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KRISLAI
Bolševiko Atsakomybe.
Drg. N.^A. Skripnikas.
Jaunuoliams Parama.
Klasinis Lavinimasis.
“Laisvės” Reikalai.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalifet 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o lilaimesite 
Pasaulį!

i Bolševikai yra kovingiausia _
darbininkų klasės dalis, jiems 174 
yra lemta vadovauti proletaria-'i * 
to kovose už kasdieninius reika-1 ......

‘“S SS-...140,000 New Yorko VaMjes
sakomybė ne tik jų politiniame Fanueriy Rengiasi Streikan 
darbe, bet ir asmeniniame gy-'| 
venime. Bolševistinis perma-
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tymas, atsarga savo žingsniuo- ALBANY, N.Y. Valsty- 
se, drąsa kovoje, revoliucinis' bes ponai gavo griežtų rei- 
proletarinis nujautimas, — tai ikalavimų nuo 40,000 farme- 
būtinos bolševiko ypatybės. Į rjų, pristatančių pieną, kad

v į jie paskelbs streikų su 1 d.
“Pravda ’ 186 num. aPra«° j rugpjūčio, jeigu ir toliaus 

drg. N. A. Sknpmko mirtų , . . r .v ,
Skripnikas buvo senas bolševi- spekuliantai JUOS išnaudos 
kas-kovotojas. Jis .nugalėjo Farmeriai veik dykai yra! 
sunkiausias kliūtis caro laikais, priversti atiduoti pienų per- 
Jis nepailstančiai kovojo prieš pirkliams, kurie miestų gy- 
carizmo režimą ir už įsteigimą ventojus aplupa. Patiems 
Sovietų valdžios. Bet d. Sknp- farmeriams neleidžia tiesiai 

kėdamas savo pagelbininkams,' Į nuėstus pristatyti, bet nuo 
kurių tarpe buvo organizuotos jų neva “superka” tie graf- 
šaikos nacionalistų-šovinistų su teriai.
partijos bilietais kišeniuose. Jis Į 
buvo pasidaręs kaip ir kokia;
siena, už kurios slėpėsi tie gai- 7 nnn T lv» r\ 1 • • 
valai. Kada Komunistų Parti- JlKlZlŲ ^0111111** 
j!a ir Sovietų valdžia sudaužė 1 D 1 IL“ Ci *1
tų gaivalų organizaciją, tada KŲ raSKelbe 01^10
Skripnikas pamatė, kokias mil-| j,______
žiniškas klaidas jis padarė, pri-1 vwnnn
sipažino prie jų, bet nesugebė-! HULLiVyUUD, 
jo bolševistiniai savo darbais 7,000 darbininkų 
jas nugalėti ir pataisyti.

Cal. — 
paskelbė 

streikų prieš judžių kompa
nijas. 700 darbininkų pir-

Platus jaunuolių organizavi-, mjau jjįj0 j streiką reika- 
mas eina per v/s ungtjnes! Jaudami didesnių algų ir 
Valstijas. Dar tik keli mene-;, . . \ ®_*,.
Šiai laiko, kaip mes pradėjome' trumpesnių valandų. Vėliau 
rimtai organizuoti lietuvių dar-! Amerikos Darbo Federaci- 
bininkų jaunimą. Tai pirmi jos vietinių unijų viršinin- 
rimti žingsniai. Per kelis me-‘ kai iššaukė į streikų ir kitus 
tus kiekviename suvažiavime darbininkus. Judžių garny- 
prikalbėjome kalnus visokių boje tik stambios “žvaigž- 
Mumanymų ir pasiūlymų. Da- „ dideles aleas
bar vykiname gyvenimam Dar- QeS i ;^ayna . Sa$> S1-
Sumanymų ir pasiūlymų. Da-

bas eina labai sėkmingai. Jau
nimas entuziastiškai organizuo
jasi. Bet tas darbas reikalau
ja finansų. Brooklyno mokyk
lėlė nebus galima ilgiau .išlai
kyti, kaip dvi savaites laiko, 
jeigu mūsų organizacijos ir dar
bininkai bei mums pritarianti 
biznieriai greit neateis su fi
nansine parama. O tai būtų 
dideli nuostoliai klasiniai besi-' • 
lavinantiems draugas. !

Savitarpinis klasinis lavini
masis veik buvo užmirštas, vieš
pataujant mūsų judėjime opor
tunistams Prūseikoms. Tik du 
metai laiko, kaip mes pradėjo
me organizuoti suaugusių ir 
jaunuolių klasines mokyklėles. 
Visoje eilėj/ miestų įvyko mo
kyklėlės. Jos davė pradžių kla
sinio supratimo pastūmėjimo ei
lei draugų.

SMARKIAI DARBININKAI RENGIASI Schifcs 
PRIE PIRMOS DIENOS RUGPJŪČIO

i z. I ’» VOKIETIJOS FAŠISTAI NUŠOVĖ

imperialistai nesirengė prie 
karo, kaip jie dabar rengia
si. Allied Chemical Co. fa-* 
brikuose, Hopewell, Va., už
sakyta už $5,000,000 nitrato 

■—sprogstančios medžiagos. 
Watervliet Arsenale, Alba
ny, N. Y., gamina 42 ka- 
nuoles po 5-kis colius ger
klėmis./ The ’ Remington 
Rifle and Cartridge Co., 
Ilion, N. Y., priėmė 200 nau
jų darbininkų ir fabrikas 
gamina šautuvus ir amuni
cijų. Per visų šalį tik gink-

Rugpjūčio 1-ma diena — 
yra kovos diena prieš impe
rialistų prisirengimus pulti 
ant Sovietų Sųjungos ir be- 
siruošimų pačių jų tarpe 

Iprie karo už rinkas ir pel- 
i nūs.

Darbininkai smarkiai ren
giasi prie demonstracijų. 
Chicagos distrikte bus su
ruoštos 35-iuose miestuose 
demonstracijos. Dayton, 
Ohio, mieste rengiamos de
monstracijos. Milwaukee, 
West Allis, Kenoshoje ir ki
tuose Wisconsin valstijos lų gaminimo industrija ne
įmestuose ruošiamos skait-1 žino krizio, bet net naktimis 
lingos demonstracijos. So
cialistų Partijos eilinių na
rių organizacijos prisideda 
prie Komunistų Partijos 
ruošiamų demons tracijų. 
New Yorke ir visoje apie- 
linkėje eina energingas pri
sirengimas.

Kiekvieno sųmoningo dar
bininko pareiga demonst
ruoti prieš karų. Dar nie
kados pirmiau taip atvirai

, BERLYNAS. — Mirė gar
sus muzikos kompozitorius i 
Max von Schillings. Jis bu
vo 65 metų amžiaus. Per 
pastaruosius 40 metų paga
mino visų eilę muzikos kū
rinių. Jis sutaisė ir pirmų
jų dalį “Faust” operos.

dirba.
Karas artinasi visais ga

rais. Karas gula visu sun
kumu ant darbininkų kla
ses. Kovokime prieš impe
rialistų planus! Visos lie
tuvių darbininkų organiza
cijos privalo nutarti masi
niai dalyvauti demonstraci
jose! Šaukite savo pažįsta
mus darbininkūs į demonst
racijas !

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gijon, Ispanija. — Laivas 

“Maria Adaro” nuskendp, 
susikūlęs į akmenis, 
žmonės išgelbėti.
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Washington. — Viešiems 
darbams pąskirta dar $19,- 
851,648. Didelė dalis pini
gų yra skiriama būdavo j i- 
mui arsenalų.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia rengiasi atmo
kėti nuošimčius Jungtinių 
Valstijų kapitalistams už 
paskolas.

DARIAUS IR GIRĖNO ORLAIVĮ
Francijos Laikraštis iškelia Aikštėn, kad Dariaus ir Girėno 

Orlaivį Nušovė Vokietijos Fašistai. Darius ir Girėnas 
Yra Auka Lietuvos Buržuazijos ir Niovynių Tarpe Vo
kietijos ir Lenkijos '

Lenkijos rubežių eina nio- 
vynės. Veik karo stovis 
viešpatauja. Darius ir Gi
rėnas, kuriuos siuntė lietu
viška buržuazija tikslu pasi- 
garsinimo, kaip tik turėjo 
skristi per tų teritorijų, ir 
rado mirtį. Iš vienos pu
sės buržtfazija neaprūpino

PARYŽIUS. — Vokiečių 
kulkasvaidžiai ant Lenkijos 
sienos numušė Dariaus ir 
Girėno orlaivį, kurie skrido 
iš New Yorko į Kaunu. Tam 
yra daug patvirtinančių 
faktų. Francijos laikraštis 
“Les Dernieres Nouvelles” 
sako: Lietuviai lakūnai žu
vo 16-tų dienų netoli Berlin- lakūnų reikmenimis, o iš ki- 
chen, kuris tik 30 mylių nuo tos jos tarpe niovynės at- 
Lenkijos rubežiaus. Vokie- nešė jiems mirtį. Plačiau- 
tijos fašistų buvo įsakyta, • šiai šių žinių Amerikoje pa
kari nušauti bile orlaivį, ku-1 davė Komunistų Partijos 
ris pasirodys pasienyje. Iš- organas Daily Workeris. 
tisai Vokietijos-Lenkijos ru- Pirmiausiai ši žinia tilpo 
bežių pristatyta Vokietijos Francijoje, o ji turi tartip- 
fašistų kulkasvaidžių ir rius ryšius su Lenkija'.

II
ai

paprasti darbininkai ir ma
sės lošėjų turi mažas algas.

i

Švedijoje Puola 
Komunistus

STOCKHOLM.—Švedijo- 
yra neskaitlinga Komu

nistų -Partija, bet jos didelė 
įtaka darbininkuose. Orga-; 
nizuojasi “Raudonos Darbo 
Unijos”. Reakcinių unijų 
nariai noriai stoja į Raudo
nojo Unijų Internacionalo 
unijas. Prieš komunistus 
išstojo reakciniai unijų va
dai. Reakcionieriams į pa- 
.gelbų atėjo karališka Val
džia ir suareštavo visų eilę 
revoliucinių unijų vadų.

Austrija Kovos prieš Vokie
tijos Fašistų Agentus

KOVOKIME UŽ PAŠALPĄ BEDAR
BIAMS IR DARBININKU APDRAUDĘ 

KAPITALISTU LĖŠOMIS'
WASHINGTON. — Roo- 

seveltas kalbėjo per radio. 
Jis gyrėsi, kad jam pavyko 
įtraukti 300,000 jaunuolių 
prie girių darbų, kur fak- 

1 tiškai ruošiami būsimam ka
rui, kaipo pašaras., Nurodi
nėjo, kari veik 1,000,000 dar
bininkų jau gavo darbų ir 
dar 6,000,000 gaus. Bet jis; 
užmiršta, kad šalyje yra 17,-1 ti darbininkų draudimo be- 
000,000 bedarbių; ir jo paža- Į darbės, ligos ir senatvės me- 
dai dar tik ir yra svajonė.. 
Pasibaigus darbams ant lau
kų, prie sodnų ir užėjus žie
mai bedarbių skaičius smar
kiai paaugs. Pas darbinin
kus jau išsibaigė paskutiniai 
taupinimai, taį jiemę, ir jų

Roosevelto planus ir reika
lauti, kad kiekvienas bedar
bis gautų $10.00 į savaitę 
pašalpos, o kiekvienas jo šei
mynos narys po $3.00 iš val
stybes iždo ir kapitalistų 
pelnų.

Darbininkai bedarbiai ir 
dirbanti privalo tvirtint Be- 

; darbių Tarybas ir reikalau-

v^^^******vvx, JAVINI

; 'šeimynoms, gręsia mirtis.
“Daily Worker” šaukia! vi- .dėtį tik jorganizuojantis į

sus darbininkus į.kovų prieš klasines organizacijas.^ < 1

1 VIENNA. - Austrijos Reikąlaiija 
valdžia skelbia, kad Vokieti- PH6S OOV. Sąjungą. ' ; ■
jos fašistai pradėjo organį- BERLYNAS

Paskutiniu laiku jau gavome 
keletą laiškų nuo draugų ir 
draugių, klausiant- patarimo; 
kaip lavintis? Klausia drau
gai ir kokias' kūygas skaityti? 
Šiuom laiku mes davėme “Lais
vėje”, strajpsnįi'ISavimokslystė”. 
Kas jj ątydžiai perskaitė, tas 
gavo daug gero patarimo. Jis 
parašytas ’pasiremiant 'Sovietų _ u.,
^jungos vadovėliu: -Kaip,P^\zuoti Austrijoje politines sche“Beobachter”, oficialūs 
ttojy pltarimai to SuĮ are' J organas fašistų partijos,

' > štavo baronų Warner von j reikalaujat karo prieš Sovie-
Viešpataujantis križis labki Alvėfšfeben,' '• ’kufisf :Sąjungą. Jis rašo, kad 

atsiliepia ant mūsų revoliucinės jo nužudyti DrJ.R. ’S>teid>- j Vokietija, Anglija, Franci j a 
spaudos. Sunku verstis dien- le. Austrija tvirtina, kad ir • Įr vjsa Europa turėtų susi- 
raščiui “Vilniai,” sunku ir “Lai- daugiau yra Vokietijos fa- jungti ir atremti ‘‘Azijos

SU panašiais puolimus”, o po tuomi jie 
supranta Sovietų Sąjungų.

VĮENNA.

- “Voelk

spaudos. Sunku verstis diėn- le. Austrija tvirtina, kad ir

svei. ” .
skaitytojų atsinaujinti prenu- ‘ ^gįįg 
meratas, kaip tik gaunate para-!
ginimą. Antras dalykas — or-'- ■■■ -=

ir visa Europa turėtų susi-

ganizacijos atsiteiskite už dar- dienraščiui, gavę juos, grėitai L|)j]]go $25,000 Auksų 
atsiteiskite su dienraščiu/ ®bus. Mes turime kelių tūkstan

čių vertės atlikę organizacijoms 
darbų. Kiekvienas darbai pa
darė dienraščiui išlaidas. Kol' gai platinti mūsų spaudą. Kiek- 
jūs, draugai ir draugės, neatsi- j vieno draugo ir draugės yra pa- 
teisiate dienraščiui bilas, tol reiga rūpintis gauti naujų skai- 
dienraščio padėtiš darosi dar tytpjųJ Kas negali’iš karto už- 
sunkesnė. Kiekvieną organiza- simękėti, mokėkite po dolerį, ki- 
cija siųskite savo (darbus, savoi

Dar daugiau reikia energin

I C$111 iv a. v ui, inuncAuc 
j tą už prenumeratų.

BEDFORD, N. Y.—Bed-
I 'ford Hills namų savininkai

000 vertes brangakmenių ir 
kitokių auksų pavogta. Ma- 
noma, kad vagis įlindęs per 
neuždarytų langų.

