darbo 
ta nebuvo tokia jau šiurkšti, 
kAd iki to amžiaus galėjo 
mergaitę užauklėti.

Kaip Magdutė liko našlaitė, 
kur jos tėvai žuvo ar mirė, 
autorė savo apsakymėlyje ne
pasako. Tik staiga atsiranda: 
“Šaltame, drėgname skiepo 
kambaryj, pasirėmus ant ne
didelio stalo, sėdėjo mergina.” 
Ir toliau: “Kampe, prisiglau
dusi prie nesenai kiek iškū
rento pečiaus, sėdėjo susi
traukusi, rukšlėtu, sudžiūvu
siu veidu senutė,” tos mergi
nos teta. Atrodytų, kad apy
sakaitė, kurioj piešiama Mag
dutė, paimta ne nuo pat kū
dikystės, ' kurios kančios gy
venant su tetute galėjo būt i kiu, kokiu jis yra. Kalinių 
karčios, žingeidžios skaityto- j troškimai tos laisvės, tos gam-

“Komunistų Partijos 
Užduotys,” kame jis 
kad žmogus, patapęs 
nariu, turi visas savo 

jėgas pavesti partijai; tad 
Adolfas atsirėmęs į stulpą sa
ko pats sau: “Nuo dabar aš 
esu visapasaulinio proletaria
to kareivis, tad visas savo jė
gas K. Partijai!”

Kas dar metasi pas d. Džiu
gą do ypatybė apysakaitėse, 
tai būtent, kad per apysakai
tę nusidriekia siūlas organi
zuotumo. Jo rūpestingai “Strei 
kas” prirengiama, jo rūpestin
gai sutvarkytas susirinkime į 
K. P. naujų rekrūtų verbavi
mas, mokėjimas, kaip prieiti 
prie darbihinkų, kaip išaiškin-

“Priekalo 
metus telpa d. J. Juraitės 
apysakaitė “Mama pas Minis
ter!.” Šioji apysakaitė ne vi
sai vykusi. Yra joje nenuo- 
sakumo, neaiškumo.

Pati apysakaitė nuo pra
džios prasideda, kaip moterys, 
kurių vyrai areštuoti ir sėdi 
kalėjime, nuneša jiems maisto. 
Kalėjimo administracija jų 
neprileidžia ir joms prane
ša, kad jų vyrai badauja jau 
aštunta diena. Moterys su
kyla visos kaip viena, “kovot, 
reikalaut!” Visos demonstra
tyviai pas ministerį su reika
lavimu, kad jų vyrus paliuo- 
suotų. Prakalbos prie miniš- 
terio rūmų ir kiti veiksmai 
gerai atvaizduoti. >

“PRIEKALAS” ypatingos domčs kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarines literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovSą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais; < * ■

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo Šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratušio darbininko. SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį. renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį rastais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

.Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 k a p., atskiras egz. 30 kap.

Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran

ci] o j ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c.,

atskiras egz. 10 centų,

ir rimą n erase 
liavo, tai tik galėjo 
eiles ritmingas ir su 
rimu. '

Dar kas galima 
pas d. Džiugą, tai būtent tas, 
kad jis pradžioje savo kriti
kos sąko: “žalionio poezijoj 
vyrauja lyrika. Proletarinė 
lyrika ne verkšlenimas, ne pe
simizmo bei nusiminimo, bet 
pasaulinio džiaugsmo lyrika. 
Ir tas kovos džiaugsmas skam
ba poeto lūpose.”

O jau pabaigoje savo kri
tikos sako: “Proletarinių ra
šytojų uždavinys visą tai rea
liai, tikrai faktų šviesoj me
niškai atvaizduoti dailiojoje 
literatūroje, šiuo tarpu d. V. 
žalionis mums to nedavė.”

AUTOJI “PRIEKALO” LITERATŪRA IR 
JOS KRITIKA

Autorius perstato buožes, ku
rie visokiais būdais priešinasi 
kolektyviško ūkio vykinimui. 
Tad apysakaitėje perstatomas 
buožė Taraška, kuris “jau tre
ji metai, kaip nelaiko nei ber
no, nei mergos. Laiko tik 
piemenį. Laikydamas berną 
ar mergą—nepaslėpsi; taip ir 
nešiosi .buožės vardą. O buo
žė—reiškia tau mokesčiai dvi
gubi, nepasirodyk susirinkime, 
pagaliau, kągi tavo balsas.. . 
Taraška tai suprato.”

(Daugiau bus)

“Kibirkšties” No. 2-rame, d. 
J. Juraitės telpa apysakaitė 
“Buožių Naguose.” Šioji 
apysakaitė žymiai skiriasi 
pirmosios ne tik turiniu, 
ir pačiomis išvadomis.

Kalėjimas išpiešiamas 
kokiu jis

Pas d. V. žalionį eilės tech
nikiniai didžiumoje neapdirb
tos, žalios. Ritmu ir rimu 
šlubos, kalba sunki, žodžių 
kalimas pas jį tąi paprastas 
darbas. Kas pas d. V. žalio
nį matosi gero, tai minties iš
laikymas. Temos išlaikyme ei
lėse, tai d. V. žalionis tikras 
meisteris! O kai tik apie tai 
d. Džiugas nepasako.

Pagalios, toks dalykas kaip: 
“ritmo ir rimo turtingumas,” 
visiškai negalimas. Gali tik 
būti eilės su išlaikytu ritmu ir 
rimu, o ne “ritmo ir rimo tur
tingumas.” Ar rimas ir rit
mas savyje turtingas, ar ne, 
tai čia jau ne eiliavimo klau
simas, c kalba tik, rodos; eitų, 
kokio esama “ritmo ir rimo.” 
O juk d. Džiugas ne tuo klau
simu kalbėjo; jis kalbėjo apie 
d. V. žalionio eiles, tad toks 
pasakymas pas skaitytoją at
veria klausimą : ką tuo7 d. 
Džiugas norėjoj pasakyti? Juk 
d. V. Ž. atskirai apie ritmą 

Jeigu jis ei- 
sueiliūoti 
išlaikytu

: “Matai, kaip ta 
dabar kiti Tąfkai, ku, kad jie stotų į K. P: eiles.

Tai 1 konstruktyvės jo 1 apysa
kos! Tokio tono apysakaitės 
ne tik kalbamą; reikalą gra
žioje kalboje nušviečia, bet 
gerą pamoką duoda skaityto
jui, kaip būti organizatorium, 
kaip gauti narių partijai; ge
riau pasakius: kaip veikti ma
sėse ir jas gauti savo pusėn.

Viena, d. Džiugas kaipo apy 
sakaičių! rašytojas yra geras,, 
bet kritikas dar nevisai logiš-, 
kas. “Priekale,” tilpo d. Džiu-i 
go kritika, kame jis kritikuoja 
d. V. “žalionio “Audringosios 
Jėgos.” Kada d. Džiugas eina 
dainuška paliai dainušką ir 
kritikuoja, kritika vykusi, ge
ra, bet i kada d. D. paima ir 
kalba apie “gerą technikos ei
lių apdirbimą, lengvumą kal
bos, rimo ir ritmo turtingu
mą,” tai manau, kad' klystd, 
d. Džiugas taip nukalbėda
mas. r j;

X SUBSCRIPTION RATES
O In Manhattan and Bronx, N. Y.; 1 Yr.—$9
x 3 Months—$3; One Month—$1
O Elsewhere/in U. S. A.: 1 Yr.—$6; 6 Months—$3.50; Three Months X
X -—$2; One Month—75c. o
X SPECIAL SATURDAY EDITION—$1.50 per yeah X
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didelio atlyginimo, o su Mag
dutė visai kitas reikalas; ji 
rami, tyki, sėdi tam kamputy
je ir žiūri į tą turgų. Tik 
štai ir jai laimė: “O tu taip 
pat atėjai darbo jieškoti?”

“Taip!” šaltai, nesijudinda
ma atsakė Magdutė.

