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Darbininkai Visą Salią,. 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r ai almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite 
Pasaulį! .

Kontrrevoliucinė “Naujoji 
Gadynė” vis atviriau puola re
voliucinį darbininkų judėjimą 
ir Sovietų Sąjungą. Ne kartą 
ir ne du Pruseika ir Butkus k . . n .. . , 
jau bjauriai apmelavo komu-, S3U(IO į UcHTDlIlinKllS 
nistus ir darbininfcų tėvynę— 
Sovietų Sąjungą. Kokius jie 

*melus paskleidė apie SSSR, tą 
geriausiai parodo draugas V. 
Kapsukas savo straipsnyje, 
kuris tilpo “Laisvėj“, No. 181. | 
Perskaitykite visi ir 
rinsite. Jie kaltino 
valdžią už numarinimą net tų nas darbininkas užmuštas ir 
asmenų, kurie sveiki gyvena. 12 sunkiai sužeista. Taip_ nebuvo.

gi pranešama, kad San Die-! Sovietų Sąjungos valdžia 
go mieste nušovė policija 17 i Komunistų Partija ir Jau- 
metų merginą, >kada prade- i Komunistų organizaci- 
jo šaudyti į prieškarinę de-^a ve(^a platų darbą, kad 

i sėkmingai būtų nuvalyti ja
vai. Iki šiol nuvalymo dar
bas nepasiekė pageidauja
mo plano. Mašinų SSSR tu-
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HAVANA. — Sustreika-, 
vo visos eilės fabrikų dar
bininkai. Prieš juos pa-
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MASKVA.—Labai geras 
1 derlius javų .Sovietų Sąjun- 

šaukta ginkluota policija,! £°je- Kaip. žieminiai, taip
persitik-1 kareiviai ir pradėjo šaudyti, pavasariniai^ pasėliai labai 
Sovietų ; j kovingus streikierius. Vie- Serai užderėjo, lokio der- 

' ' liaus dar niekados pirmiau

Juk ir buržuazija savo laiku 
Sovietus kaltino už numarini-, 
mą šaliapino ir kitų, bet tai 
buvo melas. Tą, ką darė bur
žujai apie 15 metų atgal, tai 
dabar atlieka Pruseika ir But
kus niekindami Sovietų Są
jungą.

monstraciją.

KULKASVAIDŽ1AI PRIEŠ MAINIERIUS
MANAGUA. — Preziden

tas J. B. Sacasa paskelbė 
karo stovį, o vietomis ir ap
gulos stovį iš priežasties 
įvykusios didelės eksplozijos 
karo ginklų ir amunicijos 
sandėliuose. Campa de

“Naujoji Gadynė,“ No. 31, 
talpina stv/ipsnį po antgalviu : 
“Diego Rivera Atsako į “Dai
ly Workerio” Melus.“ Ar pa
menate, kada metai atgal 
kontr-revoiiucinė “Klampynė“ 
ir jos vadai šaukė, kad jiems 
būk apeina “Daily Workeris”, 
o jų pasekėjai, kaip ve Easto- 
ne, net rengė pikniką, kurio 
pelną pusiau skyrė del “Klam
pynės“ ir “Daily Workerio.“ 
Kas gi tai buvo? Mes tada 
sakėme, kad tie elementai yra 
priešai Komunistų Partijos, 
“Daily Workerio” ir viso re
voliucinio darbininkų judėjimo, 
ir jie tik pridengimui savo 
veido ir darbininkų apgavi
mui vartojo “D. W.“ vardą. 
Vėliaus jie puolė “Daily Wor
ker!,“ kada jam buvo reika
linga finansinė parama, kada 
kiekviena diena grūmojo re
voliuciniam dienraščiui mirčia, 
jie tada šaukė, kad “D. W.“ 
“labai daug pinigų eikvoja.” 
Jie dabar šaukia iš vien su ki
tais k o n. t r-r evoliucionieriais, 
kad “D. W.” meluoja. Tas 
turėtų atidaryti akis ir tiems 
darbininkams, kurie dar vis 
seka Pruseiką ir Butkų ir ma
no, kad jie nėra kontrrevoliu
cionieriai.

Veiks prieš Mūrus

rį du kart tiek, kiek buvo 
pereitais metais, bet stoka 
išlavintų spėkų. Priežastis, 
kad laike poro^-trejato pa
starųjų metų iš ūkių buvo 
įtraukta į industriją apie 
10,000,000 geriausių darbo ' Marte arsenalas išlėkė į orą 
jėgų. Sovietų valdžia pa-1 su visais žudymo ginklais, 
siuntė Raudonąją Armiją'Iš degančio arsenalo kulkos 
padėti nuvalyti javus. Ko- pylėsi kaip lietus į visas pu- 
munistų Partija ir kitos or- sės. Daug sargybos karei- 
ganizacijos atlieka mobili- vių ir civilių žmonių suže'i- 
zaciją savo narių ir ateina sta. 
kolektyvams ir sovchozams nių namai, 
j pagelbą nuvalyme pasėlių. | ------
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Supleškėjo ir kareivi-

MADRID.—Ispanijos 
džia siunčia karo laivą “Lo
bo” linkui Afrikos pakraš
čių ir organizuoja karo eks
pedicija prieš mūrus, gyve
nančius Saharoj. 1922 me
tais mūrai užpuolė 10,000 džiausi karo manevrai Japo- 
Ispanijos kareivių ir veik nijos istorijoje. Dalyvumą 
visus išpjovė. Tai buvo at- ima visas karo laivynas, 
keršijimas baltiems mūrų šimtai orlaivių ir armija, 
pavergėjams. Dabar skra- 100 karo laivų išplaukė lin- 
jojo du oriaivininkai virš kui Philippinų salų, kur jie 
Saharos ir tvirtina, kad jie grūmodami Jungtinių; Vals- 
pastebėjo, jog dalis ispanų 
yra laikomi vergais pas mū
rus. Galimas daiktas, kad 
mūrai sugebės ir su dabar
tine karo ekspedicija 
dirbti.

vai-

apsi

Vokietijos Fašistų
Žmogžudiški Žygiai

BERLYNAS. — Fašistai 
susekė Erfurte slaptą komu
nistų spaustuvę, kur buvo 
spausdinamas slaptas laik
raštis “Thuringer Volks- 
blatt”. Fašistai užpuolė, 
tris komunistus ant vietos 
nušovė ir tris sužeidė. Tar
pe užmuštųjų yra ir vietos 
veikėjas d. J. Ries. Taipgi 
jie areštavo 40 revoliucinių 

ir kietomis; darbininkų, kuriuos kaltina 
Taip, tai ir yra į platinime nelegalės komu- 

---- — Jie šau-|njstų spaudos.

Pennsylvania mainieriai pa
skelbė streiką prieš nepakelia
mas darbo sąlygas ir mažas 
algas. Prieš juos pastatyta 
armija ir žudo darbininkus. 
Kareiviai, tikrai, kaip karo 
lauke su šautuvais, durtuvais, 
gazo bombomis i 
kepurėmis.
klasinio karo laukas. Jie šau- j 
do darbininkus, desėtkus jau : 
sužeidė. Jie užmiršta, kad ir 
jų daugelis savo laiku bus vėl Stockholm, Švedija.—Švę- 
darbininkais ir prieš *juos. išf j ^ijos valdžia uždraudė fa- 
naudotojai pastatys armiją, (šistams pasirodyti ant gat-

Rooscveltas’ prižadėjo, kad 
darbininkai turi gauti ma
žiausia $15.00 į savaitę prie 
35 valandų darbo dienos, kur 
pirmiaus gavo mažiau. Mes ži 
nome, kad šimtai tūkstančių' 
darbininkų ir darbininkių dir
ba už labai mizernas algas, 
vietomis gauna tik $4.00 $5.0Q 
į savaitę prie ilgų valandų.

I

DIDŽ. KARO MANEVRAI JAPONIJOJE
Imperialistų Niovynes

PITTSBURGH, Pa.—Dar 
dviejų kasyklų, būtent Beth
lehem Mines Co. ir Ells
worth and Bentleyville Co. 
mainieriai prisidėjo prie 
streikierių ir dabar strei
kuoja virš 40,000 darbinin
kų. Prie Frick Coke Colo
nial No. 3 kasyklos dvi kul
kasvaidžių kuopos pasistatė 
tas mirties mašinas ir grū
moja šaudyti mainierius. Į 
kasyklas streiko srityje iš 
Mount Gretna miesto pribu
vo reguliarės armijos ko- 
mandierius majoras
Fagg. Daugiau Nacionalės 
Gvardijos kareivių traukia 
į streiko sritį.

Sužeistų mainierių skai
čius auga. Prie Star Junc-

tion mirtinai sužeistas 
John Mattey, 44 metų mai- 
nierys, kurį peršovė''per vi
durius, krūtinę ir rankas—>• 
jis neišvengiamai mirs. Ko
vingi darbininkai laikosi 
tvirtai už geresnes darpo 
sąlygas ir duoną. Bet jų pa
dėtis yra sunki, nes pipe 
mažų uždarbių jie negalė
jo turėti sutaupinimų. Vien 
Fayette apskrityje 10,000 
mainierių įteikė reikalavi
mus šelpimo biurams, reika-

L. laudami, kad jiems būtų su
teikta pagelba. Labai dide
lis pritarimas kovojantiems 
darbininkams iš visuomenės 
pusės, net smulkūs biznie
riai stoja už mainierius.TOKIO.—Japonijos impe- Išstatyta kulkasvaidžiai ir j 

nlinlni Iol\«i-1 rvnz-ii t t n r i I VA m n n M1»1 i t r i Vi/A n Ir <1 vi i-i 1 Irialistai labai greitai rengia
si prie karo. Prasidėjo di-

priešorlaivines k a n u o 1 ės. I 
Taip tai rengiasi imperialis
tai prie karo ir pratina gy
ventojus.

Tuom pat kartu daromas 
palyginimas tarpe karo lai
vynų Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų. Jungtinės Valsti
jos dabartiniu laiku jau bu- 
davoja 32 naujus karo lai
vus ir visą eilę rengiasi pra- j 
dėti budavoti. Japonija! 
budavoja 35 karo laivus ir 
apie tiek pat: greitai - pradės 

heyLąi ųrlaivyho ^iuš1 budavoti. Japonijos dmpe-

tijų imperialistams atliks 
manevrų darbus. Kiti ka
ro laivai išplaukė linkui Chi
nijos ir Sovietų Sąjungos.

Per tris dienas ir naktis, 
bus ma: , . . v .. . „.
Tokio miesto, Japonijos1 Sos
tinės.' ' šimtai karo orlaivių 
atakuos miestą. Gyventojai 
bus pratinami prie karo 
veiksmų. Mieste šviesos 
bus užgesinamos laike pa
duotų žinių, kad “priešas” 
prisiartina. Sudaryti speci
aliai pirmos pagelbos būriai.

