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veikti, ir bangos jį sudaužė Į ^a> dar daugiau žu
dytų kovingus darbininkus
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nėtinka■ 
redakci-

Maskvoje mirė draugas P. S. 
Sorokin, vienas iš veiklių bol
ševikų ir sugabių darbuotojų. 
Jis veikė budavojime socialisti
nės tvarkos, ūkio tarybose ir 
tūlą laiką buvo prekybos atsto
vu čecho-Slovakijoje. Maskvoje 
po jo vadovyste išbudavota vi
sa eilė fabrikų valgyklų.

Lėšos 1914-1918 Metų 
Imperialistinio Karo

i

L

Sovietų Sąjungoje turtingiau
si aukso gaminimo laukai, tai 
Užbaikalijoje—Baleiskas- kom
binatas. Pusmetinį gaminimo 
planą tas kombinatas pravedė 
ant 158 nuošimčių. Raudonoji 
vėliava, toje darbo srityje, pa
silieka šio kombinato darbinin
kų tarpe.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIII, Dienraščio XV
................._..................................................... .............-  ■ ------------------------ -------------------------------- ---------------—.——

Washington. — Bus veda1 
ma kova prieš “slekerius”. 
Slekeriais dabar vadina 
tuos, kas trukdo! Roosevelto 
planų pravedimą.

KLAIPĖDOS GUBERNA- 
TŪROS BUHALTERIS

NUSKENDO
Liepos 11 d. Gubernatūros 

buhalteris Neulandas 2 vai., 
išeidamas iš tarnybos, keti
no 4 vai. grįžti. Tačiau nei 
tą pačią dieną, nei kitą Neu
landas į Gubernatūrą nęat- tyrinėjama (1), kaip sek- 
vyko. Pradėjus jo jieškoti, mingai atlikti augštai iški- 
buvo rasti jo drabužiai ant lūs skridimas, (2) saulės te- 
Akmenės upės kranto, kur, 
paprastai, Neulandas niau

kėjimas, nusileidimas ir ki
ti dangaus kūnai, (3) oras 

MOKSLINĖ EKSPEDICI- dydavosi., Po ilgų jieškojimų ir spindulių pajėga, (4) 
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KRISLAI
SSSR Orlaivininkai

Varsa vaje.
Turtai ant Novaja

Zemlia.
Daugiau SSSR Aukso.
Drg. Sorokin.
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS.

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

i 1 '

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

’ I * . * ’ • IDarbininkai Visą Šalių,
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o IŠlaimėsito 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugpjūčio (Aug.) 2, 1933

FAŠISTAI SUAREŠTAVO LIETUVOS 
“KOMUNISTUS”

BALTASIS TERORAS PRIEŠ DARBININ
KUS SIAUČIA KAPITALISTU ŠALYSE
Į Tris Mėnesius Laiko Buržuazija Nužudė 19,355 Darbinin

kus ir Daugybę Sužalojo bei Areštavo. Pilni Kalėjimai 
Kankinių. Darbininkų Kovos Auga

bar yra Tilžės policijos prie
žiūroj.

Vokiečių radio žiniomis, 
šis asmuo esąs Lietuvos ko
munistas Icikas Šmuelis( ki
tomis žiniomis Icikus Šulej- 
kas), kuris, esą, prieš penke
rius metus buvo nuteistas 
Lietuvos teismo už komunis- I 
tinį veikimą 8 metus kalėti, | 
bet po dvejų metų jam baus
mė buvusi dovanota

Tilžėje esą sukonfiskuota 
taip pat apie lį centnerio 
lietuviškų k o m u n i s t i nių 
spaudinių, kurių dalis tiktai 
prieš porą valandų buvę pa
imta iš spaustuvės.

Iki šiol vokiečių policija 
esą suareštavusi 12 Iciko 
Šmuelio bendrų.

(Nuo Red.) — Mes tikrai 
nežinome ar tie asmenys ko
munistai ar ne. Ši žinia pa-

Liepos 18-tą dieną iš Mas
kvos išskrido dviem orlaiviais 
dd. Turžanski ir Ingaunis. Pir
masis skrido per Vitebską, Vil
nių į Varšavą. Jis pirmas pa
siekė, nes jo trumpesnis kelias. 
Ingaunis skrido per Gomelį, 
Lvovą į Varšavą ir pribuvo 
valanda vėliau. Lenkijos orlai- 
vininkystės vedėjai, užsienio mi- 
nisteris ir kiti viršininkai pasi
tiko juos ant Varšavos karinio radio žiniomis, Tilžės polici- 
orlaivyno iauko. ! ja susekusi komunistų pro-

-------  | pagandinį veikimą, kuris

munistų partijos Berlyne ir 
kuris, pirmoj eilėj, buvęs 
nukreiptas prieš Lietuvą. 
Du Tilžėje suimtieji asme
nys prisipažinę, kad dau
giau kaip metai laiko yra 
palaikoma nuolatinė kurje
rių slapta tarnyba tarp Vo
kietijos ir Rusijos. Slaptie
ji kurjeriai važinėdavę šio
mis linijomis: Berlynas, Ka
raliaučius, Insterburgas,Eit
kūnai ir Karaliaučius, Šir
vintai, Stalupėnai, Šilėnai. 
Šie kurjeriai pavestą jiems 
medžiagą atgabendavę iki 
pat sienos. Tilžės policijai 
su Berlyno slaptosios polici
jos parama pasisekė nuro
dytą asmenį suimti. Jis da- imta iš klerikalų “Ryto.

Sovietų Sąjungos geologinė buvęs varomas Lietuvos ko- 
komisija po vadovyste dd. Kuk- 
lin ir Alferov pradėjo tyrinėti 
Novają Zemlią, šiauriniame 
vandenyne salas. Jų nurody
mu, ten yra daug turto, kaip 
tai vario, alumino ir žibalo. No
vaja Zemlia salos pusėtinai di
delės ir iki įsisteigimo Sovietų 
valdžios ten nieko nebuvo da
ryta.

šeštadienį, liepos 29 dieną, 
Brooklyne nuo gazo mirė vie
nas iš Prūseikos-Butkaus šulų, 
S. Garbačauskas. Kaip žinoma, 
S. G., kaip ir jo politiniai va
dai, mylėdavo patraukti svaigi
nančių gėrimų. Tūli pasakoja, 
kad ir iš vakaro jis gerai balia- 
vojęs. Jeigu tokis įvykis atsi
tiktų komunistų eilėse, būkite 
tikri, kad Prūseika-Butkus turė
tų daug medžiagos strymeriams 
ir editorialams. Ir visi jie bū
tų paremti svaigalais. Mat, kas 
kam rūpi, apie tai ir kalba.

Mano nuomone, draugai iš 
“Vilnies” neteisingai atsiliepė 
apie Trockį. Prisileisti, kad 
būk jis taisosi ir net tai, kad 
būk jis galėtų būti SSSR atsto
vu Jungtinėse Valstijose, tai 
yra klaida ir dar daugiau, kada 
Trockis blaškosi kaipo renega
tas po Europą, bijosi darbinin
kų, slaptai išlipa, ir dar dau
giau, kada jis ne tik nėra pa
vyzdingas, bet net visai nėra 
Sovietų Sąjungos piliečiu. Sta
tyti jį į SSSR kandidatus užsie
nio reikalais rūpintis bent ku
rioje šalyje, tai visai 
darbininkų dienraščio 
jai.

Swanson Reikalaus
Daugiau Ginkluotis

STAIGA MIRĖ
Staiga mirė Vaiguvos val

sčiaus (Šiaulių apskrj vir
šaitis Bytautas, apie JO mt.; 
amžiaus. Gydytojas > kons
tatavo, kad jis mirė nuo šir
dies paralyžiaus, mat, jis vi-, 
są laiką sirgo širdies liga. .

Čia suimtas Adomaitis, pas 
kurį rasta naminės degtinės 
ir kelios statinės brogos. 
Girtuokliai smerkia tą, kas, 
apskundė “bravoro” savi
ninką, o kiti džiaugiasi, kad 
suėmus , slaptosios ■ variką 
bent dalinai, sumažės įvairūs 
prasižengimai ir ištvirkavi
mas.

WASHINGTON. — Ka
ro laivyno sekretorius C. A. 
Swanson reikalaus sekančio 
kongreso, kad būtų budavo- 
jama dar 200 karo orlaivių 
del laivyno ir priimta 10,000 
jūreivių. Taipgi jis dar rei
kalaus, kad jau prie būda
vo j amų karo laivų būtų dar 
budavojama 37 nauji. Tai 
vis nauji prisirengimai prie 
karo.

Peiping.—Chang Kai-she- 
ko valdžia atsisako daugiau 
mokėti del generolo Feng 
Yu-hsiang, kuriam pirmiau 
mokėdavo po $30,000 kas 
mėnuo.

Buenos Aires. — Argen
tinoje per metus laiko paau
go ant 115,000 bedarbių 
skaičius. Dabar valdžia 
skelbia, kad yra 333,997 be
darbiai bet tikrenybėje yra 
daugiau. ‘ - •"i.u'

Tarptautinė Raudo noji 
Pagelba pateikė skaitlines 
buržuazijos teroro prieš 
darbininkus, atlikto bėgyje 
trijų mėnesių laiko 1933 me
tais. Sausio, vasario ir ko
bo mėnesiuose buržuazija 
nužudė 19,355 darbininkus. 
Per tą pat laiką sunkiai su
žeista 13,722, ne taip pavo
jingai sužalota 8,770 ir 42,- 
314 areštuota. Vien Vokie
tijoje kovo mėnesį areštavo 
16,000 darbininkų. Tokios 
tai kruvinos skaitlinės iš 
buržuazijos viešpatavimo!

Chinijoje per tuos tris 
mėnesius laiko 18,824 dar
bininkų užmušta, 10,864 pa
vojingai sužalota, 2,625 su
žeista ir 5,722 laikoma areš
tuotų. Japonijoj keturis 
darbininkus nužudė ir 2,372
areštavo. Graikijoje 6 nu- familijų bus išmesta laukan 
žudė ir 2,357 areštavo.’ Ru- Štai Roosevelto 
munijoje 145 nužudyta ir 
4,038 areštuota. Lenkijoj 20 
darbininkų nužudyta ir 
8,558 areštuota. Jungtinėse 
Valstijose penkis darbinin
kus nužudė, 7 pavojingai su
žeidė ir 1,008 areštavo. Vo
kietijoj tik į du mėnesius 50 
darbininkų nužudė. Ispani
joje 157 užmušta, 812 pa
vojingai sužeista ir 1,591
areštuota. Tik vienuolikoje p •• 17 I *
šalių buvo 65 bado streikai Į r rancijos Karo Laivy 
paskelbti per politinius ka
linius prieš nepakeliamas 
sąlygas. Tūkstančiai darbi
ninkų laukia buržuazijos 
teismų ir daugelis jų bus 
pasiųsta mirtin. Žiauriau
si kankinimai ir plakimai 
politinių kalinių viešpatau
ja kiekvienoje kapitalo šaly
je.

Viešpataujantis nedarbo 
kri'zis ir buržuazijos puoli
mas ant darbininkų aštrina 
klasių kovą už duoną ir gy
venimą. Buržuazija, turė
dama savo lankose armiją 
ir ' kitus ginklus, krušina 
darbininkų' judėjimą ir žu-

do kovotojus. Juk ir dabUV 
Pittsburgh apielinkėje kar
eiviai pastatyti prieš strei
kuojančius mainierius ir tik 
bėgyje vienos dienos aštuo
nis darbininkus sužeidė. Bet, 
nepaisant kiek buržuazija 
puls, kiek dar darbininkų 
kris kovoje, proletariatas 
nugalės buržuaziją.

Scrantone Parduos 5,- 
000 Mainieriy Namus

SCRANTON. — Republi- 
konų laikraštyje tilpo net 
penki puslapiai smulkaus 
rašto pranešimų, kur bus 
parduota 7-tą dieną rugpjū
čio 5,000 mainierių namų už 
taksas ir morgičius. 5,000

Svarba SSSR Oro (Lėk
tuvo ir Jo J Tyrinėjimu

UŽDARĖ “ŽEMAITI” ‘
Telšių karo komendanto 

įsakymu visamo karo sto
viui uždarytas Telšiuose lei
džiamas savaitraštis “že
maitis”.

MIRĖ LEIT. STUKAS
Aleksote, netoli universi

teto rūmų nukrito lėktuvas. 
Karo lakūnas, Įeit. Stukas 
per avariją buvo sunkiai su
žalotas. Stukas karo ligoni
nėj mirė.

MASKVA. — Po vadovy
ste Sovietų inžinieriaus Čar- 
tovskio išbudavotas lėk
tuvas skridimui į stratosfe
rą. Lėktuvas susideda iš 
dviejų dalių—baliono, kuris 
kils į orą ir, gondolos (kam
bario). Balionas turi 24,- 
900 kubiškų metrų įtalpos, o

, gondola—247 pėdas. Bus

New Orleans. — Louisia
na gubernatorius Allen pa
skelbė karo stovį. Bus ty
rinėjamos balsų vagystės, 
atliktos laike pereitų prezi
dentinių rinkimų.

Blue Point, L. I.—Panelė 
E. Ellison, kuri turėjo 47 
metus, nusižudė, puolus po 
traukiniu. Jau pirmiau vie
ną kartą ji bandė tą pada
ryti, bet’jai nepavyko.

f t f I

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos nariai 
jau gavo po dvi knygas už 1933 
metus. Knygos geros. Reikia, 
kad kiekvienas narys pasirūpin
tų sumokėti savo duokles. Taip
gi kiekvieno yra pareiga gauti 
naujų narių į organizaciją, nes j 
dabar įstojimo yra tik 10c nau
jam nariui.

JA Į PLATELIŲ MIL
ŽINKAPIUS

Kauno miesto muzėjaus 
direktorius prof. Volteris 
ruošia mokslinę ekspediciją 
į Platelių ir Įjungęs . vąls- 
čius, kur Rudaičių ir Jazdai- 
čių kaimuose, tyrinės (šįose 
vietosev esančiuš; > jnilžirika- 
pius. šiose vietose esą jau 
buvo rasta brangių senienų,.

NELAIMĖ KLAIPĖDOS 
VANDENS SKAUTAMS
Laivu .“Budys” plaukė į 

Liepoją skautai, Bet išplau
kiant iš Klaipėdos uosto, 
motoras prie molų nustojo

Vokietijos Fašistai Pa
leido Kriminalistus.
BERLYNAS. — Viši kri-’ 

jminalistai fašistai ią biznie
riai, kurie buvo nuteisti 
prieš sausio 30-tą dieną, ąr- 
ba prieš fašistų atėjimą prie 
galios, yra -paliposųpjami. 
Daugelis1 f^fštų,1 pašižymfe-’ 
ję t komunistų žudymu ’ ir 
taip • kovingų darbininkų, 
buvo nuteista kalėjimui, bet- 
dabar fašistai juos palei-

trauks paveikslus iš augšto, 
kas turės gelbėti padaryti 
teisingus žemlapius ir (5) 
tyrinės, kaip veikia augštis 
į metalą ir žmones? Ši. oro 
ekspedicija bus atlikta mok? 
sliniais’sumetimais, i Ji pra
sidės 17 ąr 18 rugpjūčib. 1 »

Kanton. — Kantono val
džia pasiuntė karo laivus 
prie tų salų, kurias užgrobė 
Francija, kad paimtų chi- 
nūs žvejus ir nuvežtų ant 
Paracel salos. Tas salas1 pa
lieka Francijos imperialis
tams. .