Tuojaus ponia pradėjo ir 
Magdutę išjuokti: “Kur 
tau darbą dirbti tokiai 
žuolei.” Magdutė lyg pykte
lėjus atsako: “Aš tamstai ne- 
sisiūlau; jei netinku, neimki
te.” Visur mandagi ir dievo
baiminga mergaitė, bet darbo 
kontoroje vis tiek nepavyko 
gauti*

Kada mergaitė jau negavo 
kontoroj darbo, namuose šal
ta, duonos nėra,' vien vargas 
prieš akis Magdutei stovėjo, 
tad eidama namo užbėgo į 
bažnyčią pasimelsti prie ste
buklingosios panelės švenčiau
sios, kad toji jai padėtų dar- 

Jai beverkiant, be-

Besėdėdamos abidvi kam
baryj, apsiverkia, apsiašaro- žiūrėkite, koks gražus rytas 
ja,t—Magdutė, kad nėra kuo 
gyventi, ir išeina į kontorą 
darbo jieškoti. Magdutė ran
da daug tokių kaip ji konto
roj, kurios jieško darbo. Bet 
Mstgdutė, kaipo išauklėta te
itos dievobaimingoje dvasioje, 
tąd atėjusi į kontorą: '“Nie- 
keno nematoma, prisiglaudus 
kertėje, netoli durų sėdėjo 
Magdutė.” O kitos merginos 
tai tiesiog nenuoramos: kaip 
tik pasirodys kokia ponia, tai 
puola viena už kitos ir siūlo
si, bet tos ponios nuo jų pa-

Draugas Džiugas neblogas 
apysakorius, o kritikas kol 
kas nelabai geras iš jo išei
na. “Priekalo” No. 5 ir 6 
telpa jo apysakaitė “Strei
kas.” Tai piešinys dvaro dar
bininkų gyvenimo ir jų kovos 
prieš ponus. Streiko prisiren
gimas taip rūpestingai atlie
kamas dvaro darbininkų, pas
kui jo vedimas ir susikirti
mas, su ponu, su jo šunimis la
bai vaizdingai nupiešiamą. 
Tokios apysakoj ne tik at
vaizduoja kumečių ir biednio- 
kų valstiečių kovą, bet jos dar 
duoda pamoka^, kaip reikia 
atsargiai menkiausią dalykėlį 
prirengti, prižiūrėti, kad lai
mingai kovą laimėjus.

“Priekalo” No. 8-tame d. 
Džiugo telpa apysakaitė .“Ne
darbas.” Autorius paima susi
rinkimą, kuriame Rossas, kai
po nuo darbininkų parvykęs 
delegatas iš SSRS su plačiu 
raportu apie ten statomus nau
jus fabrikus, naują industri
jos kūrybą,—jis raportuoja^ o 
Adolfas, socialdemokratas, 
klauso ir mąsto savyje, kad 

l jis visą laiką klausė social 
1 mokratų ir darė stambią klai-

Paskum tuojaus užpuolimas, 
kalinių šaudymas per langus 
tik todėl, kad kalinės viena 
po kitai džiugdamosios ryto 
saule, mėlyna ardve, žiūri pro 
langą, gėrisi tuo, kas dedasi 
už kalėjimo sienų, kaip staiga 
šūvis, ir krinta Onutė nuo bu
delių rankos, visa paplukusi 
kraujuose.

Puiki, graži apysakaitė!
“Kibirkšties” No. 

telpa d. J. Juraitės 
apysakaitė “Mažasis 
gas.” Tai apsakymėlis iš tų 
laiku, kada baltieji nugalėjo 
Lietuvos raudonuosius. Kurie 
laike Sovietų valdžios Lietu
voje buvo kokie viršininkai, 
tai baltiesiems nugalėjus 
raudonuosius, tada visi aktin- 
gesni raudonųjų viešpatavimo 
meto darbininkai, dabar turė- 
rėjo slapstytis nuo baltųjų te-

To pasėkmėje ir Pet-; Piešiama dvi šeimynos. Pet- 
nėbuvo namie— kaus žmona Anelė neapkenčia 

savo vyro, kaipo priešo kolek- 
tėvo, tyviškam ūkio įvedimui. An

tras—Lumbis, kuris kaip ir 
Į Anelė visa širdimi atjaučia 
kolektyvišką-komunališką ūkį, 

j bet jo žmona griežtai priešin- 
nesnau-'ga jo troškimams, jo sielai.

Toliau, dar kontūzija dides
nė iŠęina. Kada Jonukas li- 

tos, kurią mato jie per kalė- ko su sfįyo broliuku namie, o 
jimo langelius. “Kelkitės!;^ motina su kitomis motino

mis nuėjo pas ministerį rei
kalauti, idant jų vyrus paleis
tų, tada jas areštavo ir kartu 
Jonuko motiną. Vaikai 
sulaukdami pareinant i 
motinos, jie vakare 
broliukai susikabipę 
nuėjo pas ministerį 
jieškoti. Jaunesnysis 
o vyresnysis liko gyvas. Ir 
tik ryte Kauno laikraščiai 
pranešė žinią: “Kieno tai vai
kas sušalo ties ministerių rū
mais. Tėvai, atsiliepkite.” Bet 
kur dingo Jonukas, kuris ne
sušalo? Kas jį priglaudė? 
čia autorė nepasako; nepasa
ko nei kas su kalinių bado 
strbjku nutiko. Tai mišinys 
neaiškumų. Taip pasakaites 
rašyti neleistina. Daugiau at- 
ydumo, daugiau aiškumo.

“Priekalo” No. 3-čiam už 
1932 metus d. J. Juraitės tel-

Bet kas man rpetasi į akį, 
tai būtent tas, kaip d. Džiugas 
sugabiai prieina prie to klau
simo, kad tą susirinkimą pa
naudoja Komunistų Partija 
naujų rekrūtų verbavimui į 
savo eiles.

Po visų prakalbų ir paly
ginimų, kad SSRS pilna dar- 

Petkus šiurkštus buožė. Jis bų, o čia Vokietijoje šimtai ir 
nei girdėti nenori apie bendri-(tūkstančiai darbininkų vaikš- 
nimą ūkio. Anelei jis seniau to be darbo, 
kailį išpildavo, o dabar prie 
Sovietų valdžios jis nedrįsta 
to daryti, bet vis grasina: 
“Nekenti, o gyventi su ma
nim turi. Ir vienoj lovoj gu
lėt.. . Prisiekei prieš dievą iki 

manęs klausyti! 
valią; darau, ką

bą surasti 
aimeldžiant prieš stebūklingą- 
ją panelę, kaip iš dangaus 
balsas nukrito ant jos galvos:
“Ko taip verki ?”

“Valgyti noriu, darbo gaut 
noriu.”

Toji “misteriškoji” ponia 
išklausinėjo Magdutę, apgai
lestavo jos ir, galų gale, parsi
vedė pas save už tarnaitę. 
Mergaitė dirbo sunkiai. Anks
ti keldavo, vėlai guldavo ir 
vis ponia ją “sumindavo,” bar
davo, pas tetą, nei kalbos, 
neišleisdavo. Galų gale, tos 
ponios sūnus užpuola nakties 
metu Magdutę ir išžagina.

Pilnai tokių 
kad nesusi pratu

J. Buivydas
JURATOS JURAITĖS ' nuolankesnės, ištikimesnės • ir 

tt. Bet juk nepaisant kokio 
kalibro tarnaitė nebūtų bu
vus, o tokios ponios sūnelis ją 
būtų vistiek užpuolęs ir išža- 
gęs? Tai ar būt galima ta
da, katalikės akimis net žiū
rint, sakyti: vot buvo bedie
vė, tad ir gavo atlyginimą ? 
Tai ar leistina tik tokią su- 
vadą apysakos padaryti. Tai 
tokią dovaną gavo Magdutė 
nuo panelės švenčiausios. Jei- 

l-mam|gu ištvirkęs sūnus užpuolė ir 
j, tai kaip 

kerštu autorė atsako: tu buvai 
tamsi, fanatikė, tai su tavim 
ir ponaitis taip pasielgė; o 
jeigu aš būčiau buvusi, tai jis 
būtų gavės žandų ir to 
nedasiekęs.

Pradžia tos apysakos 
lota, bet pabaiga visai 
mintingai suvesta. Iš 
apysakos išeina toks suprati
mas, kad ponaitis net patei 
sinamas savo užpuolimu tik 
todėl, kad Magdutė išauklė 
ta dievobaimingoj dvasioj 
tad gerai, kad ją ponaitis su 
koneveikė.

Jei esate “Laisves 
Skaitytojas

mi ganą gražūs. Petrukas'priėjęs sako 
tikraą herojus. ' t ’ 'J ’ j've palikė į

No.' 1-2 !iž 1931 :kita ^ka-
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Apie Kovą su Provokacij
REMKITE SAVO DIENRAŠTIvimu

Johan Biuchner

DU PIKNIKAI VIENA DIENA!
KURIS BUS SĖKMINGESNIS?

Worcester, MassWilkes Barre, Pa
LAISVĖS” NAUDAILAISVES” NAUDAI

PIKNIKASPIKNIKAS
Įvyks NedėliojęĮvyks Nedėlioję

13 Rugpjūčio - Augusi13 Rugpjūčio - Augusi
OLYMPIA PARKVALLEY VIEW PARK,

Inkerman, Pa Čia Yra Puikios Maudyne

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS DIENRAŠČIUI
Jit OutitĮa Tris Dideles Dovanas Prie įžangos Tikieto

Ten Kur Pernai Buvo

Vytauto Parke
Prieš Labor Day

PIRMA DOVANA PLYMOUTH AUTOMOBILIUS, 1933 MODELIO, $621.00
Nuo Thornton-Fuller Co., 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa

Gera Orkestrą Grieš Šokiams

Rengėjai prašo visų, kurie tik turite šio pikniko tikietų, platinti juos kuo- 
greičiausiai ir tuojaus atsiskaitliuoti už tiki et us gautais pinigais. Kuo dau
giau išanksto išleisime tikietų, tuo sėkmingesnis bus mūsų parengimas.