* *

LONDON. — Anglija, 
Francija ir Italija įteikė

i bendrą protestą Vokietijos 
’ fašistams prieš jų orlaivinį 
veikimą. Pastaruoju laiku 
Vokietijos fašistų orlaiviai 
skrajojo virš Austrijos teri
torijos ir mėtė visokius fa
šistinius atsišaukimus. An
glija, Francija ir Italija pro
testuoja prieš šį fašistų žy
gį ir sako, kad Vokietijos 
fašistai, taip elgdamiesi, su

daužė keturių valstybių pa-ipaniją, 
sirašytą taikos sutartį. I

Francijos Komunistai prieš 
Karo Išlaidas

Anglai Imperialistai Bombar
duoja iš Oro Indusus

riąlistai. labai: dūksta prieš 
Jungtinių Valstijų imperia
listus, kurie su pagelba 
Chang Kai-sheko įsigalėjo 
turtingoje Chinijos dalyje. 
Tuom pat kartu jie visokias 
provokacijas atlieka prieš 
Sovietų Sąjungą, kad iššau
kus karą, v

ĮVAIRIOS ŽINIOS

PARYŽIUS.— Francijoje 
ne tik visa eilė prieškarinių 
demonstracijų įvyko, bet ko
munistai nutarė laikyti tri
jų dienų prieškarinę kam-

Francija išleido l 
$550,000,000 del naujų karo 
laivų tarpe 1924 ir 1932 me
tų. Komunistai griežtai pro
testuoja prieš skyrimą pini
gų karo pabūklams. So- 

: ’ na
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Dublin. — Generolas E. cialistai, parlamento 
O’Duffy Airijos juodmarš-i riai,- balsavo už paskyrimą 
kinių fašistų vadas sako, pinigų. ■ Tai tokis skirtumas 
kad jis neturi tikslo įsteigti tarpe komunistų ir, socialis- 
fašistų diktatūrą.

SIMLA, India.—Anglijos 
karo orlaiviai nakties metu 
bombardavo miestelį Kot- . 
kai, netoli Afganistano sie
nos. Nuostoliai dideli. Na
mai apimti liepsnos. Tuorti 
pat kartu 4,000 anglų karei
vių apguldinėja kalnus, kur • 
yra pasislėpę sukilę indUsai. 
Vietomis orlaiviai skrajoja 
žemai ir šaudo indusus iŠ 
kulkasvaidžių.

tu karo, klausime.

Valstiečiai Sukilo prieš . 
Religinius Plėšikus

# -J

Imperialistai įieško Indiana Vai. Užpuolė 
Priekabių Karui Prieškarinį Susirinkimą

Berlynas. —- Vokietijos:
fašistai areštavo amerikietį Laužys Mainierių Streiką 
studentą W. Orlov.
kaltina komunistų propa- ■ 
gandos skleidime.

LONDON. — 10,000 vals- 
tiečių pietinėje dalyje Ang
lijos sukilo prieš religiškus 
plėšikus. Dar nuo šešiolik- * 
to šimtmečio šios teritorijos 
valstiečiai atiduodavo de
šimtą dalį savo uždirbto tur
to religijos skleidėjams. Da
bar valstiečiai atsisako dau
giau mokėti tas baudžiavi
nes duokles bažnyčiai ir už
laikyti religinius dykaduo
nius.

Jie jį i ' --------
WASHINGTON. — Gene

rolas H.S. Johnson, kurį Ro- 
oseveltas paskyrė industri
jos diktatorium, laužys 
P e n n s y 1 v ania mainierių 
streiką armijos pagelba. Jis 
orlaiviu skrajojo streiko 
srityje ir įsakė savo agen
tams sušaukti streikierių ir 
anglies baronų atstovų su
sirinkimą ir baigti streiką. 
Streikas jau apima apie 50,- 
000 mainierių ir jis bijosi, 
kad neprisidėtų plieno dar
bininkai. Jeigu jiems ne
pavyks konferencijoje su
laužyti* ; streikas, tai John
son rengiasi dar daugiau ar
mijos siųsti prieš mainie- 
rius.

Karo Stovis ChicagaiTOKIO. — Japonijos im 
perialistai Vladivostoke įtei 
kč Sovietų valdžiai protes 
tą ir reikalavimą, kad būtų 11 
paliuosuoti šeši korėjiečių ir j - -v . . - •
japonų žuvininkų laivai, ku- j Pradejo mušti ir kalbėtojus 
riuos suėmė Sovietų apsau-1 are^tavo, kam palietė Roo- 
gos kraštų laivai SSSR van- ,seVe^o apsiginklavimo -pla- 
dęnyse. ■ Ant tų laivų buvo'Gai7 mieste, Hammon- prieš gengsterius_ ir žmog- 
34 korėjiečiai ir japonai. Iš i ^ane kituose Indiana vals- žudžių grupes, j 
•jų. .24* jau paleido SSSR; bet ; ^s_ miestuose darbininkai plėtė užpuolikų gaujos ir ne- 

o 10 laiko.’ Pasirodo, kad tie 
japonų atvyksta ir apsigy-, 1Q asmenų užsiimdinėjo šni- 
.vena Mandžurijųjje. Mąn-» pavimu prieš Sovietus. Taip-1 
džurija yra faktiška Japo
nijos kolonija.

GARY, Ind. — Indiana 
Harbor < darbininkai išėjo į 

j prieškarines demonstraci- 
1 jas. Policija užpuolė juos,

CHICAGO. — Policijos 
viršininkas ir kiti valdinin
kai kreipiasi į Rooseveltą, 
kad leistų paskelbti karo 
stovį Chięagoje ir kitose Ill
inois valstijos dalyse kovai Japonija Grobs Chiniją

ves jų. uniformoje.

Mukden. — Vis daugiau

Valstijų Komunistų Partijos. 
Jeigu tų dirbtuvių ir fabri-' Komunistų Pą$įja; J^n^ia? mip 
kų daibininkai lauks, kad nėjimą. Bus visa'eilė straips- 
jiems iš viršaus kas ta padarys j riitj partijos rolės ir kovų kiau
tų, tai labai klys.1 Visur dar- sime. Išsiuntinėta i atšišauki- 
bininkų pareiga pareikalauti, Į mai į visas mūsų organizacijas 
kad jie tuojaus gautų 35 va- sukaktuvių reikale. ' ■ 
landas ir $15,00 į savaitę, ku
rie mažiau gauna. Reikia pri
spirti išnaudotojus, kad jie tą revoliucinius draugus ir orga- 
duotų. Pamatysite, kad ir(nizacijas stovi1 pareiga—pasi- 
Roosevelto valdžia pati tam darbuoti surinkimui kuo dau- 
bus priešinga ir palaikys iš- giausiai pasveikinimų savo kla 
naudotojus. Kur darbininkai’sės partijai ir finansų, nes be 
turėjo iškovoję didesnes algas, I pinigų partija negali vest ko- 
teų>jų pareiga ginti jas ir ko-’vos ir apšvietos darbą. Revo- 
voti prieš algų kapojimus. i bucinių draugų pareiga para- 

---------- 'šyti atsiminimų iš partijos vei- 
Rugsėjo mėnesį sukanka 14 kimo praeityje ir siųsti tai į 

metų nuo įsikūriipo Jungtinių mūsų dienraščius.

gi Sovietai praneša, kad 
vienas japonų karo ląivąs 
buvo išsodinęs jūreivius 
Kaųičatkoje- su šnipavimo ir 
gaubimo tikslais. SSSR ru- 
bežių sargai juos pastebėjo 
ir pravijo. Trys jappnai 
užmušti.

Prieš lietuvių darbininkų Bucharest. — Turkai gy
ventojai Dobrudijoj kraus
tosi ir važiuoja į Turkiją. 
Dabar išvažiuoja 90,000 tur
klį. Viso jų ten buvo 250,- 
000.

■ 1 s

.(Paryžius, t- Prezidentas 
Lebrun išvažiavo į Mercy 
le-Haut sodžių vakacijoms.

Labai išsi

laikė prieškarinius susirin- duoda gyventojams ramu- 
• ■ 1 mo. Tai kapitalistinės ,tvar-kimus• V .

kos išdavai.: •
< ■ i — --------------------------- —-—t-. i <

Streikas Clevėlande ‘■J-’ RINKITE AUKAS! ’ 
1 • ; . ‘ l , :

f • » X į 1 l

, CLEVELAND; / 0.-4,500 
geležies > darbininkų ; Hupp 
Motor Car Co. sustreikavo, 
reikalaudami augštesnių aL 
gų ir trumpesnių darbo va
landų. Van Darn Iron 
Works kompanijos darbi
ninkai taipgi paskelbė strei-

, Bloomfield Co. 1,300 ada
tos darbininkų ir darbinin
kių sustreikavo už geresnes 
darbo sąlygas ir trumpesnes 
valandas;. . Clevelande strei
kų banga smarkiai; plečiasi.

Draugdi ir Draugės!’ ' ’
Ateikite į “Laisvės” rasti-’ 

nę ir pasiimkite dėžutes rin
kimui aukų del Vokietijoj 
revoliucinių darbininkų. Au
kų rinkimas tęsis iki 7 die
nai rugpjūčio. Pagelbėkime 
Vokietijos d a r b i n inkams. 
Fašistai laiko kalėjimuose 
apie 7,000 darbininkų. Kiek
vieną dieną, desėtkus areš
tuoja ir daugelį draugų nu
žudo. Atlikite savo revoliu
cines pareigas. Pagelbėkite 
klasiniaii sąmoningiems dar
bininkams kovoti1 prieš fa
šistus. ' 1

Baisios Audros Chinijoje

SHANGHAI. — Baisios 
audros prasidėjo ant 400 
mylių pločio Chinijos pa
kraščiu. Audros eina 50 my
lių į valandą. Daugelį ma
žesnių laivelių apvertė arba 
išmetė ant krantų. Nuo 
lietaus išėjo iš savo kraštų 
Węi upė ir sunaikino virš 
4,000 gyvasčių. Sunakinta 
labai daug namų. Yellow 

‘lipė grūmoja išsiliejimu, kas 
gręsia pavojumi milionams 
'gyvasčių.

TOKIO.—Japonijos impe
rialistai paakstinti Franci
jos žygiais, grobimo Chini- ‘5 
jos salų, irgi rengiasi prie 
to. Japonijos plėšikai sako, 
kad jie turi teisę pasiimti 
Chinijos Rasa salą, Pietų 
Chinijos jūrose, nes būk jie 
ten įdėjo 1,000,000 jenų, iŠ- ' 
vystydami fosforato ga
mybą. Iš to matyti, kad Ja
ponija nori įsitaisytį subma- 
rinams ir orlaiviams bazę iš 
kitos pusės Philippinų salų.

Paterson, N.J.—šilko dar
bininkų tarpe bruzdėjimas. 
Daugelis reikalauja pakelti 
algas arba grūmoja išnau
dotojams streiku.