į molus. 3 skautai: Jesųke- 
vičius, Šidlauskas ir Amule- 
vičiūs nuskendo. Kitus 10 
žvejams pavyko išgelbėti.

LIKVIDAVO AŠARŲ 
BRAVORĄ < <

Skaizgiriai (Sintautų-, v.)

Paryžius. — 250 Franci
jos pereito karo veteranų 
išplaukė į Ameriką. Tai da
roma patriotiniais, sumeti
mais ir pakėlimui ūpo už ka
rą. .j "' : •

PARYŽIUS. -u Paverg
tojoj Afrikos kolonijoje Mo
rocco vis daugiau bruzda 
gyventojai prieš savo išnau
dotojus francūzus. Franciu 
jos imperialistai paskyrą 
ten gubernatorium genero
lą A. H. Pohsot, kuris bude? 
liškais . žygiais ’ atsižymėjo 

’Syrijoje. Tuom kartu 
Francijos imperialistai pra
veda Moroccoje naujus ke-? 
liųs,iikad sėkmingiau1 galėtų 
pristatyti armiją.. . ■ J.

rojus” ir 
“gerlaikis” sunkaus darbo 
mainieriams. Didelė didztū- 
ma namų savininkų yra be
darbiai mainieriai. Jie su
krovė anglies baronams im
liomis, kada dirbo, o dabar 
atims nuo jų ir jų šeimynų 
ir gyvenimo vietą, išmetant 
juos badui ir vargui į nas
rus. ' **•

Paryžius. — Francijos, 
valdžia nusprendė kiek su
mažinti muitus ant Ameri
kos įyežąmų taVįOrų, ųps. jie 
labai dideli'buvo.

/I 'P'iU 
. V '• > >1 »■ i i J V I / •

'• Maskva. — Inžinierius Ri
ddell, amerikietjs, buvo are
štuotas del abejones su jo 
pąsporto teisingumu. Vė
liau paleistas ir išskrido į 
Berlyną. . , J

Suareštavo M. Gandhi■ - ■ i ; : i

(BOMBAY, Indija. — M. 
Gandhi, jo pati, sekretoriąi 
ir 30 pasekėjų areštuota per 
Anglijos imperialistus. Jis 
rengėsi atlikti , tam tikrą 
maršrutą. Gandhi yra bur
žuazinis vadas, kuris neva 
kovoja už Indijos teises, bet 
šimtą- kartų jis daugiau ko
voja prieš komunistus, kurie 
tikrai, veda kovą už Indijos 
pasiliuosavimąi iš'po Angli? iviai puola* :su šautuvais ir 
jos imperialistų. •. vartoja ašarų bombas, prieš

PARYŽIUS. — Karo lai
vyno ministeris M. Leygues 
paskelbė, kad Francijos-ka- 

|ro laivynas yra pasiruošęs 
karui ir pilnai aprūpintas. 
Jis sako, kad torpediniai Jai- 
vai, naikintojai, submarinai, 
lengvi ir sunkūs kreizeriai, 
taipgi ir šarvuočiai prieša
kyje su “Dunkerque”, kuris 
yra greičiausias šarvuo- 

!- tis visame pasaulyje, ■ yra 
lygūs Anglijos, Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų karo lai
vams arba ir geresni. į .<

UNIONTOWN, Pa.—Mai- 
nierių stoikas pleęiasi, (ne
paisant r valdžios puolimų, 
Monongahela srityje dau
giau ' mainierių prisidėjo 
prie streikuojančių savo 
draugų. Moterys- ir vaikai' 
padeda pikietuoti. 18,000 
mainierių jau streikuoja.

Nacionalės gvardijos kar
eiviai puolė kovingas mai
nierių eiles ir apie dvyliką 
susirėmimų įvyko.* Karei-

kovojančius už duoną dar
bininkus. Aštuoni mainie- 
riai sužeisti. Generolas E. 
C. Shanon, Penn. Nacionalės 
Gvardijos komandierius, at
skrido orlaiviu ir ketina dar 
daugiau pašaukti kareivių, 
kad tik sulaužius mainierių 
streiką. Anglies baronai ir 
jų valdžia puola su didžiau
siu įnirtimu kovingus mai
nierius. Bet darbininkų pa
reiga laikytis kietai prieš 
išnaudotojų užpuolimą. So-^| 
lidar ūme ir vienybėje prole- • 
tariato jėga.

J /4
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EAI'ŠKA'S IŠ KANADOS

Komunistę Internacionalas ir 
Dportunistai-Renegatai

Visai atvirai ponas Prū
seika pasisakė, kaip jis žiūri

i į Komunistų Internacionalą. 
Savo “Gadynėje” (liepos 27 
d.) jisai šitaip užgieda:

Mes, opozicija, žiūrime,į Ko
minterną (Komunistų Interna
cionalą), kaipo revoliucinio 
veikimo instrumentą, kurio 
taktika ir keliai gali mainytis 
ir mainosi, 
mainančias 
specifiškų 
kievienoje 
Aišku, kad

1 1 {1 . u <
Komunistu Internačioha-

Londone 1903 metais įvyko rusų socialdemokratų par
tijos suvažiavimas. Jisai skilo į menševikus ir bolševi
kus. -Tai buvo trisdešimts metų tam atgal. Sovietų Są
jungoje šios svarbios Komunistų (Bolševikų) Partijos 
sukaktuvės buvo plačiai paminėtos spaudoje ir susirinki
muose. ; , .

Bolševizmas (komunizmas) gyvuoja. Menševizmas iš
sigimęs į atvirą kontr-revoliucinės buržuazijas įrankį. 
Virtęs paprastu kapitalizmo ramsčiu.

Rusų bolševikų partijos įsikūrimas 1903 metais buvo;
didžiausios istorinės svarbos įvykis. Tai vienatinė parti-' ias Prūseikai jau ne ręvo- 
ja, kuri vadovavo revoliucijai 1905 metais ir laimėjo re
voliuciją 1917 metais. Vienatinė partija, kuri iškėlė ir 
sėkmingai išlaikė raudoną vėliavą ant vieno šeštadalio 
pasaulio per virš penkioliką metų. Jos vadovybėje 160 
milionų darbininkų ir valstiečių sėkmingai būdavo ja nau
ją gyvenimą.

Dąr daugiau: Sovietų Sąjungos Komunistų (Bolševi
kų) ‘Partija, kuri gimė 1903 metais, buvo iniciatorius ir 
įsteigėjas Komunistų Internacionalo—tos pasaulinės va
dovybės visam proletariatui. Bolševikų partija davė 
pasaulio proletariatui Leniną ir Staliną, kaipo skaisčiau- 
sius-vadus ir mokytojus.

Mps, Amerikos lietuviai darbininkai, esame dalimi to 
galingo bolševistinio judėjimo, kuris jau virto ne
nugalima tarptautinė spėka ir kuriam lemta laimėti 
visą; pasaulį. Mes irgi maršuojame pirmyn po raudona 
bolševizmo vėliava, kurią Londone iškėlė Leninas ir kiti 
bolševizmo vadai ir kurią šiandien taip drąsiai neša Ko
munistų Internacionalas.

atsižiūrint j besi- 
sąlygas, atsižiūrint 
skirtingų sąlygų 
šalyje. Ar taip? 
taip.

tų partiją), .kuri yra inst
rumentas saujalės turčių.

Matote, ėmė tris metus, 
pakol oportunistas, Prūsei- 
ka išėjo ir atvirai pasisakė, 
kaip jis žiurėjo ir žiuri į pa
saulinę Komunistų Partiją.

Šeidemanai, Ebertai, Van- 
derveldės irgi žiūrėjo į Ant
rąjį Internacionalą tik'kai
po į savo “instrumentą.” In
ternacionalas buvo pavers
tas jų įrankiu apgaudinėti 
ir pardavinėti darbininkų 
klasę buržuazijai. O kuo-

tikinės druskos.”
Ar bereikia; bjauresnio’iš

niekinimo Komunistų, Inter
nacionalo? i Girdi, mes. ne
manome “rėplioti prieš' to
kius Angariečius!” Tar
tum kas Kominterne vers
tų ką nors prieš ką nors 
rėplioti! Tartum Komu
nistu Internacionalas butų 
baisiausios vergijos įstaiga, 
kurioj reikalaujama, kad jos 
nariai “rėpliotų ant kelių”. 
Neatsimename, kad’ kada 
nors aršiausi menševikai 
būtų šitaip 1 nachališkai ■ iš
niekinę Kominterną.

Komunistų , Internaciona

TORONTO. — šiuo tarpu

met 1914 metais išmušė pa- lag ng- jok^ įri<;vart03' 
nniilimin Irnunn 4-n 1A n <-» x ti x

NAUJOS STREIKU BANGOS AMERIKOJ

linėmis1 proletariate ■ štdbas, 
jau ne revoliucinis vadas, 
bet tik “instrumentas”. Ke- I I • 
no “instrumentas”,? Prūsei
kos, žinoma. O kadangi, jo 
supratimu, dabar tas “ins
trumentas” “sugedo”, tai 
Prūseika ir spjovė ant Ko
munistų I n t e r n a c ionalo. 
Prūseika ir kiti renegatai 
norėjo, kad Kominternas, 
kaipo “instrumentas”, klau
sytų jų ir jų ambicijoms 
tarnautų. Jis nieku būdu 
nesutiko, kad Kominternas 
jiems vadovautų, jiems nu-i 
rodymus ir instrukcijas
duotų. Jie nepripažino Ko-; 
minterno, kaipo revoliucinio 
vado. Ir kuomet Komunis-1

saulinis karas, tas pardavi- 
kiškų vadų instrumentas 
tapo panaudotas karo in
teresams. Ta baisi Ant
rojo Internacionalo , ir jo 
vadų istorija visiems gerai 
žinoma.

Komunistu Internaciona
las neina tuo keliu. Jis nie
kados nebuvo ir nebus 
jalės vadų įrankiu.

sali

j Toronto revoliuciniai darbinin
kai veda griežtą kovą už lais
vę žodžio ir susirinkimų. Kaip 
žinia, šičia vešp'atauja žiauri re
akcija : ,• draudžiama bet .koki 
darbininkų mitingai, bet kokios 
prakalbos, ‘bet koki susirinki
mai. Tas viskas atdara tiktai 
revoliucinio darbininkų judėji
mo priešininkams.

Pereitą trečiadienį pas To
ronto miesto’ majorą atsilankė 
Bedarbių Darbininkų Susivieni> 
jimo, Kanados Darbininkų Ap- TL 
sigynimo. Sąjungas ir Buvusių 
Kareivių; Sąjungos ątstovai pei-, 
kalanti susirinkimarps laisvės. 
Buvo išrodinėta, kad šitos' orga-! 

■ nlždcijos ypa žiahi’iai' pėrs'ekld-'i 
jafnos ir joms policija neprilci-’ 
idžia tutėti savo jokius masinius 

. 'mitingus atvirame ore, kuomet
tija. Niekas S,U nagaika buržuaziniai elementai 
nepriverčia prie jos priklau-! jiems pritaria tuo pilnai naudo 
syti. Pavyzdžiui, pats Prū- ’ Jasi- ,

i įstaiga. Jisai yra, liųosano- ' 
rių kovotojų pasaulinė par

V^Jkaripėj Rennsylvanij o j streikuoja apie dviddšiints 
L stūkilhnčių mainierių. Valstijos gubernatorius Pinchot 

pasfįintė nacionalę gvardiją “tvarkos palaikymui”—ap- 
s gyraįrmi skebų ir ^kompanijų nuosavybės. Tai irgi'dalis 
į RodėĮevelto “naujos dalybos.” Bet mainieriai nenusigąs

ta. ’’Jie masiniai veržiasi į pikietą ir išveda į streiką nau- 
j jas'jįįasyklas. Beveik visos streiko apimtos kasyklos pri- 

klattšo įvairioms plieno kompanijoms. Tad mainierių su- 
kiliiifias prieš anglies baronus yra taip pat sukilimas prieš 
plieno trustą ir galingas paskatinimas plieno darbinin
kams; stoti į kovą už geresnę būklę.

Sgflosios unijos United Mine Workers of Amerika ly
deriai nebegali sulaikyti streiko nuo plėtimosi. Jie net 
sveiliano gubernatoriaus Pinchoto pasiuntimą nacionalės 

r---Rvarmijos, įkalbėdami mainieriams, kad ta gvardija gins
V$;jpuo kompanijų mušeikų.
įnešimas iš liepos 31 dienos sako, kad mainieriai 

pra’djjo maršuoti į Bethlehem Steel kompanijos kasyklą, 
kadSfevesti jos mainierius į streiką. Gubernatorius Pin- 
chot'leiefonu pranešė unijos vadui reakcionieriui Feeney, 
kadĮ‘^san skubintus! mainieriams pastoti kelią ir sugrą- 
žint$. juos namo. Vadinasi, valdžia ir unijos lyderiai vei
kią JSSvien, kad pastoti streikui kelią.

r"‘ Bei mainieriai streikuoja. Maršuoja nuo kasyklos prie

Tį$p pat streikai plečiasi kitose pramonėse—audimo ir 
drabnų pramonėse ypatingai. Streikus gimdo sąlygos. 
Prjįįyvenimo išlaidos nepaprastai pakilo. Darbininkai

:los. Streikas auga!

t

“ ^fali galo su galu suvesti.. Jie pasiryžę kovoti. Ne- 
maįjįų streikų jau laimėta. Tas paakstina kitus, darbinin- 
kustįjįriebtis streiko priemonės prieš bosus. . Streiko ūpo 
vistu!yra. Dabai- turi stovėti ant kojų revoliucinės dar
bo «yiįij°s. Dabar visur klasiniai sąmoningiems darbinin
kam^ reikia griebtis už darbo ir organizuoti unijas.

ijjwtuviai darbininkai ir darbininkės privalo atlikti1 sa
vo pareigas dirbtuvėse ir kasyklose. Nelaukite, kad kas 
kitdS*ateitų ir jus suorganizuotų arba išvestų į streiką. 
PasJfcalbėkit dirbtuvėje bei kasykloj su savo pažįstamais 
darĮ^pinkais apie uniją ir apie streiką. Sukurkitfe veiki- 
mo įfcpmitetą. Imkitės už darbo. Sušaukite darbininkų 
sustttnkimą. Pastatykite bosams reikalavimus ir stoki
te į«$ovą. Juo smarkiau veiksite, tuo greičiau laimėsite.

Vienas lietuvis darbininkas, veikdamas sąmoningai, ga
li ®i tuo degtuku, kuris sukurs streiko gaisrą visoj 
dirtyįvėje. Dar kartą: draugai ir draugės, nelaukite įsa- 
kyrttO bei paraginimų iš viršaus. Veikite ten, kur dir- 
batg

hfflbū tinai iš sykio tuoj aus iškelti klausimas prisidėji
mo ©įrie Darbo Unijų Vienybės Lygos. Reikia veikti pa
gal feąmas sąlygas. Galima ant vietos organizuotis į 
ncprl?«ąusdmą uniją, jeigu matote,’kad darbininkai dar 
nėra prirengti prie tikrai revoliucinės unijos.

