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Darbininkai 
Vienykitės!

Maskvos “Pravda” jau pada
vinėja žinių iš Komunistų Par
tijos eilių valymo. Pasirodo, No. 162 Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadien nis, Liepos (July) 12 d., 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Retežius, o lilaimisite 
Pasaulį!

Metai XXIII, Dienraščio XV
kad narių kvotimas ir visas va- 
lymo darbas varoma labai išlė- 

1 to ir labai atsargiai. Valymas 
eina prie atdarų durų, masi
niuose dirbipiril^ų sūsirinkimuo- 
se. Klausiriėjahias- kiekvienas 
narys atskirai. I Esti atsitiki
mų) khd visas vakaras pralei
džiamas vieno nąrio Iškvotimui. 
Kiękviėna$ narys turi išdėstyti 
savo ppieijties gyvenimą ir vei- 

4 kinią, ir ką jis dabar veikia, 
kad užsitarnavus būti nariu pro
letarinės partijos. Susirinkę, 
kartais, tūkstančiai darbininkų 
klausosi — neparriėluosi, neišsi
suksi, jie pastebės, 
statys klausimus, į 

’ rėsi atsakyti.

Jie tau 
kuriuos

pa- 
tu-

valymo soKaip daug laike 
randama netikusių elementų ir 
išmetama laukan? “Pravda” iš 
birželio 18 d. paduoda pasek
mes dviejų branduolių. “Seb- 
kabelio” dirbtuvėje iš 58 parti
jos narių išmesta septyni, kiti 
septyni pervesti į kandidatus. 
“Krasnom Tkačie” iš 104 narių 
išmesta septyni, pervesta į kan
didatus 15.

Liepos 8 d. suėjo 71 metai se
nutei Ella Reeve Bloor, komu
nistei ir kovotojai. Taip pat 
suėjo 40 metų nuo jos veikimo 
darbininkų judėjime. Dar ir 
šiandien ji yra pilna energijos 
ir pasišventimo. Nuolatos ko
vos lauke, nuolatos veikimo dir
voje. i Pastaraisiais keliais mė
nesiais j jinai darbuojasi tarpe 
farmerių vakarinėse valstijose.

Senutė Bloor pasakė ugningą 
prakalbą Komunistų. Fąrtįįps 
konferencijoj apie mūsų pastan
gas tarpe farmerių. • Darbas ei
na pirmyn. Partijos ir Jaunųjų 
Komunistų Lygos kuopos stei
giasi. Suvarginti farmeriai ne
bijo ‘raudonųjų.”

Senutės Blobr gyvenimas ir 
darbai turėtų būti pavyzdžiu 
mums jaunesniems bolševikams. 
Sena amžium, bet jauna kovin
goj dvasioj ir veikime!

“Didžiausias pavojus dabar,” 
šaukia New York “World-Tele
gram”, kapitalo organąs. Ka
me gi tas pavojus? “Gamyba 
pakilo”, sako šis laikraštis, “bet 
darbai ir algos nepakilo toj pa
čioj proporcijoje. Balansas tar
pe gamybas ir sunaudojimo —

MILIŪNAS ŽMONIŲ NETENKA PIS M
Kontr-revoliucijos Bendras 
Frontas prieš Komunistus

SHANGHAI. —Szechwa- 
no provincijoje gubernato
rius Liu Wen-hui rezignavo. 
Visos k o n t r - r evoliucinės 
grupės šioje provincijoje su
darė bendrą frontą prieš ko
munistų Raudonąją Armiją 
ir bandys sukriušinti visoj

vietus.

Japonija Didina Savo
Karinį Laivynu

TOKYO. — Japonijos val
džia paskelbė, kad jinai pa-

griežtai užginčija melus apie > 
‘EPIDEMIJĄ SOVIETU SĄJUNGOJE

MASKVA. — Iš Rygos, 
Latvijos sostinės, paleista į 
pasaulį bjaurus melas, būk 
Sovietų Sąjungoje pradėjus 
siausti baisi epidemija, ba
das ir t. t. Sovietų sveika
tos komisariatas išleido se
kamą užginei jimą:

“Ne tik šiandien niekur 
Sovietų teritorijoje nėra jo-t 
kios epidemijos, bet jokios 
epidemijos nėra buvę nuo 
pat revoliucijos laikų. Šios 
pasakos, skleistos pirmiau ir 
platinamos dabar, nėra koks 
nors netyčia ištikęs dalykas,

skyrė $156,000,000 dėlei ka- arba tik Sandai- tai Prie

šų kampanija diskredituoti 
Sovietus.

“Svarbu tas, kad tokie 
melai, kaip apie . verstiną 
darbą, apie dumpingą, arba 
apie religinį • pįrsekiojimą, 
arba apie badą bei sukili
mus, paprastai supuola su 
Sovietų diplomatiniais lai
mėjimais užsienyje.”

Šiandien Sovietų Sąjungos 
laimėjimai tarptautinėj po
litikoje visiems matomi. Tuo 
būdu baltagvardiečiai pra
dėjo vėl leisti visokius me
lus apie vidujinę padėtį dar
bininkų tėvynės.

. ŽINIOS IŠ STREIKU KOVOS LAUKO
f ' ’
Carlisle, Pa. — Carlisle

rinio laivyno. Apie $108,- 
000,000 bus išleista naujų 
karinių laivų budavojimui, o 
apie $48,000,000 eis laivyno 
orlaivių reikalams. Vadina
si, Japonijos imperialistai Shoe kompanijos penki šim- 
ginklųojasi. i Jie grūmoja ! 
Sovietų Sąjungai. : ,

Amerikos valdžia taip pat 
išleis apie tris šimtus milio
nų dolerių kariniam laivy
nui. O kalba apie taiką!

tai darbininkų išėjo į strei
ką* Reikalau j a algų pakeli-’
mo/

neišpildys reikalavimo, lie
pos 17 d. bus 4 šaukiamas 
streikas.

Japonija Siunčia Armiją 
j Chinų Provinciją

Highpoint, N. Y.—Indus
trinis Darbininkų Susivieni
jimas, nepriklausoma unija, 
reikalauja, kad audėjams ir 
mezgė jams būtų pakeltos al
gos ant 25 nuoš. Jeigu bosai

' St. Louis, Mo. — Čionai 
streikuoja Tower Grove lie
jyklos molderiai. Jiems va
dovauja Darbo Federacijos 
unija. Streikieriai pasisakė 
už bendrą frontą su Darbo 
Unijų Vienybės Lyga, idant 
streiką laimėjus,

SHANGHAI. — Japonijos 
Imperialistinių plėšikų dar
bai Chinijos krašte nepasi
baigia. Pranešama, kad Ja
ponijos karinis štabas siun-

VISUOS MIESTUOS KELIAMA DUONOS KAINA
WASHINGTON. — Agri

kultūros sekretorius ponas 
čia didelę, armiją j Chahar Wallace pareiškė, kad visi 
provincijos centrą. Veikiau- kepyklų savininkai turi tei-

vienatinė galutina gyduolė—ne- gjn užfirobs visa Drovinciia I sę pakelti duonos kaina. Už 
nnvpĖValo M origin nra. i . ° ? F J !_____ ____________ . . i__________pasirodo paveiksle. Medžio pra-j. . , • n 

mone, pavyzdžiui, gamyboje pa- |r iste gs japonams pnelan- 
gerėjo 60 nuoš., bet kas liečia ^ią valdžią.
darbininkus, joje dirbančius, pa
kilo tik 7 nuoš.”

J Ištikrųj^ pavojus. Pavojus 
kapitalistinei sistemai. ' i 
ba pakilo, bet pakilo tais pa-( 
čiais darbininkais, kurie dar I 
dirbo. Jie priverčiami smar-i

J. V. Imperialistams

penkių centų duonos kepalą 
gali imti šešis centus ar pu
sę.

New York.—Daugumoje 
krautuvių jau pakelta duo-

ima šešis centus. O dešim
ties centų kepalo svoris nu
mažintas ant keturių unci-
JU-

New Haven, Conn.— Vi
soj valstijoj duonos kaina 
pakeliama pagelba sumaži
nimo svorio.‘ Pavyzdžiui, aš- 
tuonių centų bulka sverda-

awjus *1 ” n L* • 1 nos kaina ant centą ir ,pu- vo 24 uncijas, o dabar daro-
Gamy-1 Pagailo Darbininkų sgs ant is uncijų kepalo:

LONDON.—Amerikos im- 
’ v kiau dirbti, "ilgesnes^ valandas perialistinės valdžios delega- 

prakaituoti. Naujos Snašihbs J ėija pasiūlė tarptautinei 
padaro jų darbą išnašesniu. O ekonominei k o n f ę r enęijai 
kurie būva bedarbiais, tie to-! rezoliuciją, kurioje kalbama 

Mes primygusiai tvirtinome, uz lvedim5 V?a“ Pas^lyje 
kad bedarbž virto chroniška, ‘ trumpesnių darbo valandų

l ma tik 20 uncijų; šešių cen- 
Chicago, III.—Už penkių tų bulka sverdavo 18 uncijų, 

dabar sveria tik 14?uncijų.centų duonos kepalą ,jau

Uždarė;Visas Studentą 1 BEDARBIU ŠEIMYNOS ŠTURMUOJA PA
, ŠAIPOS BIURUS; YRA ATSITIKIMU

stijos fašistinė kultūros mi
nisterija išleido patvarky
mą, kad būtų paleistos visos 
“komunistinės, marksistinės 
ir žydų studentų organizaci
jos ’ visose augštesnėse mo
kyklose, taip pat universite
te.” Jeigu organizacijos pa
čios nepakriksiančios, prieš 
jas Hitlerio valdžia pavarto
sianti ginkluotą spėką.

KAD BEDARBIAI ALPSTA NUO ALKIO
Bedarbių Tarybos Mobilizuoja Darbininkus Kovai prieš 

Grūmojantį Masinį Badą New Yorke; Lietuviai Darbinin
kai ir Darbininkės Privalo Tuojaus Stot j Bedarbių Ta
rybas ir Dėtis į tą Svarbią Kovą

ĮVAIRIOS ŽINIOS
East St. Louis, Ill. — Lie

pos 11 d. Anthony Lutz nu
šovė tris kaimynus už tai, 
kam jie reikalavo, kad jis 
užtrauktų langų uždangas, 
kuomet nusirengdinėja va
karais. Manoma;, kad Lutz 
neteko proto.

Albany, N. Y .—Valstijos 
seimelis planuoja uždėt 2 
nuoš. taksus ant visų pro
duktų. Tas dar daugiau ap
sunkintų darbininkus, ne,s 
viskas pabrangs 2 nuoš.

Washington. — Spėjama, 
kad prezidentas Rooseveltas 
vienu užsimojimu paskelbs 
visoj pramonėj $14 mini
mum algą, kol atskiros pra
monės išdirbsiančios savo 
patvarkymus.

Albany, N. Y. —• Paleista 
darban šimtai policistų jieš
kojimui kidnaperių, kurie 
pavogė turtuolį O’Connell ir 
reikalauja $250,000 už palei
dimą.

NEW YORK. — Jau nuo šiam pasaulio mieste—sosti- 
pereito penktadienio pradė
jo sustabdinėti davimą pa
šalpos bedarbiams. Pirma-1 
dienio ryte prie daugelio 
biurų buvo bedarbių demon
stracijos. Padėtis tragediš- 
ka. Milionui vyrų, moterų 
ir vaikų grūmoja tikras ba
das. Tammany valdžia pa
skelbė, kad jiebeturi pinigų 
šelpimui bedarbių, ir todėl 
visi pašalpos biurai bus už
daryti. '

Prie daugelio pašalpos 
biufų padėtis stačiai širdį 
verianti. Motinos, su vai
kais ant rankų, prašo susi- 
mylėjimo ir pasigailėjimo. 
Yra nemažai tokių atsitiki
mų. kad bedarbiai-apalpsta.

Tokia padėtis turtingiau-

nėj pasaulio kapitalizmo!
New Yorko ir Brooklyno 

bedarbių tarybos laiko susi
rinkimus ir mobilįzuoja vi
sus darbininkus kovai prieš i; 
šitą bado padėtį. Lietuviai 
darbininkai ir darbininkes, 
turi stoti į kovą. Laukti ne
galima. Matote, kad užėjo 
bado dienos tiems, kurie iš 
pašalpos gyveno. • Visokia 
pašalpa bus panaikinta, jei
gu bedarbiai nesiorganizuoš 
ir leis Tammany Hali val
džiai tatai padaryti. Stoki
te į bedarbių tarybas. Ei* 
kite sykiu su kitais' bedar
biais ir 1 demonstruokite 
prie pašalpos biurų. Reika
laukite pašalpos ir apmokė
jimo randų!

M B

Iš AMALGAMEITŲ
“STAPIčIAUS”

Rooseveltas buvo Pasišaukęs 
Inžinierių Cooper

t

Garsus Amerikos inžinie
rius Hugh J. Cooper, kuris 
kelis metus darbavosi Sovie
tų Sąjungoje prie statymo 
darbų, paskelbia, kad balan
džio 4 d. jį buvo pasišaukę 
prezidentas Rooseveltas ir 
sekretorius Hull. Klausinė
jo apie Sovietų Sąjungą ir 
ką jis mano apie pripažini
mą. Cooper sako, kad jis 
karštai patarė tuojaus p 
pažinti Sovietų valdžią.

BROOKLYN. — Antradienį 
buvo bendras visų Brooklyno 
Amalgameitų Unijos narių su
sirinkimas Arion PI. svetainė- 
je. Hollanderis ir kiti unijos 
prezidento Hillmano pasiunti
niai kalbėjo, kad jie kovoja 
už pridėjimą 25 nuošimčių al
gos darbininkams, dirbantiems 
kontraktinėse dirbtuvėse, ir 10 
nuošimčiu^ tiems, kurie dirba 
“inside” dirbtuvėse (tai yra 
tokiose, kur ant vietos kerpa
ma ir siuvama).—New Yorko 
srityje 80 procentų yra kon
traktiniu šapų ir tik 20 “in
side.” 

. Hillmano žmonės pranešė) « . n i • • v v
kad Rogers Peet kompanija, OOViety UnaiVlS VCS 

. 1 . 1 - _ ■ I i > .taa a • ’

Washington. — Budavoji- 
mas karinių laivų bus pa
vesta privatinėms kompani
joms, jau pradėta derybos 
su įvairiomis kompanijomis J prie 13th St. ir jih Ave. New 
del pasthtypo 32 naujų ląi-1 Yorke, nepripažįsta švarkų 

* . ' ' ’ b i H ni ■p’lr n z\
Matter ną j AlaskąDailės Paroda MaskvojDąrfeo tik ant Trijų Sa

vaičių,--Paskui Bedarbė
BIRMINGHAM, Alh. — 

(Jibhai Tennessee Coal, Iron 
and Railroad kompanija 
praneša, kad jinai sugrąžin
sianti į darbą 1,500 darbi
ninkų. ' Bet1 užsakymų tu
rinti tiktai del trijų savai
čių. Vadinasi, po trijų sa
vaičių tie darbininkai vėl at
sidurs bedarbių eilėse.

d. Maskvoje

klasifikacijos, nenori susiderė
ti del kainų kdntraktoriams į 
to‘del prieš ją paskelbta strei
kas; visi unijos nariai ragina
mi šį serędos rytą eiti į pikie- 
tą prieš tą konipaniją.

Šiaip gi pėr dabartinį “sta- 
pičių” niekur pikietų nedaroma, 
tik derybos vedama.

Hollanderis išgyrė Hillmaną, 
kaip jis “gerai darbavosi,” nu
važiavęs į Washingtoną. Tuo 
tarpu HillirianaS yra Roosevelto 
komisijos narys delei didesnio 
daYbininkų pavergimo.

Pagaliaus, nariai pradėjo rei
kalaut, kad būtų jiems leista 
statyt klausimus, į kuriuos vir
šininkai turi .atsakyt. Susirin
kimo pirmininkas neleido jokių 
klausimų ir tyčia pasiskubino 
uždaryt susirinkimą.