Port Huron, Mich. — Prie 
Samia, Ont., sudegė penki 
indi jonų berniukai, užside
gus jų kempei. •

i i f % •><’*■*► Av * * 4 '• •' <>l t
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Calcutta, Indija. — Laike 
miesto majoro laidotuvių su
sirinko 50,000 žmonių.

fašistų kulkasvaidžių ir 
priešorlaivinių k a n u o 1 i ų. 
Kas 100 metrų yra vokiečių 
kulkasvaidis, ir jie kasdien 
praktikuoja šaudymų. Prie 
Berlinchen yra ir belaisvių 
darbininkų kempė, kuri 
taipgi apstatyta kulkasvar 
džiais.? Visi tos srities gy; 
ventojai mano,’ kad vokie 
čiai nušovė Dariaus ir Gire

Finlandijoj Pasibaigė Polid 
niu Kalinių Bado Streikas

HELSINGFORS. — Fin.
; Mandijoj 376 vyrai ir 113 mo- 

4-nvA Iznvnn vric4il Vviixm

Tokio. — Japonijos 
džia pradėjo teisti 10 
nų fašistinių oficierių, ku
rie 1932 metais nušovė pre
mjerų Inukai.

val
iau-

Oslo, Norvegija. — 4,000 
darbininkų sustreikavo 
Sarpborge. Streikų. ir de
monstracijų banga plečiasi.

Maskva. — Geležies pro
dukcija nuolatos kyla. Lie
pos 10-tų dienų pagaminta 
23,000 tonų.

tu.
Rooseveltui rūpi ne darbi

ninkų klasės būvio pagerini
mas, bet kapitalistinės iš
naudojimo sistemos sutvirti* 
nimas. Darbininkų klasė tojai darbininkai NorĮh 
savo gyvenimų pagerins ir Dye Housefabrike paskfel- 
galės kovoti prieš bado pa-

BOSTON, Mass. — Dažy-

be streikų, reikalaudami di
desnių algų:

. St. Louis, Mo—750 darbi
ninkų - Miliui Shoe Co. pa
skelbė streikų* prieš neišpa
sakytai mažas algas ir blo
gas darbo sųlygas:

Kas Naujo Chinijoje
PEIPING. — : 

tartį tarpe Japonijos ir Chi- 
nijos, japonai traukiasi nuo 

> Peipingo linkui Didžiosios 
Chinų sienos. Tuom pat 
kartu Chahar provincijoje 
grūmoja naujas karas. Ge
nerolas Feng Yu-hsiang rei
kalauja, kad japonai pasi
trauktų iš Jehol ir Mandžu- 
rijgs. Prieš jį pasiuntė 
Chang Kai-shekas savo ar

šu: mijų. Karo jėgos stovi viena 
svastika, i Jid užkabino pir- prieš kitų tik penkių mylių 
mesnę vėliavų. ;. F • atstume.

Anglijos Turtingi Žydai Už 
Vokietijos Fašistas J ': - t

1 LONDON^Anglijos bied- 
nesni žydai, reikalavo pa-, 
skelbti» boikotų prieš Vokie- 
tijos prekes, i Bet tam buvo 
priešingi turtingi žydai.
Turčiai laimėjo ir nuspręsta 
neskelbti boikoto. Jau nuo 
seniau matoma buvo, kad ir 
Vokietijoje fašistai atsar
giai atsineša linkui bagotų 
žydų.

PrieplaukosBerlynas 
darbininkai nuo laivo bokš
to nutraukė ir numetė Hit
lerio fašistinę Vėliavų

Tų daugiau patvirtina ir 
tas, kad vokiečiai patys pri- 
šipažino, kad jie Su’ pagelba 
milžiniškų švyturių buvo 
ore suradę tų orlaivį, ir kaip 
tik toje vietoje, kur orlaivis 
nukrito. Pirmiaus buvo 
pranešta, kad Darius ir Gi
rėnas, skrisdami per Berlin
chen, buvo apšvietę fabri
kus, kas vokiečiams davė 
progos manyti—juk tai yra 
lenkų šnipai.

i Kada atvyko iš Berlyno 
Lietuvos- atstovas į nelai
mės vietų, tai atrado viskų 
nuvalyta: orlaivio likučiai 
suversta į krūvų, o abu or- 
laivininkai sutvarkyti ir įdė
ti į grabus. Šitas vokiečių 
“rūpestingumas” pridengė 
nelaimes pėdsakus. ' Nieka
dos pirmiau to jie nedary
davo tokiuose atsitikimuo
se. Kaltas ir Lietuvos fašis
tų atstovas, kuris iki šiolei 
nieko apie tai nepaskelbė. 
Matyti, jam rūpi pridengti 
Vokietijos fašistų žygis.

Išilgai visų Vokietijos-

terį komunistų buvo pa" 
skelbę bado streikų prieš ne
pakenčiamas sųlygas Hame- 
enlina ir Ekenas kalėjimuo
se. Išnaudotojų pastatyti 
sargai .griebėsi po prievar
ta maitinti politinius kali
nius. Streikas buvo prasi
dėjęs U-tų dienų liepos. Ra
ganaus, nusilpę draugai bai
gė jį.

Paskelbė Streiką

RED BANK, N. J.~Dar
bininkai Sigmund Eisner 
fabrike gamino uniformas 
del Roosevelto girių kempių 
ir jų uždarbis buvo tik tar
po $5.00 ir $9.00 savaitei. 
Darbininkai paskelbė strei
kų prieš šias vergiškas sų- 
Jygas ir bado algų.

Philadclphijoj Svarbus 
Masinis Susirinkimas

1

Pagal su- Wire Drg. 0. Kavaliauskienė
Aplaikėme telegramų iš 

Minersville, Pa., kad pir
madienį ten mirė drg. 
Ona Kavaliauskienė, narė 
darbininkiškų organizaci
jų ir Komunistų Partijos 
rėmėja. Bus palaidota 
ketvirtadienio rytų. Ra
ginanti draugai atiduoti 
j ai' paskutinį patarnavi
mų. Pranešė drg. K. Ar
minas. 6 '• / ’

Bus Sekantį Ketvirtadienį, 
Liepos 27 ’ ’ 1

• ’ j . • < *• . 1 ‘

i LDS 5-ta kuopa šaukia j 
svarbų masinį susirinkimų 
jaunuolių organ i ž a vįmo 
klausimu. S u s i r i n kimas 
įvyks sekantį ketvirtadienį, 
liepos 27 d., po No. 995 N.
5th St. Kviečiame atsilan
kyti tėvus ir jaunuolius.
. šiame susirinkime bus iš 
LDS Centro J. Siurba ir J. 
Orman, “Laisvės” angliško 
skyriaus redaktorius. Jie 1 
plačiai paaiškins apie Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mų ir jaunuolių organizavi
mų.

Tęvai, būkite šiame susi
rinkime. Raginkite savo 
vaikus ateiti.

Susirinkimo šaukėjai.

1
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. Rooseveltas Grūmoja Darbininkams

Hooveris buvo prižadėjęs, kad Amerikoj nebus ir nega
li būti alkanų, kad kiekviename puode bus višta, o kiek
viename. garadžiuje automobilius. Bet keturi vėjai iš
taškė tą Hooverio demagogišką blofą.

Šiandien ’vėl panašiai gieda prezidentas Rooseveltas, 
Hooverio įpėdinis. Liepos 24 d. jisai kalbėjo per' radio. 
Tarp kitkd, Rooseveltas pasakė bei prižadėjo, kad “mes 
nebeturėsime kitos tokios žiemos, kokia buvo pereita žie
ma.” Pamatysite, kaip šitas Roosevelto prižadas nūėis 
ten, kur nuėjo Hooverio vištos ir automobiliai. Pama
tysite, kad ateinanti žiema del daugelio milionų darbinin
kų bus daug baisesnė ir sunkesnė, negu pereita, nes bus 
išsisėmę paskutiniai pragyvenimo šaltiniai.

Net ir karščiausi šalininkai Roosevelto administraci
jos pranašauja, kad į metus laiko gal apie keturi milio- 
nai bedarbių gaus darbus po Industrinio Atstatymo (Ver
gijos) Aktu. Jeigu tas ir įvyktų—ko ištikrųjų negalima 

• įmatyti—vis tiek dar liktų apie trylika milionų bedar
bių. Kur jie dėsis? Kaip jie gyvens?
Valdžios Pastangos Darbininkus Sulaikyt nuo Kovos
Kaip Hooveris su savo blofiškais prižadais stengėsi, 

taip RoošėVėltas su savo stengiasi atitraukti darbininkus 
nuo kofvos už bedarbių apdraudą. Laukite jūs, darbinin
kai, inį tikėkite Roosevelto geraširdystei! Atsiduokite 
Wall Stryto valdžios malonei, o jinai išves iš “namų ne*,

i valios !*
įf rengti^dar didesnei ir smarkesnei kovai. ’ Roosevelto In- 
Į dustrijįjs Vergijos, Aktas nęsutvers gerovės darbininkų 

klasei.!; •>! • > .7;.

Ne, to nebus. Komunistų Partija šaukia darbininkus

Fašistinis Grūmojimas
> I ! . . * . ■ i J.

Pasaldliežuviayęs pradžioje prakalbos, Rooseveltas pa
sinėrė ’Lgudriai pridengtą, bet su Visomis fašistinėmis il
timis grūmojimą. Jisai pasakė: I * .1

let mes dedame tas dideles bendras pastangas, 
it vietos nesantaikai ir ginčam8* Dabar netoks 
ad būtų galima j ieškoti priekabių arba abejoti

. T ir ; , | W a .* vj ' t j t a ,

driai pridengtą, bet su Visomis fašistinėmis ii

1

Dar Del Dariaus ir Girėno 
Kelionės

Chicagos menševikų lapo 
redaktorius vėl negražiai 
koliojasi. Dabar jis mus va
dina ne pilno proto žmonė- 

jmis (“N.”, liepos 22 d.). Už 
ką? Ogi už tai, kad mes 
pasakėme, kad Darių ir Gi-j 
rėną faktinai nužudė Ame
rikos ir Lietuvos buržuazi
ja. Girdi, “tuo tarpu iš 
Smetonos yaldžios lakūnai 
nebuvo gavę jokios para
mos, ir negalėjo net užsimo
kėti $100 už leidimą išlėkti.”

Mes tą ir sakome. Už tai 
buržuazija ir kalta. Jinai 
Girėną ir Darių šlovino tik 
liežuviu ir panaudojo juos 
savo propagandai, bet pini- 

| giškai jų neaprūpino. Nie
ko nedavė Smetonos val
džia, nedavė ir Amerikos 
valdžia. Pastaroji dar no
rėjo iš jų atlupti šimtą do
lerių už leidimą išlėkti. O 
juk abudu lakūnai tarnavo 
Amerikos i m p e rialistinėje 
armijoje. Liuosnoriai stojo 
j armiją ir buvo pasirengę 
galvas paguldyti už kapita
listų interesus pereitam ka
re, nes jie, pagauti buržua
zinės propagandos, jautė, 
kad jie gerą darbą atlieka. 
,Tai šitaip Amerikos “gera
širdė” buržuazija atsilygino 
sąvo eks-kareiviam Girėnui 
ir Ųariui. /

Taip pat Darius įą/navo 
Lietuvos armijoj 1921 me
tais ir 1 pagelbėjo Lietuvos 
buržuazijai įsigalėti. O da
bar ta “dėkingoji” buržua
zija jam gailėjos, anot Gri
gaičio, net to šimtelio dole- z 
rių.

Tai faktai. Jų negali iš 
istorijos niekas nė su kirviu 
iškirsti. Jų negali prasiko- 
liojęs ponas Grigaitis užgin
čyti. Bet kadangi jis stoja 
už Amerikos ir Lietuvos 
buržuaziją, tai kaltina ne tą 
buržuaziją, bet Amerikos 
lietuvių visuomenę—-Ameri- '

neturi
laikas, .‘įkau jicoiYvvi piivnavių aiva
apie nMmą, nustatytą per generalį susitarimą, šis lai
kas yrą-idel pakaųtrUmo, supratimo ir kooperaęijos.

“šalipį darbininkai šiame įstatyme turi teises, kurių 
negaliiūa iš jų atimti ir niekam nebus leista tas jų teises 
apkarpyti. Bet, iš antros pusės, dabar nereikalinga kova, 
kad tajjjr teises atsiekus. Visa šalis bendromis pastango
mis jaį jiems (darbininkams) laimės. Tas pats princi
pas, kjtris liečia darbdavius, liečia taip pat darbininkus. 
Aš prašau jūsų, darbininkai, tokioj pat dvasioje koope
ruoti?^

Nevąlia, uždraustą kovot prieš bosus! Štai ką reiškia kos lietuvių darbininkus.

Netiesa, kad Soviety Sąjun
gos Gyvenimas yra Miste
riška Paslaptis

■ Grigaitis užsimanė įkalbė
ti savo pasekėjams, kad So
vietų Sąjungos gyvenimas 
yra baisi paslaptis. Jis už
simerkęs gieda: “Kiek yra 
Rusijoje mokyklų, kaip jos 
pastatytos, koks gyventojų 
nuošimtis* moka skaityti, o 
koks ne,—niekas, , išimant 
bolševikų; valdžią, nežino, 
nes nepriklausomam tyrinė
jimui ir laisvai kritikai ke
lias į Rusiją;yra uždarytas.” 
(“N.” liepos 22 d.).

Pavartojant paties Gri
gaičio pasakymą, “Naujie
nų” redaktoriui ištikrųjų 
“suklero visi šulai.” Eks
kursijų ekskursijos važiuoja 
į Sovietų Sąjungą. Mokyk
lų profesoriai ir studentai iš 
Amerikos tuzinais kasmet 
lankosi Sovietų Sąjungoje ir 
studijuoja, tyrinėja tenykš
tę mokyklų tvarką ir visą 
darbininkų tėvynės gyveni
mą, tačiaus tasai “sukleru
sių šulų” didvyris drįsta sei
lėti, kad niekas nieko neži
no, kas ten dedasi.

Ne tik bešališki tyrinėto
jai, bet net atviri politiniai 
Sovietų ir bolševikų priešai 
yra aplankę ir lanko Sovietų 
Sąjungą. Pavyzdžiui, teks 
nepdrmaldaųjamaš menševi
kas, kaip New Yorko žydų 
“Forwards” r e d a k t o rius 
Gahn, arba Antręjo Interna
cionalo pirmininkas ponas 
Venderveldė lankėsi Sovietų 
Sąjungoje. , Anglijos socia
listai Webbąi specialiai bu
vo nuvykę studijiioti Sovie
tų mokslo sistemą. Vienok 
toks Grigaitis drįstat sakyti, 
kad niekas nebhVo Sovietų 
Sąjungoje, niekas nieko ne
tyrinėjo, niekas nieko 
no!

Vadinasi, vagia valdinin
kai ir įvairių buržuazinių 
įstaigų viršininkai. Vagių 
klerikalai ir smetonįąiąį su
tvėrimai. Bet ar juos “Ry
tas” kaltina? Ne. Jis štai 
ką gieda: “Kur viso šito blo
go priežastys? Visuomenės 
ištižime, sugedime, jos do
rovės susmukime, discipli
nos stokoje, nesąžiningu
me.”

Tas tiesa, kad kalta ir 
Lietuvos visuomene, bet ne 
vagių ir sukčių aferose. Vi
suomenė kalta tik tiek, kad 
jinai vis dar nesusiprąntą ir 
ne^usiorganizuoja nušlavį- 
mui šito fašistinio brudo 
nuo savo kūno. Kalta,- kad 
toleruoja, budeliškas Smeto
nos gaujas. Kalta, kad už
laiko visą armiją paraziti
nių klerikalų.