■ 0<

Apverkia Vadų Likimą
Iš tos Prūseikos pažiur 

išplaukia jo nusistatymas 
link buvusių Komunistų In
ternacionalo vadų—Zinovje
vo ir Bucharino, ir net Troc
kio. Jis gailias ašaras lie- 

Įja. “Jei autoritetų griovi- 
i mas virsta sistema, tai nut- 

. • 1 :; ; I rūksta pasitikėjimas”,; šau-
tu ’Internacionalas ’ bandė ’p^šeil<a. -

ir pono Prūseikos autori- 
h . , t H • .tetasį tapo nuverstas! ?lįandė jiemsž įrodyti, Ikad- J' j .1 į ; U • . U 
iu' taktiRa ir keliai vra klai- ’ v adinasį - kadangi tapo

juos pašaukti prie tvarkos, 
bandė pataisyti jų liniją,

os

seika 'spjovė ant Kominter- 
no ir atsidūrė už jo sietui. 
Ar už tai kas nors nagaika 
jam kaili išvanojo? Ne, ne
išvanojo. Tai kam tas bjau
rus tauškimas apie “rėplio
jimą”?

Prūseikos tikslas aiškus: 
Jis per savo šlamštą pasi
ryžęs niekinti pasaulinę ko
munistų partiją, žeminti 
jos įtaką lietuvių darbinin
kų akyse, idant buržuazijai 
butų lengviau kovoti prieš 
darbininkus, idant fašis- 

•i

tams Iputų lengviau terori
zuoti ir žudyti komunis
tus—Komunistu Interhacio- 

. ■ I . !c

nalo narius.
i

ląvimus, o be to, sekantį rude
nį, prisiartinus miestavų virši
ninkų rinkimams, jie privalo 
paduoti savo balsus už darbinin
kų išstatytus’ kandidatus.

Prieš ! užbaigsiant šitam kal
bėtojui, pasigirdo prisiartinan
čių motorcikelių garsai ir pa
sirodė dūmų > debesys, kurie 
smigo į parke esančiųjų akis. 
Tai būrys ginkulotų palicmanų 
atguja ’ vaikyti minią. Bet iš 
minios kilo balsai: “Draugai, 
nebėgiokite; stovėkite vietose; 
susiglauskite minion...”

Ypatingas tai buvo vaizdas. , 
Iš visų pusių minią supo mo- t. 
torcikliniai policmanai, leidžią 
debesys ašarinių gazų, kalbėto
jas tęsia savo karštą prakalbą, 
o iš minios krūtinių veržiasi 
pa^niea’kiautis balsas i policma- 
nam, tvarkos ardytojam. > 

žiauriai, nepaisydami nei mo- 
arba'^erlJ nel, vaikų, kurių buvo ne- 

• mažas skaičius, policmanai ver
žėsi minion, nepaisydami, kas 
paklius po jų motorcikeliais.

i Pagaliaus iš toliau pasima
tė atvykstant būrys raitelių, 
; kurie nuo seniau pasižymėjo sa- 
ivo žiaurumu, nekartą, sakoma; " 

U yra sužeidę darbininkų. Tuo
met, pagaliaus, minia pasidavė, 
ėmė sklaidytis. Praėjo apie pu
sė valandos, iki ji buvo išsklai
dyta. Didžiuma jos suvyta į

jų taktiRa ir keliai yra klai
dingi, jie sukilo. Na, ir nuverstas autoritetas Zi- 
kaip gi “instrumentas” mo- n°vjeyo* ir ■ Bucharino, tai 
.kilis “instrumento” įbosą! Prūseika ^-skelbia, kad ne- 
Kur tū matei, kad skripka begali,fiuti jokio palitikėji- 
mokintų bei komandavotų jmo Pa^iii Kominternu. O 
muzikantą! Prūseikai Ko-*mesv> sakome;, Kaip^ tik 
minternas tik skripka. Prū
seika didesnis už Kominter
ną!

ĮVAIRŪS DALYKAI

Kas gi Yra Kominternas?
Komunistų I n ternaciona- 

las yra pasauline komunistų 
partija! Jisai susideda iš 
penkių dešimtų šešių tauti
nių sekcijų, tai yra, iš- 56 
Komunistų Partijų. Jisai 
laiko pasaulinis kongre
sus, kurių tarimai privalo
mi visoms Komunistų Par
tijoms ir visiems tų partijų 
nariams. Kongresai išren
ka Pildomąjį Komitetą iš 
atstovų nuo visų Komunistų 
Partijų. Šitas , 'Komitetas 
veikia tarpe kongresų. Ko
miteto tariųiąįjr patvarky
mai yra privalonii visoms 
.partijoms aiyvį^iemš jų na
riams. Nė yieųą partiją nė
ra didesnė ,už visą Interna
cionalą. Nė vienas? parti
jos narys -Herą didesnis už 
Internacionalą. Netgi ir 
toks baisiai didelis žmogus 
kaipo Prūseika negali būti 
didesnis už pasaulinę Ko
munistų Partiją!

Komunistų ‘Internaciona
las ’ nebuvo, nėra ir negali 
būti instrumentas (įrankis) 
nė vienos jo sekcijos (atski
ros Komunistų Partijos), 
nė vieno vado, nė vieno na
rio.

Prūseika .žiuri į Komiter^ 
hą taip, kaip į Taihmąny 
Hall (New Yorko demokra-

. O 
sakome; Kaip tik 

priešingai,- šitas tų dviejų 
vadų autoriteto “nuverti
mas” kaip tik ir parodo, 
kad Kominternas nebuvo 
Zinovjevo bei. Bucharino 
įrankis bei instrumentas. 
Jie buvo Komintėrno prie
šakyje tik tol, kol pildė jo 
norus, valią, liniją ir tari
mus. Kaip greitai jie ban
dė eiti kitu Relių, taip grei
tai buvo galas jų autorite
tui! Tai argumentas ne už 
Prūseiką, bet prieš Prūsei- 
ką ir už Kominterną. Tas 
aiškiai parodo^ kad Komin
terne nėra dirvos vystytis 
Šeidemanams ir Vandervel- 
dėms.

Išklausęs jų pareiškimo, ma
joras Stewartas pasakė, kad, 
girdi, jums susirinkimų ir žo-1 
džio laisvės negalima duoti, ka-! 
dangi kada tai įvyko masinis 1 
mitingas Queen’s Parke, kur 
tuo pačiu sykiu, buvęs kažin ko
kis paminklas apdaužytas. Gir
di, jūs nesilaikote įstatymų. Ma
jorui buvo išaiškinta, kad su : _ . _. . . , , .....i Queen gatves pusę,tuo nieko bendro neturėjo kai-1 e _ ...
bamos organizacijos, nes pamin-1 šičia susidarė būriai jaunų 
klus gali apdraskyti arba pa- .darbininkų žygiavo šaligatviais, 
žeist bile elementas, už ką dar I dainuodami "Internacionalą." 
bininkų organizacijos'neima at- Dalls « nuvy.ko I kit« vletiI lr 

ten bandė laikyti masinį mitin-

Deriionstracijoj matėsi daug 
lietuvių darbininkų. Gerai, kad 
jie supranta svarbą tos kovos, 
kurią taip nenuilstamai veda 
revoliucinis proletariatas. Po 
demonstracijai teko kalbėtis su 
tūlais (iš dalyvių; visi buvo su 
pakilusiu ūpu. Vi§i' pasižadėjo 
ant toliau uoliau dalyvauti ko
vose prieš reakciją, už kasdie
ninius savo reikalus.

Pirmu kavtu man tenka da
lyvauti Kanados darbininkų de
monstracijoj. Turiu pripažinti, 
kad tūlais atžvilgiais ši demon
stracija buvo geresnė už J. V. 
tos rūšies demonstracijas.

žinios Apie Dariu-Gir^ną
Liepos 27 dieną vietiniai ry

tiniai laikraščiai pranešė žinią, 
kad Dariaus-Girėno orlaivį Vo
kietijos naziai (fašistai) sušau
dė. Bet apie dešimtą valandą 
atneša laiškanešys “Laisvę”, kur 
tuo pačiu klausimu telpa daug 
platesnė žinia! Tas parodo,, 
kad mūsų dienraštis, išeidamas 
Brooklyne, svarbias žinias pa
duoda anksčiau, negu vietinė 
buržuazinė kasdieninė spauda. 
Draugai pasakoja, kad labai 
dažnai jiems pasitaiko “Laisvė
je” skaityti svarbias žinias pir
miau, negu vietiniuose dienraš
čiuose. Tai įdomus ir geras da
lykas!

sąkomybės.
Neužbaigus darbininkų orga

nizacijų atstovybei pareikšti sa- 
vo reikalavimus, kaip jie buvo 
prievarta išvesti iš miesto ro-

Su tuo, žinoma, dalykas neuž- 
sibaigė. > i : ,

Tą pačią dieną, vakare, mi
nios žrųonių , pradėjo rinktis į 
Trinity parkii, kuris randasi 
darbininkais 'apgyventu ošę

1 kvartaluose. Būrėsi jos aplink 
■ bolės1 lošimo aikštelę, kur boli- 
ninkai baigė savo žaismę. Vos 
tik bolininkai 'užbaigė savo žai
smę, kaip štai atsistoja Bedar
bių Susivienijimo atstovas, d. 
Houston, ir praneša, kad čia bus 
atlaikytas masinis darbininkų 
mitingas, kuriame bus išduota 
raportas iš to, ką delegacija gir
dėjo pas majorą. Iš visų Par
ko kraštų žmonės skubinosi ar
tyn kalbėtojo ir greitu laiku mi
nia išaugo į kokius 6-8 tūkstan
čius entuziastiškų klausytojų 
(tūli sako, kad buvo daugiau 
kaip 10,000).

Perstatomas kalbėti d. Col
lins, eks-kareivių Sąjungos at
stovas. Tai stipraus balso, dra
matiškos iškalbos oratorius, ku
rio žodžiai garsiai aidėjo per vi
są minią. Jis kalbėjo, kaipo bu
vęs imperijos armijos kareivis. 
Išrodinėjo, kad, kuomet jis bu
vo imamas į kariuomenę ir ko
vojo karo fronte, ’ jam 'ir ki
tiem buvo sakyta, kad jis kovo
ja už laisvę žodžio: visiem, už 
demokratiją, už plačiąsias lais
ves. O šiandien, sako kalbėto
jas, jūs matote, kokią laisvę 
buržuazija duodą darbininkams. 

. Kiekvienas jo ryškesmis pareis- 
bįivo tamsi ir įtikėjus į viso- kimas 'buvo ' palydi^aš ’ didelės 
kiūs prietarus, jog.kilo bai- minios plojimais ir už^yrimais.' 
sios riaūšėš ir laikinai ge- Policija prie to -buvo nepri-

Alaska
Pussalis tarpe Kanados ir 

Sibiro. Alaska turi 1,518,700 
ketvirtainių kilometrų. Alaska 
prigulėjo Rusijai, bet caras 
pardavė ją Jungtinėms Valsti
joms 1867 metais už -14,320;- 
000 rublių. Gi kraštas turtin
gas, ir Jungtinių Valstijų im
perialistai tik 1925 
Alaskos pasidarė 
000 dolerių pelno.

metais iš 
123,000,-

Amija
Amija tai didelė 

kąrtaiš turi iki 18 pėdų ilgio 
ir gyyęną nesūriame vandeny
je. ši žuvis susisuka specia
li lizdą tarpe žolių ir ten de
da kiaušinėlius (ikrus), iš ku
rių atsiranda mažyčiai žuvy-, 
čįai.

(Pagal Sovietų Enciklopedi
ją)

žuvis; ji

R. M. i

Pirmas Chinų Geležinke
lis.—Buvo pabudavotas 1876 
metais tjarpe( Shangpajaus ir 
Wu-šung. Bet < įgūdis, jt ąįp

Oportunisto Pasityčiojimas 
iš Komintėrno

' j \ ■ •' ' 'i • Į į
Gerąį išniekinęs draugą 

Angariętį,, Prūsėįka pridu
ria; “pę jvienarp' Ąngariečiui 
prįklaųM monopolija Jbjau- 
rių pričtnonių^ Tbkių meis
terių .'fra daugiau. Skan- 
dajija ne tik maži žmonės, 
bet ir dideli.” ..

Supraskite, Prūseika kal
ba apie Komunistų Interna
cionalą. Jam ne tik d. An- 
garietis “sandalija”, bet vi
sas, .^Komunistų Internacio
nalas! ' Taip, - “skandalija”,' 
prieš oportunistus ir rene
gatus !

“Štai kodėl”, i 
seika, “Komunistinė Opo-|j^įĮą, bažnyčią ir krautu 
žibi ja visiškai Įnemąno r;ėp4 j 
lioti prieš tokius Angarie-i

šibs riaūšėš' ir laikinai ge
ležinkelis tūbėjo būt ? nllim- siręngusi, netikėtai užklupta, to- 
t$s. Khip dar nelabai senai' j;, . , . . , .Lietuvoje, taip tuomet Chi- 
niįjoje tamsūs žmonės tikė
davo, jog traukinį veža vel
nio spėka: ? . v J t j

Keistas Miestas. — Kana
dos vakariniame > pakrašty
je Į ant milžiniškos pervažos 

______ 1. : J J'if’SXt.'i' . '■ i ii.
vardu “Town of 'Nowhere.” 

■ Jisai kilnojasi iš vietos į vie- 
šaukia Prū-|tą. Turi kelias gątves, mo-

del ji nepajėgė minią išvaikyti. 
Keli policmanai $aą ir ten ban
dė sklaidyti, bet be pasekmių. 
Minios ujimas policmanus 'nu
stūmė šalin' ir prakalbos vėl se
kė. Perstatyta kitas kalbėto
jas, kuris plačiai dėstė, ką To
ronto darbininkai turi daryti, 
kad iškovojus laisvę susirinki
mams ir žodžiui. Jis, žinoma, 
pabrėžtinai nurodė, jog darbP

yęą pabudavotas miestelis ninikai privalo griežtai ir neat-
laidžiai kovoti; jie turi orga
nizuotis į darbininkų klasės rei
kalus ginančias organizacijas; 
jie privalo vieningai ir nepa-

Kantono Valdžia Atskilo nuo 
Chinijos

SHANGHAI. — Kantono, 
valdžia oficialiai paskelbė, 
kad ji daugiau nieko bendy- 
ro neturi su Chang Kai-she- 
ko valdžia. .Kantone jau 
nuo. senai susidarė grupė 
generolų ir sutvėrė savo val
džia yra po Anglijos impe- 
lį Chinijos. Kantono val
džia yra. po Aanglijos impe
rialistų įtaka, tuom kart ka
da Chang Kai-shekas minta 
iš Amerikos kapitalistų. Su 
pardayingų agentų pagelba 
kapitalistai valdo Chinijos 
teritorijas.