■ > š. Rep.

GauWASHINGTON.
tas pranešimas, kad Sovietų 
orlaivis veš lakūną( Matter- 
ną iš Sibiro į Alaską, Tu
rės padaryti 300 mylių. So
vietų lakūnai geriau patyrę 
ir galės sėkmingiau išvengti 
pavojaus. Matternas bus už 
pasažierių.

' Ii ? i ? i j i r , i
Vegerville, Kanada.—Wil

liams McLean, 21 metų jau
nuolis, nuteistas pąkorįmui, 
pąšauktas liudyti prieš savo 
tėvą, kuris irgi kaltinamas 
žmogžudystėje. Sūnus sako, 
kad jis nekaltas, kad jo tė
vas nušovė tūlą Parsillez.

Birželio 
tapo atidaryta tveriamosios 
dailės paroda. Parodoje yra 
2,500 įvairių, dailės kūrinių. 
Iš visų artistų, kurie tuH iš
statę savo kūrinius, tik 77 
yra išstatę pirm-revoliuci- 
nių laikų darbus. Vienas 
trečdalis artistų yra darbi
ninkai ir valstiečiai.

darbinirtkų nėra vietos tuo tarpu Amerikoje algos 
os pramonėje, štai ko- taip nukapotos, jog militfnai 

darbininkų tegauna tik tree-, 
dalį to, ką gaudavo keturi 
metai atgal. Taigi, Londo
ne Amerikos* imperialistų 
agentai kalba už algų kėli
mą, o namie ąlgas nuolatos 
mažina.

del prezidento Įtoosevelto blo-! 
i as apie sugrąžinimą gerovės i 
darbininkų. klasei tik laikinai 
gali apglūšyti klasiniai nesąmo
ningas mases. Dalį apglūšino. 
Tą turime pripažinti...

lerovės laikai yra tik sap- 
. Tą jau pradeda pripažin- 

net kapitalistinė spauda, kaip 
matėme iš “World-Telegram” 
editorialo. Bedarbių organiza
vimas, veikimas jr kovos nėra 
tik dienos klausimas. Kova už 
bedarbius ir socialę apdraudą 
-neturi apsistoti. Jau keturi

mėnesiai blofinama apie gero
vę, ozNew Yorke šiandien mili- 
onas vyrų, moterų ir vaikų ne
tenka ir tos mizernos pašalpos, 
atsistoja veidas veidan su ba
do šmėkla!

• NEW YORK. — Vokieti- 
jos Žydų Paramai Komite
tas raportuoja, kad jam jau 
pavykę surinkti $708,000. 
Aukos eis tiems, kuriuos te
rorizuoja fašistai.

Pasaulio Amžius ; <
PARYŽIUS.—Mokslinta- 

kas Emile Belot spėja, kad 
mūsų pasaulis turi nuo pen
kių šimtų iki trijų tūkstan
čių milionų metų, j r - j

La Plata, Md. — Gauja 
baltveidžių apsupo kalėji
mą ir norėjo nubučiuoti ne
grą Page Jupiter, kaltinamą 
nužudyme tūlos Reifschnei- 
derienės. Šerifas laiku pa
tyrė ir Jupiterį spėjo išvež
ti į kitą vietą.

NUŽUDĖ
3 KRIMINALISTUS

RAIFORD, Fla.
10 d. elektros 
ginti trys 
nuteisti mirtin
tūlo Johnsono, 
miesto. ’

už nuž
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Tekstiliečiai Jau įkinkyti
• * ’ *’ . ‘ .

Pereitą sekmadienį J. V. prezidentas Rodseveltas pa
sirašė t. v. medvilnės tekstilinėj industrijoj pravestą ko
deksą (code), kuris nesenai tapo pagamintas ir kuris, 
noma, dabar patampa įstatymu. 77 nuoš. visos liūaustįrj- 
jos pąęina po minėtu įstatymu, apimant daugybę? darbi
ninkų, kurių skaičiuje, labai, daug yra' ir lietuvių. Šis ko
deksas pradės veikti su liepos mėn;. 17 diena. Kiekvienas 
mūsų skaitytojas privalo susipažinti su tuo, kadan|ų tai, 
kas padaryta tekstilės industrijoj, bus bandoma padaryti 
kitose industrijose: anglies, plieno, automobilių, medžio, 
ir 1.1. ..' 1

Šis tekstilės kodeksas yra išdavas t. v. Natioriąl Recov
ery Act (Šalies Pramonės Atgaivinimo Akto), kurį pri
ėmę J. V. kongresas, suteikdamas prezidentui neribotą 
galią valdyti industriją per sekamus du metus. National 
Industrial Recovery Aci yra niekas daugiau, kaip pirmas 
žingsnis prie įvedimo šalyje fašistinio režimo.

Einant šituo įstatymu, prezidentas turi teisę įsikišti į 
kiekvieną pramonę, nustatyti joje darbo valandas, gamy
bą, kompeticiją ir tt. Jei atsirastų atskirų kapitalistų, 
kurie atsisakytų tai padaryti, tai šalies prezidentas turi 
visą eilę*būdų jį arba juos priversti. Tolydžio preziden
tui suteikiama gale priversti darbininkus, dirbančius toj 
ar kitoj pramonėj, pasiduoti jo įsakymams: nustatytom 
algom, darbo sąlygom, ir t. t.
1 Kūdangi tekstilės pramonė buvo pirmoji, padariusi tą, 
tai labai svarbu susipažinti su minėtu kodeksu.

Pora savaičių atgal į Washingtona buvo sušaukta teks
tilės baronų atstovai ir darbo unijų atstovai—Amerikos 
Darbo Federacijos lyderiai. Jiems buvo pasiūlyta val- 
džjos; įpatiektas •; projektas tam itikĮ'anu įstatymui; sįfeg; 
kuriuo turėtų būti dirbama. Bet į šį susirinkimą daroi- 

Ljūkai rejkąląyo, kad būtų įsileista ir atstovai nuo reyo- 
Sinės ijacpnafe^ Tdkstiląn^ ^iibiiiiTl^ Unijos (,W- 
&al Teitilę Wm'keraJSJn2)1ę.' /Nors Aš karto, vainos 
Movai ir biurokratija 'thm labai ptidštaraVo/ tačiaūs,’

Apie tris dolerius, 
jči, sakysim, jis turi : 
mena apie tai nei ž 
Darbininkas, vadinasi 
ti badu.

Keisčiausiai ir negi

fiemąžą šeimą? Kodeksas neprisi- 
žodeliu. ,Socialės apdraudos hera 

turį pusbadžiai gyventi, arba mir-

ir negražiausiai pasirodo, kuomet p. pre- 
’žįd'ėhtŽs; pasirašydamas ąį tekstilės pramonės kodeksą, 
pareiškė, būk jam nebuvę jokio pasipriešinimo nei iš vie
nos puses, kuomet faktai sako, kad Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos atstovai energiškai prieš tai kovojo ir 
protestavo!

Šis ’naujas kodeksas, naujas patvarkymas yra gudrus 
kapitalistų skymas; kilpa, užnėrta hnt tekstilės pramonės 
darbininkų kaklo su valdžįos pagęlba. Tai dovana Mr. 
Hodševeltb naujos dalybos (hew deal)1. Tai vergijos pan- 
Kį ■ ■ L h ■ žjs * b " i

Šis gudrus skymas tūrėtų juo plačiau išjudinti tekstu 
lės darbininkus. Nepaišydaihi visokių biurokratų; pasi- 
rašinėjimų po kodeksais, tekstilės darbihinkai privalo bu
dėti, galvoti ir veikti. Jie privalo: (1) kovoti už pakėli
mą algų, idant atsilaikius prieš byangėjimą pragyveni
mo; (*2) kovoti phieŠ paskubos darbą; (3) už federalę so
cialų apdraudą, valdžios ir bosų lėšomis. - b
< Tiktai vieninga tekstilės darbininkų kova galės pri
versti bosus ir pačią valdžią skaitytis su jų teisėtais ir 
būtinais reikalavimais.

AP2VALGA
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Trfttopai ir Aiškiai , I Cial-demokratų lyderiai, ma-
“Jūs turite atsiminti, kad 

t «.Utį. ' musų Kova nėra visųpn- 
miausiai kova prieš žydus, , . . .i v i ši,vjįfi,; r , g 1 Kline aiaiYHicuna, uun. įsuegę

bet pries ®,ir V1“ užrūbežin social-demokratai
i e . J”11! i neturį teises kalbėti pasili-

aemoralizuoja. Kuomet as • z
užpuolu komunistą, tai ne
klausiu, kokios jis tautybes, 
sąksas ar prūsas. Vadinasi, 
ai negaliu palikti komįųųisią; 
tik todėl, kad jis yra žydas.” i 
.Šitaip pareiškė Hitleris!

1?Įnįę&:’į kbręšpęhden-1 
tei McCorjnick, su kuria ba
zių vadas peįąitą šelfmadie- 
nį^tlrėjpį interviu ir (kįri^į, 
po iwisko,Y gražiai ranftutėn 
pabučiavo. ' 1

Po šito pareiškimo kiek- 
vienam aišku, kas ,šiandien 
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nurodant, kad priėmus jį, tekstiliečių darbininkų bilklė STJ didžiausias, Vokietijos j 
neįtiktai nepagerėtų, bet pablogėtų. Tačiaus, nepaisyda- ^ašizmo priešas ir prieš ką

■tomai, yra pasirengę atvi
riau kooperuoti su fašistais. 
Jie išleido pareiškimą, ku
riame aiškinama, būk išbėgę

X -hiMines
' timpai
atstovai
dėka dideliam spaudimui, jie buvo įsileisti. J , 

'jjįevoliucinčs darbo unijos atstovė draugė Junė Crpll 
pabarė protestuojantį prieš minėtą kodeksą pareiškimą, 
n

mT revoliucinės' darbo unijos atstovų balso, Roosevelto 
žmonės, podraug su biurūkratais iš ADF ir tekstilės bo
sais, priėmė kodeksą, ir dabar Rooseveltas po juo pa- 
sitįjašė, vadinasi, užtvirtino.

Ką šis kodeksas suteikia tekstiliečiams? Be kitko, jis 
nųįstato maksifnumą darbo valandų, ir minimumą algų. 
Nilo liepos 17 dienos visoj tekstilinėj pramonėj, kurios 
salininkai pasirašė minėtą sutartį, tedirbs ne daugiau 40 
valandų į savaitę ir už tą laiką gaus ne mažiau $13 į sa
vaitę šiauriuose, o $12 į savaitę pietuose algomis.

.Vadinasi, kiekvienas darbininkas tekstilietis? jei jis iš
dirbu ne mažiau 40 valandų ^.savaitę, j išturės gauti nė 
maž i a u $ 12 į savaitę algos. Bet | tą skaičių neįeini niiJ- 
kiriiai, šlavėjai,.valytojai ir išlaukyj dirbą darbininkai.

Gal atsiras darbininkų, kurie pasakys, kad tai labai 
getai. Tokis džiaugsihas, žinoma, greit virs šaižiu nusi- 
vyffinu, kuomet tas viskas prisieis pamatyti ir. pajusti 
praktikoj. Juk iki šiol daugelis lavintų darbipinkų mine- 
toj pramonėj uždirbdavo daugiau, negu tiek, dirbdami, 
pilną savaitę. Dabar,' apribojus darbo laiką ir minimum 
alįęą, bosai dės didelių pastangų mokėti tik minimales al
gas, įvesti j u o skubesnę d^rbo sistemą, įūo tobulesnes 
dąi’bo įrankius, kad dahhriėkdf dirbtų >kūb trumpiau ir 
kad juo daugiau pagamintu. Per 40 valandų į savaite, 
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kušiųjų Vokietijoje vardu!
Emigravę, užsienin social

demokratai pradėjo leisti sa- 
,vo Organą “Neuer Vor- 
1 warts.” Laikraštis leidžia^ 
| mas Karląbądę, Čecho-'Slo- 
■ vakijoj. Jis bus slapta ban- 
I domaš1 pfantfti; Vokieti j o j.

gauti sbcM-cte 
rfai gėrokyl^t;
siries. I.Ne vienam jų prisi
eis pernešti šiurkštumų. 
Įpratę per kelioliką metų 
tiktai valdyti ir smaugti 

j darbininkus, ypačiai komu- 
. nistus, dabar nesmagiai jie 

fašistai daugiausiai kovoja.'pasijaus likę be vietų ir 
;T?uo priešu yra komunistai, užuvejų. ■ v
$rieš juos Hitleris daugiau- O darbininkai socidl-de- 
|iai kovoja. Žydai jam tėra1 mokratai, (didžiumoje, vei- 
tiktai šalutinis dalykas; tik-' kiaušiai orijentuosis kairiop, 
tai bandymas apdumti akis linkui komunistų, kurie vei- 
savo pasekėjais, kuriems' kia nelegaliai.
savais laikais Hitleris’iškil- 1__ ~L.“
mingai ’pažadėjo apvalyti pripažįsta, kad gera dajis 
Vokietiją nuo žydų. Vokietijos socialdemokratų

Be abejojimo, krizio pa- 
m'okratų lyde- 
trp’e;. savęs pa-

Net “The New Leader”

I z -į <

gu’per 4^rpą 46 yąlą.i|das sb^itėjj4 J f L’ L r f. j
Gi streikuoti, kovoti prieš tai valdžia bandys nepriFeis- 

tk Sakydama, kąd štai, jūs, darbininkai, pasirašėte po su
tartimi ir tą sutartį bosai juk pildo, t£d ir jūįs tutit^ jos 
laikytis. ' -<■

Antra, šiuo tarpu doleris jau kur kas nupuolė savo ver
tele, palyginti su tuo, kokis jis buvo prieš kelis mėnesiui- 
Kitais žodžiais; pragyvenimo daiktai pabrango ir vis te- 
bebtangsta. .Duona, drabužiai ir kiti dalykai, būtini 
darbininkų gyvenimo paląikymui, brangsta ir brangsta! 
Vadinasi, tokis, mižerniškas minimumas, kokį priėmė 
šiuo tarpu tekstilės pramonės bosai ir valdžia, padėddrit 
ĄDF biurokratams, pastato tekstilės darbininkiiš į hp- 
veįįktinesnę padėtį, negu kada nors. ' ' . ; f , J /

Trečia ir svarbiausia tai tas, kad šis kodeksas nekalbi* 
nieko apie bedarbius tekstiliečius darbininkus. Kas šti 
jais bus? Sakysim, greitu laikų bosai duos daliai darbL 
ninku' rw'bo, bet kaip bus su bedarbiais? Kaip bus su 
daiį laiko dirbančiais darbininkais? Sakysim, darbinin
kas dirbs tiktai 10 vai. į savaitę, kiek jis gaus mokėti?

Vokietiją nuo žydų. Vokietijos socialdemokratų
Stambieji turčiai, nors jie1 partijos _ lyderių ištikimai 

buvo ir y ta žydų . tautybės, I nusjlenkė prieš nazius ir pa- 
faktinai, nenukenčia nei sižajėjo su jais drauge dar- 
trūpučiuko. Bet prieš žy- ^ūotis. Tai, žinoma, mums 
dus biedniokųs komUpistus,'^ra;naujiena.. Mėš 
kaip ir prieš vokiečius ko- žinome,’4 kad Vokietijos so- 
munistus arba jiems prita-1 cial-iašistai, kaip ir. kitų 
rėjus Uarbininkus,. Hitleris ^aŠtų sociaį-faąistąi,yra ar- 
turi atsūkęsMavo dfdfiUsias Ūmiausi fašistų; talkininkai.;

Ltitiėriui * Įdomu tiktai tas, kad “Lead- 
1 pfiė’ to pfisiphžįsta.
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K'liupąs rengia pik

niką^ nędėl(j&diedą rugpjū
čio (August). Piknike risis J,. 
Bągočims sų K. .Vąsiliausku iš t-l ■taip^ 
ferajys- Wings ; Orkęstrą iš 
Phila. šio pikniko komitetas 
ųžkvięčia Philadelphijos drau
gus' atvažiųotį į mūsų pikni
ką. .Būtų gerai, kad phįladel- 
phįečiai sųorganizuotij busą.