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

bus antra Dovana

Wilkes Barrėje ir Worcesteryje piknikai įvyksta tų pačių dienų. Draugai 
wilkesbarrieciai, del tam tikrų priežasčių piknikų perkėlė iš 20-tos į 13-tą. 
Čia'bus matyti, kurių piknikas geriau pavyks. Pas mainierius visuomet yra 
daug1 pasiryžimo, tačiaus massačįuzieči ai irgi yra parodę, kad ir jie moka su
kviesti dideles mases pagelbai darbininkiško judėjimo.

INC., 420 SO. ST., PHILA., PA. bus 
trečia dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, 
MODEL 1933, $18.75

šnipo
—organizuot masinį šnipo boikotą. Tokiu 
keliu pasiseka jį išstumt: pirma, jo šni- 
pavimo darbas po to tampa neproduktin
gas, antra, jis pats nustoja skonio dirbt 
toj įmonėj. Vis tiktai masių organiza
vimas yra sprendžiamu momentu kovoj 
su šnipavimu įmonėse.

Kompartijos, dar besinaudojančios tam 
tikru legališkumu, niekuomet neturi iš
leist iš savo akių priemonių, tam laikui, 
kada prisieis pereit prie nelegalios padė
ties, kad nebūt jos šiam atsitikime zuž
kluptos nerikėtai. ‘ i

(Bus daugiau)

timo. Reikia rimtai ištirt kiekvieną atsi
tikimą, kad šitame dalyke nebūtų jokių 
neaiškumų:

Po kiekvieno pravirtimo, reikia imtis 
skubių priemonių, kad perspėti organi
zacijos narius apie areštus, kad apsi
saugotų nuo tolimesnių kratų, o taipgi 
nuo pašekmių, kurios gali būti, jei kas 
nors iš areštuotų išdavinės asmenis, pa
silikusius laisvėj. Tuč tuojaus pakei
čiant adresus, butus ir turi būt priimtos 
priemonės, kad mažiausiai pakenktų pra- 
virtimas.

Kovoj su provokacija reikia būtinai 
pravest gyveniman sistematiškai sekan
čias priemones:

1) Geras ištyrimas to, kaip įvyko visi 
areštai ir nagrinėjimas visų apystovų ir 
faktų, kuriuos lydėjo tie areštai. Apie 
tai jau buvo pasakyta aukščiaus;

2) geras ištyrimas to, kaip vykdo par
tijos darbininkai politinę ir organizacinę

Reįkalinga taipgi vengt perdidelio cen
tralizavimo nelegaliam partijos darbe. 
Ypatingai tas vėl gi svarbu toms šalims, 
kur siaučia baltasis teroras. Dabar pa
stebima neretai tokia padėtis, kuomet 
vieno ir to paties asmens rankose yra ir 
spaustuvės vadovavimas ir ryšiai su už
sieniu ir ryšiai su organizacijom ir tt. 
Reikalinga pravest griežtą funkcijų pasi
dalinimą taip, kad vieno asmens pravir- 
tiiųas neatneštų savimi visos eilės parti
jos darbo šakų pravirtimo. Kiekvienas 
draugas, turintis tam tikrą funkciją, ne
turi žinot viso nelegalaus aparato.

Pagalios, reikia išdirbt gerą kiekvieno 
nario pertikrinimo sistemą, kada jis iš
keliamas darbe, ypatingai atsakomingam 
ir konspiratyviam darbe, kur jau reikia 
turėt reikalo su spaustuve, šifru, prie jo 
paskyrimo prieškarinianj arba kolonija- 
liam darbui. Kartu reikia atsisakyt nuo 
įvertinimo paremto “geromis” asmeninė
mis pažintimis, nuo kompaniškumo, 
miesčioniško, perdėm smulkiai-buržuazi- 
nio atsinešimo prie žmonių. Reikalingas 
rimtas išaiškinimas moraliai politinio tų 
žmonių veido, jų užsigrūdinimo tvirtumo 
laipsnio, asmeniškos drąsos, žinojimas jų 
rūšių, asmeniško gyvenimo, gyvenimo bū
do, šeimyniško apsupimo. Tokį draugą, 
kuriame partija dar neįsitikinus, kurio 
gerai nežino, geriau palikt pusiau lega
liam arba legaliam darbe, kaip siųst to
kiam darbui, kur, pravirtęs, jis pražu
dys ir visą darbą. Ypatingai tas svarbu 
žiauraus baltojo teroro šalyse, Chinijoj, 
Jugoslavijoj ir tt. Kompartijos turi pra
vest viso savo vadovaujančio sąstato 
pertikrinimą jo pastovumo ir ištikimumo 
žvilgsniu kas link policijos. Reikalinga 
ifnt domėn, kad karttf su šenais pertik
rintais kadrais, kurie metams bėgant ir 
del policijos smūgių retėja, kompartijos 
ir turi labai jaunus kadrus. Del tų smū
gių, kurie dabar puola ant kompartijų, 
partijos aktyvo sąstatas labai smarkiai 
keičiasi; pačio trumpiausio laiko bėgyj, 
beveik per vienus metus, o kartais ir dar 
greičiau iškeliami jauni partijos nariai

visų partijos linijos iškraipymą faktų;
3) geras ištyrimas siūlymų, kuriuos 

įneša posėdžiuose asmuo, kuris įtartas 
provokacijoj, jo politinio veikimo ir jo 
darbo ištyrimas;

4) kraštutiniai atsargus atsinešimas 
prie tų, kas perdaug įdomaujasi, steng
damasis viską sužinot, o taipgi ir prie tų, 
kas stengiasi būtinai prieit prie pačio 
slapto partijos darbo;

5) ėmimas domėn ir atsargus atsine
šimas prie visų antipartinio pasielgimo 
faktų asmeniškam komunistų gyvenime 
(girtuokliavimas, pinigų išaikvojimai, ly
tinis pasileidimas ir t. t.).

Ypatingai svarbus nustatymas nuola
tinės .finansinės partijos, lėšų kontrolės. 
Paprastai ten, kur leidimas lėšų vedaihas! 
neteisingai, susidaro dirva suirutei,, pro
vokacijos įlindimui. Apie tai kalba visas 
kompartijų darbo patyrimas. Prižiūrė
jimas partijos lėšų aikvojimo leis išaiš
kint ir moraliai-politinį tų žmonių veidą, 
kurie tą darbą atlieka.

Partijos mokyklose tur būt įvestas 
specialus kursas apie kovą su provoka
cija ir apie pačias elementariškiausias 
konspiracijos taisykles. Ne tiktai ilga
metis Rusijos bolševikų patyrimas, bet ir 
visas šių laikų kompartijų prityrimas 
tur būt pastatytas to kurso pamątan.

Reikalingas išleidimas tam tikros agi
tacinės literatūros, išleidimas masinės 
literatūros, nušviečiančios policijos prie
monės, jos darbo metodus, kaip kovot su 
provokacija. Reikalingas taipgi išleidi
mas specialios literatūros, nušviečiančios 
visus labiau charakteringus pravirtimų 
atsitikimus.

Kas link iškeltų aikštėn provokatorių, 
reikalinga praktikuot? paskelbimą jų var
dų spaudoj, patalpinimą laikraščiuose jų 
fotografijų ii/ tt. Kompartijos turi ši
tam atsitikime imt Vokietijos komparti
jos pavyzdį, kurį išleidžia specialų lei
dinį kovai su provokacija, kur skelbiami 
aikštėn iškeltų provokatorių vardai ir tt.

Kovoj su šnipavimu įmonėse, ypatin
gai svarbus organizavimas viešos nuo
monės prieš šnipavimą pačioj įmonėj. 
Organizavimas masinio visos įmonės dar
bininkų išstojimo, arba vieno tam tikro 
cecho pašalinimui jėga aikštėn iškelto 

yra nebloga priemonė. Gerai yra

žu ne visus tuos žmones, kuriem parti
ja duoda tokį didelį pasitikėjimą, ji pa
kankamai ištiria.

Dabartinėse paaštrėjusios klasių ko
vos sąlygose kompartijos turi paimti to- 
kią veikimo liniją, kad, jei pas jas nėra 
pakankamų davinių (o reikia turėt ome- 
nyj, kad retai būna toks patogus. apysfo- 
vų susidėjimas, kuomet partijai pasiseka 
surinkt visus davinius prieš provokato
rių), bet yra daugiau ar mažiau rimtas 
įtarimas to ar kito asmens, tuč tuojaus 
reikia imtis perspėjančių priemonių. Tas 
absoliučiai reikalinga, kitaip komparti
jos nuolatos bus policijos daužomos. Ru
sijos revoliucinio judėjimo praeityj bū
davo, kad prieš tą ar kitą veikėją buvo 
keliamas kaltinimas, rinkdavosi partijos 
komisijos, kurios svarstė, aiškino, tardė, 
užrašinėjo, protokolavo ir įalų gale pri
eidavo išvados: nėr pakankamai davinių 
apkaltinimui. Vėliau, kuomet atidarė 
žvalgybos archyvus, pasirodė, kad milži
niška tų įtartų žmonių dalis tikrai buvo

HULMSVILLE
Galloway Rd.