^liaujančiai vienyti visokių pa-

D. M. š.
kraipų .darbininkus Į bendrą 
frontą už elementarinius reika-

Viena. — Austrijos val
džia turi įrodymų, kad Vo
kietijos fašistai siunčia Au
stin j on savo agentus ir 
nuo j a sukilimą. »

pla-
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Sovietų Sąjungos 
Maisto Klausimas

Pramonės Atsiekimai ’• 
Didžiausi 1

Tačiaus didžiausi Sovie-
DRG. ŠUKIO LAIŠKAS iš SO V. SĄJUNGOS

Leningradas, liepos 11, 1933. kunigaikščiai pilnus kampus 
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.Kapitalistinė Spauda Meluoja apie Badą Darbininką Tėvy
nėje; Maisto Klausimas Išrišamas; Laipsniškai Visi Sun
kumai bus Nugalėti; Buožių Sabotažas Sunaikintas; Vals
tiečių Kolektyvai ir Sovietų Ūkiai Aprūpins Maistu Šalį

Iš trukumų Sovietų Są- labai daug atsiliepė į mais- 
jungoj, kuriuos dar nespė- to klausimą.
ta išgyvendinti, vienas, vei-j Bet kas blogo? Juk revo- 
į^iausia rimčiausias, tai yra .. Hucija negalima įvykinti 
mitybos klausimas. Dabar-’ §vejnu^u būdu. Tačiaus 
tiniu laiku apie tai kalba į revoliucija jau dabar neša
daug ir buržuazinė spauda. 
Ypač lietuvių buržuazinė 
spauda padarė išvadas, kad 
dabartiniu laiku “Sovietų 
Sąjungoje net milionai mir
šta badu.” Rimčiau klausi
mą gvildena W. H. Cham
berlin, “Current History” 
žurnale.

Šitas rašytojas sako, kad 
maisto klausimas dabar yra 
rimtesnis, striukesnis, negu 
kad jisai buvo 1928 metais. 
Perskaitęs tokias išvadas 
darbininkas, net urėdamas 
tikresnių nurodymų, gali 
pasakyti: “Kas iš to Penk
mečio, jei dalykai nei kiek 
nepagerėjo?” Tačiaus taip 
nėra. Sovietų Sąjungą rei
kia spręsti ne padalinus į 
dalis, bet visą — visus jos 
atsiekimus. Jei taip svars
tysime, tai matysime, kad ir 
maisto srityje Sovietų Są
junga toli pasistūmė pir
myn. •

Svarstant jos mai s to 
klausimą, reikia pasakyti, 
kad Sovietų Sąjunga su 
Penkių Metų Planu perėjo 
iš agrarinės padėties į pra- į nepritaria Sovietų valdžiai, 
moninę. Sovietų Sąjunga iš- valstiečiai yra neišrišta 
budavojo daug fabrikų ir dilema. Jie mano, kad jų 
čielus miestus pastatė. Kas pasilaikymas atskirai nuo 
reiškia, jog padidėjo pramo-1 ko]ektyvų yra tik laikinas 
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naudą visiem darbininkam 
—ji neša naudą, gerovę, vie 
ton mažo skaičiaus, turtuo
lių, visai visuomenei. Tuos 
sabotažus, tą kenkimą ir ne
patyrimą darbininkai labai
greitai išgyvendins naudai Penkmečio pradžios, 
visų darbininkų. Vieton 
menkų, kuineliu dirbamų, | 
“šniūrinių” farmų, sutver-j 
ta traktorių, didžiulis ūkis.

Philadelphijos draugų ir 
draugių yra pareiga eiti per 
namus platinti įžangos tikie- 
tus ir garsinti patį pikniką. 
Turi stengtis organizacijų na
riai ir simpatikai padėti su
organizuoti nė tik 6 busus, 
bet jei bus galima, tai ir dau
giau. žmonėms bus paranku 
važiuoti, įsėdus iš vienos vie
tos už 45c. į abi puses. Jei 
miesto dalių draugai pasidar
buos, tai bus galima įtraukti 
ir atveži daug žmonių. Yra 
parėję didelių garsinimų, kor
tų, plakatų lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Philadelphijos “L.” komisi
ja ir visų darbininkiškų orga
nizacijų nariai yra šaukiami į 
susirinkimą 3-čią dieną rug- 

i pjūčio, 995 N. 5th St., 8 vai. 
vakare. Draugės ir draugai, 
susirinkite skaitlingai. Šiame 
susirinkime turės raportuoti 

(įžangos tikietų, pardavinėtojai.

pilnas šėpas turėjo visokių ; 
daiktų prisikrovę; atliekama 
dalis iš jų ir parduodama.

Kiek čia palocių visokio didu
mo ir brangenybių juose pri
krauta? Lietuvių kliube, 104 

i Volodarskovo per., kelių kamba
rių sienos ir lubos išpuoštos, 
gipso figūromis—kvietkomis ir 
paauksuotos tikru auksu. Bran
gūs, aliejiniai paveikslai ant lu
bų išpiešti. Grindys iš kauka- 
zinio riešučio ir Ceilono maho
gany parkietai padaryti. Tą 
namą, rodosi, caras Aleksandra 
Pirmasis savo meilužei buvo pa-

“Laisvės” redakcija. 
Brangus Draugai:

Laivu važiuojant labai puikų 
Į lies gaminimas, kuris buvo ' orą turėjome, todėl ir mėginau 
I nupuolęs iki 158,000 tonų į parašyti savo atsiminimus iš 
'dieną, pakilo iki 200,000 į mūsų organizacijų veikimo ir 
’dieną; geležies ir plieno ga-istoriją sklokos atsiradimo ir 
'minimas pereita rudenį bu- i pasiunčiau jums. (Draugo šu- 
I vo apie 10 ir. 12 tūkstančių :1"0 straipsnį VAteisveikinant su 
. tonų-siais metais pasiekė; kais„ gavk)me h. p,,ie pirmos 
20,000 tonų į dienų. Kitos progos atspausdinsime “Laisvė- 
pramonės, kaip tai, agrikulf je”. Tai labai įdomus ir svar- 
tūros mašineriją, automobi-1 bus istorinis straipsnis.—Red.) 
liai padidėjo apie 50 nuoš. i Leningradan pribuvome lie-. 
palyginant SU pereitų rne- ; pos 6 d. apie pirmą valandą po ' budavojęs, paskiau jos vaikai- 
tų vasara. Transportacija ! pietų. Pasitiko mus su “Inter- i kunigaikščiai ten gyveno.
( vagonų krovimas ir per- Į, 
vežimas) šių metų gegužės j pasv( 
mėnesį pasiekė iki 53,000 
I dieną. Skaitoma, kad tai 
didžiausias pakilimas nuo

; paduotos pradžioj birželio . 
mėnesio, rodo ve ką: Ang-1

Leningradan pribuvome lie-

sobore
Dabar

Pilna viso-

Kolektyvizacijos Procesas 
Tebeeina

Apie 15,500,000 farme-

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

randasi. .Vieni kandeliabrai gal tint įžangos tikietus ir išanks- 
šimtus tūkstančių rublių kadais to atsiteiskit už juos.
kaštavo, dabar elektros šviesos 
suvestos, o tie kandeliabrai ka
bo tik del gražumo.

Buvome Trojyckam 
(Trejybės katedroje). 
bedievių -muzėjus. 
kių brangių daiktų.

. Fabrikai dirba, ūžia, pilna 
spėka. Jieškoma darbininkų į 
ukes, nespėjama daržai apravėt, 
šienas nupjauti. Dirbtuvių 
darbininkai o r ga n i z uo j a m a
šventadieniais važiuoti dirbti. 
Buvau vienos dirbtuves—Beko- 
noj fabriko komunistų branduo
lio posėdyje. Tarpe kitų dirb
tuvės reikalų, svarstyta, kad va
žiuoti ir kolchozus daržus ravėti

• šventadieniais.
Tai tiek šį kartą. Kaip ap

sistosime, daugiau parašysiu.
Draugiškai,

J. Šukys.

Da-
! bar lietuvių, lenkų ir’vokiečių

„ darbininkų kliubai, knygynai

Transportacija !-pietų. Pasitiko .mus su 
! nacionalu”, pionierių dainomis, 
pasveikinimui prakalbomis ir 

'šokiais. Priėmimo 
tęsėsi apie valandą

I laiko, paskiau išleido .pasažie-1 
rius į puikiai įrengtą salę. Salė 
pįlna sfahjHj’ kėdžių, vienoj pu
sėj kas nori'►užkąsti, ar išsiger
ti, o antroj pusėj salės stalai 
minkštos kėdės sėdėti ir pilna 
visur informacinės literatūros. 
Kur kas mieste yra, mokyklos, 
muzėjai, sodai ir įvairios istori
nės vietos—ir Sovietų atvirutės, 
ir įvairūs albumai. Tuoj šalę 
Torgsino krautuvė, kur visokie 
carų ir kunigaikščių daiktai 
parduodama, ir gana pigiomis 
kainomis. Carienės ir dukters 
ant ledo čiužinėjimui aprėdalai 
iš šiaurinių pempių—gagarų pū
ko padaryti. Carienės buduaro 
karpetos tikrai persiškos, šilku 
išsiuvinėtos, parsiduoda už 2,- 

•000 aukso rublių, žinoma, pa
tys gražiausi daiktai, kurie ir 
muzėjams tinka, muzėjuose su
krauta. Bet juk tokie carai,

"LAISVĖS” PIKNIKAS PHILADELPHIJOJE

Kitos pramonės, kaip tai: 
cementas, chemikalai, gu
mas, gelžkelių reikmenys 
pakilo apie 40 nuoš. Pasau
liniai skaitant, tai Sovietų 
Sąjunga dabartiniu laiku 
jau pakilo pramonėj 218 

! nuoš., kuomet kapitalistinės

Atsišaukimas j Kolonijų ir Vietinius Draugus
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rių šeimynų (apie 60 nuo- šalys nusmuko 67 nuoš. Tos 
šimčių) jau gyvena kolek- skaitlinės reiškia, kad ’So- 
tyviuos tikiuos. Sykiu su, vietų Sąjunga labai smar- 
valstijos farmom, jau kolek-, kįaį žengia pirmyn visose 
tyviai apdirbama 80 nuo. į srjtyse. 
dirbamos žemės. Veikia virš ; 
2,000 traktorių stočių. Juo-j 
se veikia taip pat apie 150,- 
000 traktorių.

Vienok dar ne visas ūkis 
yra kolektyvizuotas. Tas ne- 
kolektyvis ūkis, nors ir ma
žas nuošimtis, visgi reiškia 
daug. Kas jie yra, tie ne- 
kolektyvizuoti ūkiai? 
yra daugiausiai tie, kurie

Dar galima paminėti ir 
tai, kad Sovietų Sąjunga 
daug sau reikalingų daly
kų turi eksportuoti (par
duoti kitoms šalims) tik to
dėl, kad galėtų kitas, reika
lingesnes, pramones buda- 
voti.

t;p Platus Kultūrinis Darbas 
° .7 ' ■ ! '< 1 I , ■ v > . ' . 1 ( >

Taip jiat Jįoyįętų Sąjun
ga varo didelį kultūrinį dar 
bą. Jos mažamečiai ir se
neliai geriau prižiūrimi, ne
gu kapitalistinėse šalyse. 
Darbininkų vakacijos, dar-

nės proletariato skaičius. —jie turi mokėti kontribu- kQ dienos trumpumas ir 
Vadinasi, čia pareikalauta cijas valdžiai. Vadinasi, ši- daugeliu kitų dalykų jie yra 
daug augiau maisto, negu, įa dalis valstiečių yra dar; pažengę toliaus, negu kapi- 
pirmiaus reikėjo. Miestų bu-; j 
davojimas, pramonės plėti- dažnai rašoma, kad šie vaisiai 
mas, miestų gyventojų skai- tiečjaj tiksliai sabotažuoja,, 
eiaus padidėjimas—tai di-' tiksliai nesėja laukus, kad1 
dėsnis maisto reikalavimas. ‘ pakenkus socializme buda- 

vojimui. Šį pavasarį priva-.
» —...Mite 

buvo. Buožes, Sovietų {>rię- 
šai, yra įėję ir į kolektyvus. 
Dažnai jiems pasiseka sabo
tažas pravesti ir kolekty
vuose.

Visos šios priežastys, tas, 
revoliucinis perversmas ir 
kenkia Sovietų Sąjungos 
maisto pagaminimui. Ta
čiaus tas pereinamasis peri
odas yra tik laikinas. Jam 
praėjus pasibaigs visi So- ____________
vietų Sąjungos darbininkų1 
vargai. Jie turės kolektyyį SKRYBĖLININKAI dalinai 
ūkį ir pramonę. Tai nebus j LA,MeJo STRE,K* 
naudai mažos saujalės, bet 
visų, kurie dirba.

Buožės Vedė Sabotažą
Pagaliaus, tuo pačiu lai

ku ėjo lauko ūkio kolektyvi
zacija. Čia reikia pergy
venti visi neprityrimai, vi
sos klaidos, kuriant social
istinį ūkį. Svarbiausia, tai 
revoliucijos p e r v e r smas. 
Juk tie buožės, kurie kenkė 
ir dar tebekenkia plėtimui 
žemės ūkio, kurie geidžia, 
kad Sovietų kolektyviam 
ūkiui nesisektų,—daug blė- 
dies padarė. Tas jų sabo
tažas, be abejonės, daug 
sumažino maisto daugį.

Taš pats rašytojas kon
statuoja, kad 1929-30 me
lais buožės - valstiečiai pa
skelbė visuotiną gyvulių mu 
Šimą. Jie išnaikino daugy
bę kiaulių, karvių, avių ir 
kitų gyvulių. O gyvuliai
per vieną sezoną negalima j

seno svieto palaikai. Labai talistinese šalyse darbinin-

Suėmus visa tai, reikia 
pasakyti, kad Sovietų Są
junga didvyriškai kovoja 
prieš seną pasaulį. Jos dar-1 1 • • 1 J *vl.—::: :: 1S-I 
tvermė todėl, kad jie *žino, j 
jog jų tie gyvenimo truku-;

; mai, yra tik laikinai. Atei
tis jų šviesi.' i

Tos zaunos, kurias lei- į 
1 džia kapitalistinė spauda ir j 
visokios rūšies renegatai,— j 
yra tik vėju paremtos. Jo
kio bado, nepaisant, kad | 
yra trukumų,—Sovietų Są- 

. jungoje nėra.

Šiemetinis “Laisves
, kas priklausys nuo koloni jų 
organizacijų narių ir “L.” sim- 
patikų pasidarbavimo; jis bus 
pasekmingas sulig draugių ir 
draugų pasidarbavimo, parda
vinėjant įžangos tikietus iškal- 
no.

Iš Reading© draugai prane
šė jau turį nusamdę busą. 
Eastono draugai jau turi nu
samdę du busus. Philadel- 
phiečiai užsakė 6 busus ir juos 
prirengia iškalno. Camden, N. 
J., ALDLD 133 kp. organizuo
ja busą. Ką daro Burlingto- 
nas, N. J.; Riverside, N. J. 
Chesteris ir Baltimore?