ĖailimorięČiai organizuoja 
busą važiuoji į Phiiądepmjtį į 
“Laisvei” ten rengiamą pikni-’ dai, nes 
ką, ž ėdrtą | mietą: įįbąltįįpprįe- 

, riebiai (važiuoja f Phil adei į>hi- 
jos, pikniką; .philadelphiečiai 
taipgi turėtų mus nepamiršti.

Dabąr prašom Baltitnorės n J •■'f • " i ‘■

kanuoles. Bet ne ; 
komunistiriis judėjimas šii 
įtaikinti! „ * ;

<  .5 . ■' i

Vokietijos, Social-Demokratai į 
Suskilo r h “ !

■■į 7 ’ * V L J r-Ąm. šocįilisl^ ? organas 
?Tiiė N.cWį Leader’’ prąųeša, 
kad . VbfeętilbJ ’ socialistų 
jiaiįinoš. viršūnėse l^yko ski- 
limiš. Tįiojaų^pd fūšistinio 
■^ęrversmp. oficiajiš Vokietį-; 
jūs sociaĮ-demokpatų parti
joj veikiantysis komitetas 
pabėgo iš Vokietijos, persi- 
keldsimas į ftėchd-SIbvakiją 
(Pragos jmieste).., Tučtuo
jau pašįlikųsieji Vokiętijųį 
social-demokratų 1 y d c r iai 
tam phšipriesino ir sušau
kė Prūsijos šeįrho name su- 
širiiįkim^į kurldmę bųvp/iš^ 
rinktas nau j as „y eik. .komite
tas. Pasilikę Vokietijoj so-

mes būsime labai (lekdigi.
Komitetas*
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PIRMOJI GEGUŽE KAŪNE. ■
VI * ■ ■» ' '“Baud. Aartojas” rašo:

Jei tikėt buržuazinei spau
dai, tai Kaune nė jokios ge
gužinės demonstracijos nebu
vo, kaip lygiai beveik nebuvo 
ir gegužinių streikų—tik vie
nas kitas streikavo. Tai bur
žuazinės spaudos melas. Tie
sa, Kaune visos demonstraci-, 
jos nepasisekė, bet. demonstra
cija buvo, ėjo demonstrantų 
kova su, policija del raudono
sios vėliavos, buvo ša’udymaš. 
Štai ką; vienas draugas rašoi 
apie gegužinę < demonstraciją 
Kaune: “Visgi demonstracija 
..buvo, kaip nesistengtų buržu
azinė spauda paslėpt demon
stracijų ir streikų faktus, bet 
faktai neužginčijamas daly
kas. Tai faktas, kad net žuvų 
turgaus vietoje, kur buvo 
skaitlinga žmonių minia, susi
rinko darbininkai, daugumoj 
jaunimas ir iškėlė raudbną vė
liavą. Ir interesinga tas, kad 
tie vyrukai energingai sų gar
be gynė vėliavą. Policijai 
prisiėjo muštis su demonstran
tais gyvas 10 minučių, o tuo 
metu vėliava pereidavo iš vie
nų rankų į kitas. Policija pa
leido darban ginklus (šaudė į 
viršų). Areštuotus demon
strantus policija ant vietos 

‘smarkiai sumušė, nuvedė juos 
su sukaustytomis rankomis.”

Toliau tas draugas rašo: 
“Ši demonstracija plane buvo 
ne centralinė. Ji turėjo būt 
viena iš keturių (viena cent
ralinė ,prie miesto sodo ir 3— 
rajonuose). Bet kituose ra
jonuose policija perspėjo ir 
neleido susirinkti. Šančiuose 
veikiausiai galima buvo su
rengi demonstraciją; Kas lipk, 
centrabnės demonstracijos, tąi. 
jnuątątytam ląikui , susirinko 
caų^y^ę , žmonių, žvalgybą 
net masiniais. Areštais nepajė- 
įė sUtūrėi minios Užplūdimo. 
Bet demonstracija nepriėmė 
organizuoto pubūdžio. Nębų-, 
vo iškelta vėliava. Vięnąs 
darbininkas norėjo bėgt į na
mus, kad atnešt paslėptą vė
liavą, bet iš to nieko neišėjo. 
Tiesa, galima buvo ir be vėlia
vos demonstruot. Reikėjo 
mest ©balsius, uždainuot “In-, 
ternacionalą.” Bet šito nebu
vo. *

. Policija ir spauda visokiais 
būdais, stengėsi priduot 1 ge
gužės įvykiams žydišką pobū
dį. Su ypatingu “juoku” ra
šo, kad tas viskas įvyko se
nam mieste. Tat reikia su
prast, kad tai “žydiškas daly
kas.” Bet štai fašistams siur
prizas: iš 36 areštuotų prie 
'miesto sodo, lietuvių buvo 26 
žmone^.

“Pasisekimu skaityt reikia 
ir tą faktą, kad pasisekė įeiti 

’^Nemuno” fabrikan ir suruošt 
ten mitingą. Kalbėtojas ir 
klausytojai tvirtino, kad mi
tingas tęsėsi apie pusvalandį. 
Dalyvavo beveik, visi darbinin
kai. Kaip rezultatas, pirmos 
įegužės dienoj, “Nemuno” 
fabriko darbininkai sustreika
vo. Mes tūbini kaip atsieki- 
mą pažyrhėt' Pirmos gegužės 
atsišaukimus. Išleistų ? buvo 
apie 42 tūkstančiai ekzemplio-r 
rių. Mums . pasisekė t išleist 
šriftų 10 tūkstančiu egzem
pliorių. Likusius išleidom ant 
roiątbriąus, ftįeš taipgi ' iš
leidom atsišaukimus žydų ir 
Klaipėdos kraštui vokiečių > 
kalbomis. -Bet.reikia pastebėt, 
ka4 n(e visą , literatūra buvo Iš
platinta. Mes vedem kovą 
prieš- metodą. (išmetinėjimo 
gatvėse, tai tik. žvalgybos naii- 

* ji lapelius šurenjka.
Dabar išnaudojom išplatinimo 
metodą,, klijąvimąs^ pakįši^nas 
po Įąngąis, duryse., vartuose, 
žvalgyba atsakydama į tokį 
(jarbą išleido niekam nelauk
tą, .skubų v ir aštrų komendan
to įsakymą, kad 10 val.5 vaka- 
ro visi įėjimai ir kiemai būtų 
užrakinti.

į “Apie išplatinimą literatūros 
i iš Panevėžio turim žinių. Kaip 
žvalgyba nesistengė sutrukdyt 
provokacijos keliais ir masi
niais areštais, mūsų organiza
cija visgi literatūrą ‘išplatino. 
Literatūra buvo platinama ir 
smulkesniuose punktuose jr 
kaimuose. Taip pat turim ži
nių apie pristatymą literatū
ros įvairioje vietose Vilkaviš
kio Ir Marijampolės rajonuose 
ir kitur.i . • . , ■ > i

“Išstbjihiai laiit žuvų1, tur
gaus padatė gerą įspūdį.! Vie- 
‘nas! kapitalistas i baimėj j pa
griebtas; savo .tarnąutojapĮs 
!pAsfljkojOy ap|e įvykį žuvų tur
guje. “Kaip taip, kad žydai 
tokiu metų taip' padabotų? 
Jog ten biivo ir žydai?” tar
nautojai ginčijosi i “O : kodėl
žydam negalima ?

Sveikatos Patarimai
Vašios Metii

žmogus begali visiškai atsi
vėsinti karštame 'ore. Bet 
Science Service .teikia kelis pa
tarimus šiek tiek atsivėsinti, 
bai karštam1 orui užpuolus.

la-

Bedarbiu Žmonos Išga-

---------
Lenkijos baltieji laikraščiai 

kartais parašo šį tą ir apie be
darbius, nors žymiai sumažinę 
ir sušvelninę. “Polonia” ’ iš 
15-1V-33 m. rašo apie užplū
dimą bedarbių į Katovicus., Iš 
žažečių pėsti atėjo bedarbiai 
ir kreipėsi į valdžią, kad duor , 
tų jiems darbo. Jiems buvo * 
prižadėta suteikti pagelbą 'ir 
darbą, ar pašalpą; taČiiū 
slinko dienos, savaitės, bet pri? 1 
žadu sulaukti bedarbiai (nega
lėjo,, o skurdas kasdien yįs di
dėjo, bado šmėklą žiūrėjo į 
bedarbių ir jų šeimynų akis,’ 
ir galo tam skurdui nesimatė." 
Tuėmet nutarė Vėikti bedarbių B 
žmonos. Jos nuėjo į Katov.iL > 
ęų vietos valdžią, pakėlė tęn 
trukšmą reikalaudamos darbo 
vyrams, duonos ; vaikams;- 
gąsdintas trukšniu vaitas* bu-- • 
vo priverstas kreiptis į apskrir 
ties .viršininką, kad išvengus 
didesnių žygių iš moterų pu
sės, jr rezultate vis tik kelios 
dešimtys bedarbių, gavp laiki-( 
iiai darbą. “Vienpk, rašo to
liau “Polonia,” energingosios 
moterėlės buvo patrauktos at
sakomybėn už.. . ( ?) trukdy
mą valdininkams pildyt savo 
tarnybines pareigas.” :

Ir tos moterėlės atsidūrė 
teisiamųjų prasikaltėlįų suo
le. . . Už tai, kad drįso pro: 
testuot prieš bado mirtį, ko
vot už darbą savo vyrams,' 
duoną savo vaikams. Jas nū*- 
teisė 7 paroms kalėjimo. Bet | 
jos. įsitikino, jog tik kovojant 
galima šį tą iškovoti ir 
dabartinių sąlygųr

Greitas Atsivėsinimas
Kad karštoj dienoj greitai at

sivėsinti, įdėk rankas iki alkū
nės šaltame vandenyje, arba lai
kyk rankas iki alkūnių po bė
gančiu vandeniu iš krano. Tavo 
kūno visas kraujas per kelias 
minutas. teka per rankas nuo al
kūnės iki plaštakos. Tuomet, 
jeigu tik vanduo šaltas, taip da
rant, gali labai greitai riurtiušti 
kūno temperatūrą. ’ 1

;?> .. . z' f... i. - O 'L ' i
Biskūtis Druskos Vandenyj

Jeigu karštoj t vasaroj 1 tliri 
sunkiai vartoti savo muskulus, 
tai patartina-.įdėti biskutį drus
kos į stiklą;,vandens ir išgerti.; 
Dirbant sunkius darbus karšty- • ... j
je, žmogaus prakaitas išsemia dėję vokiečių delegacijds ae-1 
tiek daug druskos iš kūno, kad j-^ybos su Lietuvos prekybos 
kartais žmogus lengvai apalpstaJ vedėjais del ekonominių santL 
arba nuovargis užpuola. Sako-į sureguliavimo, bet tos do- 
ma, kad šitas išbaigimas drus-!rYbos staiga nutrūko. “Dieno? 
kos yra priežastis baisaus mėš- Į Naujienos” gegužės 30 d. ra- 
lungiško traukimo, kuris užpuo
la angliakasius, plieno darbinin
kus ir pečkurius, kurie visi lie
ka prie savo darbų karčiausioj 
vasaroj.

> šalti Gėrimai
* -
Povaliai gerk tavo šaltą alų, 

leduotą arbatą ir lemonadą ir 
visus šaltus gėrimus. Ir žiūrėk, 
kad nebūtų peršalti. Jeigu žmo
gus greitai įpils gerą dalį šalto 
gėrimo į savo pilvą, tas gali 
vesti prie greito skilvio nemali- 
mo. Kreip atydą į tavo maisto 
temperatūrą, kiek tu valgai ir 
kiek geri, ir įprask povaliūi vi
suomet valgyti ir gerti, tas pa
tariama vasarą ir žiemą.

Atvesihimas Išgūravimu
Atsivėsink šaltais pasiipa,udy- 

mais—vartok kuošalčiausią van
denį, su abrusū nusišluostyk. 
Kuomet Vdridilo iŠ^a'rboja iš kū
lio,1 sū savim jiis išneša ir karš
tį. /Ji’ todėl prakaitas /pagelbsti, .
atsivėsinti. Tankiai, mainyk [liepos (July) >16 d-, Lietuvių 
šlapįąs, nuo prakaito apatines, Kempęj, prie puikaus ežero, 
/ivanunacj i ]<ur gerai įrengtos maudynės.

Turėsime gėrimų 'ii* užkan
džių. Bus ‘hrdgrama ir Ša
kiai. Dainuos* vietinis Gat'd- 
nerio Jaunuolių Choras; šo
kiam grieš1 gera orkestrą.^ r 

Kviečia visus atsilankyti,
KOMITETAS.

---------------- .
drabužiai leidžia išvėdinimą ki
no ir greitą prakaito Išgaravi
mą. Tas prakaito išgaravimas

drapanas.
Tinkamas Vasaros Valgis
stažai i? lengvai valgyk. Mai

stas yra kūrafs, kuris įkaitina 
tavo kūną iš vidaus. Mes rvisi 
turime žinoti,, jog vasarai at
ėjus, tųriipe pasirinkti lengves
nius valgius, negu valgome žie
mos laiku. Galime labai lengvai 
be riebiiį valgią apsieiti, kaip 
ir perdaug saldžių. Tų vieton

iš LIETUVOS ;
( ; ’ i____ • j L • >

Nesenai Kaune buvo prasi- .i .1 . ... .

šo: “Iš vokiečių pusės mes 
niekuomet nematėm jokio no
ro gelbėti Lietuvos reikalus; 
Vokiečiai kišo mums už vis 
blogiausias prekes, traktavo 
mus kaip kokią tolimą AfrL 
kos koloniją. Apsiėjimas vo
kiečių tiesiog begėdiškas.”

Lietuvos ponų spauda su 
“širdgėla” ąkundžiasi, kad Vo^ 
kietijos kapitalistai šmuęina 
Lietuvą. Kitaip jr būti nega
li, ti£ viena Sovietų Sąjunga 
veda prekybą su kaimyninė
mis valstybėmis ne apįaudinė2 
jimo ir pavergimo pamatais?

Sovietų. pramonės prekės, 
savo kokybe plačiose Lietųyaę 
vartotojų masėse augštai įyerĮ 
tinamos. ...

GARDNER, MASS.
Vietinis Lietuvių Aindrfkoš 

PilieČiį ’ Kliubaš retigia didelf 
metinį pikniką sekmadienį;

patartina pasirinkti ir valgyti at;gsina kQna. Ankžti drabu. 
daugiau vaisių. Riebumai pęr-,žjai neleidžia orui ^ei. 
greitai .įkaitina. Riebiausias l gy kQnij Karštame ore svąr- 
j ’ biausias atvėsinimas

kaito išgaravimas^ 
svarbu di 
drabužius.

maistas yra mėsa ir kiaušiniai

j i Lengvi Drabužiai
Liuosi lengvi drabužiai yra 

I vasarai tinkamiausi. Nes toki

tn

F.L.LS.