CHICAGOS ŽINIOS
STREIKAI

Nesenai buvo išėję į strei
ką skerdyklų vieno skyriaus 
darbininkai ir laimėjo: jų al
gos buvo pakeltos. Nors Dar
bo Unijų Vienybės Lyga ne
pripažinta, bet darbininkam 
sąlygos pagerintos.

Dąbar streikas eina prieš 
La Mode Garment Kompanijos 
dirbtuve 711 W. Lake St. b •
Liepos 20 d. čia tarp streikie- 
rių ir policijos įvyko kauty
nės; sužalota 10 streiklaužių 
ir keiptas policistų, ir žinoma, 
kliuvę streikieriams, ir iš jų 
areštuota api, 13 
ir merginų.

Kada streikas 
nežinia.

Victor Gasket
darbininkams algos pakeltos 
ant 10 nuošimčių, ir čia dar
bininkų dirba apie tūkstantis. 
Darbdaviai nesileido prie strei 
ko; matomai, bosai pabūgo 
darbininkų vienybės.

ypatų, vyrų

(Pabaiga)

Vėl Areštuojamas
visokiais būdais tikintiems 
darbininkams, kokią rolę lo-

TV. .. . i šia ne tik Sugintas, bet visi
Išlaikę tris, su puse paros kunigai abelnai. Tačiaus;

kalėjime, J. Budreiką polici- saujale /tikinčiųjų ilgai ne-
ja paleido, bet pinigų negrą
žino. Kad atgauti pinigų?,, 
žmogus buvo priverstas 
samdyti advokatą. , Tąip 
praslinko savąitė laiko ir 
štai vieną naktį vėl, .atva
žiuoja policija kartu su ku
nigo gaspadinę, kuriai, . va
dovaujant ir padedaųt pa
daro nuodugnią kratą bute,, 
bet kieko neradus t policija 
vėl areštuoja Budreiką ir iš
veža į kalėjimą,, kur įšįaikę 
pusę paros sugrąžino pini
gus ir paleido, kaipo visai 
nekaltą. Policijoj pripaži
nimas šįo žmogaus nekaltu, 
sukėlė didžiausio neramumo 
pačioj Suginto klebonijoj, 
nes policija užsispyrus jieš- 
kojo kaįtininko, o įtarimas 
krito ant gaspadinės ir var
gonininko. Sugintas gelbė
damas savo gaspadinę nuo 
arešto užgarantavo policijai 
jos nekaltybę, jos dorumą ir 
tt. Tada policija areštavo 
vargonininką, už ką jo žmo
na nuėjus į policiją išdėjo, 
kad pats Sugintas, per nak
tis valkiodamasis girtas pas 
savo nuolatines paleistuves, 
gerai nežino kur tą čekį pa
dėjo ir kad jos vyras nėra 
tame kaltas. Policija ištar
džius vargonininką atrado 
nekaltu ir paleido. Vargo-

;in- 
ty-

šitas Roosevelto demagogiškose frazėse paskandintas fa
šistinis grūmojimas. Mussolinis Italijoj, Hitleris Vokie
tijoj, Smetona Lietuvoje pirmą pareiškė, kad darbdaviai 
ir darjįninkai turi susivienyti, kad darbininkams “nebe- gimo kelionėn! 
ra peilio kovoti”, o paskui paleido visą ugnį prieš dar- 1 ’ 
bininkfcs ir prieš darbininkų organizacijas.

Darbininkai Tik Išsikovos Teises
f “Dai&ininkai turi teises,” veidmainiauja Rooseveltas, o

Girdi, šita visuomenė kal- 
’ ta, kad nesudėjo pakanka
mai pinigų del gero įsiren- 

! Juk tai 
bjaurus išniekinimas tos vi
suomenės. Bjaurus jos ap
šmeižimas.

Kalti taip pat tokie ponai 
Grigaičiai, kurie vardan ke

tik pora, dienų atgal Lansdale, Pa., policija šaudė j strei- Uongs į gaun% darė sau biz- 
, . _ . • ; ni ir suėdė nemažai dolerių,

Rooįęvelto švelnutė pastaba darbdaviams, kad ir jie nurinktų tam tikslui
I kierius Ir troškino juos gazais!

> turi bftf “gep”,< tik del svieto akių. Valdžia nešauks po- 
I licijos/milicijos bef armijos skaldymui galvų bosams, 

kuomęįjšie išmes darbininkus* iš darbo. Bet ji paleis
Į visas naikinįipo spėkas prieš darbininkus, kuomet šie iš

eis į sjįpiką i?pįkietuos dirbtuvę.
i Dabir dirbtuvėse ir kasyklose viešpatauja baisiausia 

vergija del darbininkų. Jie jokių tikrų teisių neturi. Jie
į turi dįfpti ii* ^kubinti po žiauraus boso priežiūra. Nepa

tiko būsui, ųu?idėjai bosui, rfepadarei tiek, darbo, kiek
f tvirtesnis už' tave gali padaryti, išspyrė tave laukan ’įr’ 

stipk jiadu. Tai tokias “teises” darbininkai’ šiandien' tu
ri. J($ bus dar žiauresnės po pilno įvedimo Industrinės 
Vergijos Akto. Tada ne tik bosas, bet tiesioginiai pati 
ginkluota valdžia atsisės ant darbininko sprando.

Pavadį duoda Roosevelto miškų atstatymo kempės-, 
t kuyiomife prezidentas didžiuojasi. Istorija nėra Siačius 

tokios;;bjaurios Vergijos, į kokią sugrūsta trys* šimtai 
tūkstąįčių jaunuolių. Pastatyti oficieriai ir mušeikos

| bosai, ii Jeigu kuris jaunuolis nepaklausė, bosas šumūšė, 
| paskui- suareštavo ir įmetė į kalėjimą, arba išvijo iš j
I kempeį Tokia pąt vergija įvedama visose Amerikos

sams.

JŪS, 
ponai; nekaltinkite visuome
nės, nekaltinkite darbinin
kų! Vardan tų lakūnų jūs 
apgaudinėjote dąrbininkųs. 
Kaulijote iš jų pinigus ke

lionei, o sau į kiąęnių dėjo
te! O dabar veidmainingas 
ašaras lieja^. idant poliau; 
griaudinti 'tuos darbininkus 
ir tempti juos į savo ,n,ęĮem-

į dirbtuvėse. Įvedama bjauri fašistinė sistema.iy.
X $ \a*4r

patikėjoj lankė Vila Bėjęs 
mokykloj įtaisytą Suginto 
mulkiriyčią, i meldėsi ir mo
kėjo jam lupikiškas bažny
tines duokles. Bet kada iš
kilo aikštėn augščiau apra- į 
šytas skandalas, kada pasi- 
skaitėi Uckaus geltonlapyje 
tikintieji, vargonininko iš
pasakotas paslaptis, i kaip 
kunigas Sugintas guli sų/sa- 
vo gaspadinę vieftbj lovoj, 
kaip pijoka'u j a ir išleidžia 
iš jų surinktus sunkiai už
dirbtus reisus, nors nuo dį e- , 
vo ne visi atsitolino, bet/pi- / 
nigų duoti beveik visi nus
tojo. Kaip tik Sugintas mi
šias atlaikęs išeidavo su lėk
šte pinigų rinkt, taip visi 
žmonės per duris lauk iš 
bažnyčios. Tada jis suma
nė atlaikęs pusę mišių su
rinkt ppigus ir paskiau 
baigti mišias. Bet tikintie
ji tuom dar labiau pasipik
tino ir kaip tik kunigas nuo 
altoriaus, taip vėl visi lauk 
iš bažnyčios. Kunigas Su
gintas parodė nepaprastą /— 
godumą ant pinigų; jis iš/ 
sivydavo lauk einančius par-^ 
rapijonus net ant gavės su 
“mišiaunais” rūbais ir 
šaukdavo: “bedieviai, ati
duokit dešimtinę bažny- '.. 
čiai!” Pardpijonai pradėjo 
ant juoko mesti į jo lėkštę 
blekutes, gelžgalius ir kit. 
ir viešai olbyt, išjuokt. To
kiu būdų tas. niekšas neteko 
paskutinio pamato po savo ' 
kojom ir nieko daugiau jam 
neliko, kaip tik išsiųješt iŠ 
čia. 1 Visa lietuvių kolonija 
lengviau atsiduso, kuomet 
tas šnipas—banditas po
dviejų su virš metų savo 
purvinų darbų priėjo tinka
mą galą. Tačiaus į jo vie
tą jau turime labai panašų 
kitą—tai kun. Bumšą, kuris 
atsidaužė iš Argentinos į 
čia del panašių priežasčių 
kaip ir kun. Sugintas,,

Draugai darbininkai. Nei 
vieno reiso šiems dykaduo
niams, , tegul jie eina su lo
peta ir, pikareta užsidirbti

,be$ne$ skriaudas i
Uckaus geltonlapib redakci
ją ir ten išpasakojo visas 
klebonijos paslaptis.” Uc- 
kui to tik ir reikėjo, nę? jis 
su Sugintu senai jau pykosi 
ir per laikraščius viens ki
tą kaip įmanydami bjaurio
jo. Sugintui Uckus pasiūlė, 
kad jis . netalpins “paslap
čių” į laikraštį, jei šis nebus 
toks šykštus ir pateps Uc
kaus biznį iš savo einamo
sios banke sąskaitos, kuri 
jau siekia net 30,000 mįlrs.

Sugintas būtų, žinoma, su 
malonufnu patepęs, bet at
rado, kad neverta, nes žmo
nės ir b,e laikraščio jau pla
čiai viską žinojo ir viešai! 
pradėjo jį užgaulioti nema- 
loniais žodžiais. O prie tam duoną, kaip mes užsidirbam. 
Uckaus pinigais nepasotin- Dar . užbaigdamas nęriu 
si—jis tol tylės, kol jam nuo- pridurti, kad labai skaudžiai 
latos kiši, o kaip tik nustosi, jaučiama lietuvių .' kolonijoj 
vistiek rašys, nes tai reika
lauja jo biznis. Šitąip su
sidėjus visam dalykų sto
viui, Uckaus geltonlapyj “L. 
Aidas B.” pradėjo eiti ilgos 
tąsos iš purvino Suginto 
gyvenimo užkaborių ir apie 
paskutinį ję pasikėsinimą 
apiplėšti nekaltą žmpgų, 
kuris gelbėdamasis iš kalė
jimo ir savo kruvinus reisus 
pasidarė apie 300 milrs. be
reikalingų išlaidų. k ■» • ♦ J i •

Susipratę darbininkai nuo 
pat Suginto atsiradimo ve
dė prieš jį kovą ir aiškinę

baigsis, dar

Kompanijos

neži-

Dar užbaigdamas nęriu

vo ūkyje, Shelby, Rd.
Po karalaitės, išrinkimo, po-

o kle- 
vieną
o se-

cijų, ir gyvendami Chicago j e 
o dabar

gresyvių žmonių—Jieva Pau
le,ikiutė, po pąt.ęviu Naveckiu- 
tė; o draugai Naveckai yra

tas iš jaunesnių solistų, mer
ginų ir vaikinų, taipgi chorai 
ir orkestros. Programų pildė 
K^rai. ’ ( ■

V* Kovietis. *•'

t ? 4' C- s
hėgVj

feros:

Vai 
KQ 

tūkst;

Ižes 'karalaitę, kurią pavadino 
Vardų senųjų laikų karalienes 
Birutės, ir čia tą bandė per-

kita daryti, ir reikėjo su ja 
skaitytis. •. .

Programoje dalyvavo Sa- | 
ląveičikiutė-Stepanavičienė, ši-' tais, kad - jie padėjo fašis- 
diškiutė, BabrdviČius ir kele- tams paimti valdžią ir palai- 
tas iš jaunesnių ^solistų, jner- <jojo demokratiją Vokieti

joj ! Kad Sov. Sąjungoj 
darbininkai nestato socialįz-

y įo.į’programą pąrodoje. Jie tųrę- 
isjj0 išsirinkę ir lietuvišką gro-

Nauji Pony Purvai Ant 
Pavergtos Lietuvos Liaudies

Visokio plauko smetoni
niai ir klerikaliniai sutvėri
mai be pasigailėjimo verčia 
pamazgų puodus vienas po 
kito ant pavergtos ir po po
nų kojų sutremptos -Lietu
vos liaudies. Už visokias 
savo vagystes ir žulikystes 
kaltina tą liaudį.

Lietuvoje prie Smėtonos 
valdžios žydėte žydi aįfefos, 
vagystės. Pasak Kaum 
rikalų “Ryto”, tik per 
paskutinį' mėnesį buri

4- u ' I ■
Paskutinio nąįnesio 

buvo šios pinigines 
Tauragės pašte 10 tūks;., Pa 
įiemunėįįo pašte 10 tūkst 
styles fądiįfone 80 tūks 
operącijįęs banke 70 
Kauno niiešto savi^ald. 71 
stanč.iąį. Vadinasi, per tne- 
ipesį įįcjlo' 200 tū^st

SOCIALISTŲ LIETUVIŲ MI- 
ZERNA KONFERENCIJA
Savo konferencijų lietuviai 

socialistai pavadino nacionale 
konferencija Lietuvių Socia
listų Sąjungos; bet su Grigai
čių ir visais jo pasekėjais vos 
susidarė 20 asabų. Tai mato
te, kokios Grigaičio masės. 
Bet 'vis tik jie nori mūsų na- 
bašnįnkę Sąjungą prisikelti iš 
numirusių. Na, ir lauksime tų 
stebuklų, kada jų žodis stosis 
kūnu?
LIETUVIAI PASAULINĖJE 

PARODOJE
Liepos 16 d. socialfašistai, 

tautiečiai ir klerikalai turėjo 
bendrą frontą pasaulinėje pa
rodoje, kad pagarsint fašistų 
valdomų Lietuvą; ir jų nema
žai suvažiavo, net iš Lietuvos 
pribuvo ponas Vailokaitis, ža
dinamas lietuviškas milionie- 
rius; ir su juo buvo dar kele
tas fašistinių elementų, kurie 
parodoj atstovavo “mūsų 
tėvynę.”