Poona, Indija. — M. Gan
dhi, jo pati ir 33 pasėkėjai 
ir vėl areštuoti ir padėti į 
Yerovda kalėjimą. ,



Penktad., Rugpjūčio 4, 1933Antras Puslapis

LAIŠKAS Iš KANADOSAPŽVALGA

R. M.

A. P. L A. Reikalai

ųierjkos lie- tiniam Illinois, 
aka pinigus' vistu?.. ■ » ■ i1.

f,

ir

i
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mrbininkai kalba* apie; algų pakėlimą, apie atmu- 
tmdžios ir bosu užpuolimu. Lietuviai darbininkai

irgi d&Jasi į kovas., ■ Štai Pennsyjvanijoj šimtai lietuvių

Iki darbininkait
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ijiiimas yra laukinis, nesukai-j 
bamas!”
lietuvių jaunuolių orgūniza- į
vimo darbą. Darbas labai |

VALDŽIOS TERORAS PRIEŠ MA1NIERIUS 
IR KOVOJANČIUS FARMERIUS

siose’ Kanados žemdirbys
tes provin^ijope. ,y Sakoma, 
ji pakenkusi ’kviečiams ir 
kitiems javams. Kaipo to 
pasėka, biržoje kyla kviečių 
kainos. Kapitalistinė spau
da džiaugiasi. Taigi, pakils 
duonos kainos. Su tuo gy
venimas darbininkų sunkės. 
Išnaudotojams iš to tik 
džiaugsmas!

Draugai pasakoja, kad 
Toronto lietuviškiems para
pijiečiams nevyksta su kuni
gais. Kiek čia jų buvo ir vi
si didžiai nepatenkino para
pijiečių reikalų. Kiekvie
nas žiūri tik savo asmeniš
kų reikalų, čia buvo klebo
nu pagarsėjęs J. V. skundi
mais valdžiai revęliucinių 
darbininkų kum Garmus. 
Jie. .neva dėjo dideliausių 
pastangų sugriaut’ revoliuci
nį lietuvių darbininkų judė
jimu ir sustiprinti parapiją. 
Bet katalikai greit pamatė, 
kas per vienas tasai paukš
tis; kun. Garmus, tad ir su
teikė jam “kiką”. Garmus, 
sakoma, labai pajuokęs pa
rapijiečius. Kartą jis per

kovos ir ant toliau, iki tiks
las bus atsiektas. Lietuviai 
darbininkai prie to skaitlin
gai prisidėjo iki šiol, jie turi 
ir ant toliau tą darbą pa
remti. Berods sekamą pen
ktadienį įvyks svarbūs ma
siniai darbininkų mitingai; 
juose reikia dalyvauti.

Šiomis dienomis Toronto 
mieste karštis buvo labai 
didelis. Kai kada pasiekda
vo beveik 100 laipsnių (Fa
hrenheit). Viešosios mau
dynės (beaches) čia, gąna 
erdvios ir, palyginti su'Niew 
Yorko, švarios, tad dar turį 
už ką nuvažiūdti arba pėsti 
dasigauti, žmones skaitlin
gai maudosi.

Geras vienas dalykas:-vi
si darbininku vaikai, netu- 
rį kuo užsimokėti karferio, 
yra vežami tramvajais vel
tui į paežerį..' Tramvajus, 
sakysim, pasileidžia tam ti
kra gatve ir renka vaikus, 
stovinčius gatvėse, ir norin
čius važiuoti pasimaudyti.
Paskui vakare parveža juos “pamokslą”, į jų akis pasa- 
atgal. To turėtų reikalau- kęs:
ti ir J. V. didmiesčių darbi- tokių durnų parapijonų ir 
ninkai.

Buržuazinė spauda pilna | kaip Toronto j”, 
žinių apie sausrą stambio-1

III
TORONTO. — Nepaisant 

aštrios reakcijos, -šis mies
tas vis tik tebėra centras 
Kanados revoliucinio darbi
ninkų judėjimo. Čia išeina 
turiningas ir įdomus angliš 
kas savaitraštis “The Work
er”. Toronto mieste ran
dasi Kanados Darbininkų 
Apsigynimo Sąjungos cen
tras; čia gerai veikia bedar
biai. Čia, šiuo tarpu, beje, 
verda griežtos masinės ko
vos už susirinkamu įr Žodžio 
laisvę. ’ 1 i ( i • ■ :,

Ši kova atidarys akis ne 
vienam skeptikui darbinin
kui. Iki šiol, kaip jau rašiau 
antram savo laiške, čia buvo 
uždrausta visokie masiniai 
atviram ore revoliucinių 
darbininkų mitingai. ■ Uas- 
taruoju llaiku pradėta prieš 
tą reakcinį žygį kovos: 
parkuose ir aikštėse darbi
ninkai rinkosi ir bandė sa
kyti prakalbąs nepaisant 
ginkluotų policijantų ir šni
pų. Padaryta eilė areštų ir 
puolimų ant darbininkų, 
tačiaus to pasekmės jau 
matosi. Miesto majoras 
ir kiti valdininkai jau at
virai kalba apie kapitulia
ciją prieš darbininkų ma
sinį spaudimą. Majoras 
Stewart aną dien pasakė, 
kad, girdi, prisieis duot su
sirinkimų laisvę darbinin
kams,, Tik jis dar nežinąs, 
kur ir kaip tas bus daroma. 
Girdi, prisieisią tam tikros 
■viėtps nuskirti, kuriose ga
lės darbininkai rinktis ir 

-į ■ > , !
kalbėti, tiktai; tęs vietęs,bū
siančios apstatytos šnipais 
ir pplicmanais, kurie saugo
sią kalbėtojų išsireiškimus; 
“visų kurie savo kalbomis 
išeisią iš įstatymų ribų, bū
sią areštuoti ir. patraukti 
teisman.”

Šitokis pareiškimas yra 
niekas daugiau, kaip išsi- 
sukinėjąs pasidavimas ma
siniam spaudimui. Spėja
ma, kad miesto valdininkai 
turės greitu laiku sutikti 
leisti darbininkams laikyti 
savo susirinkimus parkuose 
ir tam tikrose aikštėse.

Šis faktas parodo visiems 
“nevierniems Tamošiams”, 
kokią galę turi darbininkai, 
kuomet jie susivieniję de
monstruoja savo galybę; 
kuomet tūkstančiai jų susi
renka į, Vietas ir griežtai 
reikalauja. ' - Jeigu miesto 
valdininkija pasiduos čionai, 
tai faktas rodo, kad ji turės 
pasiduoti ir kitais klaųsi- 
maisį jei tik darbininkų ma- 

Taį bus pirmas toks bandy-i s^s to reikalaus. . j .
mas Sovietų Sąjūti'gdįje. Pa-1 Žifįoma, būtų klaida ma- 
isikėlimas j : orą< Mš *bando-1 nytįų kad va, susirinkimų 
mas rųg^čįo 17 Inži- laisvę jau iškovota; nes ma- 
nieriuš Čertęvąkis, lįiris pa- jorąą; pažadėjo ją suteikti, 
ruošė baįiūnuiį plapąį sako, į Anaiptol! Iki darbininkai 
kad ši£ašįmokslinis, bandy-1 Pradės laisvai rinktis, nieke-: 
mas turi^elis svaMlils tiks- no nevaržomi, tai- negalima 
lūs; • ■ • '

Pasikėlus į tas nežinomas 
erdves, bus bandoma ištirti, 
ar galima panaudoti oriai-' 
vius greitesniam skridimui 
ten labai augštai, kur oro 
spaudimas yra daug mažes
nis. Paskui mokslininkai 
turi pasistatę už tikslą stu
dijuoti veikimą soląrinių ir 
kosminių spindulių. Taip 
pat bus istirtaj kaip ten vei
kia oras ant metalo ir ant minis “žiedas • •* v ■ 

žmęgaust sisteųios. lf ■ į galiūnui drebėti.

šitų ministerijų išlaidų nerei
kėjo taip sumažinti,. Krašto 
Apsaugos Ministerijai šiemet 
paskirta 39 mil. 100 tūkst. lt. 
paprastųjų išlaidų ir 10 mil. 
400 tūkst. litų nepaprastųjų, o 
pernai buvo 41 mil. 400 tūkst. 
ir 1931 m.—46 mil. 700 tūkst. 
Teisingumo Ministerijai 9 mil. 
100 tūkst. (pernai 9,4), Vi
daus Reikalų Ministerijai 23 
mik 400 tūkst., pernai—23,7 
mil. lt. Kitos ministerijos, 
kaip šviet., numato padaryti 
paprastųjų išlaidų 37 mil. 400 
tūkst. lt, (pernai — 37,5 mil. 
lt.). Firianšų 25 mil. 300 tūk., 
lt. (pernai—26.3 mil. lt.), Už
sienių Reikalų 4 mil. 500 tūk- 
lt. prieš 4 mil. 700 tūkst. litų 
pernai metų.'

Vadinasi, militarizmo rei
kalams bus išleista 49 mili- 
onąi 500 tūkstančių litų— 
apie 8 mil. litų daugiau, ne- 

igu pernai. Tuo tarpu ap- 
|.švietos—mokyklų reikalams 
I išlaidos sumažintos 100 tūk- 

.kės bei jų organizacijos tu- stančių litų. Gyventojų skai- 
i'lose vietose nė piršto pajų- £jus aUga> mokyklos turėtų 

L" j dinti nenori delei to judėji- plėstis, augti, bet pas Sme-

Visur musų draugai kovotęjai turi bu-. )n„vi„.a noQ'nta) I

Pradėjome didelį! ĮVA[RO$ DALYKAI

Neįvertinimas Mūsų 
Jaunuolių Judėjimo I

Kelios dienos atgal Pieti
niam Illinois įvyko lietuvių 
jaunuolių konferencija. Jo
je dalyvavo 25 jauni drau
gai bei draugės. Chicagos 
dienraštis “Vilnis” pastebi: 

J I

Raportai iš jaunuolių konfe
rencijos sąko, kad suaugusių 
darbininkų organizacijos visai 
nekooperavo konferencijos su
šaukimui West Frakfortė, Zei- 
gleryje, Erine ir kituose fniėš- 

■ tukuose. 1 Gi iš tų kolonijų, 
ką jaunuoliai skaitlingai daly

davo konferencijoj, buvo at
liktas sėkmingai darbas, ačiū 
suaugusių organizacijų jaunuo
liam atėjimui j talką.
Tame ir bėda, tame ir di- 

džiausįas mūsų sunkumas 
jaunuolių organizavimo dar- 

_____ir motinos, suau-

Roosevelto valdžios “nauja dalyba” pradėjo veikti. Ką 
sakė Komunistų Partija apie tą “dalybą”, tas pilnai išsi
pildė, būtent, darbininkų klasei uždedami nauji retežiai. 
Vakarinės Pennsylvanijos mainieriai yra pirmutiniai iš
bandyti Roosevelto valdžiės “geraširdystę”. Vienas iš jų 
jau nušautas, o desėtkhi sužeistą. Policija, kompanijų 
mušeikos, valstijos kazokai ir' Nacionalė Gvardija streiko i 
lauke terorizuoja kovojančius mainierius! • 1 ■

New Y orko valstijoj sukilo farnieriai prieš nepanėšamą 
vargo naštą. Ir čionai policija buožėmis daužo jų gal
vas. Vadinasr, ne tik darbininkai/bet ir farmeriai gau
na gerą, dožą Roosevelto “naujos dalybos.”