Katov.iL
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adienis, Liepos 12,1933'O'r
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........ ; . .....(L Atbulai, juo labiau kurias

BI BĮ. IO G R A
< . ■ ______________ įFĮ : biau apskretęs ir apsasęs,

I plaučių uždegimo. Pradėjo ^uo Smičiau dūšia patek- 
1 • J * V • T* i * • *« ' ’i iflnVTrYlI T; T rr 4* i i/» z-v 1 t 4 T

la- BEDARBIS PIKNIKE

H ■

Trečias Puslapis

Ar Yra Dūšia? K. Berko- 
va, lietuvių kalboje redaga-

* vo P. Viliunas. Išleido Bal
tarusijos Valstybinė Lei
dykla, Lietuvių Sektorius. 
Puslapių turi

| . kapeikų.
Brošiūra, 

nuo daugelio
> raštų tuom, kad mažai kal

ba apie bibliją įr kitus 
“šventus” raštus, bet moks
liškai išanalizuoja iš kur

20. Kaina 15

kuri skiriasi 
priešreliginių

tai aš, bei mano Šeimyna yra
• f peri auna'ir negali dirbt. Dar: 

1 'norėjau kuom daugiau pasiš- 
. !kųst; bet bosas man daug kak

______ J ! <bėti nedavė ii* < atkirto>—Ot 
—Labą tamstai, — atsakė tai ir blogai, kad šeimyna per- 

prižiūrėtojas. jauna; jeigu būtų labiau su-
—Ar čia bus piknikas, igal au£u^ aš duočiau jiem dar- 

kokios labdaringos draugijos?) 
—užklausė naujas svečias. . (

Mūsų prižiūrėtojas peržvel
gė jį nuo kojų , iki galvos. At- 
keleivis buvo vidutinio any
žiaus žmogus. Jo drapanos; 
matyt| senai jam tarnauja—4 
ant lopų vėl buvo lopai.' Pri
žiūrėtojas iš karto negalėjo jo 
pažinti. Bet arčiau prisižiū
rėjus pasirodė, kad tai bedar
bis, su kuriuo apie trys me
tai atgal jis sykiu dirbo vie
noj dirbtuvėje. . i

—Ne, čia labdaringa drąd-' 
rija nieko šiandieii neturi,,—' 
tarė prižiūrėtojas;—čia. Be
darbių Taryba turi pikniką.; >

—Bedarbių Taryba?; ,— ,a;L 
kartojo atęivis.-—Aš manau,, 
kad čia nieko aš nelaimėsiu,— 
atsidusęs tarė ateivis.

Dar sykį prižiūrėtojas per
žvelgė ir pažino, kad tai bu
vo Juozas B.—-Ar tai tu, Juo
zai?—prabilo prižiūrėtojas.— 
Aš esu Pėtras K J Juk mudu 
abu dirbome vienoje, dirbtu
vėje apie trys metai atgal.

—Taip, apie trys metai at
gal,—atsakė svečias,—bet aš 
dabar visai nedirbu.

—O kaip tu dabar gyveni? 
—klausė Petras.

—Aš dabar tiesiog elgetauk 
j u,—atsake Juozas.—Kuomet 
mane darbdavis nuo darbo at
statė, pinigų neturėjau. jEjau. 
paskui ! darbo prašyt. Man 
atsakė, kad darbo nėra; kad

(Vaizdelis)
Pavasario rytas.

buvo pakilus jau
Dangaus mėlynė,

leisti per širdį atatinkamą sianti’į dangų. Užtai religija 
šiltą skystį. Ir kas gi? Vai- labai jau rūpinasi dūšia.
ko širdis atgijo ir pradėjo Kentėk ir būk nuolankus, kaip begalinis šėtras, užsklei- 
plakti—gyventi. To kius^ vienu balsu tvirtina krikš-!?«s..T0."žd“,.'g?' vir,š žėm,§s'
bandymus darė ir daro daug 
mokslininkų su numirėlių 
širdimis ir jas atgaivina.

Bet gal būti ir dūšia gy
vena širdyje? Bet štai rusų 
mokslininkas Kravkovo tu
rėjo įdomiausią laboratoriją. 
Pas .jį galima buvo matyti

Saulė 
augštai.

—Labą rytąI

—Klausyk, jiiozai, -L taf^L 
Petras :'-*-čia ;BėdAriūų Tarycr*^ 
bos piknikas;, eik šen ^dun 
dąrbininkų tarpan. Mes dau- 
gįau susipažinsime. Bedarbiif1 
Taryba rūpinasi apie bedar- ’ ’ 
biųs; tai yra organizacija tam 
tikslui ir tveriama, kad bedarę- 
biaimj gelbėt, išsirūpint jiems''?”- 
pašalpos iš miesto, nedaleist, 
kad būtų mėtomi iš namų tie,Z-* 
kurie neturi kuom užsimokė
ti už kambarius; kad būtų 
duodama vaikučiams maistas 
^mokyklose .ir ^prėdalas, kad 
nebūtų atimama elektra ir ga- 
sas iš tų, kurie neturf iš ko 
užsimokėt. Taipgi meą turi
me rūpintis, kad būtų įvesta 
bedarbių apdrauda, kad ne- 
rdikfetų mum elgetauti, • kaip 
kokiem valkatom. • • .

Tuo tarpu Petkas paėmė J 
Jupžui už rankos, įsivedė * f >> 
daržą. Vėjelis papūtė; me
džiai susiūbavo; žmonių mi- 
nia sužiuro, tarytum visi bū
tų naują svečią Juozą pažinę. 
Jam atrodė, kad jį visi malo-' 
niai pasveikino. Jis įėjo drą
sus, linksmas, kaip į naują gy
venimą, ne į maldavimo-prašy- 
mo bei elgetavimo gyvenimą, 
bet į gyvenimą reikalavimų ir 
kovos už pašalpą ir už gėrės- •

jie nes darbininkams sąlygas.

bo.—Su tais žodžiais bosas 
nuėjo ir daugiau neatėjo. 'Tuo 
tarpu sargas (vačmanas) lie- 
'“pė man eiti sau. ,

—O kur dabar gyveni?— 
užklausė Petras; .. ; •

—Gyvenu ogf Uia> jąntj įfar-Į 
mos,—atsakė Juozas. Kuo
met pinigų neturėjau už kam
barius mokėti, ųamo savinin
kas išmetė mane ant gatvės; 
tada čia mano pažįstamas 
kaimynas pav'elijo min susi
krauti' rakandus - į > pašiūrę 
(šantę). ir > dabar! vasaros m,e-( 
tu galiu čia gyvepti, o mais
to iš šen tęn po biskį gaunu, 
taip ir gyvenam. .

—Nai o ar ėjai į njiesto 
pašalpos skyrių ? -—- užklausė 
Petras..

—Ne, ten aš nebuvau,—at
sakė Juozas.—Ten, sako, ne
galima gauti, tai ir nėjau.
; —O Bedarbių Taryba ar 
tau nieko negelbėjo?—toliau 
užklausė Petras.

—Ką jie gelbės, kad 
patys be darbo,—atsakė Juo
zas.

v. .” L v . i Vėjelis retkarčiais judipo silp-
čiomų kunigai, žydų rabinai, nesnes medžių šąkas, ant ku- 
musulmanų mulai. Už tai rių buvo išsprogę jauni, švel- 
po mirties tavo dūšia amži-|nūs’ žali lapeliai. AnV že- 

. . įmes jau buvo išaugę„nekurre
nai bus laiminga. Kęsk var-' žolynai ir matėsi daugybė žie- 
gą, kęsk priespaudą ir iš-1 dų, kurie skleidė kvapus tarp 
naudojimą. Šers tau į dėsi-' augančių medžių, šlamančių 
nį žandą, pasuk jam dar ir 11U° ^.1°.
, "T . . v. , , i Tokis rytas viliote viliojo

žmones iš tvankių miesto na- 
bei. Visų rūšių kunigai jvi-. mų į atvirus laukus bei miš- 
sados mokino atleisti skriau- kus; ir kas tik supranta gam- 
dikui. Jie šaukė -valstiečius tos grožį, traukė būriais į lau- 
kęsti dvarininkų priespau- Jaukus.; .Vieni, ėjo ^ant įkainy, 
dą, darbininkus—nuolankiai 
vilkt: i kapitalistų jungą.” 
(pusi. 17)
Prie to, ne tik kunigai, bet

atsiranda gyvybė, kaip gy- gyvas atskiras gyvūnų da-:kajri-« Nesipriešink pikty- 
t' * V _ • T . • j • • • 1 « > • • a m \ / i m i 1 Im -v» t rv z> «• trivenk* žmogus ir kiti gyviai, 

bei įkaip moksliškai yra pa
laikomos išimtos širdys ar
ba kitos žmonių ir gyvių 
kūno'dalys.

“Kiekvienas gamtos apsi
reiškimas — saulės spindu
lys, 'vėjo pūtimas, gėlės 
kvapas, šiluma, šaltis — vei
kia l mus per tam tikrą or
ganą.” (pusi. 4).

Bet kaip gali veikti į žmo
gų dūšia? Biblija mokina, 
kad žmogui dūšią įpūtė die
vas. . Bet kiekvienas žino, 
kaip bent kokis_ paveikimas maS) nepaisant, kad atskiros 
ant žmogaus kūno, lygiai, !j0 kūno dalys yra dar pil- 
kaip ir kitokio gyvūno pa- niausioje tvarkoje.

Religija mokina, kad dū-

lis: triušių ausis, širdis ir 
žmonių pirštus. Tie pirštai 
nupjauti nuo lavonų gyven
davo per savaites ir mėne
sius laiko. Ant pirštų aug
davo net nagai, kaip ir gy
vam žmogui. Ir jų gyvybę j 
palaikydavo su pagelba įvai
rių skysčių. Kaip matome, įr jų galva Romos papa šaų- 
gyvybes dalykaš yra ne ko- kia tikinčiuosius karan prieš 
kioje ^dūšioje, bet. materiale-! Sovietų Sąjungą, komunis-

įse sąlygose. Kol žmogus ar';tus. Jie mokina nepavydėt 
kitokis gyvis yra sveikas, tol turtingiems, klausyti carų, 
jis gyvena. Bet kaip tik jo gralių ir kitų valdonų, tik 
organizmas sugenda, taip su jau ne bolševikų. Jie sako, 
juomi atsiskiria ir gyveni-.^ “žemės gyvenimas, tai 

marnastis.” Jie įsako tikin
tiems, kad jie būtų labai pa-

darą jį kitokiu arba ir mi- 
rus3^?_ kupmet mokinama, Uįa apleidžia žmogaus kūnąi j »i’----------------------°---------- matytu ir nežinotų, ką darokad “dusm yra nemirtinga. tik j. diev0 pašaukimą kuni ai kfl ai ir kiti d 
Gali būti geras žmogus, ge-' > - • - • - - - 1 J
ra ir dūšia, bet prisigėrus 
alkoholio, jis virsta visai 
kitokiu, o pernemier prisi
gėrus. ir “dūšia išlekia iš 
kūno.”

Mokslas suteikė galimy-
bes tyrinėti žmonių ir gyvu- mjs jų kūnus, jie lygiai per-, 
lių kūno , sudėtį, ir. ištirti, siskiria su gyvybe;'.kaip ir, 
kaip veikia smegenys ir jų arkliai.

Tikėjimas į dūšias atsira 
bandė,, užmigdžius . Šųpi ir; do gilioje senovėje, kada 
atidarius jo galvos kiaušą, žmonės neturėjo jokio su

r—paliepimą. Gyvenime ma- kaduoniai.
tome visai kas kita. Bent i T i . • , n, , . ... v .,. Ir kam tas viskas reika-kokis mirtinas sužeidimas
bile gyvūno arba žmogaus

erzino tam tikras smegenų 
dalis elektros pagelba, ir 
tuomi jie priversdavo mie
gantį šunį traukyti ir judin
ti kojas. Gi išpjovus tas 
smegenų dalis, šuns tos da
lys likdavo - paralyžiuotos.

► Vienas daktaras išpjovė 
šuns visus smegenis, ir šuo 
nieko nepažino. Tas patsai 
yra ir su žmoghus smegeni
mis,' kiekvieną organą, kūno 
dalį žmogus valdo pagal tam

kiti prie upių, ežerų; dauge
lis traukė vežimėlius: sū van
deniu bei maistu sau ir sdvo 
šeimynai visai dienai. J ■ *

Prie pat vieškelio aut kal
nelio jau nuo šenai buvo ži
noma apielinkei piknikų vie
ta, arba geriau sakant, vie
ta, kur po vsunkių savaitės 
darbo valandų žmonės galėjo 
sueiti atsilsėt, ramiai praleist 
laiką, susitikt su draugais, ku
rie gyveno tokiose pat gyveni
mo aplinkybėse, ir aptart sa
vo reikalus.

Taip ir šiandien čia bus su
ėjimas Bedarbių Tarybos. Jie, 

klusnūs ir darytų tą, ką lie- mat, rengia “pasilinksminimą” 
pia kunigai, o nežiūrėtų, ne- i ir vieni kitus nori matyt bei 

pavaišint.
Nuo įėjimo vartų ištolo ma

tėsi lėtai žingsniuojantis žmo
gysta, kuris ėjo daržo linkui. 

! šiandieninio pikniko prižiūrė- 
linga? Tam, kad išgelbėjus toj as tuojaus pastebėjo, kad aš persenas esu naujasmaši- 
dūšią, tam, kad po mirties ji ■ tai nežinomas žmogus. Nau-*nas valdyt.; Aš: nusiskųsda- 

ir ^:-mas jąm pasakojau* ;kad aš,__ nutraukia in o-vvvhp T La ? ■ Pu 11111 tlco J1 i . . v. ' , . _
,v 1 gy y v- i per amžius įr amžius sėdėtų jasis svecias atėjęs jam tarė kara išvaro <jvpikiancmc w_ 1 ~ - >karą išvaro sveikiausius vy

rus, bet suvarsčius kulko-

juos apsupdavo. Numirda
vo jų artimi ir pažįstami, jų 
kūnai supūdavo, bet likusie
ji gyvais sapne juos maty
davo ir su jais tartum kal
bėdavosi, medžiodavo,-bėgio
davo ir t. t. Laukinis žmo
gus pradėdavo manyti, kad 
iš mirusio jo draugo*ar mo
tinos dar ne viskas žuvo, 
kad liko, kokia kita pusė, su.

_ _ _ kuria jis ir matėsi. Arba ir
tikrų smegenų komandą, savo paties sapną, kada jis 

lys liks paralyžiuotos.
M* Daktarai išbandė palaiky-' kovoja, o pabudęs apsižiūrė

ti gyvas atskiras kūno dalis j davo, kad guli kur nors po 
gyvių ir žmonių. Jau 2,000 medžiu —išaiškindavo, kad 
metų atgal mokslininkai iš- kas nors dar pas jį yra, 
pjaudavo vdrlei arba vėž- kad jam bemiegant antra jo 
liu i širdį, ir ta širdis per ke-| pusė apleidžia jį, būva ten 

be jokios pagelbos. ! sapnavo, tikrai įvyko. Į
Bet tie gyviai yra šalta-.laukinius žmones veikė šešė- 

kraujai. Dabar daktarai lis ir atanindis vandanvie. 
yra išhąijdę su šiltakraujų 
širdimis. Išpjauna triušio 
(kiškio) širdį, per kurią pa
prastai teka nuo 37 iki 40 
laipsnių karščio kraujas. 
Iš kraujo ji gauna reikalin
go maisto—-cukraus, visokių 
druskų ir t. t. Mokslininkai 
suteikia tą, ką ji gauna per

. kraują ir, štai, išimtoji kiš-1 sinaudojo 
kio širdis gyvena—plaka, žmonių vaidintuve ir apsupo 
nes per ją leidžia panašų į 
kraujį skystį su jai reika-

Susirgs jie, nebus jų, ir da- prisapnuodavo, juk ųiedžio- 
, J _ * I ja, su laukiniais žvėrimis

rojuj.' O kas to nedarys, kas 
, kunigų neklausys, kas prie- i 
!šinšis ponams ir kapitalis-' 
I tams, tai jį “laukia aname 
pasaulyje amžinos kančios? 
Jam būsią plačiai atidaryti 

i pragaro vartai. Jo dūšia
P'“™" apie u.
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kunigai. Bažnyčia paveiks
luose dargi nupiešia, kaip' 
velniai laiko pakabinę grieš-; 
ninką už šonkaulio. Taigi, 
išeina, kad dūšia turi šon-j 
kaulius? Griešninkai pra-: 
gare dantimis griežia. Tai-’ 
gi, bekūr.ė dūšia ir dantis 
turi.” (pusi.. 17.) ’ 1

'Visa tai prikalbama tikin
tiems, kad jie del dūšios, ku
rios niekas nematė, nesu
randa ir nežino, kur yra, tu
ri visaip vargti ir kentėti. 
Argi reikia naudingesnio 
mokinimo kapitalistams ir 
visokiems išnaudoto j ams ? 
Juk kas tam tiki, ant to ga
lima jodinėti, iš to prakai
to išspausti turtus ir gyven-'***** *^****t, ** v« wa*v**« ..v | puse ctpieAuzid j|, uuvd į lo isspausu. i

lias dienas pasilikdavo gyva jr ten, ir tas viskas, ką jis ti laimingai.

lis ir atspindis vandenyje. 
Ir to viso sėkmėje, pas juos 
susidarė mintijimas, kad

K. Berkovos brošiūraitę 
yra maža, bet jos tokis aš
trus mokslas, taip begailes- 
tingai nuplėšiantis nuo' re
ligijos dieviškumo, skraistę,žmogus susideda iš dviejų kad asakos a ie 

"I Z"\ 1Z\ Z\ I » 4- « -*ZW Z"x V*««"*■

toMs dūšios persistatymas, apg^vys^Tpa-
pusių. Vienok tai nebuvo

kokis jos yra perstatymas 
per įvairiausias religijas/ i!