Dabar apie lietuvių dienos
' • f • j —• I

neturėjimas savo vietinės 
darbininkiškos spaudos, ku
rios pagelba eitų pasekmių 
giaų ne tik visas liet, dar
bininkų judėjimas, bet būtų 
galiįia ' htmušti ir tuos 
.šmeižtus, kuriuos dabar va
ro mekeno nekliudomas 
“neva” socialfašistas Uckus 
per savo geltonlapį ant Sov. 
^jungos ir bendrai ant vi
so revoliucinio judėjimo. 
Ypač dabar, 'kada fašistai 
terioja Vokietijos darbinin
kų organizacijas, teisia, pū
do kalėjimuos, šaudo ir net 
degina geriausius darbinin
kus kovotojus-komunistųs, 
tai Uckus rašo, kad komu
nistai eina iš vien su fąšis-

lt. iš
----

“pakelia algas”. Tik Ręoseveltąs gali šitaip “didvyriškai^ Matyti pasaulinėje parodoje; 
apgaudinėti darbininkus. Pastaromis keliomis savaitė- bet kas stebėtina su ta karai- 
mis daiktų kainos, pragyvenimas, pakilo vietomis iki 25 n™"
nuoš. bei daugiau, o algos pakeltos tik. kai kuriems darbi- """1' 
ninkams 5 ar 10 nuoš. Tas reiškia, kad algos faktinai ___ _
yrą nukapotos.-; O Roose veltas ‘bando įkalbėti, kad ai- nariais revoliucinių orgąniza- 
gos tapo pakeltos! ( -

Rooseveltas gali blofyti. Rooseveltas yra pirmos rū-/ic darbavosi 
šies demagogas. Ištikimai Jisai tarnauja Wall Stryto bo- !dra^ai. £yvena aa:

B.et visos jo pastangos neuzgniaus klasių kovos
Amerikoje,.p^^os^^eįvy^.ps “švęptps”nęr 

košorna, liet jau ni'buvo kas

gos tapo pakeltos!

Algos Nukapotos, o JBlofiną Apie jų Pakijimą
Toliau Rooseveltas per radio melavo, būk jo planas mybės ten, kur virė ir virs kĮasių koVa.
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DIDELIS SU STAMBIA MUZIKALE PROGRAMA
IŠVAŽIAVIMAS

LAISVES” PIKNIKO ĮSPŪDŽIAI

Pelnas nuo šio parengimo yra skiriamas paramai jaunuolių organizavimo

GERA MUZIKA

Nedelioje, 30 d. Liepos=July, 1933
INDIAN GROVE, NEW HAVEN, CONN.

Choras Daina iš New Haven, Conn., vado vaujamas Latvio

)aragau 
Ragino pi r

Pasigirdo sale ke- 
Štai turiu

AHRPRC 
PO ĮVYKUSIO JAUN

Kalbės A. BIMBA. “Laisves” Redaktorius

ragavęs
panašaus -daikto, leidaus

Pavyzdžiui, Grand Rapid- 
so draugai, kur yra daug 
lietuvių jaunuolių ir kur su
siorganizavo sporto kliubas, 
turi puikias sąlygas del su
tvėrimo LDS jaunuolių kuo
pos. Pats kliubas buvo ku
riamas su ta minčia, kad 
anksčiau' ar vėliau bus su
tverta jaunuolių kuopa, kai
po pastovi jaunimo organi
zacija. -Ten lengvai galima 
gauti septynis ;'jaunuolius 
del jaunuolių kuopos, n Tik 
mūsų suaugę dradgai ir 
draugės turėtų pasidarbuo-

Suvalgiau vieną porciją, al
kanas .buvau...

—Programa tuojaus pra-

sekamai 
suyaž..
‘Laisv.’ 
ALI)..

žiavimo reikalu.
Įėjus vidun — ehe — vis

kas ' jaunuolių užkariauta. 
Ant kiekvieno balkio bei 
stulpo obalsiai ir obalsiai ir 
visi jaunuolių reikalais: 
Prieš imperialistinį karą, už 
gynimą Sovietų Sąjungos, 
prieš “sweat shops’’ ir tt. 
Gi šokių ketvirtainyje eina 
rungtynės tarpe sportininkų 
vienos kolonijos jaunuolių 
su kitos. Kaklą ištempiau, 
kad maždaug sužinojus ke- 
.no viršus, kaip staiga tapau 
nučiuptas už rankos:

turi » svarbaus patyrimo, skanūs,

Atlaikėme sėkmingą lietu
vių jaunuolių konvenciją — 
sėkmingesnę, negu kas nors 
iš mūsų tikėjosi. ' Šiandien 
mūsų jaunimo problemos ir 
užduotys daug aiškesnės, 
negu pirmiau buvo. Dau
gelis kliūčių, kurias pirmiau 
turėjome tam darbe, šian
dien tapo prašalintos. Jau
nuolių organizavimo prob
lema šiandien stovi prieš 
mūsų akis, kaipo didžiausios 
svarbos' darbas.

sides, programa!----pasigir
irma einame ląu- do balsas minipje. u j 
pažiūr

vienas gali raportuoti apie 
konvenciją savo organizaci
jos bei kuopos susirinkime.

Tie, kurie buvo konvenci
joj, yra daugiausia susipra
tę jaunuoliai ir daugiau pa
linkę prie jaunuolių darbo. 
Ant tų jaunuolių guli parei
ga pravesti konvencijos tari
nius gyveniman. Kad kon
vencija sukėlė jaunuoliuose 
gražaus ūpo ir ! pasiryžimo 
darbuotis, tai !parodo atski
ri draūgai, kurie jau grie
bėsi Už darbo. Štai' iš 
Hartfordo rašo viena drau*-

- —Nenugąstauk, draugu- 
te,—ramino šoferis, — ma
tomai čia būta apsčiai lie
taus pereitą naktį, tai ir ap
sėmė šią gatvęu Pavojaus —Sveikutis, drauge V., 
nėra. bene burna bandai pagauti

Perplaukus “jūras”, pa- sviedinį, kad taip prasižio-

Tokis d. philadelphiečio 
staigus, užpuolimas užkaiti
no mano veidą, burna au
tomatiškai užsidarė ir, kiek 
atsigriebęs, pradėjau nevy
kusiai /teisintis, kad nesu 
žioplys, bet įspūdžius kolek- 
tuoju... • i .< ■

—Suprantama, supranta
mą, .tam yra įvairūs būdai, 
aš tai, paprastai, akimis tą 
ą 11 i eku,—dar krimstelėjo 
mano geras draugas ir, ne
davęs man daugiau teisintis, 
užvedė kalbą apie kitką.

1 Pasikalbėjimą nutraukė 
tranki orkestrą; bematant 
prisipildė šokių ketvirtainis 
šokėjais. Sportininkai din
go, netekd matyti kas nusi
neš “cup”. ‘

—Neprošalį būtų ko nors 
užkąsti
no tai baritonas
Čekių.

—Einame, mačiau, yra ge 
rų senvičių,—atsiliepė pir

kom 
jau n

—Ei, Jonai—vienas atsi
grįžęs į savo kaimyną už
klausė,—ar tu girdėjai, ką 

Svetainėje į Andrulis kalbėjo? Ap apart 
keletos1 žodžių nieko nepa
gavau, o taip norėjau jo pra- 

Goras.' kalbos išgirsti. Tokiam 
“garsiakalbiui” g e r iausia 
vieta ant kapinių, bet ne 
tūkstantinėm miniom. Tfu!

Užklaustasis patraukė pe
čiais, davė suprasti, kad ir 

gru-'jis tik kaip ką nugirdo iš

—I^ąisviečiai klaidą. pada
rė, išnuomuodami tokį neti- 

Aidas dar sudainuoja po- kusį garsiakalbį. Rodos, 
turėjo tokį pat patyrimą ir 
pereitais metais, bet...

Diskusijos nutrūko. Wil
kes Barrio Aido Choras re
voliucine daina atkreipė vi
sų atydą į save. Daina su
pinta su lošimu, jžavėjanti

Pagaliais, vėl su- 
“Internacionalas”,

Apsukui šokių ketvirtai
nio eina įvairūs pasikalbėji
mai, diskusijos, spėliojimai, 
kiek yra dalyvių šiame pik
nike: “4,000—5,000...” Vi
sų išvados vienodos: kad šis 
piknikas didesnis už visus 
pirmiau buvusius.

Jaunuolių Komitetas su 
sideda iš 14 nar 
tas darbą pasidalino į sub- 
komitetus, kuris kiekvienas 
griebsis už jam paskirto 
darbo, kaip tai: sporto ko
mitetas, apšviptps komite
tas, organizacijos komitetas 
ir tt. Ruošiami nurodymai, 
kaip veikti, kurie bušyišsiun- 
tinėti draugams kolonijose. | 
Kiekvienas jaunuolis busi

dėti ir vadovauti jų aaroe. nemažos saizos pastatyta, 
Savo konvencijoj jaunuoliai 'veikiausia jau seniau patįr- 
nutarė artimiausiai susirišti; ta> kad sašlikų klausime yra 
ir veikti su suaugusiais’,Į didelis skonio nesutikimas, 
draugais. Jaunuoliai pasi
ryžę laikytis šio svarbaus 
tarimo. Ar mūsų suaugę 
draugai pasirengę darbuotis 
bendrai su mumis? Draugai, 
mes tikimės, kad ateitis at
sakys į šitą klausimą.

Remkite Nacionalį Lietu
vių Jaunuolių Komitetą! • 

Tegul gyvuoja jaunuolių 
judėjimas!

Tegyvuoja jaunų ir. suau
gusių darbininkų vienybė!

Bertha Fulton.
RENGIA AM. LIET DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS, LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO, LIET 

DARB. SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ IR LIET. PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CONN. 
: , / VALSTIJOS APSKRIČIAI

jančių. Vieni giria, kad,
, kiti tyli — ilgai' rą revoliucinių dainų, 

i pusės j kutinę su perstatymu, ir 
meta bačkom Tuščia bačka I traukiasi nuo' pagrindų.

Užeina ir nueina kiti cho
rai: Great Necko, Elizabe- 
tho, Newarko. Tarpe, pasa
ko prakalbas dd. Andrulis, 
Fulton ir vienas jaunuolis iš'scena. 
Chicagos. V argas su “gars- Į skamba 
kalbiu.” Bimba barasi su šiuo kartu pritariant visai i (Pabaiga ant 4-to pual.)

“garsiakalbio” savininku 
negelbsti. Stovėjusieji nuo ■ baigia. ' 5

* dvidešimts --Tai brač, puikiąi , dar* 
nuoja. Visi chorai. Tos, "ūpą 
keliančios revoliucinės dai
nos sujudina kraują. Kaž 
kaip keistoka pasidaro krū
tinėj, rodos širdis nori issi- 
mūfyti laukan.—Aiškino tas 
pats savo kaimynui, Jonui;

—Taip, drauge, yra ko pa
siklausyti...

Šiuo tarpu jau reikėjo da
ryt sau kelią alkūnėmis. 
Lietus suvijo visus svetai-’ 
nėn. Didelis susikimšimas, 
kaip bičių avilyj. Surasti 
sau reikiamos ypatos buvo 
nebeįmanoma. Dvi orkes- 
tros be paliovos griežia 
trankius šokių kavalkus. 
Keli šimtai porų kaitina, pa
dus pakaitomis. Vieni kaiti
nasi, kiti vėdinasi'prie j stan

pusių, “Laisvės” pikniko 
rubežiaus sargybiniai mus 
apspito del patikrinimo kiek
vieno “vizos”. Po trumpos 
peržvalgos ir keletos “helio” 
tarpe draugų, pastatę maši
ną, atsidūrėme sūkuryje ge- 
neralio sveikinimbsi. O ma- 

kitai tik

mokyklos turi būt pravestos mojo f rentas 
gyvenimam Turi būt įvesta 
sistematiška * agitacija ir 
propaganda.

Kokie yra uždaviniai Na- 
cionalio Rietuvių Jaunuo
lių Komiteto? Kokios parei
gos tų jaunuolių, kurie da
lyvavo konvencijoje? Ko
kios pareigos suaugusių 
draugų, nuo kurių labai 
daug priklauso jaunuolių 
judėjimas?

Organizavimas Jaunuolių i ten kuopą suorganizuoti. Ši
ta draugė turėtų būti pa
vyzdys, ką gali nuveikti jau
nuolių vadovybė. Mūsų 
suaugę draugai bei draugės 
turėtų visais būdais pagel
bėti tokiems jaunuoliams iš
sivystyti į organizatorius ir 
kalbėtojus.
Jaunuolių Komiteto Dideli

Darbai
Labai dideli darbai stovi 

prieš Nacionalį Jaunuolių 
Komitetą. Gyvuojančios 
kuopos turi būt sustiprintos. 
Naujos kuopos turi būt or
ganizuojamos. J a u n uolių

Programą išpildys sekanti trys New Haven Darbininkų Chorai, Lietuvių Cho
ras Daina, Freiheit Singing Society ir Ukrainų Choras

ĮŽANGA TIK 15c

Visi trys per minią, dary 
apginki uotas naudingais' darni sau kelią, grūjdosi- lau 
įrankiais veikimui. 11
Suaugusių Draugų, Darbas 
- Visuose tuose darbuose

x Kuopų
Vyriausia prieš mus visus 

problema, tai organizavimais 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo jaunuolių kuopų.1 
Ir jeigu mes aiškiai nežino
sime, Kaip tą darbą varyti 
pirmyn, \męs nepajėgsime' 
mūsų jaunuolius suorgani
zuoti. Savo pamatinėj rezo
liucijoj, konvencijos priim
toje, mes nutarėme sukon-Į 
centruoti visas savo spėkas 
organizavimui naujų jau- • 
nuolių kuopų ir plėtimui | 
gyvuojančių kuopų. Todėl i 
dabar visuose choruose ir 
visose suaugusių darbininkų 
organizacijose turi būti lai
komos rimtos diskusijos 
šiuo klausimu, Kiekviena 
organizacija turi išsidirbti 
planus ir paskirti kelis 
draugus jaunuolių darbui. 
Tie draugai neatbūtinai tu
ri būt jaunuoliai. s

ko pusė
—tarė pirmasis. i

—U kaap-uns išveizi, ko- 
Komite 1 ^os uns šepsties?—užklau

sė trečias iš grupės.
—Cha-cha-cha, nė jokios 

; šersties nei plaukų šašlikai 
I neturi, Petrai, tai toks val
gis ant žarijų keptas ir, sa
ko, labai skanus; kam čia 

( aiškinti, einame ir 
sime, koman!
masis.

“Drau 
kov...

. rem..
ačiū.”

visai mažomis pastangomis 
galima jaunuolių kuopas su
organizuoti,

Jaunuolių Konvencijos 
Raportai

Sugrįždami jaunuoliai iš 
konvencijos parsivežė su sa
vim konvencijos protokolą 
ir rezoliucijas. Jiems buvo 
įsakyta išdubti raportus sa
vo kolonijose. Tas tiesa, kad 
jie nėra patyrę oratoriai 
(prakalbininkai), bet kiek-

< Sugrįžus į 'svetainę ant pagrindu .apie 
pagrindų ėjo prisirengimas: j P^dų atstume prakalbas gir 
statomas garsiakalbis, muzi
kantai apleidinėjoi su; savo 
instrumentais; publika rin
kosi arčiau. Netrukus d. 
Bimba, kaipo programos 
pirmininkas, bando kalbėti į 
publiką. Biskį toliaus, nie
ko nesigirdi 
ūžėsis paskandina “garsia 
kalbį”. Renkasi ant pagrin- 
dų Brooklyno Aido 
Nemažas choras: Drg. Šali- 
naitė sugrupuoja ir... 
“Pirmyn, vergai...” “Inter-] 
nacionalo” aidas pripildo] 
svetainę, tarpusaviniai pasi
kalbėjimai nutrūksta, į 
mojančiai skamba tarptauti- prakalbų ir pridūrė 
nis himnas. Kam? valdan 
čia j ai klasei.s

Iš Bay Parkway pasisu
kus kairėn, už poros blokų, 
pasimatė* ' 'užrašas: Ulmer 
Park. Privažiavus, šoferis 
pasuko į dešinę...