NoršValdąia’ ir buržuazinė stoauda tvirtina, kad Indust-
. . , , . , ‘ . 11-1 • . > | Cl UI 1U VU U UL tcimz/ci VL111U UU1rimo Atstatymo Aktas panaikins klasių kovą, suves į, į

brolybę darbdavius ir darbininkus, bet ištikrųjų šis Ak- ' darbininkaf ir darbinin 
tas reiškia Įdasių kovos paaštrėjimą. Tą jau dabar ma- r 
tome prasidėjusioj streikų bangoje. Darbininkų klasė ;
atsisakį) nešti padidintą naštą be protesto, be pasiprieši- !■ 
nimo- . ;. . . ■ Mmo

Revoliuciniai darbininkai, ypatingai komunistai, turi; 
būti prisirengę.
dėti, turi darbuotis su didžiausiu pasiryžimu. Matote, 
draugąį, darbininkai pagavo kovos ūpo. Streikai dideli 
ir maži verda visur. Reformistinių unijų nariai nebe
klauso'savo vadų. Lewiso šaika nebegali numalšinti su- , . ^z. , . . . ._ i a t n, ., . •? . . . n ! .. f*... . -o i i sekasi. Vietoj visomis jego- JUbnop Sptkivps MiKfakilusiu^ maimerius Pennsylvamjos valstijoje., .Roosevel-j . J otiiuvcb niiCMd
to agento Johnsono grūmojimas, kad anglis tun but • 1 ml-„„ drall.i Užtenkamai randama
kasama”, atsimuša į sieną. Mainieriai kovos lauke!,1 . y ų Ranu ka(] įrodžius. .n. . . v f. -x.;_ jgai, musu suaugusių darbi-

ainigęiai pasiryžę aime i. j ninku organizacijos miega,-Sanla tolimoj senovėj,
n 1 ftnniTiiHrith itinivr i nreim baldžiai- sapnuoja ir dejuo- Pub. krikščionybės laikus

Skaitom APLA C. Kom. po
sėdžio jau po seimo protoko
lą. Tarp kitko skamba: skai- 

’ |tyta įvairūs laiškai: 3 kuopos 
,. o , naian<xs seimo tarimu ir Centro liepos 2 d. iT_ ... . . . , ,Komiteto klausimu nutarta 

archyvan padėti; 41 kp. na
rių laiškai nutarta taipgi arT 
chyvan padėti.

Kas tas do laiškas 3-čios 
kuopos ir 41 kp. narių laiš- 

Įkai? Kodėl visokie paklausi
mai apie seimą tik archyvai! 
eina? Kodėl atrodo visoks ei
linių 'narių balsas stelbiamas? 
Ar tik jau ir APLA viršinin
kai neturi palinkimo eiti SLA 
biurokratijos keliais, kad jau 
eiliniai nariai kaip tai daro
mi bebalsiais? Juk, rodos, 
gana tylu ir dabar APLA ei
liniuose nariuose. Buvo ren
giamasi prie seimo, rodos, na
riai turėjo juomi rūpintis, kal
bėti apie jį, rašyti, diskusuoti 
organizacijos reikalus ir t.t. 
O kas buvo ? Apart poros eili
nių narių ir vieno kito komi
teto nario, daugiau nieko ne
simatė spaudoj. Ir ve, vietoj 
duot organizacijos nariams 
juo daugiau reikšti savo min
tis bent po seimui, tai Centro 
Komitetas juo labiau slopina 
visokį eilinių narių domėjimą
si organizacijos reikalais.

Man atrodo, kad tokis gra
binis organizacijoj tylumas nė 
ra organizacijai ant sveikatos, 

Tiesa, kai kas gal pasakys: ir mes daugiau turime tuomi 
kuopas atstovavo jų delegatai, susidorhėtk 
seime ir, suprantama, tokia 
kų<?pa dalyvauja tarimuose. 
Gerai, o kaip su įtom kuopom, 
kurios neturėjo seime savo de
legatų ? O tokių kuopų susi- 

■ daro didžiuma. Taigi,. logiš
kai, 25-to .seįmo tarimai yra 
didelės mažumos tarimai, o to
kis skubinimas seimo tarimus 
padaryti teisėtais, nęlejdžiant 
kuopų nariams apkalbėti tuos 
tarimus, nariuose kelia nepa
sitikėjimą ir nuožiūrą, kad, 
rodos, seimo delegatai ką tai | 
kavoja nuo daugumos narių.

Nežinau, gal konstitucija 
tai laiduoja seimą, bet, peržiū
rėjus konstitucijos dalį III, 
skyrių II—seimas, suvažiavi
mas, tas skyrius nieko nesako 
apie seimo-protokolo įėjimą 
galion. Tuomet atrodo, kad 
tai'seimo tarimas, bet seimo 
protokole irgi apie tai nieko 
nesakoma. - Tai kam gi tas 
toks skubinimas?

žmonių kultūra, mokslas ir 
dailė; buvo gana augštai pa
kilę. ‘ Ištikrųjų, ūžėjimas 
krikščionybės su jos teroru 
*ir. k inkviziciją, ,I?ent įilgaijn 
laikui' civilizaciją /nubloškė 
atgal.

Šiuo tarpu Graikijoje 
mokslinė ekspedicija atkasė 
miestą senovė Athėnus. Iš 
imti puikūs dailės kūriniai, 

buvus užsimojus šiemet bu- i Atidengta senovės žmonių 
džetą padidinti, betį neišga- ; ........................

Įėjus, nes .pajamų neturi. 
•Pavyzdžiui, šiemet per pir
mus penkis mėnesius val
džios pajamos buvo mažes
nės 6 milionais litų, negu 
pernai. Pajamos numato
mos sekamai:

Šiemet iš muitų tikimasi 
gauti 43 mil. 800 tūkst. lt. 
Pernai iš muitų gauta 57 mil. 

t. 400 tūkst., o 1931 metais net 
75 mil. 600 tūkst. litai. Iš ak- 

o cizų šiemet tikimasi gauti 18 
mil. 800 tūkst. Tuo tarpu per- 

' nai ir užpernai buvo gauta po 
20 mil. 600 tūkst. lt. Antras, 
nė mažiau svarbus pagal didu
mą pająmų šaltinis yra paja
mos iš geležinkelių, pašto, te

lefonų,. 'telegrafų. šiemet jų
5 nųpąątį>maUgaųti i45‘mil, 600 

tūksU lt. Praeitais metais tų
3 gąuią 150, rnįl, f 80Ū
į 'tūkšį ntį įir! 1931 ,rii.—*^7. njijJ 
> D00 lt. | Pajamose iš mo-* 
■ liopolių dėgtinfes,'degtukjįjir 

taip pat nunjatoma .keli^ ^.ili- 
omį surpažejimafe/ būtęūt nuo 
32 mil. ‘ 8Č0 tūkst. lt. (praei
tas metais gautų) iki 29 mil. 
200 tūkst. lt. (šiemet nuhjąty- 

: tų gauti). '• Kiek didesnių,paja
mų laukiame iš žemės ir nekil- 
nbjamo turto miestuose, būtdnt
24 mil. lt. ir iš miškų 21 mil. 
100 tųkst. lt. vietoj gautų 15 
mil. 100 tūkst. lit.

O Smetonos valdžios išlai
dos dalinamos sekamai:

žeriiės Ūkio Ministerijai pa
skirta išleisti 22 mil. 500' tukt, 
lt. O užpernai buvo paskirta
25 mil. lt., Susisiekimo Minis
terijai šiemet duodama išleisti 
44 mil. 800 tūkst. lt., o pernai 
buvo duota 49 mil. 700 tūkst.,

'1931 "m. 58 mil.- 700 tūkstj Itį ■

Klerjkalų, fašistų, socialfašistų vadai ir Smetonos vai- darbo matome ne vien Pie- 
Jo rasime 

L ■ 

V - t p - -’y, ū t <■ y ,—J-—
Smetonos Valdžios Budžetas

Lietiivos Raidžia turęjo 
1933 metų budžetą Sumažin
ti ant 25 milionų litų. Ji

džia suvienijo spėkas naujam*išnaudojimui A: 
tuvių (jąrbininkų’.1 Jąjį butjfėrė 'įyomitetą Trf ręAkž, pinigus 
neva fĮastatymut paminkld^)afiui ir Girėnui. Juk tie 
ponai iį>atys galėtų sumesti kelis tūkstančius dolerių ir 
pastatvti paminklą, jeigu jo taip norėtų. Juk>“DrąjLlga$” 
kelios [dienos atgal rašė, kad jie galėju iš aukso* nukalti 
orlaivįjdelei lakūnų. Dabar galėtų iš aūkso p&mihklą pa- 
statyttf' Pinigų turi. Bet kodėl nestato? Kodėl renka 
iš darbininkų, iš vargdienių, kurie kenčia didelį vargą ir 
prie kurių būklės pagerinimo Girėnas ir Darius nė piršto 
nepridėjo? Bet, matote, ponai duoda komitetą, o jūs, 
darbininkai, duokite pinigus!

Darbininkai sudėjo šešis tūkstančius dolerių lakūnų 
kelionei, bet ponai nieko nedavė. Nepasirūpino net ra
dio įtąįįsyti, idant lakūnams būtų buvę lengviau apsis’ąu- 
gbOfto pavojaus.

Ar buvo skelbiamos atskaitos iš tų aukų? Ne, nebu
vo. Ponai sako, kad jie davė lakūnams aukų (surinktų iš 
darbinjįnkų) šešis tūkstančius dolerių, bet kiek ištikrųjų 
buvo Aprinkta, kiek klerikalų, fašistų ir socialfašistų va
dai prašvilpė tų aukų viešbučiuose? Kur atskaitos? Nė
ra. Tačiau, ir vėl ponams duokite. Dėkite pinigus į jų 
kiaurife kišenius! ; ?