Religija, kuri visuomet 
tarnauja išnaudotojams, pa- 

_ i gilios senovės

ją visokiomis pasakomis — 
apie pomirtinį gyvenimą, 
dangų, rojų, čyščių, dievus, 
velnius ir kitus išgalvoji
mus.

“Rpljfriia mokina, kad
viu širdimis.

Apię 25 metai atgal mok
slininkas Kuliabko išpjovė svarbiausia žmoguje—dūšia, 
iš mirusio vaiko širdį, kuris Kūnas—nieko nevertas. Kū- 
diepa prieš tai mirė nuo nu visiškai neverta rūpintis.

Lawrence, Mass.

Savininkas ir Manadžeris Telefonuokite Sekamai:
P. M. GARRISON CLEVELAND 8936

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

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti »
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, *• 4 Buffalo, N. Y.

ant

4—L

šią pasidaro šlykščiomis ir 

sakomis. Brošiūraitę turė
tų perskaityti kiekvienas 
darbininkas.

D. M. šolomskas.
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys,

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

j *

PIKNIKAS
nr

Čia Yra Puikios Maudynes

REMKITE SAVO DIENRAŠTI

DU PIKNIKAI VIENA DIENA!
KURIS BUS SĖKMINGESNIS?
Wilkes Barre, Pa.

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAS

Worcester, Mass
“LAISVES” NAUDA!

{vyks Nedėlioję '

13 Rugpjūčio - Augusi
OLYMPIA PARK,

įvyks Nedėlioję

13 Rugpjūčio - August
VALLEY VIEW PARK,

Inkerman, Pa.
Wilkes Barrėje ir Worcesteryje piknikai įvyksta tį pačią dieną. 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 
daug pasiryžimo, tačiaus massačiuziečiai irgi yra parodę, kad ir jie moka su
kviesti dideles mases pagelbai darbininkiško judėjimo.
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Suprantamai, sąmoningai skaityti aš ga
lutinai išmokau būdamas 14 metų. Tais me
tais mane viliojo ne tik knyga “pasakų” 
(mažiau daugiau žingeidūs aprašymai prie
tikių), bet aš pradėjau suprasti gražumą 
aprašymų, pradėjau suprasti dalyvių būdus; 
neaiškia permačiau autoriaus tikslą ir jau
čiau skirtumą tarp to, apie ką kalbėjo kny
ga ir ką įkvėpė gyvenimas.

Tuo laiku man buvo sunku gyventi. Ma
no šeimininkai buvo iš šaknų vidurinės kla
sės žmonės, kuriems geriausis malonumas 
buvo gausybė įvairių valgių ir smaguriavi
mų. Vienintelė jų išeiga buvo bažnyčia, kur 
jie eidavo gražiausiai pasirėdę, kaip kad į 
teatrus arba šiaip į balius. Aš dirbau daug, 
beveik iki sąmonės netekimo. Darbo ir šven
čių dienos buvo man užpildytos menku be
tiksliu, bevaisiu darbu.

Namas, kur gyveno mano šeimininkai, 
priklausė kontraktoriuį, mažam, tvirtos fi
gūros mužikui iš Klazmos. Smailia barzda, 
rudomis akimis, jis visuomet buvo rūstus, 
nemandagus ir kaip tai nepaprastai ramiai 
neatjaučiantis. Jis turėjo apie trisdešimts 
darbininkų, visi buvo mužikai iš Vladimiro. 
Jie gyveno tamsiame rūsyje, kurio grindys 

•*» buvo cementinės ir maži langeliai pačioje 
■ palubėje, beveik lygiai su žemės paviršium. 

. i Vakarais, nukankinti nuo darbo, jie vaka- 
, rieniaudavo, srėbdami barščius iš rūgintų 

dvokiančių burokų su žarnagaliais ar sūdy- 
’ ta mėsa, kuri atsidavė dvokiančiu salietros 

kvapu? Pavakaįrieniavę, išeidavo į nešvarų 
kiemą ir gulėdavo ant jo,—kadangi drėg- 

; pam rūsyje buvo visada trošku nuo didelės 
jkrosnies.

Kontraktorius būdavo pasirodo lange sa- 
<T vo kambario, šaukdamas :

—Ei, jūs velniai, vėl iššliaužėt į kiemą? 
i.LGulit kaip kiaulės. Mano name gyvena geri 
’’žmonės—ar jiems yra malonu žiūrėti į jus? 
’.‘’J Darbininkai paklusniai sugrįždavo į rūsį.

• Visi jie buvo žmonės nuliūdę, labai retai 
•j. prasijuokdavo, niekumet nedainuodavo, kai- : 

bėdavo mažai, trumpai, nenoromis, ir visuo- 
' ihet jie buvo nešvarūs, purvini, atrodė gyvi

• lavonai, kurie gyveno prieš savo norą, kan-
’ kindamiesi per visą gyveninąą, K » . 4

“Gerieji” žmoiiės tai buvo . karininkai: 
kortų lošėjai ir girtuokliąi. Jie mušdavo 
savuosius kareivius ik kraujo, mušdavo “my
limąsias,” įvairių spalvų drabužiais pasirė
džiusias moteris, kurios rūkydavo cigaretus.

• Moterys prisigėrusios taipgi mušdavo karei- 
- vius per leidus. Kareiviai taip pat gerdavo,
• gerdavo daug, net iki- mirties. Sekmadienį
; kontraktorius ateidavo ant perono, atsisės- | 
; davo ant laiptų, turėdamas ilgą siaurą kny

gutę vienoje rankoje ir paišelio galą kitoje. 
Prie jo, kaip žąsų eilė, vienas po kitam ei
davo darbininkai, lyg išmaldų prašytojai. 
Jie silpnu balsu ir nusižeminančiai kalbėda
vo, o kontraktorius koliodamas rėkdavo visa 

į gerkle:
—Geriau užteks! Imk rublį! Ką! Ar jūs 

norit į ausį? Užteks del jūsų! Eik šalin. . . 
Nu!

Aš žinojau, kad tarp darbininkų randasi 
nemažai iš to paties kaimo, iš kurio kilęs 
kontraktorius; buvo net jo giminaičių, bet 
jis visiems lygiai buvo žiaurus ir nesukalba
mas. Darbininkai taip pat buvo žiaurūs vie
ni prieš kitus, ypatingai prieš kareivius. Be
veik kiekvieną sekmadienį kieme įvykdavo 

‘ kruvinos muštynės, pripildydamos kiemą ne- 
’ švariausių keiksmų. Darbininkai mušdavos 

be pykčio, tarsi išpildydami savo įkirią prie
volę. Kruvinai sumuštieji eidavo ar šliauž
davo šalin ir ten tylinčiai žiūrėdavo į savus 
nugrandytus, žaizduotus kūnus, čiupinėdami 
nešvariais pirštais klibančius *dantis. Sužeis- 

j tas veidas, akys užtinusios nuo smūgių, nier. 
kada nesugraudindavo* jo draugų, bet jei at
sitikdavo, kad kieno nors marškiniai tapda
vo suplėšyti, tuomet visi tą savo draugą ap
gailestaudavo, o marškinių savininkas iš pik
tumo pripildydavo keiksmais visą kiemą, o 
kartais net verkdavo, šios ‘scenos padaryda
vo man neaprašomai sunkų jausmą. Aš at
jaučiau žmones, bet aš būdavau šaltai jų 
atjaučiamas. Aš niekuomet neturėjau noro 
kam nors iš jų pasakyti užjaučiamą žodį, 
ką nors padėti sumuštąjam, bent vandens 
paduoti, kad jis galėtų nusiplauti apdžiūvusį 
kraują, sumaišytą su nešvarumais ir dulkė
mis.

Faktinai aš jų nekenčiau; kartais bijoda
mas ištardavau žodį “mužikas” taip pat, 
kaip mano šeimininkąi, karininkai, pulko 
kunigas, kaimyno virėjas ir net kareiviai. 
Visi šie žmonės kalbėdavo apie mužikus, 
juos išjuokdami ir nužemindami.

Atjausti žmones yra sunku; visada jie no
ri ką nors linksmai mylėti, bet aš neturėjau 
nieko mylėjimui. Tuo labiau ♦ karščiausiai 
pamylėjau darbą. Išskiriant tą, buvo daug
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nešvarumų, žiaurumų, kas iššaukė aštrų pa
sibjaurėjimo jausmą. Aš nekalbėsiu apie tai; 
jūs patys pažįstat pragarišką gyvenimą, nuo
latinį išsijuokimą tarp savęs besikankinančių 
žmonių. Tas nesveikąs geidulys kankinti, 
išjuokti vienas kitą yra linksmybė vergų. •

Ir štai tokiose sąlygose aš pirmą sykį per
skaičiau geras rimtas knygas užsienio rašy
tojų. Tikrąi, matomai, aš nemokėsiu užtek
tinai aiškiai ir įtikinančiai išreikšti, kiek bu
vo mano didelįs nustebimas, kad beveik 
kiekviena knygą kaip ir atidarė prieš ma
ne langą į nežinomą pasaulį, pasakojant 
man apie žmones, jausmus, mintis ir apie 
saiitikius, kurių aš nežinojau nei mačiau. 
Net rodės man, kad gyvenimas, apsiaučian- 
tis mane su tais žiaurumais, nešvarumais, 
kurie > kiekvieną dieną išsivystydavo prieš 
mane, rodės, jis neegzistuoja, nei yra reika
lingas. Kas egistuoja ir yra reikalingas, tai 
tik knygose, kur viskas yra protingumas, 
gražumas ir žmoniškumas. Knygose kalba
ma taip pat apie išdidumą, apie išsigimimą 
žmonių, apie jų kentėjimus; ten buvo ro
doma žiaurieji ir pažemintieji, bet greta bu
vo kiti, kurių aš nemačiau, apie kuriuos aš 
net negirdėjau: žmonės dorį, dvasioj tvirti, 
pasitikintį, visada pasirengusieji mirti už lai
mėjimą teisybės. Vieną kartą, apsvaigintas 
del naujanybių ir dvasios prakilnumo pasau
lyje, kurį man atidarė knygos, aš pamaniau 
jas esant daug geresnėmis, įdomesnėmis ir 
artimesnėmis, negu žmonės, ir aš lyg kad ap
akau bežiūrint į faktiną gyvenimą knygose. 
Bet žiaurus gyvenimas rūpinosi išgydyti ma
ne nuo šio aklumo. Sekmadienį, kada šei
mininkai buvo išėję pasivaikščioti, aš iššliau
žiau nuo troškinančio virtuvės taukų kvapo 
ant stogo ir ten skaičiau. Kieme vaikštinė
jo pusiau apsvaigę ir snaudžianti darbinin
kai, šūkavo tarnaitės, skalbėjos ir virėjos 
del nemandagių kareivių glamonėjimų. Aš 
žiūrėjau nuo viršaus į kiemą ir bjaurėjausi 
šia nešvarybe, geiduliais ir nedoru gyveni
mu. Vienaš iš darbininkų buvo dešimtinin
kas “darbo vedėjas,” kaip jie vadino jį. 
Jis buvo tarytum blogai padarytas iš plo
nų kaulų- ir iš mėlynų sausgyslių, senelis 
Stefanas Lešin., .žmogus su akimis alkano 
katino ir su žila juokingai išsiskirsčiusią 
barzdele ant veido, ant muskuluoto kaklo 
ir ausyse. Skarmalais apsirikęs, nešvarus, 
blogiausiai atrodantis taĄ>e visų ' darbinin
kų. Jis buvo geriausiai sukalbamas iš jų 
visų, bet jie, matomai, bijojo jo ir net kon
traktorius kalbėdavo su juo daug švelniau, 
suma^įndarųas savo visuopiet rėkiantį piktą 
balsą. Ne vieną sykį aš girdėjau kaip dar
bininkai keikė Lėšiną už jo nugaros:

—šykštus velnias! Judošius! Parsidavė
lis !

Senelis Lešin buvo judrus, bet neskubian- 
tis; jis kaip nors tykiai, nepastebiamai pa
sirodydavo tai vienam kiemo kampe, tai ki
tam, visur, kur būdavo suėję du trys žmo
nės. Jis ateidavo juokdamasis katino aki
mis ir braukdamas sau ranka per plačią no
sį, klausdavo:

-Nu, ką ? z
Man rodydavos, kad jis visuomet ko nors 

jieško, laukia kažin ko ko, kokio ri-ors žo
džio. Vieną kartą, kada aš sėdėjau ant 
stogo, Lešin kosėdamas atrėpliojo pas ma
ne per laiptus, atsisėdo greta ir pauostęs orą 
prakalbėjo:

—Kvepia šienu, štai geriausią radai vie
tą—yra švaru ir atstui nuo žmonių... Ką 

» skaitote? Jis taip glamonėjančiai į mane pa
žiūrėjo, kad aš noriai jam papasakojau apie 
tai, ką skaičiau. > ? ;

—Taip,— jis pasakė linguodamas galva: 
—Taip, tąjį)! . ,

Po to ilgai tylėjo, kasydamas sau pirštu 
išmuštą nagą, kairės kojos, ir staiga šnairuo
damas akihlis į mane, prakalbėjo tykiai ir 
pusiau dainuodamas, kaip ir, pasakodamas: < 

. . — Vladiiiiire buvo piolįytds ponas Saba- 
neev, didelis žrpogus, ir jis turėjo sūnų Pe- 
čbną ar kitokiu ten vardu. Aš vardą už
miršau. Ttaip pat j is** visada skaitė knygas 
ir kitus tą patį daryti kurstė, todęl jie jį. . .

•' 'areštavo. į : . -
—Delko?—paklausiau aš.
—Dėlto! Neskaityk, o jei skaitai, nekurs

tyk kitų ir nepasakok...
Jis nusišypsojo, mirktelėjo man ir pasakė:
—Aš tave perspėsiu; tu esi rimtas, nelė

bauk. Nu, gerai gyvenk.. .—Ir dar truputį 
pasėdėjęs ant stogo jis nulipo žemyn į kie
mą. Po to aš pastebėjau, kąd Lešin mane 
tėmija. Jis tankiau ateidavo pas mane su 
savo klausimu:-—Nu, ką?