Atsiminkit, draugai, kad 
šiemet iš tolimų kolonijų bus

pikui- jdaug busų suorganizuota. At- SKAITYK LAISVEvažiuos 5-ki chorai iš toli
mesnių kolonijų; atvažiuosi IR KITIEMS UŽRAŠYK 
beisbolninkų lošėjai iš Readin-1___ ___ ____
go, kurie turės lošti su Phila- Į 
delphijos jaunuoliais. h-------------------------------------

Jaunuolių lošėjų atvyks ir iš i ! 
Brooklyno-New Yorko. Bus I 
po porą ristikų ir kumštiniu- i I 
kų. Programa bus geriausia, j ; 
Prie to, Philadelphijos orga- | ; 
nizacijos skyrė tris dideles do- i ■ 
vanas prie įžangos tikietų, ku- : 
rių turi organizacijų 
kitų miestų.

Iš kitų kolonijų 
organizuokite busus, 
ir važiuokite 
traukiniais.

nariai ir

draugai, 
. mašinas 

ekskursiniais 
Stengkitės išpla-

PHILADELPHIA, PA. '

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave.

Taipgi pas jj galima gauti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvys.

Visas New Jersey ir New Yorkas
DALYVAUS PIKNIKE!

Nedalioje, 6-t| Diena RugpiuĖiū-Augusf, 1933
Jei tą dieną lytų, tai piknikas atsibus Liutvino Svetainėje, 69 So. Park St, Elizabeth, N. J.

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

-'M

Elizabetho Bangos Choras Dainuos, vadovaujamas V. Žuko

NEW YORK. — 2,000 skry
bėlių darbininkų dalinai lai
mėjo streiką; tapo pridėta po 
15 centų nuo tuzino darbo ka- 
valkų.

Pavasarinės Sėjos 
Pasisekimai i

šiais metais jau daug iš- 
I gyventa to sabotažo. Iki ge- 
I gūžės 15 dienai buvo užsė
ta 53,075,000 hektarų (tai 
yra apie 133,000,000 akrų). 
Pereitais metais tuo patim 
laiku buvo užsėta net 
000,000 hektaitą žemės 
žiau.

Gyvulių auginimas

išauklėti.
Tačiaus už tai 

ja nušlavė buožes-turtuo- 
lius valstiečius. Susikūrė 
kolektyvų-kolchozų ūkis, ku 
ris priklauso visiems vals
tiečių ms darbininkams. Tas 
perversmas, negalima tikė
tis, kad būtų galėjęs įvykti pat kyla. Dar kelis metus, 
be nuoskaudų, be kančių, tai Sovietų Sąjunga turės 
Šitas perversmas taip pat visko, ko jai reikia.

revoliuci-

io,-
ma-

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvams proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
' viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

Bus Brooklyno Aidas, kurį dabar mokina V. Žukas. Bus Elizabetho Bangos Choras ir kiti.
DRAUGAI! šis piknikas turi būt masinis. Pereitas šio Apskričio piknikas buvo skaitlingas ir gra

žus; šis turi būt dar sėkmingesnių.
GRIEŠ GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS IR BUS SPORTIŠKŲ ŽAISLŲ

KELRODIS: iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelžkelj ir eiti iki North 
Ave., pasisukti į dešinę vieną bloką ik’ Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, i dešinę iki Brookside Hospital ir čia bus Di
vision Ave.; čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Park. Su automobiliais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią ir va
žiuoti iki Garwood Station.



HAMTRAMCK, MICH.

kias mylias iki pirmai kryžkeliai ir

mylią, iki antro kryžkelio, kuris pri-

M. Žald.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(.180-182) I ketvirtadienį) yra šaukiamas “Lais-

>

r-

jis stengiasi 
vienybę be

sisukite į dešinę ir važiuokite pen- (Aug.), 8 vai. vakare, M. Adomonio 
kias mylias iki pirmai kryžkeliai n kambariuose, 93 Steamboat Ttcl. 
pasisukite į kairę; važiuokite vieną Draugės ir draugai malonėkite vLl 
mylią iki antro kryžkelio, kuris pri- skaitįingai susirinkti, h 
eina pdc^ bažnyčios ir pasukite po gej(]u išgirsti delegato

Radasta 
(179-180)

Sekr. V. A.
(179-181)

Kas nori, gali maudy- 
gera muzika galėsite pasi-

LAWRENCE, MASS.
Prieškarinis Piknikas 

rugpjūčio—Aug. bus išvažiavi- 
ant Decouwer’s farmos, Hamp-

PA.
į pikniką, 
Baltimore,

ją paremti. Kviečia visus 
APLA 51 Kp. Komitetas.

(180-182)

Kviečia Komitetas.
(179-182)

kairei. Trečia farma po kairei—bus 
piknikas..

tai ] 
(August).

išvažiavimą, rugpjūčio—Aug. 12 ir 
13 dienomis, ant Dambrausko far
mos, bus gera muzika, skanių už
kandžių ir gėrimų.

KELRODIS: Važiuokite į žiemius 
Van Dyke keliu iki W 59. Čia pa-

nizacija turėtų atmušti 
kaus tikslus, kur 
ardyti darbininkų 
voj prieš badą.

PHILADELPHIA, PA.
. Svarbus Susirinkimas

Trečią dieną rugpjūčio (ateinantį

PLYMOUTH, PA;
LDSA 53-čios ; kuopos susi&nkiinas 

atsibus petnyčibs vakare, rugpjūčio 
4 d., 7 vai. vakare, pas drg. Dzer- 
vienę, 418 Palmer St., Plymouth, Pa. 
Visos narės atsilankykite.

M. O. R.

St., Philadelphia, Pa.
• (179-181)

gijos pilnais mariais.
pi šios organizacijos labas, neužmirš
kite atsilankyti.

tiesiai 
ten rasite išvažiavimo vietą.

J

f

I

<
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Ketvirtas Puslapis Trečįad., Rugpjūčio 2, 1938

BORIS PILNIAK Iš Veikalo “Amerikos Įspūdžiai”

OK.VISKAS GERAI
MENŠEVIKU BENDRAS FRONTAS

. Metų Planui ir norėtų dirbti Sovietų Sąjun
goj. Įdėdama savo paveikslą, pažymėjo 
savo augštumą, svarumą, plaukų ir akių 
spalvą, jos riešo mierą ir įvairius kitus da
lykus.

Visi kontraktoriai derasi del tikros ak
torių mieros ir judžių “žvaigždės” kainos. 
Bile pakilimas vogoje yra pamatas per
traukti , panaikinti sutartį.. Judžiuose pa
garsėję aktoriai turi vesti “dievotą” ir 
“dorą” gyvenimą. Taip tikrai ir yra!. Aš 
pažinau aktorką — pagarsėjusią judžių 
žvaigždę. Jinai samdo privatinį gydytoją, 
kuris jai maistą nustato, prižiūri. Ji bu
vo maitinama, mazgojama, braukoma su- 
lyg daktaro receptu. Šita aktorka buvo 
pana iš multi-milionierių.

Vladimir Ivanovich Nemirovich - Dan
chenko, pagarsėjęs Maskvos Meno Teatro 
direktorius, buvo kviestas kartą dirbti į 
Hollywood tokiu pat būdu, kaip Eisenstein 
ir aš. Jisai pasiūlė diriguoti istorinį vei
kalą, paremtą Pugačevo sukilimu—sukili
mas Rusijos valstiečių Volgoje prieš Rusi
jos imperiją. Nemirovich-Danchenko buvo 
pareikalautas įteikti veikalo peržvalgą (tu
rinį). Turinys buvo direktorių užgirtas 
tik su vienu mažu pataisymu. Jiems ne
patiko pabaiga—Pugačevo pabaiga peržiau-

(Tąsa)
Aš buvau priverstas slapstytis apie dienų 
laiko, kad išvengti to žandų daužymo pa
garsėjimo. Jei būti atviram, tai aš laimė
jau šiame parengime labai daug. Valsti
jose kaip kad Texas, Arizona, kur žmonės 
nebuvo susipažinę su mano raštais, nežino
jo nei apie tai, kad yra tokia šalis, kaip So
vietų Sąjunga—aš aiškinau, kad buvau to
kiame pokilyj. Ir visi njane suprato.

Tą dieną prieš mano išvažiavimą į Cali- 
forniją, aš turėjau netikėtą progą susitikti 
su ponu Z—Amerikos bilionierium. Tiks
liai aš paslepiu jo pavardę su minėta rai
de, bet jisai stovi taip augštai, kaip Rocke- 
felleris ir Morganas. Jisai yra vienas iš 
10 Amerikos pirmaeilių bilionierių. Kuo
met žmogus imi atydon, kad Amerika fi
nansiniai komanduoja kapitalistinį pasau
lį, tai šitas žmogus, kuris yra vienas iš tos 
dešimties bilionierių, yra bagotesnis ir jė- 
gesnis už Anglijos karalių arba Franci jos 
prezidentą. Tas žmogus buvo senas, sau
sas ir nelabai stiprus. Aš kalbėjau su juo 
apie kelionę j Californiją,—sakiau, kad iš
važiuoju sekančią dieną ir sustosiu vienai 
dienai Chicagoje.

Paprastai, suminėjimas Chicagos privedė 
prie minėjimo Al Capone vardo,—to Chica- ri. Vieton tragiškos pabaigos, jie sumanė, į 
gos požeminio karaliaus. Aš begėdingai kad jisai susitiktų su Katarina Didžiąją ir i 
sumaniau, kad norėčiau pasimatyti su Al vienas su kitu pultų į meilę—ir OK. Apsi-i ...... .......
Capone. Ir ponas Z., asmuo, kuris.galin- veda! Aš nežinau, kiek teisingas šitas epi-|kįna todėl, kad 
gesnis, negu Anglijos karalius, man pa-: 
reiškė:

Butkus ir Pruseika sugialvo-kad jis sako, sudaryti 
jo sudaryti menševikų bendrą 
frontą, būtent, sudarant ats
tovybę nuo visų sriovių po ly
gų skaičių. 'Apie tai jau buvo 
rašyta “Laisvėje.”

Bet kam jiems reikalingas 
toks bendras frontas? Kokis 
jų tikslas? Juk Butkaus ir 
Pruseikos “susaidė” buvo at
stovaujama bendro fronto kon
ferencijoj, net ir Į komitetą 
įeina. Tai kam reikalingas 
antras bendras frontas?

štai del ko jiems reikalingas 
naujas frontas. Butkaus ir 
Pruseikos susaidė negalėjo su
ardyti darbininkų sušauktą 
bendro fronto konferenciją. O 
kuomet jie to negalėjo atsiek
ti, negalėjo atskelti darbinin
kų vienybės, jie tuomi negalė
jo pasitarnauti savo ponams, 
kuriuos jie atstovauja, negalė
jo pasitarnauti išnaudotojų 
klasei, fašistams. Tai nors da
bar bando atitaisyti savo klai
dą.

Ar reikalingas jiems ben
dras frontas gynimui darbi
ninkų klasės reikalų? Ne. Jei 
jiems būtų svarbu ginti dar
bininkų klasės reikalai, kovoti 
prieš badą, prieš algų kapoji
mą, prieš imperialistinį karą, 
tai menševikai Butkus, Prusei
ka ne tik kovotų už pirmiaus 
sušauktą bendrą frontą ir ne
drįstų išeiti prieš tai. Bet da- 

jbar no tik per savo gazietą 
I priešingai kalba, o ir atviro
je prakalbose niekina sudary- 
|tą darbininkų vienybę. Ir nie- 

1 ne menše
vikas Pruseika vadovauja, o 
vadovauja patys darbininkai. 
Mat, jis žino gerai, kad kur 
darbininkai vadovauja, ten jię 
kovoja už savo klasės reika-

WILKES BARRE, PA.
APLA 51. kuopa rengia puiku pik

niką, kuris i htsibus 6 d. rugpjūčio, 
tarpe dviejų' tiltų linkui Plymouth, 
Pa. Prasidės 11 vai. ryte ir tęsis 
iki vėlai vakare. Bus gera orkestrą, 
skanių valgių ir gėrimų, ši orga
nizacija yra pašalpos ligoje ir po 
mirties, tad. kiekvienas darbininkas 
turi

—Aš galiu del tamstos paskirti pasima
tymą.

I

Ponas Z. paspaude guzikėlj, tuoj aus at
ėjo jo nuolaidus sekretorius, tarsi, supran
tąs poną Z. visai be žodžių. Už pusės va
landos bei pasirodė sekretorius ir pranešė, 

— nes jisai telefonavo į Chicagą, kad Capone 
pirmadienį yra užimtas su miesto majoro 
rinkimais. Todėl jisai tą dieną negali pri
imti Pilniaką. Bet jei Pilniakas norėtų ki
tą dieną pasimatyti, tai su mielu noru jisai 
bus jo pasitikime.

,Aš nemačiau Al Capone. Bet su tuo bur
žujum pasikalbėjimas yra reiškesnis, negu 
pasimatymas su pačiu Al. Capone. Bandi
tas negali mane priimti, nes jisai yra už
imtas rinkimais ir tikras bilionierius vei
kia, kaipo perkalbėto jas tarpe manęs ir po
žeminio pasaulio!...

As gavau pakvietimo telegramą dirbti 
Hollywoode del M. G. M. kompanijos—ant 
10 savaičių kontrakto (sutarties).
V Draugas man paaiškino:

—Kad tamsta būtum ką parašęs del Fox 
arba Paramount? Tai kompanija geriau 
tau mokėtų visai nieko nedirbant, negu 
leistų rašyti Fox’o judžiams.

Aš pribuvau į Hollywood.
Didesnė Hollywood dalis yra apgyventa 

dviejų kategorijų žmonių—moterų ir vyrų, 
retai gražių ir ūpo pagautų. Ateities, da- 

\ bartinės ir būsimų judžių žvaigždžių mies
tas. Aš mačiau jas visas.

Studijoj, kuriai aš buvau samdytas, kar
tą mačįau direktorių, rūkantį. cigarą ir in- j

----- — —-----,---- ------ -------—
zodas,—man apie tai pasakyta Hollywoode. 
Bet aš galiu liudyti, kad tai charakterizuo
ja Hollywoodo tradicijas.

Judžių industrija—su savo stebuklais, 
banditais, Emelijan Pugačevas, arkliškais pus, ir išdavystėms ten vietos 
ir tropiškais kraštais, su senovės liekano- j nėra. .

- - j Butkus ir Pruseika gerai ži-
| no, kad darbininkų klasė verž
te veržiasi iš po reakcionierių, 
socialfašistų vadovybės, į ko
vą prieš badą, prieš algų ka
pojimą, ir tie darbininkai vie
nijasi po revoliucine vėliava 
prieš bendrą priešą—kapita
lizmą.

Butkaus tikslas yra, kaip

į mis, dabartiniu puritonizmu, daugybe bez-! 
džionių ir Rusijos baltagvardiečiais—suei-! 
na į vieną žodį-4-“judžiai”. Hollywood—ju-- 
džiai—yra trečia industrija Amerikoj. Pro
duktai šios industrijos—yra menas. Me
nas—sutvertas smegenimis. Menas—talen
to sutvertas. Prekė šios industrijos yra ta
lentuoti smegenys. Amerikos industrija 
yra nustatyta išlaikymui kompeticijos. Au
dimo pramonė gamina daug audeklo. For
das gamina daug automobilių. Judžiai (ci
nema) yra trečia didelė pramonė.