Antras jų tikslas, tai atitraukti lietuvius darbininkus 
nuo eijiančių kovų. Eina streikai, kyla ekonominės aud
ros. . p" -
Šimą Raidžios ir bosų užpųoljrhų.i Lietuviai darbininkai 

mainiau streikuoją.^ lieja Aįž- savų, reikalus, 
Vietojj’padėt tiems, majnįeri^his kovą laimėki,y“Naujie-, 
nos,” ^©raugas”, JVTėv^nė^ f ■ yienybė’^ *v^- įprįešiį 
spaudu pradėjo vajų ųz aukąs visai kiįairfJtį^sluiį būtent1i
savo Mjšenių papildymui.; Bbstęno Bagočiusj yięnąs turi 
pakanlįįdmai pinigų pastatymui kelių paminklų. 'Bet jis 
to nečĮą 
mitetųjįir duokite jam pinigų! * 

•y. ------------------ —

_^fo, o tik gąilįa^ ašaras lieja. Jis^pąsiskęlbiA ko- 
1 1 f '

BUDELIO KIRVIS PRIES KOlYIlJNiZMA
Vokj^lijoj kruvinoji Hitlerio valdžia nužhdė’ keturis 

darbirjjįnkus komunistus. Valdžios budelis nukirto jiem 
galvai Valdžia sako, jog tai būsiąs rimtas pagrūmoji- 
mąs kitiems “raudoniesiems.” . . . ■ . t
’ Bet,i«matomai, Hitleris pats nelabai saugiai jaučiasi po 
budeli© jkirvio apsauga. Jis paleido visus fašistinius šu
nis išgujo medžioti komunistus. Hitleris paskelbė, kad 
jis sujjpojęs, kad Vokietijos Komunistų Partija tebėra 
neišndBpnta, kad ji persiorganizavo slaptai ir veikia!
X “Lajpyėj” buvo rašyta, kad apie 80 puoš. Vokietijos Ko- 
munisfrl Partijos narių persiorganizavo į nelegalį veiki
mą. Mūsų draugą partija gyvuoja! Jinai veikia! Hit
lerio budeliai beišnaikihs komunizmo Vokietijoje; M H; f

papratimai ir įvairios ma
dos. 'f

Tai buvo Romos imperi
jos laikai. Ta civilizacija, 
žinoma, buvo paremta ver
gija, kaip šiandien kapitali
stinė civilizacija paremta al- 
gine vergija. Visas darbas 
būdavo atliekamas vergų, o 
visi gyvenimo gardumynai 
tekdavo išnaudotojams 
valdininkams.

Koks Bus Tikslas Keltis 
į Tolimas Erdves?

Sovietų Sąjungoje Mask
voje beveik užbaigtas būda
vo jiųias stratosferinio baliū- 
ho, kurio pagelba mokslinin
kai kelsis į tolima^ erdves.

Baliūno apačioje kamba
riukas (gondola) yra 7 pėdų 
ir 10 colių storumo ir 247 
kubkškų pėdų įtalpos.’ Turi 
septynis langus ir atsidaro 
iš viršaus. Visas ■ padary
tas <iš sulieto plieno. Apa
čioj^ pritaisytas didelis gų- 

i”,.kuris neleįs

Pavyzdžiui, APLA 7-tos’ kuo-1 y 
pos susirinkime 1:----- ° J ai as>
skaitome 25-to šeimos protoko
lą, svarstome tarimus < i vieną 
paskui kitą, diskusuojam juos 
—tarimus, katrie, mūsų many
mu, geri, katrie ne. Tūlais 
klausimais nariai gana karš
tai diskusuoja ir nutaria pro
testuoti prieš kai kuriuos sei
mo tarimus, bet. . . gale pro
tokolo prisegta pastaba pra
neša, kad visi seimo tarimai 
įeina galion su 1-ma diena 
liepos, 1933.

Visi nariai nepatenkinančiai 
nusimena: Visos diskusijos ir 
ilgas laiko užtęsimas susirinki
me karštu vasaros laiku buvo 
už nieką,—protokolas jau ga
lioje, 24 valandas prieš susi
rinkimą. t Ir ,

Tai 7-tai kuopai, kuri laiko 
savo, susirinkimus 1 nedčldienį 
mėnesio, o kaip su kitom kuo
pom? Kitos kuopos laiko su
sirinkimus kas antrą ir trečią 
nedėldienį, reiškia, kitos kuo
pos dar toliau pavėluoja, ne
gu 7-ta.

Taigi, APLA 25-to seimo ta
rimai įeina galion į 15-ką die
nų, be jokio kuopų didžiumos 
narių užgyrimo ar atmetimo 
tūlų seimo tarimų.

Grįžkime prie 25-to ’ seimo 
tarimų. Tarimas priimtas 23 ' 
balsais prieš nieką pataisyti ‘ 
skyrių II, par. I skamba: .Na
mai, pinigai ir visoks kitoks 
turtas, įsigytas bile APLA kp., 
ėsti ir pasilieka pilna nuosa
vybe tos kuopos, ir to turto 
negali savintis nei APLA, nei 
jos Centro Komitetas ir t.t.

O‘paskui, žemiau jau pri
imtas tarimas dalis II, skyrius 
II, par. 2; kur jau nusakoma', ’ 
kam kuopa gali aukauti, kam 
ne. Tai kokia kuopai nepa- 
liečiamybė lieka tuomet, kuo
met Centro Komitetas nusako, 
kaip elgtis su savo turtu, kuo
met augščiau kalbama apie 
absoliučią nepaliečiamybę ?

Mes manome, kad tie du 
tarimai yra gana neaiškūs, ' 
trukdo, muša vienas antrą; jie 
reikėtų taisyti; bet kaip tai- :

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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BUVUSI GRAND ASSEMBLY Bankietams

SVETAINĖS

MONTELLO, MASS

5

organizavimosi į naują uniją,

Dabar rengiamasi prie kito 
didelio pikniko, kuris bus rug-

Vestuvėms 
Koncertams

Ir Kitokioms

Sueigoms

nekalbant 
išvažiavimo 
gražus '/>- 
daug reiš-

ria ir taip “demonstruoja” po 
parengimus, teršdami ne tik 
savo kaipo organizuoto darbi
ninko vardą, bet ir visą orga-*» 
nizaciją. Tuomi pusėtinai pa

šino sykiu darbai čęverykų 
eina neprasčiau-

prižadai 
Todėl pa

ko- |

kuriose vietose įvyksta
susikirtimų. Fayette

ri nukentėti ne vien tiesiogi-
nuo prisigėrusių, bet ir

kuopa 
gra- 
atei- 
6 d., 
far-

Taipgi buvo sėkmingas ii* Ypatingai 
j Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
1 gynimo parengimas, kuris įvy-

Atdara Užsisakymams
318 GRAND STREET

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

Telephone: Evergreen 7-1123-9884

kuopa 
rugpjūčio 20,

Puikiai Įtaisytos 

SVETAINĖS 
Šokiams 

Pramogoms 
Konvencijoms 
Ir Masiniams 

Mitingams

• stovi klausimas, del’sižymi lietuviai darbininkai vi- 
i pažvalgų. Veiklesni 

draugai, sąžiningai dirbdami

bet^daugelyje vietų Ame-'§e§į policistai nuvežta ligoni-Į Šiame piknike

pradėjus bo 
prez.

KAS GIRDĖT TARP BROCK
TON, MASS, ČEVERYKŲ 
DARBININKUparemt v

Sekant spaudą, nežiūrint randasi iš jų ir tokių, kurie 
^kokią, matosi, kad Montreale kartais paskęsta ligi ausų al- 

f j darbininkų judėjimas stovi ke-jkoholio nuodų baloje, prisige- 
liahs laipsniais žemiau, negu 
kituose Kanados miestuose. 
Paėmus bile darbininkų orga
nizaciją. matome vienu ar ki
tu atžvilgiu atsilikusią.

Dabar
kokios priežasties Montrealo j s°kių 

^darbininkai atsilieka? Ar čia!fl“'"L
darbininkų būklė geresnė, ne- organizacinį darbą, dažnai tu- 
gu kitur, ar nėra del ko kovo
ti? Ne, nieko tam pateisinan-I n*ai 
čio tiesimato. Daugeliu atžvil- j -----
gių dar bininkai dar labiau pa-j 
vergti iš priežasties neorga-! 
nizuotumo. Buržuazinis apa-.
ratas veikia gana smarkiai pa- i

* vergimui masių. Bažnyčios 
daro gerą biznį, spekuliuoda-1 
mos darbininkais, moraliai ir 
materialiai pavergdamos.

l/arbininkams
trauktis nuo religinio biznio ir 
pradėjus galvoti apie pageri- aktais naudai anglies baronų, 
nimą savo ekonominės būklės, j 
tuo tarpu buržuaziniai agentai 
suspėjo kitas kilpas užmesti 
darbininkams ant kaklo, įstei- 

A gdami “Federated of Labour 
j Cldbs”, kurių Montreale gali- 
| ma rasti ant kiekvienos dides- 

,nės gatvės po kelis. Juose 
mulkinimas darbininkų ne
daug skiriasi nuo bažnytinio 
mulkinimo, čia, apart maldų, 
žadėjimų pomirtinio rojaus, 
kalba ir apie perrinkimą val
džios ponų, kurie, pasak jų, • 
bus tikri aniuolai sargai, ap
rūpinanti darbininkus viskuo.

Labiau įsigilinus į minėtų
* kliubų veikimą, matome, kad
* čia ruošiama dirva fašizmui.

Patriotiniai jausmai keliami, 
antisemitizmas auklėjamas, ir 
pradeda uniformuotis tų kliu
bų nariai fašistine uniforma, 
pirkdami rudus marškinius. 
Šie kliubai labiau išsiplėtę 
francūzų apgyventuose dis- 
triktuose. Ateiviai darbinin- 
kai, sulig jų programos, netu-

* retų būti priimami nariais, 
4bet nežiūrint to, matydami

laikiną pasinaudojimą atei- Į 
viais, priima ir juos kaipo 
įrankius nuraminimui tvirčiau 
darbininkiškai besiorganizuo
jančių ateivių. Kiek teko pa
tirti, tai ir lietuvių juose pri
klauso apie 40 asmenų. Visos 
jų teisės, tai užsimokėjimas 10 
centų į mėnesį. Šie kliubai 

<yra viena iš pagrindinių prie-.
žasčių, del kurios vietiniai I 
(įgrbininkai francūzai ir an
glai, palyginus su ateiviais, 
mažame skaičiuje įsitraukia į iįepos 30. 
revoliucinį darbininkų judėji
mą.

nuo priešų mūsų organizaci-Į ir greičiau atsikratyti nuo B.! nistas Aleksandras Bilida, jau 
joms, kurie # randa galimybių, S. W. Unijos reakcinės kom- 
'šmelžimui jų. paničnos vadovybes, kuri p

„ , . ... 'duoda darbininkų reikalus.
Bendrai, musų organizacijos ;

,reikalinga daug taisyti, kad1 
jos atsistotų tikram gynimui į 
darbininkų klasės reikalų. Ta- i 
me reikalinga visų sąmoningų I 

'darbininkų sąžiningo koopera- 
vimo organizaciniame darbe, 
atliekant pavyzdingai darb. 
organizacijos pavestąsias pa
reigas. Dėkime dahgiau jėgų 
į organizacinį darbą, kad ga- 1 
lėtume atmušti visas buržua
zijos taisomas kilpas.