Vieną sykį aš papasakojau jam labai man 
sujaudinančią istoriją, apie tai, ką gero 
laimėjo žmogaus protas virš blogumų ir ne
teisybių. Jis išklausė mane , labai atydžiai 
įr linguodamas galva prabilo:

’ (Bus daugiau)

kuopų 
Buvo 

nariai 
dabar

organi- 
negana

narių ir buvo neblogas veiki
mas kuqpoj, bet šiuęm ląikor 
tarpiu blogai veikiama.

i r ’ C ’ "Raportams (phsibaigus, sekė 
diskusijos, kur didžiuma narių 
ėmė balsus ir buvo api^ viską 
diskusuojama, kas buvo nu
veikta šiuom laikotarpiu, ir 
planai buvo padaryta, kas bus 
veikiama toliau. Didžiumos na 
rių nuomonė buvo, kad distrik
tas negerai daro, per tankiai 
organiz. mainydamas: pa
laiko kokius 5 ar šešis mėne
sius; kada organizatorius ap
sipranta su veikimu ir apielin- 
ke, tai distriktas tą jau at
šaukia ir prisiunčia naują. Na
rių manymu, toks tankus jnai- 
nymas organizatorių sulaiko 
šitą apielinkę nuo geresnio 
veikimo. i

Taipogi buvo nusiskundimų, 
kad distriktas neduoda šiai 
sekcijai pagelbos, kad kuom 
ir yra galima pagelbėti.

Šis susirinkimas buvo gana

kime: galėtume pasidžiaugti 
savo dąrbais. Todėl visi prie 
(iarbd,Į ųes darbo gana ran
dasi ! . *1 ' •

Susirinkime Buvęs

Anglijos Bedarbiai •,
» * * ■ »

LONDON.—Valdžia skel
bia, kad birželio 26 d. visoj 
Anglijoj buvo 2,438,108 be
darbių arba 144,771 mažiau, 
negu gegužės fnėnesį.

/..i .4.. i, .. ■■■ ■■ ..■■■■■

PAVOGĖ TURTUOLĮ, 
. REIKALAUJA $250,000

i ALBANY, N. Y.—Kidna- 
periai pavogė John J. 0’- 
Qonnell, metų amžiaus, 
sūnų stambaus demokratų 
politikieriaus. ' 1 Reikalauja 
$250,000 už paleidimą.

Trečiadienis, Liepos 12,1922
; __________<_____7=3

BRIDGEPORT, CONN.
LDSA ‘ 35 kuopos’ bus ' mėnesinis 

susirinkimas, 13 deną liepos, 7:30 
val.Tvakare, 3OĮ JJajEfieįcf Ave., Wor
ker!! Centre. Draugės, - malonėkite 
vilios dalyvauti, neą turėsime daug 
naujų dalykų apkalbėti.

i A. Mureika.
(162-163) ▼

R

> BRIDGEPORT, CONN.
Pirmas šiame sezone ALDLD 63 

kuopos išvažiavimas įvyks nedėlioję, 
16 liepos, ant Mureikos farriios, Mil
ford, Conn._ pradžia 11 vai. ryte. 
Važiuokite nuo Bridgeport*) Boston 
Post Road, pravažiavus Milford, pa
matysite iškabas ir ten sukite po 
kairei. Toliau bus iškabos, kur bus 
nurodoma vieta.' . Visus kuopos na- T ’ 
rius ir simpatikus kviečiame atva
žiuoti. Atvažiavę nesigailėsite. Vie
ta yra patogi, ant kalno, tarpe dide
lių medžių, šokiams yra tinkaųij 
platforma. Taipgi turėąime pkanių 
užkandžių ir Šaltų gėrimų.
i > ■ Kviečia Ręngėjai.

(162-1614) '- a

WILKES-BARRE, PA.

Iš Amerikos Komunistų Parti
jos Visuotino Narių Susirinki
mo, Kuris Atsibuvo 6-tą Dieną

Liepos.
Partijos nariams susirinkus, 

vietinis organizatorius pasakė 
trumpą, bet gerą prakalbelę, 
nurodydama^ kaip turi būt 
Partijoj veikiama; taipogi rą- 
gi.no stiprint ILD organizaciją 
ir Jaunųjų Kom. Lygą visoj 
šioj apielinkėj ir veikti kiek 
tik galint tarpę bedarbių.

Paskui seke Partijos 
organizatorių raportai, 
nurodyta, ką Partijos 
nuveikė ir ką veikia 
visoj šioj apielinkėj. , 

Plymouth kuopos 
zatorius nurodė, kad
veikimo, bet visi nariai pasiža
dėjo imtis geresnio veikimo ir 
veikti kiek galint. Wyoming 
kuopa gerai veikia Partijoj,
taipgi gerai veikia ir bedar- ■ gyvas ir buvo prisir.engta prie 
bių tarpe.

West Wyoming veikimas vi
sai prastas.

Moultby kuopoj veikimas 
pusėtinas, ten gerai veikiama 
tarpe bedarbių.

South Wilkes Barre kuopa 
nekaip veikia. Dabar susidėjo 
su Wilkes Barre kuopa; buvo 
manyta, kad bus geresnis vei
kimas abiejų kuopų sykiu, bet 
organizatorius nurodė, kad 
kuopos turi būt po visas dalis 
miesto; tai bus taip daugiau 
veikimo šiame mieste.

Wilkes Barre kuopa 
veikli iš pavasario, bet 
jau mažiau.

Parsons kuopa veikia 
tinai visur, bet nariais 
tyn nekyla.

Luzerne kuopoj veikimas ge 
ras; jie gerai kovoja su opo
zicija ir gerai veikia tarpe be
darbių.

Apie Pittstoną buvo rapor
tuota, kaęl ten yra mažai vei
kiama.

Larksville kuopa turėjo 18
. Trt-i K-r-n

buyo 
dabar

pusė- 
augš-

geresnio veikimo visoj šioj 
apielinkėj.

Organizatorius nurodė, kad 
yra rengiama šiuom laikotar
piu 10 masinių mitingų atvi
ram ore šioj apielinkėj. Susi
rinkusieji tą labai užgyrė ir 
rems visokiais būdais tą dar
bą, kad sutraukti minias be
darbiu į tuos susirinkimus.

Taipogi bus alkanųjų mar- 
šavimas^prie Luzerpe apskri
čio teismabučio.

Šiam susirinkime buvo nu
tarta, kad kurios kuopos ne
gana veiklios šioj apielinkėj, 
tai daugiau suprantanti drau
gai turi pagelbėti joms, lan
kyti jųjų susirinkimus ir pa
kelti ten veikimą.

Nuo dabar bus tankiau 
laikomi visuotini narių susi
rinkimai šioj apielinkėj, kad 
geriau pakėlus veikimą.

Todėl, draugai ir draugės, 
dabar mūsų visų pareiga im
tis už darbo, kad mūšų; visi 
tarimai būtų įvykinti, kad į ki
tam visuotinam narių susirin-

-.... ..... ................... .  - . ..

PRANEŠIMAI iš KITUR

PHILADELPHIA/ PA;
Komunistų partijos ir Jaunųjų j* 

Komunistų Lyga šaukih konferenciją 
kęvai už Negrų teises ir prieš Jim- 
Crow Liberty Teatro savininkus, 
Warner Brothers, kurie visuomet dis
kriminuoja negrus, ši konferencija 
bus pirmi žingsniai kovai už negrų 
teises apskritai. Visos mūsų orga
nizacijos kviečiamos išrinkti delega
tus į tą konferenciją. Konferenęi- 
jvyks liepos (July) 20 d., 1381 N. 
Frankbn St., 8 vai. vakare,

KP irJKL 13 ir 9 Sekc. Komit.
(162-163)

Per

Atsišaukimas į ALDLD 6-to Apskri
čio ir LDSA 5to Apskr. Kuopas 
Draugės ir draugai, sekamuose su

sirinkimuose, neužmirškite išrinkti 
darbininkus “Laisvės” piknikui, ku
ris įvyks 3-čią dieną rugsėjo,
atsibuvusį 'sušauktą masinį visų kp. 
susirinkimą likosi nutarta, kad šie
met reikės be galo daug darbininkų 
ant rengiamo pikniko, todėl kuo 
daugiausiai išrinkit ir praneškit se
kančiu antrašu: A. J. Smitas, 5809 
N. Fairhill St., Phila., Pa.

“L.” Pikniko Kom. Sekr. A.J.S.
(162-164)

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

narių ir “Laisvės” Pikniko Komisi
jos yra šaukiamas susirinkmas, lie
pos 13 d., ketvirtadienį, 8 vai. va
kare, 995 N. 5th St. Šiame susirin
kime bus. raportuota apie busus 
“Laisvės” piknikui, apie atletus ir 
kitus reikalus. Bus gatavi tikietai 
del busų> Turėsime ąpkalbėti Liau
dies namo palaikymą. Visi draugai 
ir draugės susirinkite į laiką, nes 
daug turime svarbių reikalų.

‘‘Laisvės’’ Pikniko Kom. j 
(162-164)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos surinkimas 

bus liepos (July) 15 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare, 46J Neversink St. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
ateit į susirinkimą ,nes turėsim daug 
svarbių įeikalų apsvarstyt. Kaip tai, 
kas link dienraščio “Laisvės” pikni
ko, kuris jau netoli; antra, tai kas 
link Readingo kuopos pikniko, kuris 
atsibus liepos 23 d. Todėl, draugai, 
tam pasidarbavimui turėsime išrink
ti tam tikrą komisiją, tai nepamirš
kite 
n-

ateiti ir atsivest po naują ną-

K p. Sekr. Ona Paužienė. 
(163-16Ą) >

ELIZABETH, N. JĮ.
LDS 33 kuopos mėn. susirinkimas 

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

Draugės ir draugai, būtinai' turi" 
n)e visi susirinkt ant šio susirinki
mo, neš yra daug svarbių reikalų.

Sekr. V. K. Sheralįs.
‘ (160-162)

Prieš Labor Day

PH ILADELPHMOS PIKNIKAS ‘LAISVEI’
Jie Duoda Tris Dideles Dovanas Prie įžangos Tikieto

Įvyks Sekmadienį

3 Rugs.-Sept
Ten Kur Pernai Buvo

Vytauto Parke 
%

HULMSVILLE
Galloway Rd.

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

Gera Orkestrą Grieš Šokiams
Muzikali ir Sporto Programa: Brooklyn©, Newarb, 
ir Wilkes Barrio Chorai yra Užkviesti Dalyvauti 

Programos Išpildyme
ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS

MODEL 1933, $59
Dovanojo JOHN BŪSENAS, 216 E.
Girard Ave., Philadelphia, Pa., tai 

bus antra Dovana

PHILCO JUNIOR RADIO 
MODEL 1933, $18.75'

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

, trečia dovana

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



|i I if ' ! ,įj* •
Penktas Puslapis

ą su Provokacija 
ir Sftipavimu

(Tąsa)
Kiekviena partija turi išdirbt savo jau^ 

nuoliams taisykles apie tai, kaip laiky
tis laike tardymo. Pamatine taisykle ko
munistams turi būt: nei jokių parodymų. 
DalykaJ^ne tame, kad į visus klausimus 
tvirtint tą patį: aš atsisakau parodymų. 
Taktika turi būt labiau sudėtinga, bet 
principas ltiiri būt tvirtas: nei jokio pa- 
Todyino vis vien prieš ką, nei vieno -ad- 
rėsb, nei vieno f&kto, kuris tiesioginiai 
ar netiesioginiai galėtų būt policijos iš
naudotas pHeš partiją, jos organizacijas 
arba atskirus jos narius. Nei jokių pa
rodymų tais ktatiširiiaiš. Paneigt dargi 
į akis štivėdūs ir ėšant liudininkų paro
dymams iš provokatorių pusės. Kiek
vieną, kas nors fnažiausiam laipsnyj per
žengė šitą būtiną taisyklę, reikia negai
lestingai tuč tuoj aus išmest iš partijos

Tokiu būdu, jei prieš tave yra koki nors 
įtaririiai, jei policija žino, kad tu partijos 
narys, reikia atsisakyt nuo visokių pa
rodymų. Kartu rtaįsileist nei į jokias 
kalbas, pasitariinus, ginčus, dargi ir ati- 
tržiūkfaš “pasaulėžiūraš” ir kitas temas. .

Ir tik tam atsitikime, jei policija neži
no dpie tavo priklaiišymą partijai, jeigu 
ji neturi prieš tavė jokių įtarimų, ir tavo 
kategoriškas atsisakymas duot parody
mus gal patvirtint tavo priklausymą par
tijai; tik tain atsitikime galima duot ne
kurtas, trumpas panašias į tiesą žinias

įtarimą *.
Ir dar: vieųa taisyklė svarbų atsimint: 

kuomet tave areštuoja, ’laikykis tvirtai,: 
ramiai, bet- ne iššaukiamai; be išsišoki- *' t I
mų. Dar laike karo dažnai buvo, kad 
“gerojus” karininkas, pakliuvęs neleis-; 
vėn ir būdamas pilnas patriotinės dva
sios, pasigiriančiai pareikšdavo: jūs dar 

1 pajusit mūsų jėgą, jūs dar gausit smū
gį ne ten, kur jūs jo laukiat ir tt. Tas 
surūgęs “gerojaus” patriotizmas bran
giai atsiejo jo tėvynei. Kartais komu
nistai mano, kad jį palaikys bailiu, jei 
j iš laike tardymo nepapasakos apie savo 
Veikimą. Tai klaidinga nuomonė. Prieš 
klasinį priešą visuomet reikia slėpt kon
krečius savo planus, savo daAą.it kiau

te siiną statyt tik politiniai.
Tokia svarbiausiai turi būt koinūnistų 

laikymosi linija laike tardymo. Labai 
svarbu elgimasis koniuhištų teišŪiuos. 
Žvalgyba naudojasi politine byla ne tik- 

‘ tai tatn, kad Užkirst revoliucionierių dar- 
bį, ne tiktai tam, kad negailestingu 
sprendimu terorizuot revoliucines mases, 

’ bet ir tam, kad šUkoinprb’mitUdb partijos 
nariūs masių akyse. Komunistai privalo 
išnaudot politinę btU revoliucinį kfdvoš 1 
interesuose.’ Teisine reikia vartot ne gy
nimosi, o puolimo taktiką. Nešlkūbirida- 
mas ūz juridinių fbrhialuinų, komunistas 
turi išnaudot teismą griežtai atakai prieš 
esančią tvarinį,’ drąsiam gynimui savo 
partijos pažiūrų. Nuo advokatų, maži
nančių savb gynime partijos rblę ir reikš
mę, reikia atsisakyt.

Johan Biūčhner
j riaus. Kiek žmogus veda neleistiną in- 
| trigų kovą prieš partijos vadovybę ir 

prieš Kominterną, tai gana lengva ati
dengtu p ame klasinio priešo agentą. Bet 
juk ^brošiūros autorius pamokina, kad 
provokatorium gali taipgi pasirodyt žmo- 

, gus, išoriniai visuomet lojalus link par
tijos ir i Kominterno ir būtent saivo išo
riniu lojalumu pridengdamas savo išda
vikišką darbą. Jei kas nors, ilgai dir
bęs konspiratyvų ‘darbąt nepravirsta, tai 
jame galima įtart^ provokatorių. Bet, 

^4. * A*’
juk, brošiūros atatoųiuš specialiai pabrė
žia, kad negalima tikėt. į pabėgimus iš 
kalėjimų todėl, kad pabėgimus dažnai 
ruošia policija. 7

“Jei žmogus gyvendamas daug pralei
džia, tai nesunku suprįšį, kad jis turi 
kokius tai ypatihgus, slaptus pelno šal
tinius. Bet brošiūros autorius sako, kad 
provokatoriai gauna direktyvą nekeist 
gyvenimo būdo, kad nebūt atidengtu. Jei 
žmogus per daug žingeidūs, tai jis pa
prastai atkreipia į save draugų domę. 
Bet juk brošiūros autorius įrodo, kad 
nebuvimas visokių išorinių įtarimo ženk
lų, nėra įrodymu to, kad mes turim rei
kalą su ištikimu revoliucionierium; at
virkščiai, čia gali slėptis ypatingai pa
vojingas provokatorius ir tt. ir t. pan. 
Kam gi po to tikėt? Kaipgi po to neap- 
sirgti šnipomanija, neįtart visų apsupan
čių draugų buržuazijos agentais? O argi 
tas neįneš suiriino į revoliucijoš kovoto
jų eiles?” ' 5 ..

g i T^ip» uraugai, šnipomanijos ūpas, ži
noma įneša suirutę į partijos eilėš; ži
noma, su tokiu ūpd kiefcvlėtiaš tikras

Jūs, vyručiai, sakykit, kaip 
sau norit, bet jau kur galva, 
tai ir razumas, o kur razumas, 
tai jau ten ir išmintis. ir 

, • ' . • ’ j *1 i . . r |

nors apie tai nereiktų ahei 
kalbėti, bets aš gerai žinau, 

broly- 
o tik 

išsijuokę .pasakysit: juk ir ko- 
ir te-

kalbėti, bets aš gerai 
jog daugelis iš jūsų, 
čiai, su tuo nesutiksit,

Gal pas nekuriuos komunistus, netu
rinčius pakždikaiho revoliucines kovos 
patyrimo, šioj brošiūroj surinkta me
džiaga iššauks nešdpbdnt^hiūš klausi
mus: “Jei brošiūros autorius rieperdėda, 
tai tuomet aplamai negalima atskirt pro
vokatoriaus nuo sąžiningo revoliucionie-

' ♦ Aiškus dalykas, kad tose žiniose negal būt 
nieko apie politini veikimų. Liet. ver.