Muzikalė į Sporto Programa: Brooklyno, Newarko, 
ir Wilkes Barrio Chorai yra Užkviesti Dalyvauti 

Programos Išpildyme
ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 

MODEL 1933, $50 '
b a Atsargiu atsinešimu prie žmonių, ant 
kurių puola tas ar kitas įtarimas, reika
linga gerai iki galo pertikrint jy veiki-

' Poliau, reikalinga specialių komisijų 
keliu ištirt kiekvieno pravirtimo priežas
tis ir apystovas, o tam reikalinga kiek
vieną kartą užmegst ryšius su areštuo
tais, kad sužinot, koki yra pas juos įtari
mai, o taipgi su šeimyna ir artimais žmo- 

j gali padėt savo nurodymais 
kaltininko jieškojimo darbe, 
komunistus buvo beveik fata- 

listinis atsinešimas prie kiekvieno pravir-

•
iŽjįfc,t .... ..... ą , jį!
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pasiruoši-

' Isinešimą prie partiniai-masi- tkad aūgštą kainą palaikyt

(Kaganovi- siJ°s nariai

Worcester, Mass.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

VIETOS ŽINIOS

Amerikos Kalėjimai Komunistiniai Lapeliai Ap-
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dę” atmintį apie savo mdklio- ir - ęiuoda apelįąciją
prieš nuteisimą mirtini

nežiną apie įstatymą delei mo
kesčių valdžiai nuo savo pel
nų ; jie taip pat buvo “prara-

centralinėj
paskelbti

tautinis Darbininkų Apsi
gynimas paima Petersoną

Union
Sykiu

Square, 
bus de- 

miesto 
negrams

partinių 
pasiruoši- 

augštam 
Priešakį-

Rusijoj, žinoma, 
prasižengėlių, bet 
tai tie, kurie nori

ten suvartoja patys 
kai, O Amerikoje 
“perviršį” suverčia į

nausi” gavome. Pirmoj pro
goj įtalpinsime. “Laisvė” bus 
Jums siuntinėjama, kaip be
darbiui mūsų sandarbininkui.

Ir Sovietų šalyje 
į jūras produkfts,

pirmadienis, Liepos 10,1933

PIRMOSIOS PARTIJOS VALYMO DIENOS 
SOVIETŲ BALTARUSIJOJ

i - - 1i ‘Įėjimuose. Ką veikia du nuo
šimčiai, nėra raportuota.

i Tas reiškia, kad kaliniai at
lieka daug darbų ir atneša di- 
i dėlios pelnus Amerikos val- 

Baltanisljos Komunistų Par-. Greta su tuom reikia pažy-'džiai; ir su tais kaliniais-val- 
tija pradėjo valyti savo eiles. | mėti, kad buvo vietų, kuomet džia atima duonos kąsnį nuo

VKP(b) CK ir CKK nutari
mas apie partijos valomą visoj 
Baltarusijos partinėj organi
zacijoj buvo priimtas su di
džiausiu entuziazmu. Fabri
kuose, dirbtuvėse, sovūkiuose 
ir kolektyvuose partinės masės 
ir geriausi socialistinės staty
bas udarninkai atsakyman * į 
partijos nutarimą , organizavo 
šimtas udarnų brigadų, išplė
tojo didžiulį darbą už ūkiškų 
ir; politinių uždavinių išpildy-

kartinės organizacijos re
zultate ruošimosi partijos 
valymui sugebėjo dfcri labiau 
užaštrinti domę m įalfelti vi
są partiįofc Hariu Kovingumą 
kovoje už generalinę partijos 
linįją- - j

Mūsų partija tuomi ir tvir
ta, kad ji sistemaČiai apvalo 
savo eiles nuo tų, kurie netin
kami ir negali nešioti aukštą 
komunisto vardą, kurie teršia 
ir niekina Lenino partijos vė
liavą. “Partija valo savo eiles 
ne todėl, kad ji silpna, o todėl, 
kad ji galinga.” f 
čius).

Mūsų partija stipri it galin
ga tod«l. kad jos priešakyje 
stovi geriausias Lenino reikalų 
tęsėjas—-d. Stalinas, kuriam 
vadovaujant partija vykdina 
istorines bolševizme tradicijas, 
iššluoja iš savo eilių visokius 
oportunistinius puvėsius, viso
kius svetimus elementus, iš
auklėjo ir iškelia vadovaujan
čius kadrus iš patikrintų bol
ševikų tarpo, užsigrūdinusių 
revoliuciniuose mūšiuose. Ta
me visa bolševizmo pasisekimų1 
pkslaptisi U i ? • 
H Partijos valymo i/' T T 
Išmatuojamai aukšt 
mai-politiriib 
narią lygmenio pakėlimui. Pir
mieji susirinkimai, kuriuose 
buvo tikrinami valymo komisi
jų nariai, turėjo didžiulę poli
tinio auklėjimo reikšmę kiek
vienam komunistui, komjau
nuoliui, plačiosioms darbo ma
sėms — socialistinių reikalų 
udamikams. Partijos valymo 
komisijų narių patikrinimo re
zultatai parodė, kad valyti 
partijos eiles pavedama žmo
nėms, kurie praėjo kietą kla
sių kovos mokyklą.

Pirmieji rezultatai

Partijos direktyvos apie valy- paprasto civilio žmogaus, ba 
mą buvo iškraipytos. Kaiku- jie atlieka didelius darbus tik 
rie rajonai, kaip, pavyzdžiui, ‘ už pavalgį ir tą patį pusiau 
Gomelio; Lagoisko ir Pleščino supuvusį.
Partijos valymui blogai pasi- Į 
ruošė, vietos kuopelėse nebuvo 
pravestas tinkamas 
mo darbas.

Be to, mūsų ' 
spaudoj jau buvo
faktai, kurie liudijo apie aiš- ten yra duonos visiems darbi- 
kiai oportunistinį kaikuriu ninkams. 
kuopelių ir dargi raikomų at- ■ neverčia

PRIČĖRĖ -MERGAITĖ, BE- 
GELBĖDAMA VAIKĄ i

YONKERS ,N. Y. — šešta- 
dienį, beskęstant M. Arianui, 
12 metų vaikui, Hudson upės 
pakilusiose bangose, šoko jį 
gelbėti Betty Friedman, 11 
metų mergaitė. Abudu prigė
rė.

O Sovietų Sąjungoj yra 
kaip tik atbulai; ten, mat, dar
bininkų šalis; ir ten kaliniai 
bei nelaisviai mažėja; (ten ne-1 
deda už pavogimą duonos bul- 
kelės 25 metams į kalėjimą;

(Tąsą iš 1 pusi.)
Tai kam,; pagaliaus, šie rene- 

Jie priešingi 
komunistinei 

priešingi be
arčiau komu-

darbinin- 
produktų 
mūres ir 

dauginusią valdžia už juos už
moka, ; kad palaikyti augštas. 
kainas. Su tuo išrokavimu ba- 
duolius- kemša į kalėjimus, 

pastebėta kai-lkad darytų jiems didelius pel

inio auklėjimo darbd. Yra to
kių faktų, kur marksistiniai- 
leniniškas auklėjimas buvo tie
siog ignoruojamas. Prieš to
kius Partijos lihijos j iškraipy- 
,mus reikia vesti griežčiaušią 
kovą.

Taipgi buvo 
kurie faktai, kuomet valymo 

\komisijų nariai pradėdavo per 
daug politiniai kvosti tikrina
mus komunistus, užduodami 
dažnai painius klausimus, į 
kuriuos tikrinamasis nesu
gebėdavo atsakyti. Komi- 

i taipgi neduoda
vo atsakymo, ir tokiu būdu 
klausimas likdavo neaiškus ne 
Lik tikrinamam, bet ir toms 
darbininkų masėms, kurios ten 
dalyvavo. Panašūs dalykai 

I Partijos valymo darbe nepri- 
įvalo turėti vietos. Valymo 
komisija privalo užtikrinti tei
singą vadovavimą susirinki
mams su tuo išrokavimu, kad 
laike patikrinimo sudaryti ap- 
ystovas, prie kurių atydžiai ir 
jautriai galima būtų patikin
ti kiekvieną Partijos narį, kaip 
tai reikalauja CK ir CKK nu- 

j .tarimas.
I Šie visi trūkumai ir athkiri 

ręjksmė ne- iškraipymai kurie buvo paste-1----
aukšta ir ^^"i^ėti pirmose Partijos valymo nelis. T----

kzL^it08 dienose, privalo būti neatidė- kas turės likt netilpęs.
j liojant ištaisyti. i VKP (b) CK |‘ ' (Petrui.' -^“KąipjAš Mokn

nus.
Sovietų 

taipgi yra 
daugiausia
atsteigti kapitalizmo laikus, 
kur galėtų vienas žmogus da
ryti sau pelną l^kito, kaip 
Amerikoj. Bet jeigu Sovietuo
se kalinys turi dirbti, jis gau
na ir atlyginimą, ir ten kali
niai daugiausiai liuosi; tik ant 
kalinio knygelės yra pažymė
ta, kad jis yra prasižengėlis. 
O po nekurio laiko, po jo ter
mino, jis ir vėl palieka lais
vu piliečiu.