K. Angus.

Darbininkų Kovos Plečiasi

Apie 10,000 mainierių šioj 
lapielinkėj streikuoja. Nepasi- 
' tenkinę nepakenčiamomis dar- 

sąlygomis ir ypatingai 
Roosevelto sumanytais

Kai 
aštrių 
paviete jau paskelbtas apgu
los stovis ir milicija visą pa
vietą kontroliuoja. Jeigu po
licistų buožės, anglies baronų 
grūmojimai ir lewisines uni
jos streiklaužystė nenugali 
kovojančių mainierių, tai gub. 
Pinchott bando durtuvų ir 
kulkosvaidžių pagelba suvary
ti mainierius Į kasyklas, kad 
jie ten pusdykiai vergautų.

Kitų industrijų darbininkai 
taipgi veda kovas. McKees
port, Ambridge, Washington 
ir kitose vietose darbininkai 
buvo streiko lauke ir kai kur 
jiems pavyko’šiek tiek laimė
ti, i • : „ \ ■
rikos Darbo Federacijos vir- Į 
šininkai, su policijos pagelba,1 
nugalėjo streikierius.

Revoliucinės unijos, kaip tai 
Plieno ir Metalo unija ir Na- 
cionalė mainierių unijų yra 
padarę progreso. Kai kur 
nauji lokalai susiorganizavo, 
jkitur esantieji sutvirtinta. Vi- 
|siems reikia darbuotis buda- 
jvojimui tų unijų.
Sėkmingi Darb. Organizacijų 

Parengimai

Keturių tautų piknikas bu
vo gana sėkmingas. Publikos 
buvo virš dviejų tūkstančių ir darbių delegacijos turi apgu- 

, organizacijoms gražaus pelno lę. Viršininkai priversti su
teikti bedarbiams koncesijų, 

jie bijo bendro 
fronto, kuris čia sudarytas' 
tarp bedarbių tarybų ir sočia- j 
listinės bedarbių piliečių ly- ! 
gos. Socialistų vadai nors boi-I 
kotuoja tą bendrą frontą, bet' 
eiliniai nariai tam pritaria, l 
Smarkiau turime darbuotis 
tarp bedarbių. • i

Reporteris.

Rengiamas Bendras Dviejų 
Organizacijų Piknikas

Darbininkų Apšvietos Kliu- 
bas ir ALDLD 44-ta
bendrai rengia didelį ir 
žų išvažiavimą-pikniką 
nančią nedėlią, rugpjūčio 
ant Andriaus Boumilos 
mos No. Chelmsford, Mass.
Piknikas rengiamas gražiame 
miške, kur bus visiems malo
nu praleisti keletą liuosų nuo 
darbo valandų.

Trokas išeis iš Lowellio 
valandą po pietų nuo 

^odo South Common, kampas 
(Summer ir South Street, Lo
well, Mass.

Nuvažiavimas ir sugrįžimas 
labai patogus ir pigus: tik 25 
centai už abi puses kelio. Gi 
mažesniem vaikam, kurie su 
tėvais važiuoja, visai dykai.

Pikniko rengėjai darbuoja
si gerai ir todėl galima užtik
rinti, kad piknikas bus vienas 
iš geriausių. Jau 
apie tai, kad pati 
vieta yra puiki: 
1 i uo jautis pušynas 
kia savo gamtišku pasipuoši- 

jmu ir malonumu, o čia dar 
iir ežeras visai netoli, kurio 

dieno-Įkrautus tarsi žalias vainikas 
rei- aplink apaugę ošianti medžiai 

kalaujanti daugįau pašalpos, dabina ir kur galima gerai pa- 
Apie pora tūkstančių bodar-. simaudyti. O pikniko renge- 
bių dalyvavo. Policija per ke-|jai deda pastangas, kad daly- 
lis sykius atakavo demonstra-1 vauja.iti žmonės pilnai pasi- 
ciją, bet ir jinai gavo kailiu, tenkintų.

Rugpjūčio 6, Walton svotai-Į 
nėję, 220 Stanwix St., šaukia- kaip 1 
ma konferencija visų karo ve- ' 
teranų. Lietuviai karo vete
ranai irgi turėtų dalyvauti. 
Tai svarbi konferencija, ku
rioj bus’ nutiesta planai toli
mesniam veikimui.

nas vaikinas iš 
j Mass., grieš ant
brangios pianinės armonikos, 
pritariant jo broliui Povilui 

i ant dramatiško būbno. šis har- 
monistas yra labai gerai pasi
rodęs viename darbininkų 
tarptautiniam koncerte Law
rence, Mass., 1931 metais, kur 
jis gavo daugiausia aplodis
mentų iš visų koncerto pro
gramos dalyvių. Taigi dabar 
visi, kurie bus šiame piknike, 
irgi turės progą pasiklausyti 
šio muzikanto ir spręst apie jo 
gabumą muzikos srityj. Nieks 
neturėtų šios progos praleisti.

Dalyvaukite piknike visi, 
kam tik sveikata leidžia. O 
jeigu kam ir netaip jau svei- 
kuojasi, tai irgi čia giliai pa
kvėpavus, patraukus nuo ža
liuojančių pušų aromatiško 
oro, gailėtis nereikės. Kiek
vienam, kaip jaunuoliui, taip

■ ir pagyvenusiam bus smagu
Graniteville, čia pažaisti, patrepsėti, grie- 

didelės ir žbmt. puikiai pianinei armoni
kai.

Manome, ir jaunimo čia bus'syti., kuomet mes, eiliniai kuo- 
! nemažai; todėl vis daugiau irįpų .nariai, neturime tos teisės,

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Karo veteranų eilinių narių 
organizacija jau yra daug nu
veikusi. Jinai yra iškovojusi 
iš Raudonojo Kryžiaus pašal
pą tiems karo veteranams, ku
rie prie šios organizacijos 
kreipėsi. Jos raštinė yra Lyc
eum name, ant Penn Avė. ir® 
6 gatvės, ant septinto augšto.

Bedarbių Kovos už Didesnę 
Pašalpą

East Liberty šiomis 
mis įvyko demonstracija,

turėsime ir 
tnėn. .Kuomet policistai mėtė muzikalų programą. Tlarmo- 
gasines bombas į demonstran- Į - 
tus, tai pastarieji pagriebdami I 
dar netrukusias bombas leido j 
atgal i policistų snukius. Su- ' 
areštuota nemažai bedarbių. 1 

Darbininkų organizacijos 
tuojaus pradėjo kampaniją 
reikalaujant paliuosuoti areš
tuotus. Teisėjas visgi pabijo
jo aštriai bausti, visus kitus 
kaltinimus numetė apart vie
no, tai “betvarkės kėlimo”. Ir 
dabar vedama kampanija pa- 
1 mosavimui areštuotų.

Miesto rotužę nuolatos be-

daugiau rengkitės į šį pikniką 
iš visos plačios apielinkės.

Apart visko kito, savo atsi
lankymu pagelbėsite darbinin
kiškom organizacijom jų ve
damose kovose 'už darbinin
kų klasės reikalus.

Draugai darbininkai, mes 
turime vieno dalyko niekad 
nepamiršti, būtent, kad pono 
Roosevelto miklūs 
mus ilgai nešildys, 
remkime darbininkiškas 
vas, kiek mes galime.

J. M. Karsonas.

Bogota, Colombia. — Val
džia paskyrė $1,000,000 del 
įrengimo keletos naujų lai
vams prieplaukų.

—viskas pervėlai ant rytojaus- 
po seimo ?

Būtų galima duoti ir dau
giau pavyzdžių, bet. . . jeigu 
jau eiliniai nariai nebeprilei- 
džiami prie jokių jų paprastų 
teisių, tai ko gi verti bus tie' 
pavyzdžiai? Aš manau, kad 

'laikas visiems APLA nariams 
! tuomi šiek tiek susidomėti ir 
I reikalauti savo teisių.

APLA 7-tos kp. narys
J. D- Sliekas.

Paryžius. — Francija už
deda embargo ant mažiutės 
r e s p u b 1 i k u tės Andoros. 
Francija atsisako bent ką 
bendro turėti su ja

Grand Paradise Ball Rooms

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

Visas New Jersey ir New Yorkas
DALYVAUS PIKNIKE!

Nedėlioję, 6-tą Dieno Rugūiučio-August, 1933

Ateivių darbininkų, organi-lpjQčio 13> Adomo darže, gerai
SI.....N’" "" lietuviams žinomoj vietoj.

Rengia lietuvių, rusų, ukrainų 
ir lenkų darbininkų organiza- | 
cijos. Rengkimės prie šio pik-1 
niko. .

zacijos gyvuoja neblogiausia, 
tik perdaug pesimizmo. Girdi: 
“Ką mes vieni nuveiksime be 

dietinių gyventojų. Draugai, 
meskime tą nuomonę į šalį.
Stokime stipriniman mūsų or-, Komunistų Partija turės sa-1 
ghnizacijų. Dalyvaukime 
vykstančių streikų pikieto li
nijose, kovokime prieš evik- 
cijas, išpardavimus bedar
bių baldų už negalėtas užsi
mokėti nuomas ir dalyvauki
me demonstracijose, rodydami 
dar neorganizuotiems darbi
ninkams, kad darbininkų ga

ilia glūdi jų klasės organizaci
joje. j

Kitais negeistinas dalykas, 
kuris kenkia darbininkų or
ganizacijų auginimui, tai iš
siplėtus girtuoklystė. Mieste 
galiūnų netrūksta ir visi daro 
gerą biznį, nežiūrint, kad ir 
ekonominis krizis. Darbinin
kai, buržuazijos užnuodyti 
protiniai mulkinimo įstaigose: 

^bažnyčiose, buržuazinėse mo-
“ap-

pa- 
nuo- 
dar-

vo antrą pikniką rugsėjo 3, 
.Millers darže, Milvale, Pa. 
į Geras privažiavimas. Reikėtų 
Įvisiems dalyvaut, ir r L 
įdarbininkų reikalų gynėją. 
iTai bus minėjimas 14 metų dirbtuvėse 
.nuo susitvėrimo Komunistų šiai: kai kur dirba viršlaikius.
Partijos. Ir mes prisidėkime P 
prie to minėjimo.

Girdėt, LDSA 60 
rengs pikniką 
Stasevičiaus darže.

Rugpjūčio 6 d. LDS jaunuo
lių kuopa No. 146 rengia iš- ras, ir nori atsikratyti nuo B. 
važiavimą į Island Parką. Pa- S. W. Unijos, o 'prigulėti prie 
šaliniai irgi kviečiami 
vaut.
turėtų skaitlingai pasirodyti ir 
prisidėt prie jaunuolių kuo
pos. ’
Pagerbta Žuvusieji Juška ir 

Carlson

Bet lietuvių bedarbių yra de- 
sėtkais, nekalbant apie kita
taučius, ir jie eina kas rytas 
darbo j ieškoti, bet veltui.