—O Šv. Jackau!—riktelė- 
Jeigu kyla kokių nors ne- jo viena iš draugių,—kur tu 

aiškumų, draugai privalo dabar važiuoji; argi nema- 
kreiptis prie Nacionalio Ko- tai, kad čia ne gatvė, bet jū- 
miteto delei informacijų, ros? Mes čia atvažiavome 
Organizacijas turi paskirti ne pasiskandinti, o į “Lais- 
bei sukelti šiek tiek pinigų vės” pikniką.
tam darbui.

Reikia Tuojaus Imtis už 
Darbo

sinos, viena po 
dūzgia.; Iš kiekvienus pasi
pila po penkis-šešius: vyrai, 
moterys, jaunuoliai, štai 
įsivolioja busas, kitas. Ul
mer Parkas tarytum darosi 
mažesnis nuo didėjančios 
minios “Laisvės” rėmėjų.

Mano šąkeleiviai kaž kur 
paskendo minioje ir kiek pa
sidairęs patraukiau link sve
tainės. Prie įėjimo, ant ilgo 
stalo išdėstyta įvairios dar
bininkiškos literatures, lie
tuvių ir anglų kalbose. Po
ra draugų ją tvarko, parda
vinėja. Viršui mirguliuoja 
didelė iškaba ALDLD suva-

ko pusėn. Jų prisiminimas 
apie šašlikus padilgino ma
no gomurį ir kuomet taip 
pat dar nebuvau 

gė, kuri dalyvavo' konvenci-j mūsų suaugusieji draugai^ 
joj. Jinai konvencijoj pasižadč- turės sulošti svarbią rolę, paskui. Dasigavęs prie šaš 
jo sugrįžus darbuotis, idant su-' Draugai, kurie . dalyvauja likų, jau radau bĘrį ragau 
budavojus LDS jaunuolių 'judėjime per daugelį metų 
kuopą, kuri buvo pradėta 
su jos pagelba. Šiuo tarpu Uau£elyje vietų jiems prisi- kramto, davalgę iki
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siglaiisti kapitalistinėj šalyj Minske, Go

SAVIMOKSLYSTE
D. M. šolomskas

x (Pabaiga)
Leninas sakė, kad reikia mokėti, “ne 

tiktai kolioti už kiekvieną apsileidimą,— 
tas, pas mus labaį plačiai išsiplėtojęs,— 
bet toarbdyti, kaip gyvenime tą piktą nu
galėtu

Tas tinka labai mums. Nereikia kolioti 
kitų sriovių darbininkus, ka*d jie yra po 
kunigų, tautininkų, social-fašistų ir kitų 
apgavikų įtaka, bet reikia išmokti taip 
vesti darbą, kad sugebėjus nuo tų apga
vikų darbininkus atkariauti, laimėti ko
vai už jų pačių reikalus. O kad tą atsie
kus, tai mes patys turime būti apsišvie
tę, susipažinę, mokanti išaiškinti ir reli
giją, ir krizį, ir skirtumus tarpe parti
jų, ir visus kitus dienos klausimus.

Bet mokinantis, keliant savo klasinį 
žinojimą negalima pasitraukt iš klasių 
kovos, bet dar daugiau reikia į ją mestis, 
kad teorinį prityrimą papildžius praktiš
ku.

“Be veikimo, be kovos knyginis žinoji
mas komunizmo iš komunistinių brošiū
rų ir kūrinių lygiai nieko nevertas, ka
dangi tas pagimdo atitrūkimą teorijos 
nuo praktikos; tai senas atitrūkimas, ku
ris sudaro pasibjaurėjančią žymę senos 
buržuazinės visuomenės.”—Ir toliaus Le
ninas nurodinėjo, kad lavinimosi rezulta
tus galima patikrinti tiktai praktikoj, 
tik gyvenime, kapitalistinėse šalyse kovo
je prieš išnaudotojus, o SSSR kovoje už 
socializmą.

“Reikia atsiekti,—sako Leninas,—kad 
mokėjimas skaityti ir rašyti tarnautų 
pakėlimui kultūros, kad valstietis gautų 
galimybę pritaikinti tą mokėjimą skai
tyti ir rašyti prie pagerinimo savo ūkio 
ir savo valstybės. ”r

Toliaus Leninas nurodinėjo, kad save 
lavinantis draugas gali ne tiktai nąokintis 
vienu ar kitu klausimu, bet ir vęsti vi- 
suomdninį naudingą, praktišką darbą, at
liekant “mažus ir didelius darbus naudai 
darbininkų klasės:”

Visasąjunginės Komunistų Partijos 
XVI suvažiavimo rezoliucijoje yra pasa
kyta: “Komunistai nesimokinanti ir ne-

norinti mokintis, dirbanti augštesnėse 
įstaigose, neįsigilindami į klausimus pa
vestus jų pravedimui, eilėje atsitikimų 
pavirsta į uodegautojus ir priedangą del 
gudrių sabotažninkų ir. kenkėjų. Tokie 
komunistai, išsivaizdinanti, būk jie va
dovauja ir valdo, praktikoje yra tik ant- 
spauda prie svetimų minčių ir pasiūlymų, 
lengvais komunistais, nešančiais didžiau
sią blėdį socializmo budavojimo” darbui.”

Taip aštriai juos pasmerkė komunistų 
suvažiavimas ir daugelį meta iš atsako- 
mingų darbų už nesilavinimą, nes jie ne
gali gerai -darbą pravesti.

Leninas mokino, kad komunistai turi 
paveldėti, perimti visą tą žinojimą, kurį 
šimtmečiais įgijo žmonija. Bet paveldė
ti kritiškai, atrenkant tą, kas yra nau
dingo ir atmetant tą, kas tik buvo grū
dama jaunoms galvoms apkvaišinimui ir 
kas yra nereikalingas komunistams ir 
visai darbininkų klasei.

Lavinantis prisieina išlaikyti marksis- 
tinė-leninistinė-stalininė teorija, atremti 
visus reformistus ir darkytojus. Lavinan
tis prisieina dirbti, bet dirbti tikroje re
voliucinėje dvasioje. Jeigu'mes daug la
vinsimos, bet tas lavinimasis nebus revo
liucinio žinojimo papildymas, tai iš jo 
naudos nebus. Tas patsai ir su tais, kas 
dirba, bet dirba ne revoliucinėje leniniz
mo dvasioje, jų darbas darbininkų klasei 
naudos neneša.

Visiems žinoma, kokios milžiniškos 
reikšmės pridavė Leninas revoliucinei 
teorijai. Žinoma, kaip atkakliai jis dir
bo del išdirbimo marksistinės savo pa- 
sauliažvalgos. Jis sakydavo: “Be revo
liucinės teorijos negali būti ir revoliu
cinės praktikos.” Revoliucinės teorijos 
svarbą pabrėžia ir d. Stalinas:

“Didelis darbas—geras dalykas, bet 
jeigu jis nėra pravedamas pamatinėje 
dvasioje partijos* linijos,—jis pavirsta į 
minusą.”

Mokintis revoliucinės teorijos ir‘įdirbti 
pravedant savo darbą Komunistų Parti
jos linijoje,— tokis . stovi svarbiausias 
uždavinys prieš mus visus.

Ar ne laikas paskubinti veikL 
mą delei nuvertimo kapita

listines tvarkos Amerikoj ir 
įsteigimo Sovietų valdžios? 
Kapitalizmas visas votimis ap
augęs krinka. Darbininkams 
reikia jį dabaigti, imti lope
tas ir versti kapitalizmą į ka
pą ir užkasti. O tie kastuvai 
yra revoliucines unijos ir Ko
munistų Partija. 4
Reikia Vaikams Naujų Knygų

Maksim Gorkis rašo, kad 
reikia vaikams išleisti naujų 
knygų. Leidimui naujų knyJ 
gų turi būti specials komite-j 
tas. Ir knygos ‘tūri būti iš
leistos tokios, kad kiekviena 
nuo pat pradines hfokinimojgl 
dienos aiškintų apie mokslą, 
taip '■ kad vaikai nuo pat kū
dikystes išaugtų moksliški 
žmones ir vadai pasaulio pro
letariato’. Jis pataria seka
mas knygas išleisti: Geolo- 

i giją, geografiją, istoriją civi- 
I lizacijos, radip, žmogaus sudė
jimo ir išsivystimo, rokundų 
laiko, greitumo ir tolumo, iš
vengimui susidaužymo trauki
nių ir daugeliu kitų klausimų.

Mokytoja 7 Metų Amžiaus
Septynių metų mergaite da

lyvavo tarpe pasižymėjusių 
mokslininkų Maskvoj buvusioj 
konferencijoj visų mokyklų 
aktyvų. Nežiūrint, kad ta 
mergaitė tik pradeda mokin
tis, ji parodė savo gabumą ir 
mokino suaugusius, kaip iš
mokti rašyti ir skaityti tuose 
namuose, kur ji gyveno su ki-, 
tais suaugusiais bemoksliais 
darbininkais. Ji išmokino 
vieną moterį rašyti ir skaityti, 
kuri negalėjo lankyti mokyk
los kartu su suaugusiais.

Planas Naujoms Mokykloms
Jau pamatas padėtas 400

tnelyj, Vitebske 'ir 'kituose Bal
tavusi tos miestudse ir jos bus 
pabaigtos šiais metais. Milio- 
nai rublių liko išleista naujom 
mokyklom vienoj šioj srityj.

M. ž.

vių svetainėj, 29 Endicott St. ■ Visi 
draugai ir drauges, skaitlingai atsi4 
lankykite ir patirkit, ką jaupūoliaj 
išmoko laike trijų savaičių. įžanga 
veltui. • . ; j
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“Laisvės” Pikniko {spūdžiai

WILKES BARRE, PA.
Darbininkų Centro susirinkimas 

jvyks ateinančią petnyčią, July 28, 
po 325 E. Market St., 7 vai. vakare. 
Draugai malonėkite pribūti į susirin
kimą, nes yra svarbių dalykų apta
rimui. Įsitėmykitę ir pribūkite ne- 
atidėliodatni.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Dabartiniu laiku kapitalis

tinės spauda yra priversta 
daugiau kalbėti apie Sovietų 
Sąjungą ir jos daromą ir pa
darytą progresą. Tatai kapi- 

vtalistinė spauda daro ne iš 
malonės linkui darbininkų ša
lies, bet ją verčia biznis, eko
nominės sąlygos. Visam ka
pitalistiniam pasaulyj yra di
džiausias ekonominis krizis. 
Nežiūrint kokius ‘ planus jie 
darytų, bet išeiti iš ekonomi
nio krizio nėra galimybės, tad 0 yra priversti kalbėti palankiau 
apie Sovietų Sąjungą, kad ten 
pardavus kiek tiek savo tavo- 
rų*Bet kapitalistinėj spaudoj 
mes nerasime tų žinių, kokias 
randame Sovietų Sąjungos 
spaudoje. Ir būtų paika ma
nyti, kad kapitalistine spauda 
dėtų visas Ir teisingas žinias 
apie Sovietų darbus.

“Moscow Daily News,” an- 
kalba dienraštis, kiekvie* 

savaitę paduoda daug ži- 
kas buvo ten nuveikta ir 

« veikiama.
Birželio 20 d? “Moscow 
lily News” paduoda seka-

iki 
90 
že- 
iki

su perviršium, kaip planas bu
vo, o kitos pasiekė iki 83 nuo
šimčių savo planą. Šiaurinėj 
Kaukazijos dalyje pasiekė 
92 nuošimčių, Ukrainoj 
nuoš. Karelia pasilieka 
miausia iš penkių sekcijų:
birželio 5 d. buvo joj pasiek
ta 46 nuoš., nuo to pasiekė 
iki* 58 nuošimčių.

Liaudies komisariatas ir 
Centralinis K. P. Komitetas iš
leido instrukcijas—planą 
dirbimui daugiau 
kančiam rudeniui
riui visai šiaurinei daliai US 
SR.
Dovanos Už Naujus Išradimus

Sena Išradėjų Unijos Drau
gija paskyrė 500 rublių do-

iš- 
žemės se- 
ir pavasa-

i vaną tiems aktyvams, kurie 
begyj vieno mėnesio išras pa
greitinimus ir didesnę centra? 
lizaciją pramonėj.

Penki laikraščiai paskyrė 
po 500 rublių kiekvienas pa- 
skubinimui pramonės.

Naujas Sodas
Tapo atidarytas naujas so

das (parkas) kultūros, poil
siui darbininkams prie alie
jaus fabriko Baku. Tame so- 
d gklės sutilpti 35,000 alie
jaus darbininkų metalistų, ver
pėjų ir šeimynų. c *

Bet kaip su Amerikos dar
bininkais? Ne tik valdžia no- 
steigia čia poilsiui vietų, bet 
ir neduoda bedarbiams nakvo
ti miesto parkuose. Neduoda 
nei “flapauzęse’’ neigi skie
puose nakvoti. Kitaip sakant,! 
nėra vietos bedarbiui kur pri-

žinias
pasiekė pava- 

Sovietų Sąjungoj 
10 dienai, žemdir- 

komisariato raportas 
kad valstybinis ūkis 

Sąjungoj pasiekė 
sėją virš 92 nuo

metais tuo 
buvo pasiekta 

nuoš.
pasiekė labai 

savo kvotą dar ir

laiku tik buvo
7 dešimtadaliai 
urios ritys pasie

■ KAS DEDASI BRAZILIJOJ?
y "■ 

B • • » ’4 • ■ ?

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
mą, bet kenčia badą ir pa
našiai į senovės Aigipto ver
gus stato piramidas. Kas 
savaitę išeinantis geltonla- 
p i s p e r m i r kęs visokiais 
bjauriojimais visa to, kas 
susipratusiam darbininkui 
yra brangu, už ką jis kovo
ja aukodamas savo sveika
tą ir gyvybę. Nors tas 
šlamštas nėra plačiai išsi
plėtęs, bet vistik keli šimtai 
darbininkų jį skaito ir šį tą 
patiki. Jau pusantrų metų 
praėjo kaip Juda Gerulai
tis išdavė “D. žodį” polici-

jai ir iki šiol ta skaudi žaiz
da padaryta visam revoliuc. 
darbininkų judėjimui dar 
neįstengiama užgydyti. Bet 
reikia tikėtis, kad neužilgo 
mūsų visi mirtini priešai 
gaus įsitikinti, kad darbi
ninkų pasiryžimas ir sun
kiausiose sąlygose pasiekia 
savo tikslą. Jokiom teroro 
priemonėm revoliucinio dar
bininkų judėjimo niekas ne
sulaikys ! •

Saopaulietis.
•(Prašom d. Saopaulietį 

dažniau mums rašinėti.— 
“Laisvės” Red.)

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Besikalbant su draugais, 

pro šalį praeina vienas aiš
kus Prūseikop ! pasekėjas. 
Tūlas draugas jam riktelė
ta:

Ei, Čali ! 'kaip Jums atro
do, su kuo masės?

—Ėt, ką pau bekalbėti, ką 
bekalbėti.—Atsakė ir nusi
skubino;’-savais keliais.