Tarpe kitų reikalingų daiktų yra reika
lingi ir rašytojai. Jie duoda temas, suokal
bius. Kuomet aš pribuvau į Hollywood, įar 
jie manęs klausė, ar aš norėsiu turėti raš
tinę. Nesuprasdamas dalyko, pasakiau— 
ne! Man buvo įsakyta, kad visi mano su
manymai turi būt perduota peržiūrėjimui 
ir uždėjimui OK.

—OK.—aš atsakiau, dar vis mislydamas, 
kam reikalinga rašytojams tie ofisai — 
raštinės.

Užpakalyje filmų lauko aš pamačiau il
gą eilę vieno augšto namų—daugiau paro- 
danęių kareivines, barakus. Viduj šių ba
rakų yra ilga lobe ir iš jos eina maži kam
barėliai, daugiam panašūs savo didumu į 
kalėjimo kameras. Kiekviena kamaraitė 
turėjo po dvi kėdės, telefoną,■ stalelį ir ra
šomą mašinėlę,-t-tai 'viskas. Šitie kamba
rėliai yra rašytojų ofisai (raštinės) i Šiuo- 

-, Tj t :{ -- t < • * J se. kal^ji^ųuosę-raštinėse sėdi nuo 9 ryto iki
tensyviai tyrinėjant tūkstančius pąvčikslųiū valandai vakaro žmonės, kurie nieko ne- 

dirba,—jie, susidėję kojas ant stalo arba 
ant kėdės, sėdi per dieną. Kai kada šie 
žmojiės sueina į krūvą ir kalbasi, kartais 
geria degtinę. Šie žmonės, pastatę kojas 
augštyn, yra rašytojai. Rašytojai, kurie 
uždirba mažiau kaip 250 dol. į savaitę,— 
turi sėdėti šiose “raštinėse”. Rašytojai, 
kurie pelno iki 1,000 dol. į savaitę,—rašti
nėse pasirodo tik retkarčiais. Rašytojai, 
kurie pelno daugiau 1,000 dol. į savaitę,— 
visai nepasirodo šiose rastinėse. Tikrai, tai 
pati firma nepageidauja, kad jie čia pasi
rodytų. Šie barakai (raštinės), kokius už
laiko veik kieviena didesnė judžių firma, 
talpina apie 150 rašytojų brolijos narių.

(Daugiau bus)

albumuose, kurijose buvo taip vadinami 
“extra” aktorių, užsiregistravusių studijo
se, paveikslai. Jie buvo jau bandę savo 
“laimę” arba einanti prie “laimės”. Di
rektorius dėjo į šalį kai kuriuos paveikslus, 
kad juos turėjus po ranka, atėjus reikalui. 
Jei laimė, tai jie gali būt pašaukti savaitei 
arba dviem,—tuomet šie “numeriai” gau
na po 5 dol. į dieną. Aš mačiau tą visą. •

Taip pat aš mačiau Hollywood© pagarsė
jusias^ vaigždes, kurios pelno po 5,000 
dol. į savaitę. Laikraščio “Moscow News”, 
kuris išeina Maskvoje, redaktorius kartą 
gavo laišką iš Hollywood judžių aktorkos. 
Jinai rašė, kad Amerikos judžių industrijoj 
yra krizis, kad jinai simpatizuoja Penkių

sriovių 
bendrą frontą,” ale ne tam, 
kad ginti darbininkų' ■ klasės 
reikalus, bet tam, kad ati
traukti darbininkus nuo vieny
bės.

Kuomet darbininkai, daro 
bendrą frontą kovai prieš ba
dą, tai buržuazijai reikalingas 
bendras frontas kovai prieš 
darbininkus, didesniam jų iš* 
naudojimui. Butkus ir jo visi 
kolegos: Grigaitis, Vitaitis ir 
kt. gerai žino, kad jeigu jie 
šauktų darbininkus į bendrą 
frontą ir rinktų atstovybę nuo 
narių skaičiaus, tuomet nėra 
užtikrinimo, kad jie galės va
dovauti, kad jie galės nuvesti 
darbininkus buržuazijos nau
dai. Štai kodėl jiems reika
lingas lygus skaičius nuo srio
vių, o nė nuo narių.

Prie to, reikia paklausti 
menševikų Butkaus ir Prusei- 
kos: jei jums taip svarbūs 
darbininkų klasės reikalai, tai 
kiek jūs darbininkų , apgynėte 
nuo bado ir pagelbėjote jiems 
iškovoti pašalpą? Kiek be
darbių apgynėte nuo išmetimo 
iš namų ? Atsakymas j tai 
bus zero. O kiek jionai But
kau ir Pruseika bent kur strei
kuojantiems darbininkams pa- 
gelbėjote laimėti streiką? At
sakymas bus: kur tik įlindote, 
ten 100 nuoš. prisidėjote prie 
sulaužymo darbininkų streiko; 
pagelbėjote fabrikantams lai
mėti streiką (Paterson ir kt.)

Ar tad neaiškus tikslas But
kaus ir Pruseikos “sriovių ben
dro fronto?”

Kiekviena darbininkų orga- j žiuokite Yonkers Ave., ]
But- ' skersai trekių, pasukite po

vės pikniko komisijos ir visų darbi
ninkiški! organizacijų susirinkmas. 
Draugai ir draugės šiame susirifiki- 
me bus raportuota kiek kuri orga-1 
nizacija ir nariai pardavė įžangos 
tikieuj. 'ey. parduotus tikietus tu
rės sugrąžinti pinigus. Yra parėję 
plakatai ir garsinimų didelės kor
tos. Bus raportuota apie busų or
ganizavimą. Bus daug svarbių rei
kalų pakelta delei “Laisvės” pikni
ko. Visų organizacijų nariai ir visi 
“Laisvės” simpatikai susirinkite 8 
vai. vakare., 995 N. 5th St. Phila.

“L.” Pikn. Kom. Voldyba.
(179-181)

6 
mas 
stead St., Methuen, Mass. Kviečiame 
darbininkus iš visos apielinkės atsi
lankyti į šį pikniką ir paremti tą 
svarbų prieškarinį darbą. Parkas 
bus atdaras nuo 11 valandos ryto. 
Bedarbiai kurie neturite iš ko už
simokėti kelionės lėšų, ateikite 285 
Elm St., tai nuvežšime veltui. Tre
kai važiuos nuo H vai. ryto iki 1- 
mai vai. po pietų. L. K. Biuras. »

BAYONNE, N. J.
Tarptautinis piknikas, kurį rengia 

LAU Kliubas ir ALDLD 16 kp., 
taipgi Rusai ir Ukrainai Jersey City, 
įvyks nedėlioję, August 6 d. įžanga 
vai. ryte,lcmfetaočmfwetaoshretaosh 
35c. Bušai išeis nuo LAU Kliubo, 10 
W. 22 St., Bayonne, 10 vai. ryte. 
Ant busų nuvažiuoti ir parvažiuoti 
kaina 50c. Taigi, draugai ir draugės, 

..nepamirškite šios progos, nes pas- 
(180-182) Rūtinis piknikas šią vasarą, o vieta 

labai puiki, 
tis; po 

Laisvės Choras rengia draugišką j šokti.

GREAT NECK, N- Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi- Ą 

rinkimas* įvyks 3 dieną rugpjūčio
> 

kambariuose, 93 Steamboat Rd.
visi 

skaitlingai susirinkti, nes bus žin-
> iš Amatų 

Unijos konferencijos raportas. Priepj^ 
(180-181) bus dalinama antra knyga šių 

metų laidos. Kurie draugai neužsi- 
YONKERS, N. Y. j mokėjote už šiuos metus, pasisteng- 

Am. Liet. Darb. Literatūros Drau- ’ kite užsimokėti ir būkite šios drau
gijos 172 kuopa rengia pirmą links- ; gijos pilnais mariais. Todėl, kam rū
mą išvažiavimą, kuris įvyks 6 d. ] 
'rugpjūčio (August), ant tunelio kite 
Aqueduct, pradžia 10 vai. ryte. Vie- i 
tos ir apielinkės lietuvius kviečiame I 
dalyvauti šiame darbininkiškame pa- , 
rengime. Nes šis yra pirmutinis Į 
lietuvių parengimas šioje vietoje, tad j 
nepraleiskite puikios 
smagiai prisišoksite 
amerikoniškų šokių. 
RENGĖJAI.

Jei tą dieną lytų, 
j įvyktų 13 d. rugpjūčio 
'KELRODIS: Iš kitur

ROCHESTER, N. Y.
.... i Rochesterio Bedarbių Taryba dar- 

progos. Visi ; Į)Uojasį pagirtinai; kožno ketverge 
lietuviškų ir | vakare laiko prakalbas po atvira 
Kviečia visus . rnėlyne. Ateinantį ketvergą, rugpj.

i (Aug.) 3 d., 8 vai. vakare laikys 
piknikas prakalbas ant O'Brien St., kampas 

Joseph Ave. šį krtą bus kalbėtojai; 
atvažiavę va- ap)L1 jaunuoliai: Edmond Miller ir 
, pervažiavę j Mike Costa. Lietuviam darbininkam 

patartina dalyvauti skaitlingi tuose 
mitinguose.

PHILADELPHIA,
Masiniai važiuokime 

kuris įvyks 6 rugpjūčio 
Md. Iš Philadelphijos busas važiuos; 
keliones į abi pusi $2.25. Tame pa- 

;čiame buse važiuos mūsų mylimi 
muzikantai ir drūtasis Bagočius. Tu
rėsime gražios muzikos visu keliu. 
Del plotesnių infoimiacijų kreipkitės 
į drg.; J. S. Rainį, 110 W. Thomp
son

LENGVAI PRIEINAMA 
PROGA

Pajieškau partnerio į pelningą 
real beer biznį. Gražus daržas, po 
lapuotais medžiais stalai, kur pa
tarnaujama užkandžiai geru alum. 
Greit reikalingas pusininkas, priim
siu užhgtfha lengvą įnešimą tą, ku
ris greit atsišauks. Turiu du biz
niu tai vienam sunku apsidirbti. 
Kreipkitės po No. 131 North 4th 
St., Brooklyn, N. Y. Antras biz
nis po No. 148 Grattan St., Brook
lyn, N. Y.

(176-181)

SPAUDOS PIKNIKAI
PRAŠOME VISŲ DARBININKŲ JUDĖJIMO RĖMĖJŲ ĮSITĖMYTI ŽEMIAU PADUOTUS PA

RENGIMUS IR DALYVAUTI JUOSE.

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August, 1933
OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, WORCESTER, MASS

DAINUOS VISI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS ANTRO APSKRIČIO CHORAI 
Lenktynes plaukime Proletmeno Sąjungos Antro Apskričio narių su Labor Sports Union nariais 
A. BIMBA LAISVĖS REDAKTORIUS IR VIENAS Iš JAUNUOLIŲ SAKYS PRAKALBAS

BUS RODOMA GARSUS SOVIETU JUDIS ‘POTEMKIN’

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August, 1933

Taipgi Bus Brooklyn, N. Y. Aido Choras

VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA
Visas Wilkes’Bąire’is ■ ir daugelis iš Serantono dalyvaus šiame piknike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE 

Wilkes-Barre’io Aido Choras',-Vadovaujamas N. Valinčiūtės, dainuos šiame piknike.
dainuos vadovaujant drg. V. Žukui.

Apart viršuj minėtų chorų ir

Shenandoah Lyros Choras su Naujom Dainom Dalyvauja Programoje
1 Tai bus trijų chorų kontestas. Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja

Kalbės Johnnie Orman, “Laisvės” angly skyriaus redaktorius ir P. Buknys, “Laisvės” Administratorius 
^d°L^.s.a^aunuoiiųUtym^1^as’ Brooklyno Šaukia Scranton Lošti Baseball
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Nejaugi Visi Dirba Waterbury, Conn.? Turi “Laisvę” už Organą

Kalnius.

Daugiau Nori Koloniją

žinia >

By:
Ass’t. Treasurer

Atsiliepimas j Jaunus 
Darbininkus.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

62 Dayton Street
80 Kelly St. 

susirinkimus kiek*

i , £
tiktai tyčiojasi.

Turime kovoti už naują tvar

Nei 
nei pjauna, o didžiau- 
apuodus prisikrauna.” 

darbininkai, turime per 
pradaryti tuos aruodus,

Trečiad., Rugpjūčio 2, 1933 Penktas Puslapis

Kapitalistų spauda būbnija, 
kad Waterburio dirbtuvės la-„ 
bai “bizi”, ir vokuoja, kad be
darbių čia jau nėra. Tai pe
rėjau per kokius dešimt dirb
tuvių ofisų ir vartų, ir net šiur
puliai per mane pereina, kai 
pamatau tokias žmonių bedar
bių minias. Prie žėdnos dirb
tuvės šimtai ir tūstančiai žmo
nių laukia darbo; kiti net be 
kepurių prašosi, ir eitų dirbti ! 
už mažiausią kainą, kad tik 
gautų darbo; o polleistas stovi 
prje kiekvienos dirbtuvės var
tų, apsiginklavęs nuo kojų iki 
aukščiau galvos, ir neleidžia vi
sai nei į ofisą.

Tai tau ir Roosevelto “ger- 
laikis”. Kitokios išeities nėra, 
kaip mes darbin. privalome 
skubiai organizuotis, ba jeigu 
mes nebūsime organizuotais, 
tai -turėsime badu mirti.

naujos, kapitalistinės baudžia
vos laikus.

Bet mes turime eiti pirmyn, 
ir mes savo tikslo atsieksime 
ir kapitalizmą Į dulkes sudau
žysime, ir pasaulis turės dar
bininkiškai susitvarkyti.

O kaip dabar yra, tai kapi
talistai tik lėbauja, šampanuo
se maudosi, o darbininkai pra
kaituoja ir savo paskutines jė
gas aukoja tiems nutukusiems 
balvonams, kurie iš vargdienių

morgičininkai atima. Tad ir 
stojasi klausimas: gyventi, ar 
mirti, ar kovoti prieš bado 
šmėklą? Jis neturi nei namų, 
ąei\ darbo, nei maisto, o dar 
senatvė. Tik nutukęs kapita
listas iš jo pasinaudojo.

Prieš tokią padėtį, prieš ba
dą reikia visiems kovoti. Ir 
šiuom aš ypač kreipiuosi į 

j jaunuolių ausis. Jaunoji kar- , . ,
!ta turi stoti su senesniais į k«- klu' tokla lygybe- kad 
kovos eiles už darbininkų rei-1 
kalus. Jaunime, suprask, kad 
tavęs laukia tokia pat ateitis, 
jeigu 
savo

reikalų ąptarti.1 Oi padidinimui 
kudpos narių skaičiaus, pasi
rūpinkime ,atsivesti visos nors 
po vieną naują narę.

O. Š. Girnienė.
Išvažiavimas

ALDLD 20 kuopa rengia iš
važiavimą, kuris įvyks sekma
dienį, 6 d. rugpj., ant Kolišie- 
nės. ūkio. Pradžia 12 vai. 
dieną. Bus visų bendrai pie
tūs už 25 centus ypatai. Visi 
esate kviečiami, kuriems tik

laikas ir aplinkybės pavelys.'goję 10 metų, šiom paskalom Brainriin Adresai ’Kurios 
Norintieji dalyvauti, užsire- padarysime galą su» pradžia . <<r . n * n

gistruokite ir užsimokėkite 25 gruodžio ųnėn., kuomet gausi- 
centus pas rengimo komisijos me nuošimčius.
narius: M. žvirblienę, J. Ke- 
reilį, E. Vitaitienę, P. Mikala
jūną ir O. Girnienę.