Šiuom sykiu Brocktono 
šiaučiai mitinguoja kas vaka-

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

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

kyklose ir įvairiuose 
irietos” kliubuose, dar 
tys nuodinasi alkoholio 
dais, žinoma, kaltinti 
bininkus už tai negalima, nes
tai buržuazinio išauklėjimo 
Ir sunkių aplinkybių rezulta
tas. Bet tie darbininkai, ku
rie jau skaitosi save sąmonin
gais, priklauso darbininkų or
ganizacijose, turėtų būti auk
lėtojais kitų darbininkų, o

f 4.

daly- naujos, kuri sutverta ant ge- 
Ypatingai jaunuoliai . resnių pamatų. Jau daugiau 

kaip pusė darbininkų neperka 
B. S. W. Unijos štampų; tik 
tame yra atsilikę lietuviai, o 
labiausia švedai. Mat, bijosi, 
kad neatsitiktų taip, kaip 
1923 metais: tada, kai streiką 
pralaimėjo, tai kiekvienas pa- 
simokėjo po $10 pabaudos re
akcinei B.S.W. Unijai. Bet da
bar, atrodo, “eutteriai” (kir
pėjai) tvirtai stovi' ir neperka 
tos unijos štampų.

Todėl , reikėtų lietuviams

Elizabetho Bangos Choras Dainuos, vadovaujamas V. Žuko

Liepos 27, eks-kareivių dar
bininkų organizacija buvo su
rengusi masinį mitingą pager
bimui Washingtone nužudytų 
karo veteranų Juškos ir Carl- 
sono. Jie žuvo kovoj už ka
reivių bonus metai laiko atgal,
kuomet Hooverio veldžia pa-: darbininkams pamiršti praeitį, 
siuntė kareivius prieš karo ve- o rūpintis ateičia ir griebtis už 

, teranus.

Bus Brooklyno Aidas, kurį dabar mokina V. žlibas. 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 jr eiti iki North 
Ave., pasisukti j dešinę vieną bloką ik' Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, j 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,



Ketvirtas Puslapis

BORIS PILNIAK Iš Veikalo “Amerikos Įspūdžiai”.

OK. VISKAS GERAI
(Tąsa)

Bet rašytojai, kurie yra ir tose kalėjimo 
kamerose,—yra rašytojai. Ir tai yra ap
gailėtinas jų likimas. Laike mano išleistu
vių, kuomet aš apleidau Hollywood, pasku
tinę naktį, vienas jaunas rašytojas R., pir- 
miaus buvęs jūreivis, man pareiškė:

—Jūs, Pilniak, juokaujate. Leiskite man 
pasakyti apie Amerikos žiaurų individualiz
mą. Visą dieną aš sėdžiu mano kambarė
lyje šiuose barakuose ir varžiai rašau tą 
mišinį, kurį aš paniekinu, atmetu naktyje, 
kuomet rašau savo novelę. Ar jūs, tams
ta, suprantate?... Namieje as turiu tik 
lapą popieros, rašomą mašinėlę ir dienos 
darbu išvargintus smegenis, kuomet filmų 
firma turi milžinišką organizaciją—maši
neriją, milionus dolerių ir 30 milionų žiū
rėtojų. Mano individualizmas atsimušė 
galva į šią milžinišką mašineriją... Jūs, 
Pilniak, atsisakote dirbti Hollywoode... 
Jūs grįžtate namo... Hollywoodas moka 
man gerus pinigus!... Aš atvažiuosiu į 
Sovietų Sąjungą taip greitai, kaip tik mano 
sutartis pasibaigs.

Kas čia interesinga, tai ne judžių indust
rijos technika, kiek kiti klausimai. Menas, 
rašytojo rolė, tai menas Amerikos indivi
dualizmo. Tačiaus menas yra tveriamas 
tik tuomet, kuomet jisai pagamina naujas 
formas, naujas idėjas, naujus judėjimus, 
kuomet jisai pakelia, o ne pažemina prota
vimą. Menas yra menas tik tada, kuomet 
jis revoliucinis. Menas yra menu tada, 
kuomet jis įtikina. Menas dalinai yra su
kuriamas per rašytojus. Kad ką nors su
tverti, tai rašytojas turi įtikėti savo dar
bui; jisai turi tikėti jo reikalui, jo reikšmei. 
Šitas, žinoma, daug svarbiau, negu pinigai. 
Pamislykite, kiek geniališkų kūrinių yra 
sutverta biednystėje ir alkyje. Rašytojas 
turi būt laisvas savo darbe, kaip kad pauk
štis. Paukščiui lengviau lėkti prieš vėją. 
Gi tikras Amerikos talento bosas yra ponas 
kapitalizmas—doleris.

Kuomet aš pribuvau į Hollywood ir pra
nešiau savo užveizdai, filistiškam Napoleo
nui (arba napoleonistiškam filisteriui), taip 
pat buvo pirmiaus literatiniai pasakyta, 
kad aš buvau pakviestas su “bolševikiška 
įtalpa” “susovietinti” filmą (jųdį). Man 
buvo pranešta, kad aš turėsiu sekretorių- 

I perkalbėto ją ir galėsiu telegrafuoti į visas
. pasaulio dalis, jei man reikės kokių infor- 

Imacijų arba knygų. Trumpai, man buvo 
aišku, kad aš buvau paskirtas į išrinktųjų 

I 1 grupę, nes gavau taip daug į savaitę mo
kėti, kurie priklauso prie išnaudotojų gru
pės, judžių aristokratijos.

Jie man aiškino, kad šita firma nori pa
gaminti pro-sovietinį judį (tai yra Sovie
tams pritariantį). Bet pasakė, kad scene- 
riją jau parašė ’vienas štabo “išradėjas”. 
Frances Marion ir aš būsime šios filmos 

•autoriais. Jurgis Hill .turės būt direkto
rium, o Boris Inkster—rusas žmogus, So- 

J yf . vietų pilietis, kuris atvažiavo kartu su Ei- 
J sensteino grupe, turėjo būti antrasis di

rektorius. Vyriausiu direktorium (super- 
vaizeriu) Al. Lewin. Irving Thalberg, M. 
G. M. kompanijos direktorių narys (vyras 
Norma Shearer), Hollywoodo Napoleonas, 
kuris gauna milioną dol. į metus,—buvo ski
riamas kaipo užveizda kūrinio (pagaminto 

Į ir gaminamo judžio). Šitas surašąs sudarė 
ir tą konferenciją būsimo judžio. Šalę ma- 

j no dalyvavimo, kaipo autoriaus, aš turėjau 
dalyvauti ir kaipo patarėjas, prižiūrėtojas.

Žodis “pro-soviet” reikalauja paaiškini- 
P mo. -'Yra žinoma, kad Jungtinės Valstijos 

neturėjo diplomatinių ryšių su Sovietų Są- 
i junga 1931 metais. Amerikonai, kurie prie- 
! §inosi Sovietų Sąjungos pripažinimui,—bu

vo vadinami “anti-sovietiniai”. Tie, kurie 
j buvo už Sovietų Sąjungos pripažinimą,— 

vadinosi “pro-sovietiniais”. Toksai pasi- 
I dalinimas buvo tarpe rusų. Dauguma ru

sų emigrantų, kurie atvažiavo prieš Spalio 
Revoliuciją, buvo pro-sovietiniai. Tie, ku
rie pabėgo nuo revoliucijos,—buvo anti-so- 

• vietiniai. Aš pats buvau netoli sovietinis.

Nepaisant visko, neteko man tapti pa
garsėjusiu Frances Marion ko-autorium, 
nei šioje filmoje patarėju.

Per kelias dienas mes laikėme konferen
cijas ir pasitarimus. Apie politiką—labai 
atsargiai.—Nei žodis nebuvo minėta!

Pamatinė tema to judžio ir skematika 
jau buvo paskirta pirm mano atvažiavimo. 
Frances Marion jau turėjo gatavą pradinį 
rankraštį. Aš tik turėjau tiek pridėti, kad 
jisai sutiktų su “teisybe”.

Planas jau buvo išdirbtas tam judžiui. Jį 
pagamino panelė Frances Čarskaja, sulyg 
amerikonisku-Hollywood skoniu. Veikale 
herojum (didvyriu, pirmuoju aktorium) 
buvo skiriama amerikonas inžinierius. 
Vyriausia moteris—žavėjanti Tania. Žiau
rumų niekšu, paskirta G.P.U. (Čekos) na
rys. Komiku—Nikolai, konstrukcijos už
veizda (gaspadorius), iš prigimties darbi
ninkas, Penkmečio didvyris ir komunistas. 
Veikimo vieta—'Sovietų Sąjunga. Morga
nas yra kelyje į Sovietų Sąjungą; jisai va
žiuoja į tą šalį dirbti, kad galėtų “studijuo
ti didžiuosius ekonominio planumo princi
pus ir ūmai juos vykina savo šalyje” (kopi
juota žodis žodin). Tania (puiki juodplau
kė) išdeportuota iš Jungt. Valstijų, kaipo 
komunistė ir buvusi streiko vadovė Ameri
koj. Tania ir Morganas, persiskyrę del kla
sinių skirtumų, bet jų “akys susitiko patiem 
nežinant ir jie yra beprotiškai įsimylėję į 
vienas' kitą” (žodis žodin kopijuota). Jie 
važiuoja ant to paties laivo, žinoma, skirtin
gose klasėse. Pravažiavus “laisvės” stovy- 
lą, Tania, ant apatinio laivo denio, keikia 
Ameriką, kuomet Morganas (ant viršuti
nio denio) vapaliuoja amerikoniškus “anti- 
fonus”. Jų akys “susitiko” ir vėl.

Ūmai, kuomet tik pasiekia Sovietų pusę, 
stebuklai pradeda darytis. Morganas yra 
žvalgybas nužiūrimas. Vėliaus išsivysto, 
kad šitas Morganas yra Tanės sesers vy
ras,—pastaroji yra ant mirties patalo su 
džiova, jos vyras jai neištikimas, žvalgas 
ir neištikimas sesers vyras, puola meilėn į 
Tanią. Tas žvalgas, žinoma, yra slaptas 
Sovietų Čekos (slap, policijos) narys. Vei
kale, šalę šio čekisto, dar yra nesuskaitoma 
daugybė nepersirengusių slaptos policijos 
narių, su nešvariais batais, ilgomis barzdo
mis ir žiauriomis akimis. Jie nešiojasi 
bombas! Tie nepersirengę žvalgybininkai 
yra neramybės “profesoriai”, atskirti nuo 
savo moterų ir vaikų.

Tokie stebuklai “įvyksta” ir Maskvoje. 
Dangarėžiai Maskvoje pabūdavojama dar 
“didesni, negu kad New Yorke” (kopijuo
ta). Morganas dirba prie budavojimo plie
no fabriko—“didžiausio pasaulyje.” Direk
torium šio budavojimo yra Nikolai. Ta
čiau, tą rolę būtų vaidinęs komunistas, 
Penkių Metų Plano didvyris, pirmiau bu
vęs Amerikoj, darbininkas, dirbęs kartu su 
Morganu. Tačiau, Morganas dar tik 22 
metų! Tania paima savo mirštančią sese
rį ir išgabena į kaimą, netoli tos vietos, kur 
eina tas budavojimas. Kaimelis turi daug 
stubelių, kurios papuoštos ukrainų stilium 
(tačiaus , daly kas dedasi Urale). Čia, esą, 
kalnai sviesto ir kiaušinių, kuriuos naudo
ja pasiturinti kaimiečiai.