—Veikiausia, nuo šio pik
niko ir Čalis pakeis savo nu
sistatymą.—Kas tai 
dėjo basso balsu.
, Vargais negalais 
dęs savuosius ir
apie dešimtą valandą, tik 
su kai kuriais atsisveikinę 
pervažiavome pikniko rube- 
žių. Šoferis pasuko į kairę. 
“Jūra” gatvėje buvo nuse
kus, niekas nebenugąsta- 
vo... &

Vacius L.
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PHILADELPHIA, PA. 
IŠVAŽIAVIMAS

Philadelphijos darbininkiškos orga
nizacijos rengia išvažiavimą j Burl- 
Kolme Parką 30 d. liepos, 'ateinantį 
sekmadienį, naudai'jaunuolių mokyk* 
lai, į kurią yra pasiųsta jš Phila
delphijos keletas lietuvių jaunuolių. 
Reikalinga kelionės ir’ pragyvenimo 
išlaidos padengt, o organizacijos ne
turi finansų. Visi važiuokim , ir pa- 
remkim šį svarbų parengimu.

Kviečia Komisija.
,< i (174-176).

PORT CARBON, PA. ’ *
Ketdrios kuopos • bendrąi rengia į 

pinkų -pikniką. Trys Liet.* Darbinin
kų ^Susivienijimo kuopos ir ALDLD 
190i kuopa.; , Piknikas jvyks subatoje, 
29 liepos (July), Vikio Farmoje, ant 
Green Rd. Gerbiamieji! šią vasarą 
dar pirmas bus toks piknikas. Pas 
mus labai myli vakarinius piknikus.; 
Pirmesnis piknikas buvo atšauktas 
iš priežasties lietaus. Tat publikos 
reikalavimu yra regiamas šis pik-\ 
nikas. Vieta labai tinkama vakari
niam piknikam. Bus skanių valgių 
ir gero alaus. Įžangą tik 20c. Kvie
čia visus RENGĖJAI. ! (174-176)

CLEVELAND, OHIO

sudun-

susira-

SHENANDOAH, PA. , 
PIKNIKAS PERKELTAS

Parko savininkas per klaidą išran- 
davo parką del kitos organizacijos 
todėl Lietuvių Darb. Susiv. Ameri
koje 62 kp. rengtas piknikas, 23 d. 
liepos neįvyko. Piknikas perkeltas 
ant 30 u. liepos. Tad visi jsitėmyki- 
te, kad LDSA 62 kp. rengiamas pik-* 
nikas bendrai su kompartija įvyks 
30 d. liepos, naujoje gražioje vietoje 
Laudemer: Park, kur graži platfor
ma del šokių, vanduo maudytis, pui
kūs pavėsiai; šokiams grajis geri 
muzikantai dainuos Lyros Choras, 
vadovaujant d. Judzentavičienei-Zda- 
niutei. Pradžia 10 v. ryte. Tad dar 
kartą yra širdingai kviečiami vietos 
ir apielinkės draugai ir draugės at
silankyt ant šio pikniko. 
KELRODIS: Iš Shenandoah važiuo
kit N. Main gatve (Route 142) nau
ju Ringtown kelių, nuvažiavę j pa
kalnę pc keirei tėmykite pikniko 
ženklus. Rengėjai.

(174-176)

Didelis piknikas, rengia ALDLD 
22 kuopa, TDA 11 kuopa ir LDSA 
24 Jtcuopa, jvyks nedėlioję 6 rugpjū
čiu (August), ant V. A. Andersono 
Farhios, Green R<1., tai lietuviams ■ . . 
žinomoje vietoje. Prasidės 11 vai. * 
ryte. Gera orkestrą grieš Šokiams 
ir bus puiki programa. įžanga tik 
20c. Ateikite linksmai laiką pra
leisti. 1 . .
KELRODIS: Gatvekariais važiuojant1 ' 

imkite Green Road ar Euclid
Village ir važiuokite Jink Green Rd,, • 
išlipę eikite po; tiesiai į kalną, pą- 

j ėja apie 10 minučių rasite pikniką.
(173-174)* .

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, 26 d. lepos (July), Lie
tuvių Piliečių Kliube, 376 W. Broad
way, kaip 7:30 vai. vakare, šis su
sirinkimas yra labai svarbus, todėl , 
visi dalyvaukite. Turime daug dar
bų atlikti, taipgi išduos raportą iš 
ALD-LR suvažiavimo ir gausite lau-^ 
kidmą Knygą “Spalis”. Ateidami pa-i 
tys ir 'naujų narių atsiveskite. \

Sekr.
(173-174)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
■ EXTRA
Worcesterio jaunuolių mokyklos 

mokiniai rengia nepaprastą dramos, 
dainų ir prakalbų vakarą, liepos 
(July) 28, 7:00 vai. vakare, Lietu-

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo (ILD) 21 kuopos susirinkimas 
jvyks ketverge, 27 d. liepos, 8 yal. 
vakare, 1933 m. po ,N. 376 Broadway 
So. Boston, Mass. Visi nariai da
lyvaukite/ neą dau£ yra svarbjių da
lykų nutarimui, taipgi atsiveskite ir 
savo draugus. Sekr. M. K.

(172-174)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

27 d. liepos, 8 vai. vakare, Court St. 
408, LDP Kliube. Susirinkimas tu
rėjo jvykti 19 d. liepos, iš priežasties 
Bangos Choro repeticijų turėjo būti 
perkeltas ant virš minėtos dienos. 
Neatbūtinai turite būti visi nariai 
ant susirinkimo, o taipgi ir naujų 
narių atsiveskite, nes bus daug svar
bių reikalų. Pirmas, tai bus rinki
mas naujos valdybos į centtalinj Jko- 
mitetą; antra, bus duodama Knyga 
nariams “Spalis”, taipgi raginai vai
dyba visus būt ant mitingo.

Komitetas.
.(172-175)

f i

SPAUDOS P1KNIKKS
RENGIA AM. LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS

Jei tą dieną lytų, tai piknikas atsibus Liutvino Svetainėje, 69 So. Park St., Elizabeth, N. J.

VAIČIONIO PARMOJĘ, MEADO W GROVE, CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUMAI. ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI

Elizabetho Bangos Choras, vadovaujamas V. Žuko

Bus Brooklyno Aidas, kurį dabar mokina V. Žukas. Bus Elizabetho Bangos Choras ir kiti.
• c ‘ .1 ; J

DRAUGAI! Šis piknikas turi būt masinis. Pereitas šio Apskričio piknikas buvo skaitlingas ir gra 
žus; šię.turi būt dar sėkmingesnių. ' ' ' .

GRIEŠ GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Yra puiki šokiams svetaine. Gi gamtos atžvilgiu vieta irgi gana graži. Todėl traukime iš visur 

pasilinksminkime ir paremkime savo spaudą. ■ , .

KELRODIS: iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelžkelį ir eiU iki 
North Ave., pasisukti j dešinę vieną bloką iki Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, i dešinę iki Brookside Hospital ir čia 
bus Division Ave.; čia sekite signas (iškabas) iki Meadow, Grove Park. Su autofnbbilikis, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. 'kelią 
ir važiuoti iki Garwood Station. ’ ■ ’ ' ; ’
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New Britain, Conn., Darbininkai
' T\ •! 1 • TV • ** I • i vmiiiuuuaiiuKeikalauja Daugiau Mokesties

p Vienoje iš didžiųjų dirbtų- 
. vių Hardware Corporation 
I skyriaus Corbin Screw Co. 
i svarbiausiame departmente ke 
f lėtas dienų atgal darbininkai 
pareikalavo, kad būtų pakei

kta mokestis ant 20 nuošimčio 
už jų darbą. Heading depar
tment darbininkai, reikalau
dami pakėlimo mokesties, su
stabdė mašinas ir nuėjo pas 

i bosą ,su reikalavimais. Darbi- 
i ninkai nėjo dirbti prie maši
nų iki atėjęs dirbtuvės perdė- 
tinis juos nesuvylė, prižadėda
mas apsvarstyti ir išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Vėl 
kitą bosai skymą panaudojo,, 
4ai prašalino iš1 darbo vieną 
*darbjninką būk tai už kursty
mą kitų streikuoti. MatęmM, 

ieryta darbininkus tuomi pa- 
dintl.

Po tam darbininkai dar lą- 
I biafl metėsi į kovą jau ne vjen 
) už pakėlimą mokesties, bet įr 

už sugrąžinimą išvaryto dar- 
į bininko. Laike darbo valandų 

Visi susirašė ir nuskyrė komi-

perdėtiniu priešakyje pasisku
bino darbininkų koipitetą ma
tyti; anksčiau, negu jiem duo
ta laikas.

Iš vakaro darbininkai atlai-1 
kė susirinkimą, kūrime nusi-! 
tarė, kad jeigu nebus reikalą- ' 
vimai išpildyti, tai mesti dar
bą.

X

Deja, komiteto būta iš silp
nų darbininkų supratime. Kuo-! 
met bosai pasišaukė komite
tą į. atskirą kambarį ir juos iš- 
kamantinėjo per suvirš valan
dą laiko, prigąsdino įvairiais 
baubais ir valdžios įsikišimu į 
streiką, o labiausią! liepė lauk 
ti, iki valdžia sutaisys naują 
sistemą po 40 valandų darbo 
savaitę, ir tada būsią mokes- 
tys pakeltos,—tai tokiu būdu 
bosams pasisekė komitetą per
kalbėti, ir tuo sykiu sulaikė 
visus darbininkus nuo pasi- 
brėžtos kovos.

Tenka girdėti, kad kai 
riem darbininkam dabar 
sai pridėjo po centą kitą, 
vienybė pairtų. Tačiaus

**--- ---- S. r-.......

fašistai buvo atsilankę į Gę- 
depiino Draugijos susirinkimą, 
reikalaudami $10.

[ tai 
užmanymas; todėl 
paremti aukomis, 
mūsų fašistai paskui pyko ir 
šnairavo ant Gedemino Drau
gijos! Bet šiandien G. Drau
gija jaučiasi, kad ji nėra 
“griešna,” tai yra ji neprisidė
jo prie tų žmonių ankstybos 
mirties ir pasiuntimo į kapus. |

Draugijai 
yra fašistų 
atsisakė jį 
O kiek tie

ku- 
bo- 

kad 
tas.... .. .. , vieiiyoe pairtų. taotetą reikalavimus perduoti bo- į ka nes nuola.

sams. Taipo pat paskyrė lai- 
ką, iki kuriam bosai turi pra-1 
nešti apie jų reikalavimus.

• Bosai tuojau nujautė, kad 
su darbininkais juokų daug ne 
krėsi, tai pasiuntė šnipinėto- 
jus po visus skyrius, kad iš 
darbininkų išgauti, ką jie m a- prideda, kaip reikalauta, 
no apie streiką. Ir bosai su

jtinis maisto brangimas gali 
priversti darbininkus dar sykį 
pasipriešinti prieš nepakėlimą 
mokesties, ir tada gali užsi
karti streikas, nes dabar visi 
pamatė, jog bosai' prižadais 
tik suviliojo ir mokesties ne-

Vietinis

I

N. Y, MMIGAMEITŲ kriaučių 
STREIKAS PRIEŠ NEUNIDINE DIRBTUVĘ

i

Čion iki šiol dar buvo ne
organizuotų kriaučių diktoka 
dirbtuvė, taip- Vadinama Kel
ler Neiįmann Thompson Kom
panija.* kur dirbdavo apie 1,- 
200 žjrįonių. | ' 1, ’ i , I] ’ • 

ę Amalgam eitų.1" kriauęių-'^iini- 
ir išvedė į stoiką del unijos 
Kompanijos darbininkus. Pa
sisekė didžiumą suorganizuot, 
ir išvedė, į streiką dlei unijos 

^pripažinimo iy kjtų »pagėrini-

Jeigu darbininkai gerai lai
kysis, streikas bus laimėtas. 
O čia turiu įpasakyti, kas .re- 
mųt darbininkų judėjimą, tai 
Gedemino Draugystė. Ši drau-

mų. < j Į /
šiuos žodžius berašant, tos 

Į dirbtuvės darbininkai jau trys 
f dienos, kaip kovos lauke.

Žinoma, yra tokių, kurie 
lenda ir skebauja. Jau buvo

I buteli maži susirėmimai’ strei-
i kierių su skebais. Taip, su-
I prtmtama, kompanija apsista

tę policija su lazdomis. Jau
Į buvo ir kelios dujų bombos 

mestos į streiko pikietus. 
Šiandie vieną draugą nuvežė į 

j ligoninę, smarkiai gesais ap
nuodytą. Dar to draugo var
do neteko-sužinoti, nes rašau jgių avgui,-Kaua,uuvu ymuina 
tią žinią tik ką po to susikir; kampanija už rinkimą ąukų 

imo streikierių su policija. lietuviams lakūnams, tai mūsų

. ATSIŠAUKIMAS DEL JAUNUOLIU MOKYKLOS

an
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Penktas Puslapis
ji

VIETOS ŽINIOS

ir viso- !
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WORCESTER, MASS? kapitalistinės šalies ponai
*■ mann tmotniri kita ir narve

pas

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo miesto centralinis

d. lytų 
rugpjū-

mane apgauti kitą ir patys 
laimėti. Tp sėkmėje konfe
rencija pakriko.

Avė.
ir So-

Kl auski te 
Kainos,

Areštuota 
komunistų ir 
Areštavo kele- 

iš monarchistu 
jie greitai bus

Rašomos 
Mašinėlės

Jei esate “Laisvės” 
Skaitytojas

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos var

dai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Alcy,

Plymouth, Pa,

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
’“Laisvė” gali ^įstatyti jums į namus šių metų, vė

liausio įšdirbimo, su naujais patobulinimais

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Ko

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žepią kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašome prisiųsti iš anksto

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

r- ' " J <
Liepos 7 d. Gedemino Drau

gijos suvirinkime išdavė ra
portą jaunuolis B. Ąndrison iš 
jaunuolių suvažiavimo, įvyku
sio liepos 3 d. Brooklyn, N. 
Y. B. Ąndrison buvo delega
tas nuo Gedemino Draugijos 
tame suvažiavime.
i Malonu girdėti, kad mūsų 
jaunimas pasižadu veikti, kiek 
tik galės, su suaugusiais dar
bininkais. Taip ir reikia.

Vaitkaitis.

kcmit|tas rengįa Lawn Party 
šięs seredos vakarę, 26 d» lie
pos (July). . . ■

Atsilankykite visi, ir pa
reisite šią kovingą organiza
ciją.

Kviečia KOMITETAS.
ar . ......... . r—r—;?.

Draugiiu Adresai, Kurios 
Tyri įferę”'ft? .Organą

Vice pirm, J, Kulponas, 27 &rler St.
Telf,: 32511 Wilkes Barre, Pa, 

Kasteriu# K. Randartfkas,' 613 'Main St.
J i TeĮ. 74037 Bkfw'Ardsyille, P4. ‘

Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane
> Wilkes Barte. Pa.