Senam Hartfordiečiui. — 
Apie nesmagumą del busų į 
“Laisvės” pikniką telpa kito 
draugo pirmiau, atsiųstas raši- 

is. Todėl Jūsų pranešimu- 
Ačiu.

gatai pritaria? 
tarpe bedarbių 
propagandai, jie 
darbių traukimui 
nistinid ir> revoliucinio nusista
tymo kovingų darbininkų.

Tai kokią propagandą jie už
gina? Su kokiomis organizaci
jomis jie bedarbius nori vieny
ti? žinoma, pasilieka tik fa
šistai ir jų propaganda. Pasi
lieka darbininkų klasės priešų 
organizacijos.

Vadinasi, B u tie u s -Prūseika 
jau viešai, be jokios (jėdos, pasi
sako ,prieš komunistinį darbi- 
ninku judėjimą. Jie komunisti
nio judėjimo yra priešai, o nė 
kokia opozicija.

Jie yra priešai ir dar suniek- 
šėję, kurie griebiasi visokių 
niekšiškų priemonių kovai prieš 
komunistinį darbininkų judėji
mą. Jie veikia atvirai, kad be
darbių judėjime gautų viršų ne 
komunistai, bet fašistai bei 
cialfašistai.

Jaunuoliai Sukilo Dries 
Supuvusi Maistą

rodo, 
kaip išaugo idėjiniai-politinis 
mūsų organizacijų lygmuo. 
Jie taip gi rodo, kaip atydžiai 
ir jautriai prieina partija prie 
kiekvieno komunisto patikrini
mo. Višo valymo pamatan pa 
dėta patikrinimas to, kaip 
kiekvienas Partijos narys ir 
Partijos kandidatas prakti
niam darbe, savo ceche, dirb

tuvėje, sovūkyje, kolektyve, 
brigadoje, įstaigoje—kovoja 
už generalinę Partijos liniją.

Nepakentimas nukrypimų, 
Itolševikiškas idėjiškumas, ko- 
Ymgae leniniškas partingumas, 
įdėti į konkretų kiekvieno ko
munisto darbą—štai kas rei- 
k|ilauįama iš kiekvieno komu
nisto laike patikrinimo.

Didžiuliai reikalavimai, ku- 
rfe statomi kiekvienam komu
nistui ir kiekvieną! partinei 
Kuopelei laike 1983 m. Par-, 
jtijos valymo, uždeda prievolę 
vUoms pajinėms organizaci- 
įttns pravesti milžinišką dar
bą bolševikiškos savikritikos 
išplėtojimui, pritraukimui pta^ 
čiųjų darbo masių partijos 
valymo darban. Reikia pa
brėžti. kad žymioj 
organizacijų dalyje 
mas valymui praėjo 
politiniam laipsnyj.
Ufis partinės kuopelės pasiro
dė pilnai pasiruošusios šio 
Svarbaus darbo pravedimui.

pritraukė į Partijos valy- 
■fio darbą plačiausias darbo 

e», išplėtojo tikrai bolše- 
^išką savikritiką, kas užtik- 

tink amą Partijos valymo

nutarimas, drg. Kaganovičiaus 
kalba, BKP (b) CK ir CKK 
nutarimas, drg. Antipovo iš
stojimas visos Baltarusijos 
partaktyvo susirinkime duo
da aiškius ir išsemiamus nuro
dymus, kaip reikia organizuo
ti ir pravesti Partijos valymą. 
Reikia tik atydžia'i ir tvirtai 
vykdinti juos gyveniman.

Visą pasiruošimo darbą ir 
patį valymą partinės organi
zacijos privalo pravesti po 
ženklu dar didesnės kovos už 
visų ūkiškų ir politinių užda
vinių išpildymą, už pasekmin
gą pavasario sėjos užbaigimą, 
už pramfinplano išpildymą ir 
pasiruošimą javų valymo kam
panijai.

(“Raud. Art.”)

Bull Prairie darbo kempėje 
jaunuoliai atsisako badauti. 
Keliais Atvejais jie spėka 
įsiveržė į virtuvę ir pasiėmė 
maistą. Oficięriai, pasiuto 
ir pradėjo jaunuolius perse
kioti. šėšioliką jaunuolių 
nubausta išvijimu iš kem
pės. Visi šešiolika jaunuo
lių yra iš New Yorko valsti- 
jos.

Scottsboro Demonstracija 
Liepos 21 d. Union Square

Moteris Veja Laukan 
Iš Darbo Kempės

BEAR MOUNTAIN, N. 
Y.—Rooseveltienės įsteigtoj 
darbo kempėj del moterų 
prasidėjo bruzdėjimas, še
šios bedarbės moterys jau 
išvytos iš kempės už neklau
symą bosų prisakymo, 
dešimts “neklaužadų” 
ant prašalinimo listo.

Amerikos valdžia perdaug 
nesistengia žmones suvaldyti 
nuo vagysčių ir žmogžudysčių, 
bet ii daugiausia tik kalba, 
kad nori suvaldyti; bet iš jos 
elgesio, pasirodo, k;aip: tik at
bulai.

Mes. visi matome gana aiš
kiai, kad toliaus randasi (lan
giaus kriminalistų. Kode! ? 
Man atrodo, kad dalinai todėl, 
kad Amerikos valdžia' tūri di
delius pelnus iš kalinių; tad ir 
nededa pastangų, kad nors 
kiek sumažinti kalinių.

Priegtam, Amerikos valdžia 
bando, kiek galint, užgriebti ir 
politinių kalinių, kaip kad T. 
Mooney ir kitus, kurie nekal
tai Įkalinti ir laikomi tūli net 
visam gyvenimui kalėjimuose.

Kokia dalis kalinių dirba 
kalėjimuose ir kiek liuosai 
laiką leidžia, tai nuo darbi
ninkų abelnai yra slepiama. 
Bet štai ką knygos kalėjimų 
ir pataisos namų už 1929 me
tus parodo: kad 87 nuošimčiai 
kalinių yra kalėjimuose užim
ti dirbtuvių darbais arba ko
kiais kitais; 11 nuošimčių be 
darbo, tai reiškia mažuose ka-

NEW YORK. — Visose did
miesčio dalyse buvo atlaikyta 
eilė masinių mitingų atvirame 
ore, prisiruošimui prie dide
lės bendros demonstracijos 
delei Scottsboro negrų jaunuo
lių paliuosavimo. Ta demons
tracija Įvyks liepos 21 d., 5 
vai. vakare, 
New Yorke,
monstruojama prieš 
valdžios uždraudimą 
vaikščioti sykiu su baltaisiais. 
Tas uždraudiinas atsiduoda 
lynčiškomis baltosios buržua
zijos taisyklėmis, sulig kurių 
yra deginami ir kariami neg
rai pietinėse valstijose. 

' ’ £ t 1 . » C ? -• r *

BANfclERIUŠ HARRlMAbi
ESĄS “BEPROTIS”

■ ■5 ; r 'TH I
1 "'-H1"'1"1 r 4 9 i k I -.

NEW YORK. — Joseph W. 
JJarriipanj šmugeliškai nu- 
bankru.tavęs 'savo' didelį ban
ką, nunešęs žmonėms bent du 
miliohų tfolęrių pinigų, dabar 
pasivertė “bepročiu,” kad iš-j 
vengt kalėjimo. Jo pasamdy^1
ti daktarai įrodinėja taisė- Tf) Anęirtvnimac Cine jams, kad jis negalįs atskirt1 ĄP®IIgy “S.
jaučio nuo arklio, paukščio Nuteistą Mirtin Petersoną 
nuo peteliškės, melo nuo klai
dos ir tt. Na, o kada viskas' 
gerai, tai bankieriai kapitalis
tinėj tvarkoj yra “doriausi” ir 
“protingiausi.”

BERLYN.—Birželio 23 d. 
ant Alexander pleciaus stai
ga pradėjo lyti komunisti- 
'niais lapeliais. Jie veikiaur 
šia buvo paleisti nuo augš- 
tų namų. Fašistinė polici
ja emč ^bėgioti ir vaikyti 
žmones, kad lapelių neimtų. 
Bet žmonės tuojauš tuos la
pelius išgaudė, susikimšo į 
kišenius ir .aikštėj pasiliko 
tuščia. ‘ ’

Alabamos valstijoj nuteis
tas mirtin negras jaunuolis 
Willie Peterson. Jam buvo 

1 Laike išklausinėjimo Wash- primetamas hužul'dymas 
ingtone, pav., Morganas ir ki- baltveidės / moteriškės, bet 
ti bantyj tūzai sakėsi nieko ■ jokio įrodymo nėra. Tarp-

rystes.

PRANEŠIMAI B KITUR
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Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

st.,
J.

st.
st.

Street
Street

Courncy, Pa.
Maplewood Ave., 

42, Rices Landing, 
Library St., Brad- 
Todd St., Aliquippa,

Lukiene.
(159-160)

Pa, 
S.,

815 Middle St.,
1925 Marcums

visi susirinkt ant šio susirinki- 
nes yra daug svarbių reikalų.