Bus gera muzika, prie ku
rios, skaniai pavalgius, bus ga
lima linksmai pasišokti. Nepa
mirškite ir dalyvaukite visi.

širdingai kviečia visus
Rengėjai.

Čia jeigu kuriuos darbinin
kus priima į darbą, tai išeg- 
zaminuoja, ko tas darbininkas 
yra kompanijai vertas. O jei- 
gti darbininkas išdirba pas 

_ kompaniją keletą desėtkų me
tų ir jam iščiulpia paskutinę 
sveikatą ir ant senatvės išme
ta jį be sveikatos ant gatvės, 
tai kodėl gi kapitalistai ne
egzaminuoja tada žmogų, iš
mesdami jį iš dirbtuvės?

Taip mūsų mieste daugelis 
senelių vaikščioja ir dejuoja, 
kad neturi nei darbo nei ką 
valgyti. O 50 metų žmogus 
jau negali gauti darbo; sako, 
kad tu persenas. Tai kur tas 
žmogus turi pasidėti? Kokį 
centą turėjo susitaupęs, tai su- 
vesdino į kokią stubelką, o 
šiandien jau. ir tos netenka:

nekovosi. Pažvelgk j 
tėvelį ir motinėlę, kaip 

jie turi vargti senatvėje.
Jaunuoliai, neleiskite visa 

laiką veltui, tik “bolgeimiam,” 
ale studijuokite savo kasdieni
nį gyvenimą ir kovokite, kad 
jis jums būtų senatvėj leng
vesnis ir smagesnis.

Mes, seni ir jauni, taip tu
rime susitvarkyti, kad jeigu 
be reikalo varo iš dirbtuvės 
vieną darbininką, tai mes ta
da eikime visi laukan į strei
ką. O dabar jeigu kurį dar
bininką varo bosas laukan, tai 
kiti darbininkai juokiasi, juo
kais netrivoja, o daugiausia 
jaunieji pajuokia senesnius.

Tai štai, jaunime, jeigu jūs 
nesidėsite į stiprias kovingas j 
unijas, tai ir jūs tos dienos su
silauksite.

Mūsų protėviai kovojo ir 
sutrupino baudžiavą ir laimė
jo šiokių tokių darbininkams 
'laisvių; už tai jie kraują savo 
liejo ir tūkstančiai savo gyvy
bes paguldė.

Dabartiniu laiku eina 
bininkų klasinė kova ir 
pratę darbininkai plačiai 
gia pirmyn.. O jeigu 
snausime. tai

dar- 
susi- 
žen- 
mes

užsitrauksime

□

j tu žmogus ir aš žmogus;
dirbi ir aš dirbu; pasilsi ir 
aš pasilsiu. O dabar kapita
listas nieko naudingo neveikia, 
ir turtus jam darbininkai su
krauna, kaip tas sako: 
sėja 
sius 
Mes, 
kova

į pažvelgti, kas juos sukrovė ir 
kam jie turi priklausyti.

B. š.

(Draugas pasirašote • visą 
vardą-pavardę. Tai nėra sau
gu, kaip jieškančiam darbo., 
O ir laiškutyje rašote, kad bu
vote gavę darbą ir dirbote tris 
savaites, “tai jie pajuto ar kas 
paskundė, kad aš bolševikas, 
tad tuojaus mane išdeportavo 
iš tos dirbtuvės, ir aš vėl atsi
dūriau bedarbių eilėse.” Mes, 

I todėl, dedame tik dvi raides iš 
Ijūsų parašo.—Red.)

BINGHAMTON, N. Y

LDSA 23 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 3 d. 
rugpj., pas Girnienę, 40 Jul
ian St., Binghamton. Pradžia 
7 :30 vai. vakare.

Visos draugės, pasirūpinki
me dalyvauti šiame susirinki
me, nes turime daug svarbių

LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO 

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS 

Nedėlioję, 3 Rugsėjo-September, 1933
HIULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD PHILADELPHIA, PA.

Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaites; AIDO 
CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujajnas 

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamas Valatkiūtės.

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą
Iš R e a d i n go 

^Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los 

'Base Bali

Risis J. Bago- 
čius su Charley

ROCHESTERYJE, N. Y., TAPO APMALŠINTI 
SOVIETINIŲ BONŲ PRIEŠININKAI

Liepos 26 d. laidoj “Roches-1 ages. We notify you now that 
ter Jcui^l” (Hearsto) skel-|should this interference con- 
bia anti os laidos Sovietų auk-jtinue, we shall most cei’tainly 
so bonus. Šios laidos yra 10,-i instruct our attorneys to start 
000,000 rublių—7 procentų 10 | an action of law against you. 
metų aukso bonai. Paimtas I We trust that this letter suf

ficiently explains the situa
tion to you so that our pur
chasers will have no more 
difficulty on your account.

Very truly yours, 
Soviet American Securities

metų aukso bonai. Paimtas i 
garsinimas išleistas per Soviet 
American Securities Corpora
tion. Aukso bonai tokie pat, 
kaip ii primutiniai, tik 7 nuo
šimtis vietoj 10.

Pirmutinių Sovietų aukso 
bonų rochesteriečiai darbinin
kai išpirko už 25 tūkstančius 
su virš. Tas buvo pradžioje 
gegužės mėnesio. O tuom tar
pu vietinis klebonas Bakšys 
kolektavo šimtines naujai baž
nyčiai. kurios dar ir šiandien 
nepradėjo budavoti. k

Girdėjau keleto parapijonų 
išsireiškimus: “Maniau, kad 
bolševikai tik girtuokliai ir pi
nigų neturi, bet pasirodė visai 
kitaip. Būtų buvusi puiki baž 
nyčia už 25 tūkstančius.”

Tas tai ir buvo kaulas ger
klėje vietiniam klebonui, kaip 
jau buvo “L.” rašyta.

Stambesnius š ė r ininkus 
šaukia policija—šnipai, valsti
jos Attorney General. O kle
bonas juokiasi, nosį įtraukęs 
į rankovę... puiku, ar ne?

"Iki šiam laikui nebuvo su
teikta žinių “Laisvės” skaity
tojams, kuom tas viskas užsi
baigė.

Suteikus visas informacijas 
Soviet American Securities 
Corp., kas čia, dedasi, štai ko
kis atsakymas atėjo defek'ty- 
vų kapitonui McDonaldui, Mr. 
Buck (kun. Bąkšiui), taipgi 
kopijos Mikitai ir Shereliųi. 
Seka originalas anglų kalba:

1933May 22, 
Mr. McDonald 
Chief of Police 
Rochester, New York 
Dear Mr. McDonald:

We are in receipt of 
formation to the effect that 
you have “investigated” our 
sale of Soviet Government 
bonds in Rochester and have 
questioned some of the people 
who purchased them from us.

We wish to advise you that 
the sale of .Soviet Government 
bonds in the United States is 
absolutely legal and that our

in-

Vašil kumš- method of doing business is 
Furthermore we 
must ,be fully 

that as the

č i u o s i s Jack
l

Jackson su
Tom Galupęr

LJ:AA
copies to Mr. Buck, 

Mr. Mikitas, 
Mr. Sherelis.

Vertimas:

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621
Nuo THORNTON-FULLER CO., 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa.

2. ELEKTItIKINIS BANJO. LAIKRODIS, 1933 MODE
LIS, $50.00. Dovanojo John Bukenas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.

3. PHILCO JUNIOR RADIO,. MoDELIS . 1934, $18.75. 
Dovanojo L. Dubrow & Sons, Ine.

420 So. St., Phila., Pa.
VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUSAI IŠEIS IŠ ŠIŲ VIETŲ:

2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th1331 So.
St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mų vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12vai. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą val.<po pietų.

Iš visų šių vietų tikietai parsiduoda ant busų po 45c. į abi puses. Kas^ negalės įsigyti tikietus anksčiau, visi 
auairinkite anksčiau virš paskirtu laiku, kad būtų galima daugiau busų užsakyti. ’

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su busais. Programa bus įvairi ir' turtinga.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą. No. 
66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuveš į parką. ....

Su automobiliaiš važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie mylę 
ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my
lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelią 
No. 515 ir važiuokit 4 mylias į pikniką. • • • •
wy ww wm tini tini tini tinjjtinitini tiri witWiAitiniWtiinytiniW^ iai mi ww mi vm um hm wwj

Taigi, darbininkai, vėl turi
me progą padėti budavoti dar 
bininkų tėvynei fabrikus,'trak
torius, gelžkelius, kanalus, or
laivius ir visas kitas reikme
nis. Kur gali būti smagesnis 
investmentas!

• Vietinis klebonas savo para- 
pijonams liepia sudėti pinigus 
į naują bažnyčią: “Sudėjus 
pinigus į bažnyčią, tai jų nie
kas nenuneš/’ Bet ar gausite 
juos atgal?—Du skirtingi in- 
vestmentai.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 28 Banks St. 
Pirm. pagelb. M. Meškinis. 9 Burton St. 
Užrašu rašt., K. Venslauskas,

. 12 Andover St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitia. 67 Arthur St 

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

i atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą eei'e- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

TOKIO.
kad Francijos imperialistai Į 
yra pasirengę įdėti $53,000,- 
000 kapitalo į Manchukuo 
pramonę ir komunikacijos į 

: reikalus. Francijos kapita- j 
I listai negali pasitenkinti jau Į 
: valdomomis milžiniškomis į 
kolonijomis, jie dar trokš-Į 
ta jų daugiau. Bet Man- i 
chukuo yra Japonijos impe-1 
rialistų įrankis ir vargiai | 
ten francūzai gaus progą j 

j pasinaudot.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P., 

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, žirgulis, P., 

62 Dalo Street
Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo., 

Iždininkas Druseikis J., 
Maršalka Valeika A..

L. D. P. Kliubas laiko __ ________
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

also legal, 
think you 
aware of the fact 
chief law officer of the city
of Rochester,, your jurisdiction 
does not extend either over us 
or over the purchasers of 
these bonds. If, in your opin
ion, either the subject matter 
or our metjhods of doin£ busi
ness ąre iljegal or fraudulent, 
then it is your duty to refer 
the same to the Attorney Gen- 
terpj ?of thte State of New 
York’'wHo has jurisdiction. 
This is sq^elementary that we 
are led to the irresistible con
clusion that your action was 
not prompted by a sense of 
duty, but by other personal 
feelings.

Our sales extend to persons 
living in all parts of the Un
ited States. You are the first 
locąl police officer who has 
attempted to intimidate our 
purchasers and 
with our doing 
We are advised 
we have a good
action against you for dam-

to interfere 
of business, 
that for this 
legal case of

Gegužės 22, 1933 
Ponui McDonald r 
Policijos Galvai 
Rochester, N. Y.
Gerb. P-e McDonald!

Mes esame gavę informaci- • 
jų, kad tamsta “tyrinėjai” 
mūsų pardavinėjimą Sovietų 
valdžios bonų Rochesteryj ir 
klausinėjai tulus žmones, ku
rie iš mūsų pirko.

Mes norėtume tamstai pa
aiškinti, kad Sovietų valdžios 
bonų pardavinėjimas Jungti
nėse Valstijose yra pilnai le- j 
galis ir kad mūsų būdas tą-į 
verslą varyti taip pat yra ten- š 
sėtas. Toliau, mes manome, 'I 
kad tamstai turėtų būt pilnai 
žinoma, kaip vyriausiam įsta
tymų vykdymo viršininkui Ro- 
chesterio mieste, jog tamstos J 
jurisdikcija nėra tokia plati,jj 
kad galėtų apimti mus arba 
šių bonų pirkikus. Jeigu, 
tamstos manymu, patsai daly
kas arba mūsų verslo būdai 
yra neteisėti arba prigavingi, 
tuomet tamstos pareiga yra 
parduoti juos generaliam New 
Yorko valstijos prokurorui, 
kuris turi tam jurisdikciją. 
Tatai yra taip aišku, kad mes 
esame verčiami padaryti išva
dą, jog tamsta vadavaisi ne 
savo pareigos supratimu, bet 
kitais, asmeniškais jausmais.

Mūsų pardavimai yra pla
tūs, daromi žmonėms, gyve
nantiems visose Jungtinių 
Valstijų dalyse. Tamsta esi 
pirmutinis vietos policijos vir
šininkas, kuris bandė bauginti 
mūsų pirkikus ir trukdyti mū
sų verslą. Mes esame infor
muojami, kad už tai mes gali-- 
me užvesti gerai pamatuotą 
bylą prieš tamstą už nuosto
lius. Mes pranešame tamstai, 

, kad jeigu šitas tamstos kiši
masis ir toliau tęstųsi, tad mes 
tikrių-tikriausiai pavėsime sa
vo advokatams pradėti teis- 
mišką veiksmą prieš tamstą.

Mes pasitikime, kad šis laiš
kas pakankamai išaiškins da
lykų stovį, taip kad mūsų 
(bonų) pirkikai neturėtų dau
giau trukdymų iš tamstos pu
sės. ■;

Su pagarba
Soviet American Securities 

Korporacija
(Pasirašo) Ižd. Padėjėjas.- 

LJ :AA
Kopijos pasiųsta: Mr. Buck’ui,

Mr. Mikitui ir .
Mr. Shereliųi.

Po šio laiško nutilo visi: 
McDonald, “Mr. Buck” ir visa 
armija skundikų.

Nepersenai teko sužinoti, 
kad buvo leidžiama paskalai, 
kad nuoš. atmokės tik pabai-

BROOKLYN LABOR LYCEUM i
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

LIETUVIŲ SAULES PASALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN. N. J.

Pirmininkas A. Masonas. 310 W. Price St., 
Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St~ 
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St.. Linden. N. J. 
’ po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J,

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J. 
Maršalka, K. Meskauskas.

1802 So. Wood Ave., Linden, N. J. 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir- 

, mą seredą menesio, 7:30 Valandą Vakare, 
i Linden, N, J
I Pirm. Pagclhipinkas G. Kaslaskas.

203 W. 16th St.. Linden, N, 
| Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir 

J. Vertalis.
Iždininkas J. Uskurėnas,

14ii Clinton St., Linden, N. 
Protokolų Rast. R. Tratulis,

715 N. King St., Elizaiieth, N.
Linden, N.

j.

LIETUVOS SCNŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 i 

Pirm. A. Grubinskns, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius. 10 Crawford St, 

• Fin, Sekr, K, Šimkūnas,
R. F. D, Box 202 Gardner, Mass, 

j Protokolų Sekr, A, Rainis. 143 Mechanic St. 
[ Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St.
1 Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St 

ii- J. Jokubenas, 228 Pine St.
I Maršalka, V. Genis, 16 Wright St. 