Prot. raft. J, SąnkeviČiur, 10 Melrose Av,
Tel, : 34626 Wilkes' Barre. Pa,

Duobkasis J, ‘ KnJponas Tel. 32511 Centro 
tfel, 91840, pa# Aur. Stravinską, 

'bj ‘ųąnotuAĮį 0t

Priminimas Hartford, Conn., ir Apielinkiy 
Draugams ir Pritarėjams Apie Dienraščio

“Laisvės” Pikniką, Rugsėjo 17-tą Dieną
HARTFORD, CONN.

Draugai ir draugės, jau lai
kas pradėti dirbti delei mūąų 
spaudos, dienraščio “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks 17 d. rug
sėjo—September.

Vieta ta pati, kur buvo ir 
pereitais metais—Charter Oak 
Park. Vieta graži- ir didelė. 
Nereikia bijoti lietaus, nes yra. 
daug pastogių/ Galės 'sutilpti 
tūkstančiai žmonių. ' -j ■

Komisija laikė savo susirin
kimą; darė planus, kaip su
rengti kuo puikiausią pikniką 
su įvairia programa, kad drau 
gai darbininkai suvažiavę į

tą didžiulį mūsų spaudos pik
niką nesigailėtų.

Taigi, komisija ir visi vie
tiniai draugai ir iš aplinkinių 
miestų ir miestelių, stokime į 
darbą, nepatingėkime suva
žiuoti į tą pikniką, kad mes 
galėtume parodyti savo prie
šams ii išnaudotojams, kad 
esame organizuoti darbininkai 
ir turime daug pasekėjų, ku
rie. remia ir atjaučia mūsų 
dienraštį “Laisvę.” Nes mūsų 
laikraštis gina darbininkų rei
kalus ir( aplanko mus kasdie
ną su įvairiomis ir teisingomis 
žiniomis.

Senas Hartfordįetis.

LHCTUVęs SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUpy^T^ NAUJOS VALDY-

1982 Metams

Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108, 

Dracut, Mass. 
Pirminin. pagejb. J. Daugirda, 

29 Whipple 'St.,
Lowell, Mass. 

Finansų raštininkas, A. ^Rutkauskas, 
1 Vine St., Lowell, Mass. 

Protok. raštininkas V. Mikalopas, 
973 Central St., Lowell, Mass. 

Iždininkas S. Paulenka,
500 Lawrence St., Lowell, Mass. 

Kasos globėjai: J. M. Karsonas,
42 Tyler St., Lowell,* Mass, 

ir A. Rąudęliunaš,
75 Union St., Lo.well, Mass. 

Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet PIhce, Lowell, Mass. 

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

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Ka.-so.nas.

LIETUVOS SŪNp IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, JHARTFORD,
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. Selickaa. 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
69 Park St.. Hartford, Conn.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagclb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslatiskaa.

12 Andover St. 
Ligonių rašt: Ą. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Tgn. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Fgion St. 
Iždo Globėjai: ’ <T

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. JokUbaviėius, 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas menes), kiekvienų pirmų sere- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

Worcesterio Darbininko Akiras
■ •   ' ■    K - - - •• •  ’ ...

Laiškas Sklokininkams
WORCESTER, MASS.

Jau prabėgo pustrečių me
tų, kaip Pruseika su savo šta
bu pradėjo niekint Komunistų 
Partiją ir jos narius bei sim- 
patizatorius.

Pažiūrėjus j ir 2 numerius 
Pruseikos-Butkaus andai iš
leisto buletino, matai, kaip tie 
žmonės viską su purvais su- 

drg. Bimbą,■jgysjĮS labai mažai kądą> absi^ma.Uo, koliaja . drg.
:£U$eifcimo tįaj& tįa-Įkieįc tik jieu^^paįnkąi Kom^ 
v 1,„ff? n. B uXpastato w® 

Čion buvo nesenai apskričio džiausią kriminalistę, būk Par 
ir miesto pašalnos darbininkų tija tikrai norėjus pražudyt 
streikas; tęsėsi apie savaitę lietuvius ir darbininkišką jų

laimėjimu tiem darbininkam, laikraščius jau Partija 
Pirm streiko jiem buvo rtuka- smaugus. . 
potos algos iki 30 bei 35 centų 
į valandą. Bet per kovą ture-, 
jo duoti 40 centų, ir streikas 
užsibaigė. Bet kolei darbinin
kai < buvo kovos lauke, buvo 
reikalinga pagelba. Stręikie- 
rių delegatam atsilankius į 
Gedemino Draugystės susirin
kimą, draugai suaukojo $3.75. 
Tai vis yra parama. Kitos 
draugystės negirdėt, kad būtų 
ią padarę.
I Kitas dalykas. Pora mene- 
jsių atgal, kada buvo yaroma

Brooklyno lietuvių jaunuolių vasarine mokykla 
įžengė į antrų savaitę. Jaunuoliai tenėrgingai mo- 
kirtapi. Visi eųįuziastiškį apie mokyklą, v

ia susiduriame su finansine problemą. Į 
ait^ vien maistui išeina apie $82. šįub tarpu

nkų mokyklos komitetas turi pinigų tik del 
šids savaitės. Komitetas laikė susirinkimą ir nu
tari griebtis visų būdų, idant sukėlus pinigų’ nors 
dek bent dar vienos savaitės. Nųta^ęm^e ąnt grei
tųjų kreiotis prie Brooklyno ir New Jersey revo
liucinių darbininkų ir darbininkams simpatingų 
biznierių del finansinės paramos. Taip pat atsi
šaukiame į darbininkų organizacijas ateiti mums 
talkon. / . . .

raugės ir draugai, ši mokykla yra labai dide- 
svarbos mūsų lietuvių jaunuolių judėjimui. Dvi

dešimts astuoni jaunuoliai lanko mokyklą. Jie 
mokinasi, kaip šviesti ir organizuoti mūsų jauni
mą šioje apielinkėje. Turime jiems padėti kuodau- 
giausia to žinojimo gauti mokykloje. Todėl pra
šome visų paaukoti mokyklai sulig išgale. Prisuo
kite asmeniškai, arba laišku prisiųskite savo auką.

Jaunuolių Mokyklos Komitetas,
Amelia Jeskevičiūtė, Sekretorė,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N, Y,

o kitų tautų darb. 
pa

ir taip per visą 
tą Butkaus-Pruseikos atsišau
kimą—viskas kojom į viršų 
apversta; rodos, ta Partija vi
siškai niekam netikus.

Bet štai, toliau skaitant, jie 
pasako, kad jie “neina” prieš 
Kom. Partiją. Taigi ve, p. 
Pruseika. Jeigu kas tave taip 
ipkoliotų tarp tūkstančių žmo
nių ir vėl sakytų, kąd aš tą- 
v.ęs nekol.ioju, tai Jk^įp ;tu tįoįį 
žmogų pąyąįįp.tųm ? Tąs .p$Įįš 
ir su tavo pol i Lika peieš Par 
tija.

Bet pąts Py,^ę^ą fąi ^ėrą 
išimtis. Tok iii buvo ir jų dar 
atsiras, kl^įų ikoyąi 
jųs; tuoųię.t yįsu 
į buržuazijos ^ębį; fie\sų są- 
vimi banį^įį W
darbininku, j,uos 
mi.

Bet, draugai, nemanykit, kad 
ąš čionai noriu sukritikuoti 
poną Prusęiką bei Butkų. Man 
jie visai nesvarbus, bą tail)ur- 
žuazihiai elementai,-Šęt svar
bu, kad tie, suklaidinti darbi
ninkai, kurie dar paskui jups 
seka, nepermato tų ponų veid
mainystės. , < ' £

Jau prabėgo pusėtinai laiko 
nuo jūsų sklokos susiorgani- 
zavimo. Jau būtumėte galė
ję ką nors veikti, jeigu jūs 
save vadinate komunistais. 
Bet kaip mes galime žinoti, 
kad jūs tokiais esate? Ko
munistų tikslas yra per kovas 
už kasdieninius reikalus suor
ganizuoti proletariatą įr nu
verst buržuazinę valdžią, pa-t 
imt galią į savo rankas ir 1.1.

O ką gi jūs darQ.įe x.šUįš' 
klausimais? Ar jūs surengė;’ 
te nors vieną demonstraciją? 
Ar jūs daug suorgąpį^ayote 
Bedarbių Tarybų ? Klek su- 
rengėt alkanųjų r maršąyimų ? 
kiek jūs rūpinatės politiniais.

‘kaliniais? kiek' jūs išvedėte 
darbininkų į streikus? kiek jūs 
dalyvaujate abelno.se darbi
ninkų kovose?, kiek jūs išda
linote lapelių dirbtuvėse bei 
prie dirbtuvių? ir abelnai kas 
ir kada jus matė grumiantis 
su policija už darbininkų rei
kalus? • '

Broliai, jūs tik žodžiais esa
te komunistais, bęt ng dar- 

■ba^- i iJ C_1 .4-
Jūs laukėte,.- ką uraugai 

Kapsukas ir Angarietis jums 
pasakys. Laukėte atsakymo 
nuo Komunistų Internaciona
lo, kad jumis. užtvirtins. Ga4 
vote atsakymus. Ar -Jūš juos 
pildote ? Ne. Ų.i'-,.

Tai kuom jūs atsižymėjote 
šįuom laikotarpiu ?—Pirmiau
sia, niekint Komunistų Parti
ją ir jos geriausius darbuo
tojus, grobt ALDLD kuopų ir 
apskričių iždus, kelt draugijo
se visokias suirutes, kenkt 
įvairioms Kom. Partijos veda
moms kampanijoms ir dar su 
šimtais visokių užpuldinėjimų 
bei šmeižtų. Tai jūsų “ko
munistinis” darbas.

Draugai darbininkai, kurie 
jūs dar sekate sklokos vadus, 
apsvąrstykite gerai, su kuom 
jums reikia turėt reikalą, ar 
su renegatais, ar su komunis
tais. . i

Dar sykį jus kviečiu apsvar
styti rimtai, šaltai, o pamaty
site savo klaidas.

I< Stokite po komunistų vėlia
va, ir bendrai kovosime už 
darbininkų reikalus, už nuver
timą buržuazijos irf už įstei
gimą darbininkų ir farmerių^ 
valdžios! ;

Yonkerso Pirmas Linksmas 
Išvažiavimas Rugpjūčio 6

Tą išvažiavimą rengia Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros • Draugijos 172-ra 
kuopa, Yonkers, N. Y.

Gerbiamieji vietos ir apie- 
linkės lietuviai, visus prašome 
dalyvauti tąme darbininkiška
me parengime. Tai bus pir
mutinis lietuvių parengimas 
šioje apielinkėje. Todėl ne-Į 
praleiskite puikios progos. 
Visi dalyvaukime. Bus labai 
gera muzika; visi galėsite pri
sišokti lietuviškų šokių iki so
ties. Bus šalto alaus 
kių užkandžių.

Jeigu rugpjūčio 6 
tai išvažiavimas būtų 
čio 13 d.

KELRODIS: Iš kitur atva
žiavę, važiuokite Yonkers 

i Ave. J Kai pervažiuosite sker- 
'sai “trekių,” pasukite Second 
St. po tiesiai. Tuojaus bus iš
važiavimo vieta.

Tai ne tik pirmutinis, bet 
gal ir paskutinis bus yonke- 
riečių išvažiavimas šią vasarą. 
Jis įvyks ant tunelio-Aqued- 
uct,. Yonkers, N. Y. Pradžia 
10 vai. iš ryto.

172-ra kuopa kviečia taip
gi white-plainiečius ir port- 
chesteriečius. Jie senai žada 
atvažiuoti, bet vis pamiršta. 
O kas yra su Danbury, Conn. ? 
Tenai daug yonkeriečių gyve
na; jie irgi senai rengiasi pas 
jnus atvažiuoti. Taigi, drau
gai, nepamirškite šį sykį. 
Taipgi Tuckahoe, N. Y., drau- 

igus prašome skaitlingai daly
vauti.

Visi draugai, dalyvaukite 
šiame> išvažiavime ir paremki
te 172-rą kuopą Darbininkų 
Literatūros Draugijos, kuri 
yra ne tik apjsvietos organiza
cija, bet ir rėmėja visų dar
bininkų reikalų.

Kviečia visus RENGĖJAI.

500 Areštavo Ispanijoj
MADRID. — Ispanijos 

viešpataujanti klasė arešta
vo 500 žmonių, 
daugiausiai 
sindikalistų. 
tą vadų ir 
logerio, bet
paleisti. Vien Madrid mies
te yra areštuota 125 darbi
ninkai. Buržuazijos valdžia 
puola ir daro kratas darbi
ninkų namuose.

Kaltina Rooseveltą
LONDON. — Socialpatri- 

otas Snowden, kuris yra 
vienas iš MacDonaldo sa- 
ratninkų, kaltina Roosevel
tą del Londono Ekonominės 
Konferencijos p a k r i kimo. 
Konferencijoje kiekvienos

PHILADELPHIA, PĄ.
Sovietų M>n$I*aįinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

’*< Sies kenuotos žuvys.

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 papįą kainą

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų maširftį yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina da»rbo sistemą, {pratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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

<♦>

<♦> mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
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.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
I439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—pregon 5136 

Jteystone—Main 1417
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REIKALAVIMAI

Laisvė Gaunaiha ant
Sekančių StočiųIŠRANDA VOJIMA]

PARDAVIMAInarys Tarpiau-

dersigned to sell beer and wine at re- I
tail, under Section 75 of the Alcoholic Be- ! veSU W DlzpiO. New Yorke

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas (172-174)

156

QIšteisino Patėvio Užmušėją

Telephone, Evergreen 6-5310

sa-

(Daugidu žinių 5 piisl.)

mus. šiaip jje išyien tsu 
mokratais vagia.

d. Bus palaidota liepos 26 d. 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J, Garšva.

• w.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

VISAI NEW YORKO 
APIELINKEI

Paskui tapoligoni- 
Policmanai 

jiem atrodę ne 
kitas, kurio jie

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu-

“Laisvės” Direktorių Atydai

Nedėlioję, 6 rugpjūčio atsibus 
spaudos naudai piknikas, Cranford, 
N. J. Visa New Jersey ir visa New 
Yorkqj apielipke turi samdyti busus 
ir įorganizuotis masiniai dalyvauti1 
šiame svarbiame susirinkime. j

Ypatingos domės
Bayonne, nes iš ten 
organizuotai draugai 
parengimuose.

kreipiame ji 
labai retai kur 
pasirodo mūsų

Komisija.
(173-175)

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAIŠVĘ”

eikite ir 
duoklės užsilikusios, 
tengkite užsimokėti.
į susirinkimą, atsiveskite 
naujų narių prirašyt.

šiame susirinkime turėtumė
te būti kuo skaitlingiausiai.

Sekr. K. D.

būvo
mo-

NOTICE is hereby Riven that License No.
N. Y, A-58.36 has been issued to the un
der signed to sell beer and wine at re

tail, under Section 75 of the Alcoholic Be
verage Control Law at 364 Hewes St., Gings 
County, New York State.