Sekr. V. K. Sheralis.
(160-162)

Broddock,
Way,
Ave.,

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

Pirmininkas J. Bagdžiunas. 228 Duffy. Ave.
Plymouth, Pa Tel. 9905

Vice-pirm. J. Kulponas, 27 Corleav 6t., 
Wilkes Barre, Pa.

Kaslerius K. Randavčikas, 613 Main St.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
80 Kelly St.

1512

So.
Box

E.

WORCESTER, MASS.
LDSA 2 kp. susirinkimas įvyks 

July 11 dieną, kaip 7:30 vai. vakare, 
ant 29 Endicott St.
kite ateiti ir tos, kurios 
simokėję duokles ateikite 
kėkite.

GARDNER, MASS 
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius. M. Šleiva.
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis,
6Crawford 

Finansų raštininkas, A. Siekis.
P. O.

Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius,

Narės malonė- 
nesate už- 
ir užsimo-

HAMTRAMCK, MICH.
TDA, Kazio Giedrio kuopos mė

nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 13 liepos 7:30 vai vakare. 
3014 Yamens St. Visi nariai ir na
rės . būkite šiame susirinkime, nes 
turime svarbų Reikalų aptarti.

Organizatorius.
• (160-161)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kuopos susirinkimas 

įvyks prmadienį, 10 d. liepos (July), 
pas drg. Kunigonienę, 11 Brown 
Lane. Visi nariai turi dalyvauti ir 
naujų narių atsivesti, šis susirin
kimas bus labai svarbus, nepamirški
te! Org. F. K.

(159-160)

PLYMOUTH, PA.
TDA Plymouto kuopos susirinki

mas įvyks 11 d. liepos, A. Stravins
ko svetainėj, 40 Ferry St. Tuoj po 
ALDLD susirinkimo. Draugai būti
nai dalyvaukite šiame susirinkme,- 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. < Org. J. Kl

(160-161)

E.
690

Elroy

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos men. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, liepos 12, 1933. 
LDP Kliube, 408 Court St., Eliza
beth, N J. Pradžia 8 vai. vak.

Drauges ir draugai, būtinai turi
me 
mo,

O. Box 341;
439
D.

Dr. Theodore Conklin 4
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare.

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

J.
J,

J.

J,
J.

St.
Box 4,

140 Mechanic St.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguliSkis P., 

1120 North Street
Pirmininko pagclbininkas, Žirgulis, P.

52 Dale 
Protokolų raštininkas Gendrenas. S.,'

67 Cutler 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo., 

Iždininkas Drusoikis J., 

Maršalka Valečka A.,
L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek

vienų mėnesi, antroj savaitėj,* penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandų.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOH

st., 
Carnicgie,. Pa. 
Avė. Shenan-

Monroe St., 
E. 92nd St . 
Ave., Brent.

1401 Page St.,
538—3rd Ave., New

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

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M.
Pirmininkas, A. Čelkis, 900 Talbot
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655,

Kensinerton, Pa. »
Sekretorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad Ava 

McKees Rocks, Pa !
Iždininką* -I. Yeiadavičiua, 538 3rd Avė., 

New Kenungton. Pa.
Iždo cllobčja. .*—
Urbonas G.,
J. Urho/.as, 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

so-

A.

o‘.
424

Dar 
stovi
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MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kuopa rengia pikniką, 

kuris atsibus 16 liepos (July), Har
ley Springs pušyne. Pelnas nuo 
šio pikniko yra skiriamas šelpimui 
bedarbių narių. Bus gerų valgių, 
kopūstų su kilbasom, bus skano 
alaus ir kitų gardumynų. Kviečia
me lietuvius iš visos apielinkės da
lyvauti šiame parengime. Bus geri 
muzikanta.

52—B Aluzsįs.
Chicago, >n.

63—J. GųdFŠatisMas, 487 Elth St.,, TaiSaquit, 
Pa.

54— Geo. Braknls, 222 Crystal Lake Dr., 
Pontiac, Mich.

55— P. Alsko, 171 W. Wylie Ave.
r— • •

5«—Y- GlaubiČius, 816 George Avė.
’VMkeB-Barre. Pa.

57— Jbbn Norktis; 851 “ 
ton. Pa.

58— S. Rąinard,
Dorchester, Maas.

1705 N. Artesian Ave.,

Washington, Pa. 
N. End,

Ferdinand St., Scran-
190 Magnolia St.,

Edwardsville. Pa., Tel. 74073 
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkee Barre, Pa., Tel. 20061 
Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 

Wilkes Barre, Pa. Tel. 82511 
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPlft. 
DRAUGIJOS. LINDEN. N. J.

Naujos Valdybos Adresai J 933 Metų 
Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price 

Linden, N 
Pirm. Pagclbininkas G. Kaslaskas,

715 N. King St.. Elizabeth, N. J.
Protokolų Rašt. R. Tratulis,

1411 Clinton St., Linden, N.
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St., Linden, N.
Iždjninkas J. Uskurėnas,

1501 S. Wood Ave., Linden, N.
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

J. Vertalis,
203 W. 16th St., Linden, N, 

Maršalka, K. Mcskauskas,
1802 So. Wood Ave., Linden, N.

Draugija susirinkimus laiko kiekvienų pir
mų Beredų mėnesio, 7:30 Valandų Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

Koresp, G. Karčiauskas, 201 W. IGth St.
Linden, N, J.

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagcib. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave., Lindon, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI.
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjhi: Paulina Kalnicticnė, 144 South 

Park St., J. Krakauskas, 300 First St.
“Laisvės” , organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai * Įvyksta 
antrų ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

Penktas Puslapis

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUCVSTfiS . NAUJOS VALDi- 

BdS. ’
I , Valdyba 1W2 Metams 

LOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108,
Draeut, Mads. 

Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, * 

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos globėjai: J. M. Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždą vinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystės mėnesiniai susirinki

mai atsibūna kas antras nedeldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTĘRŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. Sellckas, 81 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1866 Broad St.. 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pi.. 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 86 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrų ketvergę 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St.. Hartford, Conn.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organu

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

•Avenue, Detfoit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rast., . Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantington St.
Vial Montell, Kasa.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies’, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

ir

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tąi puikiausios 

šies kenuotos žuvys.

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Sekretorius ir antrašas.
2—B. Kanišauskas, 626 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.
3— J Monski, 36 Spikenard
4— St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah, Pa.
5—M. Glaubičius. 123

McAdoo, Pa.
6— K. Romand,

Cleveland, Ohio.
7—J. D. Sliekas, 8121 

wood, Pa.
8—JJ. Urbonas,

Pittsburgh, Pa.
9—J. Yasadaviče, 

Kensington. Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights. Ill.
11— J. BarSkietis, P
12— John Kinderis, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F.

Pa.
14— Geo Urbonas, 484 

dock, Ta.
15— P. Kavaliauskas, 800 

Pa.
16— J. Šileikai 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— K. Levine, 242 Penn Ave. Extension,

Turtle Creek, Pa.. _ «
19— J. Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 

W. Va
20— A. Pasko, P. O. Box 12G Slovan, Pa:
22—P. Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 

N. Y.
24— P. Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown, 

Ohio. . ,
25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa

lo, N. Y. :
26— J. Seris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard

ville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen- 

ter
30— J, Leonaitls, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
32— T,. TilVik. 88 ,N. 7th St., Easton, Pa.
33— P. Samulionis, 1117 Quarry Ave.,

Grand Rapids,
34— J. " _ ‘ .

tod. II).
35— M. J. Krikštanas, 

Shamokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 1009 

Harrisburg, Ill.
87— L. Aimanas, P. O.

Shannon. Pa.
88— M. Tamuiienė. 102 

Frankfort, Ill.
89— Tony Zedolek, 514 

linsvllle. III.
40— M. Andruškevičius, 

Akron, Ohio.
41— J. GuziaviČicnš, P.

Ill.
42— J. J. Stankus,
48—M. Lingėvičienė, 

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, 602 So.

45— M. Savukaitienč, P. 0/ 
Pa.

46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford. 
Ind.

47— J. K. Alvinas, 2822 Scotten Ave., De
troit. Mich.

48— J. Sabaliauskas, 416 
ertfville. Pa.

49— A. Matulevičius, 279 
Brooklyn, N. Y.

50— Joe Shlmkets, 1381 Goebel
Pittsburgh. Pa.

51— rp. Maslaveckns, 69 S.
Wilkes-Barre, Pa.

1117 Quarry Ave., 
______ Mich.

Audiejaitis, P. O. Box US Royal- 
Mohawk St., 

Hobson St., 
568,' Castle 

4th St., West 
Autumn Ave., ‘Col- 

172 Gertrude St., 
Box 400, • Benld, 

Buckner, III: 
Fordney Ave., 

Pine St.,
Zeigler, Ill. 

Box 262, Cuddy.

Coal
So.

1 st. Min-
5th Street

1 st. N. S.