’ Bot dargi turėdami omeny j tai, kad pas 
nekuriuos silpno būdo kdimimštilš atsiras 
šios brošiūros įtakoj toks ūpąs, mes visgi 
turim pareikšt, kad visa, ką mes pasa
kėm brošiūroj, atsįiitidi tiktai—ir, žino
ma, toli ne pilnam laipsnyj tikrumos 
įvairumą. Laikas suprast, kad valdan
čios klasės turi didžiausias nuslopinimo 
ir griovimo revoliucinio judėjimo gali
mybes nuo pačių atvirų, bjaurių fašisti
nio teroro metodų iki pačių mikliausių 
rafiniruotų metodų, darbininkų klasės ir 
valstiečių įvairių grupių, sluogsnių, tvir- 
kiųime ir Apgavystėj dalių. Argi neaiš
ku^ kad buržuazija kovodama, kaip pa
siutęs žvėris, už savo viešpatavimo išlai
kymą, išnaudoja visas ir visokias gali
mybes? Jeigu mes neturėtume reikalo su 
tokiu gudriu, klastingu ir žiauriu, krau
gerišku priešu, mūsų kova būtų nesuly
ginamai lengvesnė, kelias; iki laimėjimb 
nesulyginamai trumpesnis.

Bet jeigu tas taip, tai argi tiku ta po- i 
Ii Lika bolševikams, jei mes nesirįžtum 
nurodyti į visus provokacijos ir. snipayi- 
ihb darbo, Jyairumfuį į. ųes' gali'5 žmonės, 
kurie neduoda sau atskaitos ąręsianciam 
iš’ tbs purfsį įkųųipartijoųi^ i U revoliuci- 
nfeįm judėjimui' pavojuj, nusigąst ir ne
tekt galvos? Ątvirkščiai, tuo labiau mū
sų pareiga ytjsį pastatyt klausinių visu 
platumu ir visu reikalingu aštrumu. Tik
tai riepataišbrili oportunistai, tiktįai} su
kliurę liberalai bijo žiūrėt tikrumai į

' akis. • i - ' , m
Bet kokios gi tuomet kovos priemonės 

su tuo piktu?
Kokios jo nugalėjimo perspektyvos*?
Apie kovos priemones, nors ir bendrais 

• bruožais, paškutiritaiti brošiūros skyriuj 
mes jau kalbėjom, ir to, žihoma, riekar- 
tošim. Gi apie to pikto nūgalėjimb per
spektyvas verta užbaigiant pasakyt ke
letą žpdžių.; f

(Daūgiaii bus)

1

pūstas turi galvą, tai 
nais yra razumas ir išmintis? 
Vienok taip kalbėti nūnai tik 
vaikai gali, o ,ne suaugę vy
rai, su visu “parėtku” pano
sėj. Prie to, dar ‘ aš turiu 
pasakyti, jog su kopūsto gal
va tik ožį galima prišerti; o 
ne moksliškas problemas riš
ti. Čia jau, vyručiai, reikalin
ga turėti galva su gė^h Mažu
mu ir puikia išminčia. O to
kių galvų nedaug pas ką ra- 
ši, ypač jau jūs, rėksniai “bim- 
biniai,” su tuo perdaug girtis 

j negalit; jūs tik rėkti mokate, 
bet ne moksliškas problemas 
rišti. Tačiaus, jau kaip ten 
nebūtų, aš su jumis delei to 
nei nemanau ginčytis, bet eisiu 
prie paties dalyko ir tikrais 
faktais darodysiu, jog aš tei
sybę kalbu ir kad mano gal
va ne kopūsto galva—ožį ne- 
prišersit, tik turėkit nors tru
putį kantrybės ir ramiai pa- 
siklausykit.

Dalykas štai kame: Andai 
“Naujojoj Gadynėj” tilpo laiš
kas, kuriame buvo rašoma, 
jog P. Šolomskas Lietuvoj pir
ko dvarą, apsivedė su šešioli
kine ir prašė pas vyskupą 
indulto, o ant galo išsižadė
jo savo pažiūrų ir niekino ko
munistus. Nu, tai kas Čia jau, 
rodos, tokio blogo ? Nieko, vi
siškai nieko. Ne tik nieko 
blogo, bet dar, “moksliškai” 
žiūrint, daug geri*’del paties 
P. šolomsko. štai, tik del pa
vyzdžio, daleiškita, kad Pet
rą . Lietuvoj sekioja Smetonos 
šhipai ir bile di'en^-Šblomskas 
gali būti įmurdytas į “kalabū- 
zę,’'’ kaipo pavojingas elemen
tas Lietuvos į', yalį’žį’ai ir jos 
‘‘demokratiją!.” /‘Bet štai į 
šnipų rankas į liūva “N. 
G.”, kurioje kalbama 
Petro atsivertimą prie 
sios šventos, 
palijo geras “boisas”; tada 
šnipai paliauja sekioję ir 
Petrui anei plaukas nuo gal
vos nenukrinta. Tai matot, 
koks dalykas, ir kame čia blo
gumas del šolomsko ? Čia nė
ra jokio blogumo',’ bet dar la
bai daug gero, jei tik mes 
“moksliškai” tą suprasim. Juk 
tik taip, o ne kitaip suprato 
jr Butkus su Prūseika ; , taip 
turėjo ir visi kiti suprasti. 
Bet, ei, ką jaū ii* bekalbėti, 
abgi tai “bįmbiniatas” tas su
prasti, argi jie moka “moks
liškai” protauti ir “moksliš
kai” dalykus rišti? Nieko pa
našaus. Jie tik rėkti temoka, 
tai viskas. 1 Taip ir šį kartą 
tas atsitiko. Dar nespėjo nei 
atramentas išdžiūti ant “Nau
josios Gadynės” jvo jau ' tie 
|‘b|hįjj;ihi^į”, 1 į’ 
iš šio nei iš to šaukti, kad

kit, kaip Vincentas “moksliš
kai” riša; jis sako: 1 '1 ■ >

“Bet dabar panagriiiėkim, 
kurie yra Lietuvos Valdžios 
šnipai ir provokatoriai?

“D'aleiskime, kad LiėtuVOš 
valdžia Petrą sūareštavo ir 
kaltina už prigulėjimą prie 
Lietuvos Komunistų Partijos. 
Laike teismo šolomsko advo
katas prirodinėja, kad Petras 
nepriklauso prie Lietuvos Ko-1 
munistų Partijos ir parėmimui 
savo įrodymų skaitė “N. G?\ 
pareiškimą, kur pasakyta, kad 
Petras išsižadėjo savo princi
pų, niekina komunistus, lan
ko bažnyčią ir meldžiasi. Su
sidaro padėtis, kad šoloniškaš 
bus išteisintas.”

Tai matot, ką reiškia tas 
“laiškas,” jei kokio atsitikimo 
Šolomskui, žiūrint “moksliš
kai” ; arba kitaip sakant nie
ko blogo, bet daug gero. O 
kad taip suprasti, tai reika
linga turėti ‘išmintingą galvą. 
Gi tie rėksniai taip nesuprato, 
tad ir ėmė “šaukti” per “Lais
vę,” jog tai bjauri melagystė, 
kad “N. G.” leidėjai melagiai, 
provokatoriai ir Lietuvos val
džios Šhipai. Nu, o tokiam 
atsitikime, kad jei Šoloms- 
kas būtų areštuotas ir teisia
mas, tai kaip tik pagelbėtų 
Petrą nuteisti, nes prokurbrui 
geriausis įrodymas del apkal
tinimo. perskaičius tuos “šauk
smus” per “Laisvę.”

Tik. žinoma, jei toks atsiti
kimas įvyktų, tai Vincentas 'tu
rėtų būti teisėjas, Prūseika 
“džiūrimėnas,” o Butkus pro
kuroras ; tada Petrui tikrai bū
tų kaput, ir už tai būtų kal
tos tik tų rėksnių !gdlvos.’ '

Tai dabar matot, ką reiš
kia turėti galvą su ‘geru rąžo
mu ir didele išminčia1.1 1 1 '

RumboniŠtčis.

Torrington, conn.

apie 
dva- 

kad šolomškas 
“boisas”; 1 

sekioję

Biskutį Apie Darbus
Mūsų miestelyj biskį dar- 

. bai pagerėjo; tai kompanijos 
pasinaudoja išbadėjusiais per 
tris metus darbininkais, ypa
tingai misingio kompanija, 
kuri algas nukapojo, pietų 
valandą atėmė. Kurie darbi
ninkai prie sunkaus darbo, tai 
pabaigę 10 valandų be poil
sio, būna taip nuvargę, jogei 

.nors ir be pietų, bet nenori 
valgyti.

Kelios kitos dirbtuves palei
do šimtus darbininkų dviem 
iki trijų, savaičių, tai yra iki 
liepos 17 d.; sako, “ant va- 
kacijų,” bet žinoma, be algos. 
Tai ne kokios vakacijos.

Lietuviam patariu šiuomi 
tarpu pas mus nevažiuoti dar
bų jięškoti, ba mes patys ne 
visi turime.

Apie Mūsų Draugijas
“Laisvės” num. 120-mė bu-

i j L • vo rašinėlis is musų miestelio,, kad pradėjo nei -.v 'v! 1 k
Į “N. leidėjai m^laąiai, pto-

šnjpai

įuriarde tarp kitkd buvbl pa
žymėta ir apie pašalpines 
draugijas, -apie ką ir aš no
riu tarti kėllet4 žodžių/ 1

Mūsų draugijos 1 laipniškai 
miršta, bet tam yra daug prie
žasčių, kurių galima išvengti, 
jeigu norėtume, žihoma, kal
ta yra ir bedarbė, bet dar kal- 
tesni draugijų nariai. Pavyz
džiui, šv. Vincento Draugija 
rengė balių 22 d. balandžio į 
nuėjo į “skylę.” Rengė kitą 
balių 25 d. birželio;" ‘vėl į 
“skylę.” ' b

Paklausykite manęs, kaib 
reikia balius daryti, kad jie 
pasekmingesni būtų.

P i r m į a u šia iškraustykitė 
draugijų šėpas, ir visus senųp 
tikietus sumeskit į ugnį; o kai i 
tarsite balių rengti, tai pada
rykite visus naujus tikietus. 
/ jįėngkite balių su pamargi- 

_ -T.v. _ nimais, kaip tai; atviručių ba- 
' atsiėjo lengviau, negu J ropę' liūs, baliūnų balius, juokų ba-11 

perkąsti. Na, tik paklaušy- j liūs, alaus balius. ||

vokai|rią| ir vii' 
ir kad tas •laH) 
Brooklyne, o ne*(Olėtuvoj. Ir 
taip labai ėmė šhWti, kad riet 
Prūseika susibalamūtijo ir jis 
lyg t pradėjo v svyruoti, grabai- 
liotiš,į jcajp ujz tvoroj,' aiškfritiš, 
žinoma, “moksliškai.” Bet 
argi tiems rėksniams suprasti 
“moksliškumą?” Ir kuo tas 
visas šauksmas būtų ūžsibai- 
f'ęs, tai sunku pasakyti, i jei 

ūt laiku nėpribuvųs išmintin
ga galva į pagėlbą; galva, ku
ri Užmauta ant Vincento kak
lo ne del kepurės nešiojimo, 
bet rišti' “mokšliš^fa^” proble
mas ir užkišti rėksniams gerk
les. / >

Kaip ^visados, taip^ ir šį kar
tą Vincentui išrišti minėto 
“laiško” “mokslišką” reikšmę

4 IĮ i F I— f »m.R

įKožiiąfh baliui rinkike kitą gijos gervės. 
" 4 • tas^ pats balsų saki: p

lošta, kaiti laiš- ra p ?«.'_ L

' “skylę” turite, j
Įžangos tikietus išdalinkĮte 

draugijų nariams, kad parda- 
vinėtŲ/ir paškirkitė nuošimti; 
pav., baliaus tikietas 45 c., bet 
katras pardavė, tai, draugijai 
tegul atiduoda tik 40 centų, 
o 5 lieka jžim už darbą.

Ant baliaus tikietų turi būt 
išspausdinta anglų kalba, ka
da ir kokis bus balius.

Pasarga: Torringtono lietu
viai perskaitę šitą rašinėlį, 
jeigu jutas kas nepatiktų, tai 
malonėkite nebauginti rašėjo 
advokatais arba išmetimu iš 
draugijų, bet paimkite plunks
ną ir parašykite į dienraštį 
“LaišVę,” o> aš manau, kad 
“Ldisvės” redakcija visada su
teiks vietos, jeigu bus teisybė 
parašyta. •

Nebuvęs Gaspadorium.

glsųa^rių;
žftonėmšįiiufflbosta, kai$ laiš- 
vąmąnių poteriai.

JlitiKitė, visą įavorą- iš ;kitų 
bfiniėrių, hė viš iš to paties; 
gal gausite flirtai! ? . =

i’/feršifikitė p’ėr lietūViškUš 
laikraščius.

Panaikinkite tą konstituci
jos punktą (Skyrius VI, nu
meris 1), kuris draudžia na
riams pasakyti kitiems, ką 
girdėjo susirinkime; todėl na
riai bijo kitam pasakyti, kada 
liutaHa balių.

Užrašykite,: kiek ■ tavoro 
parduodate; tai žinosite, kiek 
pinigu turėtų būti.. Sakysi
me, vienas žmogus pardavinė
ja Saldainius,'ir niekas negali 
žinbti, kiek pifiigų surenka: 
kiek duoda, tiek gerai.

? ! I I l ' ‘

.Kiek laiko atgal buvo įneš
ta per susirinkimą, *kad būti
nai mes turime vienas kitą su
žiūrėti, dirbdami delei drau-

Bet didžiuma 
»as mus vagių nė

ra. Gal va^ių ir nėra, • bet

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

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

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

fek. PATARNAUJA 3
JSSste DAKTARAI:

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS :
Į • > ■ t ’ . ‘ f 1* , - ■ ' . ■ ; >

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania, ir New 

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Rašomos
Mašinėlės

TYPEWRITERS

P * • r - '• Klauskite
į’ . Kainos,

‘ ; Jei esate “Laisves”
Į Skaitytojas

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

o , RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St.,

daA%25c4%2585.it


šeštas Puslapis LAISVE Trečiadienis, Liepos 12,1933

Bergždžiai Laiko 24 Milionus Doleriu, 
Bet Bedarbius Badu Marina

NEW YORK. — Ar todėl 
miesto valdyba nuo pereito 
penktadienio oficialiai sustab
dė pašalpas milionui žmonių,
kad ižde neturėtų pinigų ? Vi
sai ne todėl. Majoro 0‘Brie- 
no valdžia turi padėjus 24 
įpilionus dolerių į bankus,' 
kaip atsargos pinigus, šimtai 
tūkstančių bedarbių jau sau- į

sai badauja, o demokratų val
džia gergždžia; laiko tuos pi
nigus, kaip užtikrinimą, kad 
iki vienam centui atmokės 
bankininkams nuošimčius ir 
pelnus . . , , (

Pirmadienį (Harleme, ir kito
se miesto dalyse prie pašalpi- 
mų biurų įvyko eilę kovų su 
policija. . , '

Ten Eyck-^t. Bedarbių 
Komiteto Susirinkimas

Šiandie Vakare
Kaip jau žinote, miestas vi

siškai sustabdo bedarbiams 
pašalpas. Bedarbiai ir dir- 

‘.jbahtieji turi sukrusti, kad ša- 
įlin nustumti bado mirtį, kuri 
į grūmoja daugiau kaip pusan- 
tram milionui bedarbių vien 
tik: Didžiajame New Yorke.