HYMAN ROTHENHAUS
364 Hewes St., Brooklyn, N. Y,

REIKALINGAS lietuvis bučeris dirb
ti lietuvių apgyventojo vietoje, 

171 Norman Ave., Brooklyn, N. Y. 
Reikalinga, kad. kalbėtų angliškai, 
nes savininkas ne lietuvis.

(173-174)

Į sais įtaisimas ir puikiu modernišku 
Į baru, ant labai lengvių išligų. Tuo- 
! jau kreipkitės sekanču antrašu: 223 

J. Nalivaika, Sekr. i.Kent Avė., Kampas North 1st St., 
r -....._ . / Brooklyn, N. Y. (174-176)

N. Y,

No. 
un-

LAI DOTUVIV DI BERTOK IU S
I • ; • < i j.
Išbalzamuoją įij. jaidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijotns, 
khrikštynomš ir pasivažinėjimams.

Trečiadienį, 26 liepos, 8 va
landą vakare, įvyks “Laisvės“ ____
direktorių susirinkimas. Visi PASIRANDAVOJA saliūnas su vi- 
direktoriai būkite laiku, nes! 
bus svarbus posėdis.

F" FO

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. U-1025 has been isued to the un

der signed to sell beer and wine at re
tail, under Section 75 5of the Alcoholic Be
verage Control Law at 364 Hewes St., Kings rime staką iš saldainių, rūkomų ir
County, New York State.

ABRAHAM KESSLER
334 Rockaway Parkway, Hrooklyn

Primuštas Darbininkas Ten Eyck St. Bedarbių 
Traukia Tieson Policiją Komiteto Susirinkimas

NEW YORK. — Tris polic- 
manus teisman patraukė grai
kas darbininkas Gus Drakos. 
Jie tą darbininką užpuolė 
bežaidžiantį su savo vaikais 
prie savo stubos po num. 
326 W. 40th St.; be jokios 
jjHežasties jife’ j Į primušė, su- 
^kąldė sužalojo ir 
aat ’ parkritdsį ant šaligatvio 
Žmogų spardė, kol jis paliko 
be žado,
nėję atgaivintas, 
teisinasi, kad 
Drakos, o kas 
jiežkoję.

Drakos yra
tinio Darbininkų Apsigynimo ' 
ir veiklus darbuotojas tarp Į 
graikų. Veikiausia graikai1 
fašistai užsiundė ant jo polic-l Ten Eyck St. Bed Kom. Sekr. 
manus. Drakos bylą veda! 
Tarptautinis Darb. Apsigyni
mas.

LDS 50 Kp. Piknikas Liepos 
29 d.. Clinton Parke, Į 
Maspcthe, N. Y.

DNYDO Sąryšio Išvažia
vimas Sekmadienj

PRAMOGOS

Ten Eyck St. Bedarbių Ko
miteto .susirinkimas įvyks 
“Laisvės“ viršutinėje svetainė
je seredos (Šiandien) vakare, 
8 vai. Visi bedarbiai kviečia
mi dalyvauti, šiame j susirinki
me dėlto, kad vasarai praėjus 
susidursime su tiesiogine bado 
padėčia. O dabar kaip tik ir 
yra laikąs prisirengti prie at- j 
einančių kovų už palaikymą i 
gyvybės per žiemą, kuri jau i 
greitai atžingsniuoja. Taipgi važiuojant, 
turėsime aptarti, apie rugpjū
čio 1-mos dienos demonstraci
ją, nes tai viso pasaulio darbi
ninkų ir bedarbių demonstra
cijų ir kovų diena, kurios mes, 
lietuviai, ypač bedarbiai, netu
rime pro pirštus praleisti.

South Brooklyno LDS 
kuopa rengia pikniką, kuris 
įvyks 29 d. liepoj, šia subatą, 
Clinton Parke, Maspeth, N. Y.
Įžanga 40 centų.

Gerbiami LDS nariai ir sim- 
patikai, mes nuoširdžiai kvie
čiame jus kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti į mūsų pikniką.

Šokiams grieš puiki orkes
trą. Bus smagu pasišokti erd
vingoj salėj. Ypač jaunuoliai 
turės progą gerai pasilinks
minti!

Kadangi dabar eina vajus 
verbavimui jaunuolių į LDS, 
tai šiame piknike mūsų kuo
pos organizatoriai darbuosis 
gauti kuri daugiausiai jaunuo
lių Į tnūšų organizaciją.

NURODYMAS: Į ' pikniką 
paimkite Grand

St. arba Flushing Ave. gatve- 
karį, važiuojantį linkui Mas- 
petho; išlipkite ant Rust St., 
Maspethe. Eikite Rust St. iki 
Betts St.; ir ten rasite parką.

Rengėjai. .

Ateinantį nedėldienį, lipos 
-July 30 d., Forest Parke, bus 
Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšio 
išvažiavimas. Visus kviečia
me atsilankyti. Turėsime pro
gą susitikti daugelį draugų ir 
pažįstamų, kur visi kartu ga
lėsime linksmai laiką praleis- 
leisti tyrame ore. Bus įvairių 
užkandžių ir gėrimų. Apie 
programa toliau pranešime.

H. M.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, U “Laisves” Name 

Brooklyn, N. Y.

Panaikinta Žmogžudys
tės Byla prieš Palumbo

Yra Kvailesnių Dalykų už 
Meilę,—Sako Einstein

Ministerė Liepia Palaukt su 
Streiku

LICENSES
BEER—WINE

• Long Island City teismas pa
naikino bylą prieš italą darbi
ninką Michael Palumbo. 
Priešfašistiniai nusistatęs Pa
lumbo* buvo areštuotas laike 
fašistų ex-kareivių Khaki 
Shirts mitingo Astorijoj. Ta
me mitinge vienas fašistas, at
vykęs iš Philadelphijos, nušo
vė) priešfašistinį studentą A. 
Fierro. Bet už nušovimą buvo 
atestuotas Palumbo ir kitas 
p ii i* e š f a šistinis darbininkas, 
Athos Terzani. ’ - i,, . .

Long Island City teisme 
pereitą pirmadienį tariamas 
valdžios liudininkas prieš ^Pa
lumbo visai negalėjo jo pa
žinti; nebuvo jokių įrodymų. 
Tarptautinio Darbininkų Ap-1 
sigynimo advokatas Joseph^ 
Tauber gabiai- apgynė Palum
bo? ir reikalavo, kad būtų 
paskelbtas vardas tikro žmog
žudžio kurį valdžia, sužiniai 
šiepia.

MASPETH. — Frank Wall 
buvo pasiuntęs laišką pasauli
niai garsiam mokslininkui 
Einšteinui, kuris dabar randa
si Belgijoj, užklausdamas: 
“Ar tai žemės pritraukimas 
ar žmogaus proto apsiverti
mas priveda prie įsimylėji
mo?“ Prof. Einstein j dabar 
atsako. kad “įsimylėjimas 
anaiptol nėra kvailiausias da
lykas, ką žmonės daro, bet 
žemės pritraukimas negalima 
užjtai,kaltinti.“ ’ , į

NEW YORK. — Jungtinių 
Valstijų darbo ministerė Per
kins atsiuntė telegramą va
dams International Ladies 
Garment Workers Unijos, kad 
jie streiko šaukimą atidėtų,- 
iki Roosevelto valdžia išdirbs
“kodą,” arba taisykles-patvar- NOTICE is hereby given that License 

kyrnus delei visų siuvyklų dar- . *3“-’■" th0

bininkų abelnai.

PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 
namas, visi modemiški įtaisymai, 

vienam karui garadžius, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X 100, 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.

(173-178)

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

i. and So. 5th St.
. Avenue

Bedford Avenue
Berry, Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

Policija Be Priežasties 
Primušė Šešis Turkus

YONKERS. — Begrįžtant 
I iš savo tautos darbininkų ap- 
Įšvietos kliubo pikniko, pereitą 
sekmadienį, policija užpuolė 
beeinančius į busą šešis tur
kus, išvadino juos “utėliais“ 
ir žiauriai sumušė. Vienas 
del to gal turės nrirti.

Darbininkų Literatūros 
Draugijos pirmos kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 27 d. Visi draugai bū
tinai turėtumėte atsilankyti, 
nes bus daug svarbių klausi
mų, kaip tai raportai iš ALDL 
D s u va ž i a v i mo, jaunuolių 
klausimu ir tarptautiniai' ra
portai.

Kurie dar nesate atsiėmę 
naujausią Draugijos išleista 
apysakų knygą “Spalis,“ at- 

atsiimkite. Kurių 
pasis- 

Eidami 
ir

kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė vi
same bloke. Parduodu todėl, kad 
viena moteriškė negaliu tinkamai 

v. u.v zxiuviiuiiu t- r • Kaina gana žema,
verage Control Law at 5824—17th Ave., I Yra ir gyvenimui kambariai ant 
Kings N&"dairy Sco.°,' inc, i vietos. 145 rlen Eyck St., Brooklyn,
5824—17th Avei, Brooklyn, N. Y, ! N. Y.
NOTICE ‘ is hereby given that License No. Į

IN- Y. B-4291 has been ‘issued to the I 
undersigned to sell beer and wine at retail, I 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage! 
Control Law at 323 Columbia Str., Kings < 
County, New York State 

SANTO CORIGLIANO 
594 Henry St., Brooklyn, N. Y,

Bedford A^e 
187 Bedford^- 
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

JONASSTOKPS'
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncpy; 
Street stotis^ 
Brooklyn, N. Y..

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

STOKES
kampas Broadway 

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

JONAS
512 Marion St.,

Lytišką Ligonių 
Padaugėjimas

Būsiąs Tardomas Pašalpos 
Biurų Graftas

Per paskutinius 12 ^mėnesių 
į valdiškas miesto klinikas vel
tui gydytis atėjo 143,000 lytiš
komis ligomis sergančių žmo
nių, tai yra 80,000 daugiau, 
nekaip 1927-29 metais viduti
niai būdavo.

Sveikatos komisionierius Dr. į 
Wynne sako, kad miestinės 
klinįkos. taip užsigrūdę žmonė
mis, veltui jieškančiais medD 
kales pagelbos, kad negalima 
jų visų f nei vidutiniai ( aptar
nauti., Tai bedarbės sėkmė.
• j j • > -H—*----------------

Aukos Brooklyno Jaunuolių 
Lavinimosi Mokyklai 
’ ■ » t . ■„..i____

Pėf neapsižiūrėjimą 
nepaskelbta $6.50 auka 
kyklėlei nuo ALDLD 185-tos 
kuopos ir $1.00 aiika 'nuo L 
DSA 111-tos kuopos, šiuomi 
atitaisau tą praleidimą.

H. Kaunas, Ižd.

■’ ' f ’’’ ? t ‘ i i ) ‘ [<

all St Raštininkai 
ihnėjo Streiką
NEW YORK. — Per tn«m- 

pa streiką keli šimtai rąštL 
ninku,’tarnaujančių keturioms 
Wall Stryto Šėrų vertelgų fir
moms, laimėjo' pakėlimą algoš 
20 nuošimčių ir išgavo dviejų 
savaičių apmokamas >>v^kAč'L 
jas.

NEW YORK. — Sulig re- 
publikonų' skundų, Grand 
Džiūrė pradėjo neva kamanti
nėti graftą, kurį demokratų 
partija varo su pinigais, ku
rie skiriami bedarbiams šelpti. 

iMilionai dolerių išmokama ne 
tiem, kuriem būtinai reikia, 
bet tiem, kurie turį poliĮikię- . 
rius prietelius miesto valdžioj NESIGRABALIOK KITIEMS 
:bei demokratų kliubuose. APIE KIŠĘNIUS!

! Bet iš to tyrinėjimo- nieko -------- -
i neišeis ; t^ii tik repulįlikonų I CONEY ISLAND. — Už 
j pasmarkavimas prieš rinki-1 grabaliojimąsi žmonėms apie 
mus. šiaip jje išyien .su de-1 kišenius liko nuteistas 5 mė- 

jnesiams ir 20 dienų ikalėjiman 
i Harr/ Meyets, kuris jau pir- 
jmįau sėdėjo kalėjime už kiše- 
Įnių kraustymą. 1 i ' , ’•

BROOKLYN. — Tapo ištei- 
sintas Ernest Sena, kuriš—rr 
šovė savo patėvį. Posūnis aiš
kinosi nudėjęs patėvį todėl, 
kad jis žiauriai užpuolęs mo
tiną. ■ >

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. 11-602(1 has beėn isAued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control law at 7 Woodhull St., Kings Co
unty, New York State.

EUGĖNE HEFFRON
7 Woodhull St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-4168 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law nt' 104 Front St., Kings Co
unty, New York State

JOHN KARATZAS
104 Front St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-670 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 22 Atlantic Ave, Kings 
County, New York State.

> MORRIS RABINOWITZ
779 E. 45th St., Brooklyn, N, Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-1025 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at re
tail, under Seotion 76 of the Alcoholic Be- 
Control Law at 2487—-65th St, King County, 
New York State.

MORRIS KITZIS
2487—65th St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-7473 has been issued to the uder- 

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 

at 289 Oakland St.. Kings County, 
Neftv York State,

MAX GEVIRTZ
89 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS ‘ 

‘ ' (Undertaker) 1 
Vedu] šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
ifarsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
. BROOKLYN, N. Y.

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

.....................—. ........... į - ■ '■1 ■ ■

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ' ūmias ir chroniškai vyrų ,it* 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare »

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

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Likos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar- 
nšs Lijfos, Nervų 

jdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. . i - • ' į- )

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

0

D R. ZI N$
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. M.

xxxxxxxxxxxxxxxx
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

INC

J. GARŠVA
•. I j. / ■■ '.J . ' :

Graborius (Undertaker)

Padaužos Automobilistai
i Al L 1 .j ! MIRTYS—LAIDOTUVĖS

BROOKLYN, N. Y.—Pirma- ___ __
dienio naktį kokie t,ai niekšai Marė čižauskienė, 60 metų, 
automobilistai sužeidę paliko . 192 Ainslie St., mirė liepos 22 
ant • gatves devynių metų vai-1 
ką Em. Lazzarotte ir mirtinai 
suvažinėjo,/76 .metų senį 
Edwardsą, ir nupleškėjo 
v'ais keliais.

231 Bedford Avenue 

BROOĘLY^, N. Y.

Pranešame, kad mūsų kainoj yia 
žymiai nupigintos ant visko.

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

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
madias, 1Q33 metų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

MATHEW BALLAS
(B( ELfiUSKA S) 
G R A B O R I U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS:
' MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ. ŠALIU, IR IŠ ČIA 

PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LięONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIU VJETĄ, SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES
> KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

* ' MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

• 4-^
Buvo Dideli Karščiai- .f

NEW YORK. — Pirmadienį 
mieste pavėsyje buvo 96 laips
niai 1 karŠčip, Jo neišlaikyda
mi, mirė J£mes> Symslis, 1407 
Amsterdam * Ave., ir Harry 
Brown.

• Vincas -Simonaitis, 36 m. 
amž., mirė liepos 22 d. Kings 
County ligoninėj; pašarvbtas 
graboriaus Bielausko koply
čioj ; palaidotas liepos 25 d. 
Trejybės kapinėse. Laidoji
mo apeigomis rūpinasi grabo
rius Bielauskąs. j

Evergreen 7-8738 - Evergreen 7'1643

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
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 ’ 
namąms , , t
51 Meserole Street'
Brooklyn, -N. Y

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.