Empire St.,

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ 
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

O

o

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

«>

< >

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valam 
d oje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

LAISV.fi
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Sestas Puslapis Pirmadienis, Liepos 10,19

r-

Nutrūksta Milionui Bedarbių Pašalpa
NEW YORK. — Miesto val

dyba nieko nepaskyrė bedar* 
biam šelpti per liepos mėnesį, 

pragyvenimo 
apie 
mito 

Neapmoka nei 
75-kiems tūkstančiams šeimy
nų “galvų,” kurie dirba vadi-, 
namus pašalpinius miesto dar- 

■ bus. t . < i ( . į

Tokį raportą duoda buržu
azinė Welfare Council Coord
inating Komisija. Sykiu ji 
praneša, jog kas savaitė po 
4,000 naujų šeimynų kreipia
si pašalpos. Vien pereitą mė
nesį užsiregistravo delei pa
šalpos 19,000 bedarbių šeimy
nų, daugiausia naujų, dar pir
mu sykiu. Tatai liudija, kad 
bedarbė nerhažėja, bet vis dar 
auga.

Taip be jokio 
lieka 200,000 šeimynų, 
milionas įmonių, kurie 
iš pašalpų.

Žaislą Darbininkai Laimėjo 
Streikų

NEW YORK . — 50 darbi
ninkių ir darbininkų Rosenb
erg Lėlių ir Žaislų Kompani
joj sustreikavę išsikovojo 44 
valandų darbo savaitę vietoj 
buvusių 53 valandų, uždarbio 
pakėlimą 20 nuošimčių ir pri
pažinimą kairiosios Lėlių ir 
Žaislų Darbininkų Industrinės 
Unijos, ši unija vadovavo 
streikui. Didelės talkos davė 
streikieriams Jaunųjų Komu
nistų Lyga.

Hillman Nereikalauja 
Pridėt Algų Amalga- į 

meitam Rūbsiuviam
NEW YORK. — Amalga- 

meitų kriaučių unijos prezi- 
Sdentas Hillman sako, kad da
bartinis “stapičius” nėra tam, 
kad išgaut darbininkams dau
giau algos. Bosų laikraštis 
“Daily News Record” 
spausdino toki Hillmano 
reiškimą:

“Aš esu patenkintas, 
newyorkinis stapičius bus 
tai dėlei suregistravimo tiks- 
10”

Reiškia, vyriausi unijos va
dai nereikalaują pridėt kriau- 
čiams uždarbio nei pagerint 
jiems ,sąlygas; tik jų paslai 
dar. kartais dumia akis, susi- 
renkantiems siuvėjams, 
kovosią už didesnes 
visko matyt, kad jie 
“stapičių” tik savo

iš-
pa-

Viešosios labdarybės komi- 
sionierius Tailor aiškina, kad 
žmonės neišperka miesto iš
leistų naujų bonų, todėl nėra 
iš ko duot bedarbiam pašal
pų. Bet šimtams naujų polic- 
manų užtenka pinigų. Majo-1 
ras O’Brien pasiima po $769 
algos į savaitę; visas pulkas 
augštespių valdininkų tebe- 
gauna po 10 iki keliasdešimt 
tūkstančiiį metinės algos.

P-s Pettit, valstijinis šelpi
mo atstovas, sako, kad jeigu 
miestas sukeltų $3,000,000 be
darbiams šelpti per liepos mė- • kad galėtų duokles 
nesi, tai gautų dar $4,000,000 pr dar gal specialius mokes- 
tam tikslui iš valstijos. Bet čjus uždėti siuvyklų darbinin- 
jeigu miestas- nesudaro pinigų ( kams neva .delei padengimo 

“stapičiaus” kaštų.
Italai Amalgameitai pas- 

Ikleidė lapelį; šaukia eilinius 
(narius stoti į tikrą streiką už 
darbą nuo 
nuo štukų) 
Įima.

Šiandie, 
Amaigameitų narių susirinki
mas su prakalba ir diskusijo
mis Amalgamated Rank and 
File Centre, 126 University 
Place, prie Union Square, 
New Yorke. Kiekvienas na
rys galės laisvai savo mintį 
išreikšt. Lietuviams siuvyklų 
darbininkams patartina sueit 
į tą susirinkimą ir giliau pa
tirt, kaip turi būt kovojama 
už sąlygų pagerinimą. .

B. K.

bedarbių šelpimui, tai nieko 
negali gaut nei iš valstijos pi
nigų tam reikalui.

Kelis Sykius Per Metus Buvo 
Išmesta Bedarbių Šeimyna

kad 
tik-

kad 
algas. Iš 
paskelbė 

naudai, 
išsirinkti

NEW YORK. — Per pas
kutinius 12 mėnesių bedarbis 
Stone su žmona ir trimis vai
kais buvo kelis kartus išmes
tas iš namų. Tik paskui šel
pimo biuras imdavo domėn tos 
šeimynos reikalą, išrašydamas 
randos apmokėjimo čekį. Bet 
namų savininkams biuro pa
siuntiniai turėdavo tikrint, 
kad tas bedarbis gausiąs dar
bo. Mat, daugelis savininkų 
atsisako imti randos čekius iš 
miesto. Tuo būdu, kada Sto
ne pasiūlydavo miestinį čekį 
kaipo mokesnį randos už se
kantį mėnesį, tai savininkai jį 
su šeimyna vėl laukan iš- j 
trenkdavo. Matyt, savininkai j Į 4 ?y.
nepasitiki, kad miestas jiems j 
atmokės pinigus sulig čekių. I Jau tik už keliolikos dienų

Metinis PiknikasDarbo Federacijos Skehai
NEW YORK. — Streikuoja 

Wjdjęlitz Home Leasing; Kor
poracijos maliavotojai, prik
lausanti prie Alteration Ma- ______ __ „
liavotojų' Unijos. Amerikos j Bedarbių Tarybos* kovoja už I įvyksta Lietuvių Darbininkų 
Darbo -Federacijos viršininkai "bedarbių šelpimą grynais 
atsiuntė devynis streiklaužius. 
Streikieriai septynis išgujo iš 
darbo; bet du dar ateina. O 
Darbo Federacija pastatė di
delę iškabą prie tos darbavie
tės, kad čia, girdi, dirba uni- 
jistai, Federacijos nariai. 
Streiklaužiavimas prieš kovin
gus darbininkus tapo nuolati
niu užsiėmimu Darbo Federa
cijos vadų.

IDS III Apskričio

Negauna Algos Relief Biurą 
Tarnautojai

pini- | Susivienijimo III Apskričio 
I mėtinis parengimas, tai yra. įš- 
į važiavimas.
{numatoma, 
skaitlingas, 
ruošiama programa pusėtinai 
įvairi, kaip tai: vienas kitas 

NEW YORK. -— Į vasari- :choras dainuos; iš Brooklyno 
nius New Yorko Valstijos Uni- Aido Choro Merginų Sekste- 
versiteto veltui duodamus kur-; tas uniformuotas atvažiuos,— 
sus užsirašysią apie 10,000 ką jis mums parodys—maty- 
žmonių, daugiausia bedarbių. 
Vienas 64 metų amžiaus au
tomobiliu mechanikas užsire- J *
gistravo mokintis greitrąščio 
(stenografijos), o viena 60 j 
metų moteris mokinsis, kaip i 

[daryti dirbtinus dantis.

gaiš, o ne čekiais.

60 Mėty Studentai

šis išvažiavimas, 
bus nepaprastai 
nes išvažiavime

kariški lėktuvai (aeroplanai). 
Tuo būdu padaryta 100 prisi
kabinimų. Kabančius lėktu
vus baliūninis orlaivis 'gali 
nešti, kur reikia.

EXTRA SUSIRINKIMAS
Visų darbininkų organiza

cijų, suaugusių ir jaunuolių, 
valdybų susirinkimas į^yks 
pirmadienį, liepos 10 d., “Lais
vės” svetainėj.

Labai svarbūs dalykai apie 
Jaunuolių mokyklą, kuri atei
nantį pirmadienį prasidės, tu
ri būt aptarti ir užbaigti. Ne
pamirškite draugai • ir draugės 
dalyvauti. Susirinkimas pra
sidės 8-tą vai. vakare.

JAUNUOLIŲ MOKYKLOS 
KOMITETAS.

vie-
ant

DARBININKAI NELEIDO 
AREŠTUOT BEDARBIO 

BERNIUKĄ
NEW YORK. — Prieš 

na saldainių krautuvėlę
174-tos gatves, policija .nor.ė- 

!jo areštuot alkaną, basą be- 
; darbių vaiką, 15 metų am
žiaus. Jam savininkas prime
tė norėjimą pavogt saldainį. 
Vaikas verkdamas maldavo jį 
neareštuot. Pagaliaus, 
rinko būrys darbininkų 
ėmė vaiką iš policijos.

ir
s u si

nt-

1 vai. dieną, bus

savaitės (vietoj 
ir už algos pakė-

Ten Eyck St. Bedarbių Ko
miteto susirinkimas atsibus se- 
redos vakarą, liepos 12 d., 
“Laisvės” .svetainėje.