Visi Gardner, Mass:

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Rašomas 
Mašinėlės

Klauskite 
Kainos,

Jei esate “Laisvės” 
Skaitytojas

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka
mi ausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



I

Šeštas Puslapis

Policmanas Šovė j Bedarbiu 
Demonstrantus

ŠUTINANČIO MIESTO I VEŠIĄJĄ 
a FARM4 ATEINANTI SEKMADIENĮ! i

Kuomet jau iš Philadelphi
jos, už šimto mylių, atvažiuo
ja Lyros Choras su vadove A. 
Valatkiute dainuot į ALDLD 
Antro Apskričio pikniką atei
nantį r.edėldienį, rugpjūčio 6 
d., Cranford, N. J.,—tai arti
mesnių vietų draugams ir pri
tarėjams nėra pateisinimo pa
silikti tą dieną namie. Turė
tume užmiršti Coney Islandą 
ir kitus šutinančius pajūrius, 
kur didžiausia žmonių kamša
tis, o praleisti tą dieną laiką 
vėsioje, gamtiniai puikioje 
Meadow Grove farmoje, Cran- 
forde, N. J., kur įvyksta spau
dos piknikas.

Rengėjai varosi šiemetinį' 
spaudos pikniką padaryti dar | ra orkestrą, 
sėkmingesnių už pernykštį; ir 
mūsų kiekvieno prievolė yra 
padėti Antram Apskričiui pa-

- siekti tą tikslą.
Visi rengkitės ir važiuokite 

į tą pikniką delei paramos 
darbininkų kovojančios spau-

: BROOKLYN. — Kada 500 
demonstravo pirmad. prieš šel 
pimo biurą Christopher ir Bel- 
hiont Sts. ir išrinko deleg. eiti 
vidun ir reikalauti bedarbiam

Į pašalpos, tai poliemąnas atsi
jotojo prie durų ir neleido. Mo- 
it.erys demonstrantės tuomet 
južpuolė mėlynsiūlį ir sudraskė 
įjam uniformą, o jis ėmė šau
dyti: vieną šūvį davė augštyn 
į orą, o kitą paleido . į darbi
ninkus, bet nei vienam nepa- 

Niekas iš demonstran-
dos, mūsų revoliucinių lai k-' 
raščių, minėdami, jog be savo Taikė, 
laikraščių mes negalėtume tu- tų nebuvo areštuotas, 
rėti rimto lietuvių darbininkų 
judėjimo!

Piknikas prasidės 12 vai. j demonstracijos prieš
dieną ir tęsis iki vėlumai. Įžan; biurą ant Benson Aye. ir 25th 
ga 15 centų asmeniui.

Pikniko programoj
vans. Sietyno Choras iš New-1 
arko; Aido Choras iš Brook-! 
lyno, dabar vadovaujamas VI. 
Žuko;
Choras
kiutės;
Choras
Pirmyn. Bus ir kitų 
moję įvairumų.

Šokiam grieš parinktinai ge-
Tam yra puiki

svetainė. Pikniko vieta erd
vinga ir gamtiniai graži.

Pernykštis Antro Apskričio 
spaudos piknikas gerai pavy
ko ; bet pasistengkime, kad 
dabartinis piknikas būtų dai 
pasekmingesnis.

Tą pačią dieną policija su- 
imušė penkią darbininkus laike 

‘ š šelpimo

'St., Brooklyne, 
daly-! , • ... t

Philadelphijos Lyros 
vadovybėje A. Valat- 

Elizabetho Bangos 
ir Great Necko Choras 

progra-

Šuleris Bankierius Lošia 
Durniaus-Ligonio Rolę

NEW YORK. — Pirmadienį, 
atvežtas į tardymą prieš tei
sėją, “apalpo” bankininkas J. 
W. Harriman, kuris keli mėne
siai atgal nubankrutavo savo 
banką, nunešdamas porą mili- 
onų dolerių. Buvo atgaivintas 
šnapsu. TIarrimano pasamdy
tas specialistas dr. Brill tvirti
no, kad bankininkui negerai 
smegenyse. Tokiais lošimais 
norima padaryti, kad Harri- 
manui nereikėtų eiti kalėji- 
man.

Politikieriai dar Neturi 
“Bendro” Kandidato

Karščiausia N. Y. Istorijoj 
Liepos Paskutinė Diena $300,000 Pelno Kasdien

I ________

NEW YORK. —Taip 
vadinanti “švaresnieji” 
kieriai norėjo, kad generolas 
O’Ryanas būtų bendras kandi
datas į majorus rudens rinki
muose nuo visų priešingų Tam 
many demokratams buržuazi
nių partijų. Bet milionierių 
advokatas Samuel Seabury 
darbuojasi už pastatymą “lais 
vo”1 humbugieriaus LaGunrdi- 
os bendru kandidatu į majo
rus.

save 
politi-

New Yorke pirmadienį 2 :30 
vai. dieną buvo karščiausias 
oras iš visų, kurie tik užrekor- 
duoti istorijoj liepos 31 d. 
šiame mieste. Termometras 
pavėsyje rodė 100 laipsnių ir 
daugiau. Devyni žmonės 
karščio mirė; 20 apalpo.

Liet. Darb. Susivienijimo
1 Kp. Susirinkimas

nuo

IDS 50 Kp. Piknikas ir 
Koloniniai Parengimai

Liet. Darbininkų Susivieni
jimo Pirmos kuopos susirinki- 

; mas įvyks šį ketvirtadienį, 
rugpj. 3 d., kaip 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Malonėkite visi atsilankyti, 
žinoma, oras dabar karštas.

Naujas Šerų Kritimas

<!>

<♦)

<♦>

Lietuvių Bedarbiu <♦>

<♦>

<♦>

<♦>

PARDAVIMAI

M.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

New Yorke

< >

« |>

•>
><

<f>
<|>

<♦>

<ft

<♦>
Am

Dr. Theodore Conklin

<♦> I

i
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Welding-Straightening-Body Work-Duco špraying.
, All Work Guaranteed. Towing Dhy ajncf Nightr I ) | ;

Wall Stj-yto svarbiausi 
rai pirmadienį nupuolė vėl 
kiais 10 punktų abelnai. Tatai 
rodo, kad kapitalistai nesitiki 
gerų laikų.

D R. ZIIMS
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.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

JONAS
512 Marion St.,

Visi bedarbiai, prikląusanti' 
prie Ten Eyck St. Bedarbių 
Komiteto (Tarybos), taipgi ir

PARSIDUOD'A, labai gerojo vietoje, i 
saldainių krautuvė’, kur yra pro

ga padaryti gerą pragyvenimą randa 
$12 j mėnesį, parduosiu už, gana 
prieinamą kainą. Kreipkitės, 33 
Meserole St.’, Brooklyn, N. Y.' 

(180-182)

4>

MHMNHbI

Trečiad., Rugpjūčio 2, 1933

tie, kurie nepriklauso, reika
lingi ir nereikalingi pašalpos, 
ir tie, kurie esate metami iš 
stubų,—visi būkite “Laisvės” 
viršutinėje svetainėje 8 vai. 
seredos vakare, rugpjūčio' —: 
August 2d. .

Sekr. J. S.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

I DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

LORIMER RESTAURANT I 
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT 
. Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI .
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

/ Č ! / Brooklyn,,N: Y.'
1 i ii . 1 ’

Laisve Gaunama ant
t* t » 4.1 .t \ • V 1 S \ « y , •

Sekančių Stočių

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 1 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė visa
me bloke. Parduodu todėl, kad vie
na moteriškė negaliu tinkamai vesti 
to biznio Kaina gana žema. Yra 
ir gyvenimui kambariai ant vietos. 
145' Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(177-185)

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
* * . 4

Prieš Republic Teatrą

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos. ant visko.

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

i >
Permanent waves .nuo $5.00 iki 

$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų. /

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

Mūsų darbas yra artistiškas. •

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1588 Dekalb Ave.

i So. 4th and Havemeyer Sts. 
Į Bedford Ave. and So. 5th St. 

: 187 
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue .
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

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

; JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St.> 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES
kampas Broadway 

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

NEW YORK. — Labor Re- ' 
search Association išleido Har 

!vey O’Connor’o parašytą kny- 
|gutę apie kapitalisto “Meliono 
Milionus.” Apskaitoma, kad ; 
jam priklauso $2,492,000,000 

1 turto. Iš to jis turi pelno 60 
milionų dolerių per metus, ar
pą po 300 tūkstančių per die
ną, arba Jfl2,500 per valandą.
Vidutinė gi pas jį aluminumo 
dirbtuvėse dirbančių darbinin
kų alga šiemet gegužėje buvo 
$16 Į savaitę. Daugelis mote
rų darbininkių tegauna tik 
$1.45 i dieną, kur pirmiau už 
tą darbą buvo, mokama vyram 
po $5. Tas Andrew Mellon 
buvo svarbiausias prezidento 
Hooverio ministeris. O’Con
nor įrodinėja, kad dabar jis 
turtingiausias kapitalistas 
erikoje.'.

Praeito šeštadienio vakare, 
Klaščiaus parke LDS 50-ta 
kuopa turėjo savo pikniką. I Bet juk ir namieje sėdint nei 
žmonių buvo visai mažai; me- 'kiek ne vėsiau kaip svetainėj, 
užteks įplaukų padengti ren-’Tad kodėl neateiti į susirinki- 
#imo išlaidas. . liną ir kartu su draugais pasi-
M Pikniko publika didžiumoje klausyti susirinkimo, apsvars- 
buvo suvažiavus iš So. Brook
lyn©. Gi šiaip, vadinamos pa
šalinės publikos veik visai ne
buvo. Tai blogas dalykas, ku
ris pradeda apsireikšti kažin 
kokiu sirgimu kolonijizmo li
ga. *

Jeigu mes neužkirsime kelią 
šitai ligai, tai tuojaus mūsų 
visi parengimai eis velniop. 
Dalykas va kokis yra pas mus: 
jeigu vienos kolonijos kuopa dingi už duokles, taipgi malo- savaitę ir unijos pripažinimą, 
rengia ką nors, tai -jos na- rėkite ateiti, 
riams ir paliekama sudaryt vi- būti susirinkime, tai 
są publiką, o kitos kuopos ir tiktai duoklių pasimokėti. 
artimai gyvenanti draugai ten Karšta ar šalta lietus ar ne 
jau nerodys savo nosių. lietus, visi į susirinkimą! (

Štai ir minimas piknikas i . . Sekr.
pačiąm LDS centrui po nosia, i 
bet į pikniką nei vienas iš.jo 
darbininkų neatėjo nei pažiū
rėti, kaip tos organizacijos pa
rengimas eina.

Užteks šiuom sykiu. Taškas.
J. N. !

400 Šiaučiu Streikai
BROOKLYN. — Streikuoja 

visi 120 darbininkų Becker
man čeverykų kompanijos,

tyti bėgančius reikalus.
Šiame susirinkime delegatai 

išduos raportą iš Uniiu Kon
vencijos prieš Roosevelto naų- 323 Berry St. Su kitais šiau-1 

Toie čių streikais Brooklyne ir New ■ 
Yorke susidaro 400 streikie- 
rių. Vadovybeie Industrinės 
Čeveryku ir Odos Darbininkų į 
Unijos jie kovoja u^ pridėji-1 
mą 20 iki 30 nuošimčių už- ; 
darbio. už 30 valandų darbo

jausią vergiios aktą, 
konvencijoj dalyvavo 995 de
legatai. Raportas bus įdomus 
—ateikite pasiklausyti. Apart 
to, juk mūsų vajininkai ir tu
rės ką nors naujo.

Tie draugai, kurie esate sk/y.

Jei nenorėsite ——I------------ -
ateikite MIRTYS- LAIDOTUVĖS

.i____ ■

Kidnaperio Brand Byla

. ;Ajęxand^r Skįripkus,,.,46 m. 
amž.; 319 South 4th Š’t., mirė 
28 d. liepos; palaidotas rugpj.
1 d. Trejybės kapinėse. ,

eina

>

__ :_______ :__ ____________________ _____________ ____ L
,

■' ------------—-------.------ . _
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Mūsų Specializatiji yrą Mokšliskąs 
Ištyrimas Akiij Pritaikymui Akiniu

£ ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ U. U
,_^.yięn tik standard .geriausios .rūšies medžjaga., nąųdojajna.. Męs. 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi męs sutaupome jurqs 
mažiausiai. 25%; Jau 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

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

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

Phone, EVergreen 8-9130
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Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS

Kiek Paskubintas Darbas 
Fordo Dirbtuvėje
. NEW YORK, — Fordo Ed
gewater automobilių fabrike 
pirmiau dirbo 3,000 darbinin
kų, pagamindami 270 automo
biliu per dieną. Liepos 14 d. 
buvo paleista tūkstantis darbi
ninkų; dabar likusieji padaro 
230 automobilių, tai yra tūks
tantis mažiau darbininkų ir 
tik 40 mažiau automobilių. 
Galima suprasti, kaip tapo pa
skubintas darbas likusiems.

Kings County Court’e 
teismas prieš Julius Branda. 
Jis su dviem kitais buvo įsi
veržę įi kambarius milionie- 
riaus kepyklų savininko H. 
Pechterio, 1035 E. 8th St.; pa
reikalavo $15,000, grasindami. 
“kidnapinti.” Jis davė pusę 
tos sumos .‘pinigų. Bet kada

> išsikolek- 
ir

•t : Andrew Kezis, 41 m- amž., 
155 Union A v:, mirė 27 d. lie
pos Kings County ligoninėje; 
buvo pašarvotas graboriaus 
Bielausko koplyčioje; palai
dotas liepos 31 d. Mount, Olj- 
vet kapinėse. Laidojimo apei
gomis rūpinosi graborius Bal
las (Bielauskas).

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y
Near Manhattan Avenue

piktadariai mėgino 
tuoti antrą pusę, tai Brand 
pakliuvo; > , ( > s į

ŠIMTAI MIEGA ANT 
SMĖLIO

Far Rockaway pajūryj per 
porą karštų naktų miegojo ant 
stnėlio šimtai žmonių. Jiems 
buvo pastatytą ^policijos sar
gyba.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir fralaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

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

11111 I r m-rrrr

jAHen ir, Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosšes and» Greenwich St. 
885 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir1 chroniikaa vyrų ir 

- moterų ligas kraujo ir odos 
, Padarau ištyrinus kraujo ir Šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietg nuo 8 
( iki 0 vai. vakare < 

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

Vyrą ir Motery 
Ligos Gydomos

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

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu- 

>mas, Skilvio Žar- 
nij ir Mėšlažar- 
nes Ligos, Nervų 

įdeginias bei ReumatiŠki Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanplų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

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

• • Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

Sergančių 
Chroniškos

O
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NOTARY 
PUBLIC

(

<TrTTlĄL»

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

' A MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS PARBUS:
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ^LIU, IR IŠ ČIA 

• PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRlVATIŠKĄ 
ęiRMĄJAl PAGALBAI AMBUUANSITU AUTQMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM, NUVYTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTĖFU M(R,Ut|QMS MOTERIMS 
PRlŽjpRęTI., DUODAty GRAŽIA^ .VŪTAs SAVO 
MYLJMUOSaOS’ PAŠARVOTI DOVANAI. ‘ '

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

. MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
' TELEFONAS' NIEKAD^ NEMIEGA. , ..

ISvergreCn 7-8738 Evėrgreen 7-1643
•: , 1 i < ’

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
! ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
kiarpeAtry, Painting

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

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

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y,

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

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

arti Grand Street
Tėlef^nas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo, 1 iki.4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vii. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J , 

Kampas E. llrd fit.

J