į šiandie vakare įvyksta Ten 
Eyck'St. Bedarbių Komiteto 
susirinkimas. Ne tik visi pir- 
mesnieji nariai dalyvaukite, į darbininkų 
bet atsiveskite kuo daugiau
sia naujų. Aptarsime, kokiais 
būdais 1 geriausia išreikalauti 
jums ir kitiems greitą pašalpą.

N. B.

Laidotuvių^ apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

LDSA 1-mos Kp. Susi
rinkimas

Lietuvių Darbininkių 
vienijimo Amerikoje 1 kuopos 
susirinkimas įvyks ketverge, 
13 d. liepos, “Laisvės” svetai
nėje.- Pradžia 8 vai. vakare. 
Visos narės, ateikite ir atsi
veskite naujų narių -prirašyti. 
Yra visa eilė svarbių klausi
mų. Įvyksta' kelios " svarbios; 

į konferencijos, į 
kurias reikia išrinkti delega
tes.

Susi-

K. S.

Nauji Raketieriai- 
Bedarbių Siurbėlės

Laimėta Streikas Šešiose 
Didelėse Skalbyklose

Nusibankrutavo Didelė 
Nejudamo Turto Komp

LICENSES
BEER—WINE___

PARSIDUODA galiūno rakandai, 20 , 
pėdų fronto Lr back bar. Kaina la-Į 

bai prieinama, kreipkitės: Riv-View 
Bar and Grill, 44 Grand 
lyn, N. Y., arti Kent 
Evergreen 7-0289.

St., Brook-
Ave. Tel.

(162-167)

PARSIDUODA bar ir Grill. Par
duosiu visą arba priimsiu partne- ‘ 

r j, nes vienam sunku apsidirbti. Kai
na, arba partnerio įnešimas bus ga
na prieinamas. Turiu 
partnerį arba pirkiką 
131 Harrison Ave., arti

greit gauti 
viso biznio. 
Lorimer St.

(159-164) 1

. PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tų- 

. j rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
* į kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 

Tik viena tos rūšies krautuvė vi
same bloke, 
viena moteriškė 
vesti to biznio.' 
Yra ir 
vietos, 
lyn, N. Y.

Parduodu todėl, kad 
negaliu tinkamai 

Kaina gana žema, 
gyvenimui kambariai ant 

145 Ten Eyck St., ' Brook -

(159-164)

<!>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežū| Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ‘ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisyes” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

NEW' YORK. — Atsirado 
naujos rūšies raketieriai. Kuo
met bedarbio rakandai būna 
išmesti į gatvę už rendos ne
mokėjimą, atvažiuoja trokas; 
vežėjai sako, kad mes esame 
rfuo labdaringos organizaci
jos; jūsų rakandus mes nu
vežime ir už dyką palaikysime 
savo sandėliuose, kol jums bus 
jie vėl reikalingi. Bet ištikrų- 
jų kitaip daro. Palaiko žmo
gaus rakandus porą dienų, ir 
mokėk jiems už patarnavimą 
$25- ar daugiau. Taip ra po li
tuoja šelpimo biurų direkto
rė M. L. Gibson.

< NEW YORK. — Pereitą 
sekmadienį buvo laimėta 500 
.larbininkų st.eikas šešiose di
delėse skalbyklose: Super Fi
ne, Bond, Fairy, Mirror-Like, 
Master ir Port Mortos. Vado
vavo Industrinė Unija Mergi
noms pakeltą algos nuo 5 bei 
'* dolerių į savaitę ik’’ $10 bei 
$11. Kitiems darbininkams 
pridėta $1 iki $3 savaitinės 
algoa; išvežiotojams padidinta 
uždarbis 5 iki 10%.

BROOKLYN. — Pasidavė 
bankrotu- nejudamojo turto 
korporacija, Realty Associates 
Securities Corporation. Visas 
jos turtas skaitomais 10 milio- 
nų, o skolų ji turi 12 mil. 500 
tūkstančių dolerių^ Buvo vie
na iš didžiausių1 “real estate” 
kompanijų Brooklyne.

Išplėšė iš Pašto $5,000

Bedarbių Sujudimas 
Brooklyne

BROOKLYN. — Pirmadienį 
veik visą dieną virė didesnės 
bei mažesnės demonstracijos 
*priė§ pašalpos biurus, atsisa
kančius pag-dbėti bedarbiam. 
Policija labai sumušė viehą 
darbininką, Kirschmauą prie 
Jielief biuro ant Chr\stupher 
ir Belfnont Avė. Nežiūrint po
licijos ‘teroro, vis tiek buvo 
kai Kuriems bedarbiams iško
vota tilojabtiGė pašai na.

Unijų Gynimo Konferencija
Nepamirškite, kad šeštadie

ni liepos 15 d., Webster Hall, 
įvyks svarbi konferencija ko
vai už unijų gyvybę prieš 
Roose velto vergijos įstatymus. 
Prie konferencijos dedasi ne 
tik revoliucinės unijos, bet ir 
unijos, priklausančios prie 
Amerikos. Darbo Federacijos, 
kaip kad kepėjų lokalas, dai- 
Tydžių ir kitų. Lietuvių orga
nizacijos privalo turėti ten sa
vo delegatus^ . .

Areštavo 28 Vaikus už Per
lipamą Mokyklos Tvoros .

BROOKLYN. —Pereitą 
sėkmadiėnį 2Š vaikiščiai perli
po per yiešosrioš Benson Ave. 
mokyklos 6-kių pėdų augščio 
geležinę tvorą ir pradėjo kie
me žaisti “bolę.” Tapo areš
tuoti ir kiekvienas pastatytas 
po $500 kaucijos. Bet ant 
rytojaus teisėjas juos pkleido 
be bausmės, tik su pamokslu.

Veik Pusė Vaikų Pakliūva 
į Ligonines del Peralkimo

NEW YORK. — 47 nuošim
čiai, tai yra beveik pusė vai
kų, kurie 1932 metais papuo
lė į miefetd ligonines,.buvo su
nykę nuo ne!davalgymp,-rrJ,a- 
portuoja Daktarai C i B.-Con
klin, direktorius Vaikų Gelbė
jimo Draugijos, Tai , vaisiai 
bedarbės ir nedavimo reikia
mos valdiškos pašalpos.

Trys plėšikai anksti pirma
dienio ryte išlauže plieninę 
spintą pašto stotyj, 321 That- 
ford Ave., East New Yorke, 
ir išsinešė $5,000 vertės štam
pų ir $40 pinigais. Jiems be
sidarbuojant, buvo atėjęs vie
nas pašto tarnautojas. Tą jie 
vielomis surišo ir grasindami 
revolveriais privertė tylėti.

Deki Gražuolių Kontesto
Ci-

Labai Naudinga Prelekciia 
apie Roosevelto “Gerovę”

NEW YORK. — Kokiu bū
du Rooseveltas su savo “Pra
monės Atgaivinimo” įstatymu 
įveda naują vergiją, būs gali
ma faktiškai ąužinoti šiandie 
8 vai. vakare, Workers Cen
tro antrame augšte, 50 East 
13 St., New Yorke. Nuodug
nią tuo klausimu prelekciją 
duos drg. Hathaway, Daily 
Workerio redaktorius, Kom. 
Partijos Centro Komiteto na
rys. Įžanga 10c. Draugai, pa
sinaudokite. '

< NEW YORK. — Radio 
ty teatrai; vis- dar renka įvai
kių tautų merginas, kandida
tes į viso : miesto gražuolių 
kontestą. Per tą kontestą bus 
išrinkta «.“Miss’ New •. York,” 
pripažinta gražiausia miesto 
mergina, kaipo atstovė į visos 
šalies -gražuolių kontestą,” ku
ris bus rudęnį laikomas At
lantic? City: < f f | ■ i

Mihimi teatrai prašo lietu
ves gražuoles šių# jiems sa
vo fotografijas; be£ kurios fo
tografijų neturi, tai Nasib Stu
dio, 160 W. 46th St.^ žada do
vanai netraukti jų pąveikslus.

Visas dalykas, suprantama, 
yra vedamas naudai teatrų; o 
kai del važiavimo veltui fo
tografijas nusitraukti, tai pa
tartina geriau važiuoti ne vie
nai, bet su kokia drauge.

....... Ž. N.

Krautuvių “Geraširdystė”

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Catherine Tauchus. 3 m. 6 

mėn., 85 ; Hudson Ave., mirė 
liepos 9 dieną; Palaidota 
liepos 11 d. šv. Jono kapinėse.

BROOKLYN. — Kapitalis- 
tiniai laikraščiai skelbė, kad 
įvairios didžiosios krautuvės 
per vasaros mėnesius “sutrum
pina” darbo .SĄv^itę, pęątsi- 
diro šeštadieniais; i? tai esą 
gera^^krl as pagal Roosevel- 

 

to programą. Bet tie laikraš
čiai nepastebėjp, kad už. tą . 
dieną nėra darbinipjkams' mpr 
kaina; taigi jiems jšti^ryjų ( 
nukertama savaitinis uždar-1 
bis.

i Sovietu

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsi 

< < ; fžuyięs už. žemą
Penkių Rūšių Žuvys

14 U) 1 ■ t I I l •'
Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų

Už $5.75 ■'
Persiuntimas' apmokėtas. Pinigus 

prašome' prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”
42T Lorimer St.; Brooklyn. N. Y.

27-TAS , < . • ; 2^TAS

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugyste Dr. Martin Luther • >

Nedėlioję, 16-tą Dieną Liepos (July), 1933
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. Retikevičiaus 
Orkestrą. ‘

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ YPATAI
širdingai kviečiame dalyvauji Brooklyno ir apielin 

kės lietuvių visuomenę šiame pasilinksminime.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

J.GEGŽNĄ
412 W.* Susquehanna Ave.
Taipgi pas Jį galimu gauti ir ffo- 
vjettj ‘ ipyh, Tai »puikiausios rū

šies kenuotos žuvys. 
i i t i

JONAS STOKES ■
FOTOGRAFAS i • 

šiuomi pranešu savo kostume- 
rianis, kad perkėliau savo studiją 

naujon : vieton; 
po n u m e r.i ii 
512 Marion Št.^ 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotiš 
Brooklyn, N. Y, 

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

STOKES .
kampas Broadway 

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

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

Antrašas 2682 Pitkin Ave. Bedford Ave. and So. 5th St.

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
i laikoma rūkomų dalykų ir kitokiųNOTICE i« hereby given that License No. .

N. Y. B-973 has been issued to the un- 1
dersigned to sell beer and wine at retail, kasdion naudojamų reikmenų, yra 3
under Section 76 of the Alcoholic Beverage
Control Law at 457 Bushwick Ave., Kings gyvenimui
County, New York State.

BUSHWICK RESTAURANT CORP.
886 Bushwick Ave.,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
N. Y. A-710 has been issued to 

tail, under Section 75 of the Alcoholic 
tail, under Section 7 of the Alcoholic 
verage Control Law, at 554 Flatbush Ave., 
Kings County, New York State

EISENBERG DELICATESSEN, INC.
11 Midwood Street,

Brooklyn, N Y.

No. 
the 
Be- 
Be-

NOTICE is hereby given that License
N. Y. B-4303 has been issued to 

undersigned to sell beer and wine, at 
tail, under Section 76 of the Alcoholic 
verage Control Law at 449 Broadway, 
Kings

Control Law at 449
County, 'New York State

IRVING SCHWARTZ
HARRY ALTSCHULER

449 Broadway,
. Brooklyn, N. Y.

No. 
the 
re- 
Be-

NOTICE is hereby Riven that License No.
N. Y. A-5296 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine, at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 7016 Ft. Hamilton P’kway, 
Kings County, New York State

ISAAC SHOLOM
7016 Ft. Hamilton P’kway.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-5821 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine, at re
tail, under Section 75 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 634 Central Ave., 
Kings County, New York State.

SAMUEL VOLK,
? 634 Central Ave.,

, , , Brooklyn, N. Y. I

IŠRANDA VO J IMAI
P A SIR A N D AVO J A fomišiuotas 

kambarys, vienam vyrui, privati
nėj stuboj, .prie vienps Šeimynos, vi
si moderniniai,. įtaisymai kambaryj. 
Duodame ir vąlgį. Arti prie geros 
transoortacijos.. Vieta tyki tinkama 
poilsiai Mrs. Malin, 6412 55th Ąv., 
Maspeth, L. L, N. Y.

.(162-164,)

PAJIEŠKOJIMA1
PAJIEŠKAU partnerio į saldainių 

krautuvės biznį. Keli metai kaip 
užlaikome biznį ir duodame patenki
nančius rezultatus. Vienai moteriš
ke persunku apsidirbti. Yra dideli 
šeši kambariai ir "duodama užkan
džių, ant vietos maudynės. Persi
rengimui vietos patogios, priimame 
svečius, persirengimui suteikiame 
kambarus. Tuojau kreipkitės: 2921 
W. 3rd St., Coney Island, N. Y.

(162-164)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 

namas, visi moderniški įtaisymai, 
vienam karui garačius, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X100, namas sta
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
arti prie mokyklų, ir prie geros 
transportacijos. Kaina žema; kreip
kitės greitai:

ANDRIUS RABIKAUSKAS, 
6075 60th Avė., Maspeth, L. I., N. Y.

(162-167)

'PARSIDUODA Candy Store (sal
dainių krautuvė) yra visi reikalin

gi įtaisymai su “fountain” ir kitais 
parankumais. Tas biznis čia eg- 
žisitliėja jau per daugelį rpetų. Par
duodu . todėl, kaj atsibodo gųnkiai 
dirbti. KAiną|g^ųa ’prieinama, 161 
Roebling v St.t Brooklyn, N. Y. Jei 
kas turėtų noro "stoti į partnerius, 
priimčiau ant gana lengvų išlygų.

, , (162-167)

i kambariai ir rakandai; 
| viskas sykiu parsiduoda už $400.00. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.
kampas Chesnut St., Brooklyn, N. Y.

(159-164)

Telephone Stagg 2-4409

A, RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
■■ • ■ -J- ( ■ ’■

Prieš Republic Teatrą

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

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

New Yorke

JONAS
512 Marion St.,

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmias ir chroniikas vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimu* kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

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, 
A b e 1 nas Silpnu
mas, Skilvio. žar
ijų ir j M&iažar- 

t r nės Ligos, Nervų 
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ; l i 1 ‘ ' ♦ -X ’

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra, sėkmingai gydomos' naujo
viškais, moksliškais būdais. « >

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšnprkštirrtai.
. Prieinama Kaina

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir

KALBAM
Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 East 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. MOPranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

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

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

, Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

Art Decorating —
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus, ir 
porčius ■ Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street

, Brooklyn, N. Y.
188 South 3rd Street

Brooklyn, N. Y.

M/K*MMMMMX 
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043 '

INCMATHEW P. BALLAS 
(BĮ Elfi U SKAS) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ĄTLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR !Š ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSIN(, AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (. LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRITŪRĖTI. • DUODAM’ GRAŽIA VlETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (, MUS, O MES 
KU.OGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

- • MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKŲ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

AA o AA

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:JO vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Ąvenue J 

Kampas E. Strd St

Ofiso yalandos nuo 1 
k nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

• \
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