PARSIDUODA grosernė ir bučemė I 
lietuviais ir lenkais apgyventoje ; 

vietoje, kaina gana prieinama, nes į 
norime greit parduoti. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Kreip
kitės 115—1st St., Elizabeth, N. J.

(159-161)

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
kitokį ii daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena 
same 
viena 
vesti 
Yra

<♦>

<♦>

<!>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

NEW YORK. — Per kelias 
savaites pirmiau buvo nemo-! 
kėta.alga tūkstančiams darbi- CARNEROS NESMAGUMAI 
ninku, kurie dirba kaipo šel- ---------
pimo biurų tarnautojai, 
eitą savaitę^vėl 
jo algos. O tai 
tik 15 dolerių, 
siškundžia, kad 
pragyventi nei 
tokiam Įžiuro ponai šiurkščiai Londone, 
atsako, kad 
miesto valdžia.” i 
rų viršininkai reguliariai pa- dė, kad Camera turi jai išmo- 
siima sau po šimtą bei kelias-| kėt $14,616 už “širdies” su- 
dešimt dolerių kas savaitė.

NEW YORK. — Už kumš
tynes su Šarkiu Carnerai pri
klauso $20,000, bet jis tų pi

juos per 
užareštavo 
gyvenanti

Per- 
jiem nemokė
me nk a alga—
Jei kuris nu-i nigų negali gauti, 
neturi iš* ko savo • advokatus i 

pasiskolinti, Į Emelia . Tersini;
Jią, pirmiau ten 

“tu nepasitiki | būdamas, paketino ją apsivęs- 
O patys biu- Į ti. Londopo teismas nuspren-

I laužymą. •

27-TAS 27-TAS

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Nedėlioję, 16-tą Dieną Liepos (July), 1933
1 KLAščIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Piknikas prasidės 12 vai. dieną, muzika pradės griešt 

nuo 2-ros vai. po pietų. Grieš prof. Retlkevičiaus 
Orkestrą.

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ YPATAI
širdingai kviečiame dalyvauti Brooklyn© ir apielin- 

kės lietuvių viąuomenę šiame pasilinksminime.

<!> SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, ’ “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

tos rūšies krautuvė vi- 
Parduodu todėl, kad 

tinkamai , 
biznio. Kaina gana žema, 
gyvenimui kambariai ant

145 Ten Eyck St., Brook- ,

bloke.
moteriškė „negaliu 

to 
ir

vietos, 
lyn, N.

(159-164)

<♦>

<i>

PARSIDUODA
PARSIDUODA saldainių krautuvė.

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

(156-161)

krautuvė, 
ir kitokių

Laisve Gaunama ant 
Sekančių Stočių

PARSIDUODA saldainių
laikoma rūkomų dalykų 

kasdien naudojamų reikmbnų, yra 3 
gyvenimui kambariai ir rakandai; 
viskas sykiu parsiduoda už $400.00. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Antrašas 2682 Pitkin Ave. 
kampiis Chesnut St., Brooklyn, N. Y.

(159-164)

PARSIDUODA ūkė 10 akrų žemės, 
i 8 rumij stuba, elektra ir telefonas; 
naujas vištininkas, 60 x 20 pėdų dy
džio, didelė “bamė” ir vienam ka
rui garadžius. Yra ir mažesnių pa
dėliams budinkų, visi gerame sto
vyje. 50 mylių nuo New Yorko, ar
ti kaimai ir miestukai, gražioje fįįe- 
linkėje, prie gero kelio. Turime 400 
vištų ir 2 karves. Galima pirkti vi
są arba priimsiu j pusininkus. Da- 

i bar esame du partneriai. T. Peters, 
R. F. D. 3 B. 200 Freehold, N. J. 
Stillwell Corner sekcijoje.

(158-160)

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

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo koštame* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon Vietoti, 
po n u m e r J p 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y?

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-9407

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio.. Žar
nų 'ir MėŠlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų jr Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos nėiijo- 
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų tyei 
čiepų Įšmirkštimai. r. Tr.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
laikoma cigarai, cigaretai ir įvai- 

, naudojami 
kasdieniniame gyvenime. Vieta tam 
bizniui, gana tinkama, kaina $350.00, 
kreipkitės šiuom antrašu: 239 
Humboldt St., tarp Ten Eyck ir 
Stagg, Brooklyn, N. Y.

(158-160)

Visi bedarbiai būtinai turi-[rus smulkesni dalykai,
te atsilankyti, nes daug ko 
naujo išgirsite ir patirsite. Nuo 
šio laiko Ten Eyck St. Be
darbių Komitetas pradės veik
ti ne juokais, neš gavo labai 
veiklią draugę nuo Bedarbių 
Tarybos, kuri pirmiaus pasi
šventusiai veikė, eidama Wįl- 
lia'msburgo Bedarbių Tarybos 
Organizatoriaus pareigas.

Tad visi būkite šiame su
sirinkime, ir naujų bedarbių 
suradę atsiveskite, nežiūrint, 
kad ta vakarą lytų ar “snig- 
tų.” •; i

New Yorke

J. S« Bedarbis.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

SOUTH BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks antradienyj, liepos (July) 
11 d., 7 vai. vakare, toj pačioj vie
toj. Visi nariai ateikite ir naujų 
narių į kuopą prirašyti atsiveskite.

’ , . . Sekr.
(160-161)

sime dalyvaudami; pasižadėjo 
du tymai lošti “ball game”; 
tas sporto žingeidautojams 
yra įdomu.

Antra, išvažiuoti į laukus
retkarčiais iš miesto tai yra ■ vakare, r* 
sergančiam vaistai. Pa* • dalyvaukite, nes gausite 
siliuosuot kelioms valandoms ir išgirsite delegato 
nuo miestinio truksmo; pasi- rnkimui bus lavinamas!.

! matyti su draugais ir drau- visi.
gėm; pasivaikščiot tyrame
ore tarp medžių tai yra nau- { —---------------- ----
dingą ir net reikalinga žmo
gaus sveikatai. Jaunimas, ku
ris įdomauja tik žaislais, ŠO- . tižiais, griežiant maloniai muzikai 
kiais ’'bei kitais panašiais da
lykais—čia kaip tik ttą ras.

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 
naujų kny- 
raportą iš 
Po susi- 

Tat būkite

(159-160)

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIĮIAME KIEME, po gražiais me-

• “ . i’ t
galite smagiai pasišokti ir linksmai : 
laiką praleisti, t Kviečia visus drau- i

Per dieną grajys garsi Eliza- njų užkandžių dubdame' už dyką, 
bętho Meno Orkestrą, kurį j Kiekvieną šeštadienį/ gražūs pdren- 
nagarsėjus nepaprastai savQl#imah grajys į mėrginos i. mūzikaitės 
1 i • i* x •*! n P® vadovyste Marty Turuta. Įžangasmarkiom lietuviškom polkom. ^kaL Xntra8as, \31 N. 4th st„

Taipgi nereikia bijoti, kad , Brooklyn, N. IY., tarpe Berry ir Bed- 
reikės kentėti alkis, čia busA”z' •
įvairių užkandžių, gėrimų ir 
tt. Įžanga pritaikyta sulig 
šių dienų “depresijos,” tik 25 
centai ypatai.

Todėl 23 dieną liepos pasi
skirkite praleisti J. Vaičionio 
farpioj. Cranford, N. J. Mau
dymąsi ar kitus reikalus ati
dėkite kitam, sykiui, o tą die
ną praleiskite su daugeliu sve
čių iš toliau atvažiavusių, mi
nėtam piknike.

Apsk^r. Sekr. P. B.

pę vadovyste Marty Turuta. Įžanga 
dykai. Antrašas, 131 N. 4th St.,

ford Avę. Savininkas John Jurevich.
(158-160)

ORLAIVIŲ MANEVRAI i .

NEW YORK. L 
baliūninio orlaivio

Ore prie 
_ _____ ^‘Macon”

vįęnad po kit^m prįsikabinėjo
» •

LICENSES
BEER—WINE ____

NOTICE, is \hereby given that Licence 
No. N. Y A—5532 has been issued to the 
undersigned • to sęll beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 216 Foster Avenue, Kings 
County, New York State

SAMUEL SUSSMAN
216 Foster Avenue, Brooklyn, N. Y.

pardAvimai
PARSIDUODA bar ir Grill. Par

duosiu visą arba priimsiu partne
ri, nes vienam sunku apsidirbti. Kai
na, arba partnerio įnešimas bus ga
na prieinamas. ’ Turiu greit gauti 
partneri arba pirkiką viso biznio. 
131 Harrison Ave., arti Lorimer St.

,(159-164)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIŲS 

(Undertake}-)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir 'už prieinamą kainą 
Parsamdąu automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Si

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

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

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Oratorius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
i

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 
6th 
1st

Washington Street
Avenue and 42nd Street
Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

O

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

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

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

MM MM MM KM KM KM KM KM MM KM MM K'

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS INC 
(B(ELAUSKAS) 
GtR A BŪRIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKAN&US DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTER1MS( 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

’ MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:80 vab vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. 28rd SL