Bet vieną “revoliucinį” rytą atvažiavo 
tankai į kaimelį ir panaikino “kiaušinienę” 
visiškai, kad “sutverti” kolchozą ant kaime
lio griuvėsių. Kunigo barzda buvo nupjau
ta. Komunistė Tania labai supykusi. Tuo 
pačiu sykiu Čekistas ir tas “draskūnas” įsi
myli į Tanią. Jisai bando įtikinti, kad 
daugpatystė nėra paleistuvystė, kad komu
nizmo gadynėje kiekvienas vyras galės tu
rėti po 20 pačių. Tai Tania, kaipo atsida
vusi komunistė, turi jam pasiaukoti. Ši
tas “draskūnas”, žinodamas, kad Tania iny- 
li Morganą, nusprendžia jam išlieti savo 
kerštą. Dabartiniu laiku jau Tania ir tas 
bebarzdis kunigas yra galva kaimiečių su
kilimo, kurį jiedu pradėjo.

(Daugiau bus)

Jungtinių Valstijų
Gyventojų Skaičius

Pa.

Klaidos Pataisymas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

KEFFER, PA.
OHIO

Siųskite sekrettorei J. J.
1717 N. Marston St., Phi-

Rengėjai.
(181-182)

van- 
Van- 
pėdų 
šalia

Rengėjai.
(181-182)

Apskr. Sekr. J. J. P.
(181-182)

ją paremti. Kviečia visus 
AFLA 51 Kp. Komitetas.

(180-182)

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

niką, kuris atsibus 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 į i goję ir po 
mirties, tad kiekvienas darbininkas 
turi

Shimaitis.
(182-183) I

bedarbių angliakasių likimas.
Arminas.

HAMTRAMCK, MICH.
i LDSA 130 kp. susirinkimas įvyks 
pėtnyčioje, 4 rugpjūčio, 7 vai. vaka
re, Yemans svetainėje. Visos drau- 

' ges dalyvaukite ir naujų atsiveskite.

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53-čios kuopos susirinkiinas 

atsibus pėtnyčios vakare, rugpjūčio 
4 d., 7 vai. vakare, pas drg. Dzcr- 
vienę, 418 Palmer St., Plymouth, Pa. 
Visos nares atsilankykite.

M. O. R.
(180-482)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 7 rugpjūčio 8 vai. 
vakare, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th 
St. Visi nariai dalyvaukite susirin
kime nes turime daug svarbių daly
kų aptarimui. y

Sekr. P. Kasarauskas.
(181-183)

SCRANTON, PA.
Pranešame visiems draugams, kad 

nedėlioję 6 rugpjūčio atsibus pikni
kas ant Runo farmos, kurį rengia 

Prasidės 12

Telegramoje apie O. Saka
lauskienės mirtį buvo praneš
ta O. Kavaliauskiene—jos pa
vardė po pirmesnių jos vyru.

Arminas.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, August 7, kaip 7:30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Namo kamba
riuose. Visi nariai dalyvaukite mi
nėtam susirinkime, nes yra labai ' 
daug svarbių reikalų.

Org. G.

CLEVELAND,
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin 1 progresyvūs draugijos.

rugpj., Lietuvių vai# dieną ir tęsis iki vėlai vakare

ir naktį lavoną išimti. Darbi
ninkams maista Tremonto ver- . \ ' Itaeiviai aukauja vadovybėje 
Raudono Kryžiaus iš Pottsvil- 

Įle, Pa.
Pereitos nedėlios vakare 

buvo mišios prie skylės atlai
kytos; apie 1000 žmonių jose 
dalyvavo, dvi šventas giesmes 
atgiedojo, bet lavonas neiški
lo.

Daug angliakasių bedarbių 
čionais iš viršaus anglį kasa 
ir už $3-$4 toną slaptai par
duoda. Ąnglių kompanijos 

; varinėja;

Oficiališkai aprokuota Jung
tinių Valstijų gyventojų skait
lius, kad liepos 1 d., 1933 m. 
buvo 125,693,000. Tai yra pa
didėjimas iš 2,917,000 nuo ba
landžio 1 d., 1930 m.

Taip rokuoja Cenzo Biuras, 
svarstydamas visus gimimus, 
mirtis, imigraciją ir emigraci
ją. ------ ...

New York o valstija užima j policija varguolius 
pirmą vietą su 12,965,000 gy- Įskylęs užgriaudinėją. Tai toks 
ventojų ir Pennsylvania antrą 
vietą su 9,787,000 gyventojų; 
Illinois trečią su 7,826,000 ir 
Ohio valstija ketvirtą vietą su 
6,798,000 gyventojų. Califor- 
nija turi 6,062,000 gyventojų, 
aplenkdama Texas valstiją, 
kuri laikė penktą vietą 1930 
m. Šiuom laiku Californija 
turi penktą vietą. Nuo 1920- 
1930 metų Californijos gyven
tojai padaugėjo net 65 nuoš. 
ir vis eina skaitlingyn.

Nevada su 110,000 ketvir- 
tainiškų mylių ploto turi ma
žiausia gyventojų, apie 93,000. 
Antra mažiausiai apgyventa 
valstija šioje šalyje yra Wy
oming su 231,000 gyventojų.

F.L.I.S.

SHENANDOAH, PA. 
Piknikas

Rengia ALDLD 17 kp. nedėliojo, 
rugpj. (Aug.) 6 dieną, Laudeman 
Park, kur didelė platforma del šo
kių. šokiams grieš geri muzikan
tai. Vanduo maudyti,s puikūs pa
vėsiai. Piknikas prasidės 10 vai. 
ryte. Vietos ir apielinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

KELRODIS: Iš Shenandoah va
žiuokite N. Main gatve (Route 142) 

■ nauj'u Ringtown keliu, nuvažiavę į 
pakalnę tėmykite pikniko ženklus. 

' Sukite po kairei.

PHILADELPHIA, PA.
Special meeting of Lyros Chorus 

will be held on Friday Aug. 4, 995 
N. 5th St. at 8 p.m. The truck, that 
will take us to Atlantic City on 
Aug. 13, has been secured. This 
and other important things will be 
discussed, All members do not fail 
to attend also the ones that are in
terested in going with us are in
vited to attend. Chorus Org.

; • (181-182)

MINERSVILLE, PA. 
Linksmas Piknikas

Rengia Komunistų Partija ir Lie
tuvių Darbininkių Susivienijimo 30 
kp. Įvyks 5 ir 6 dienas rugpjūčio, 
Harley Springs pušyne. Pradžia šeš
tadienį pc pietų ir sekmadienį per 

Rdieną. Bus prakalbos lietuvių ir an- 
Iglų kalbose, šokiai ant grindų prie 
^šaunios farmerių Zeikų orkestros. 
a Skanių valgių ir gėrimų iki sočiai. 
P<Vietos ir apielinkės darbininkai pra- 
ffšomi atsilankyti. Praleisite linksmai 
blaiką ir paremsite kovingas organi

zacijas.

Penktad., Rugpjūčio 4, 1933

LDSA 5 Apskričio konferencija 
įvyks rugsėjo 4 d. 10 vai. ryte 995 
N. 5th St. Phila. Nors visoms kuo
poms buvo išsiuntinėta paraginamo 
laiškai, kad pasimokėtų j Apskritį 
metines duokles, vienok ne visos dar 
pasimokėjo. Taigi draugės pasirū
pinkite, kad kiekviena kuopa pasi
mokėtų pirm konferencijos; tas pa
lengvins prirengti pilną finansinę 
atskaitą konferencijai. Money ordejr 
išrašykite iždininkės vardu B. Ro
manoff.
Potienei, 
la.

Mainierj Anglis “Prarijo”
Bedarbiui Frank Thompso- 

nui bekasant anglį iš viršaus, 
jo kasamas dugnas įlūžo į se
nų mainų išdirbinius ir Thom- 
psoną “anglis prarijo”. Jo 
draugai bedarbiai nusprendė 
lavoną išimti; nusileido į sky
lę ant virvių, bet rado 
deniu mainas užsemtas. 
dens, spėjama, yra 150 
gilumo. Buvo bandoma
nauja skylė iškasti, bet be pa
sekmių.

Dabar pagarsėjęs Didžiųjų 
Ežerų narūnas F. Fogarty su 
Phila, laivyno aparatais, jnano 
lavoną išimtį. Jei tas nepa
vyks, tai anglių kompanija 
duos pumpas ir elektros jėga 
vandenį išpumpuoti; po 5 pė
das tikimasi kasdieną vande
nio išsemti. Virš 50 liuosno- 
rių bedarbių darbuojasi dieną

kimas įvyks 8 d. rugpj., Lietuvių Val. dieną ir tęsis iki vėlai vakare.! 
svetainėj, 920 E. 79th St., 7:30 vai. Į Kviečiame Scrantono ir apielinkės Į 
vakare. Draugai, į šį susirinkimą į publiką kuo skaitlingiausia atšilau- • 
būtinai atsilankykite visi, kurie ga- i ]<vti. Bus skaniu užkandžių ir gėri- ; 
lite, nes yra parėję nominacijų blan-.Į mu> taipgi smagiai pasišoksite prie i 
kos, ir bus nominuojami kandidatai į geį.os inuzjkOs. Kviečia Bendras 
Centro Pild. Komitetą. Taipgi yra : Komitetas.
ir daugiau svarbių, reikalų. Tatai ! (181-182) l
padarykite šį susirinkimą skaitliu- > 
gesniu, negu praeityj.

Fin. Sekr. J. Raulinaitis
5903 Luther Ave.

(182-183)

PHILADELPHIA, PA.
Subatoj. rugpjūčio 5 d., 7 vai. | 

vakare, Warneck ir Poplar Sts. įvyks j
C Vija v. H 1 ■ c.fį i VVIUVU. į X vifį J.j . . • xvixijix axxxv.«x.xxU

Paskutiniu laiku šioj apielinkėj * pra- | N. 5th St. 8 vai. vakare, 
dėjo siausti policijos teroras. Apart šis susirinkimas yra labai 
evikcijų, bogai pradėjo vartoti » taip keliais* klausiniais, 
vadinamą “Jrag .riet’? t. y. ; 
be jokio reikalo,' daigiausia 
tuojmi negrai darbininkai, 
tikslas darbininkams yra gerai ži
nomas nes bosai nori sulaikyti vie
nybę negrų su baltais, todėl jie ir 
terorizuoja. Komitetas už negrų 
teises kviečia visus darbininkus būti 
minėtoj demonstracijoj.

LAWRENCE, MASS. 
Prieškarinis Piknikas

G * rugpjūčio—Aug. bus išvažiavi
mas ant Decouwer’s farmos, Hamp
stead St., Methuen, Mass. Kviečiame 
darbininkus iš visos apielinkės atsi
lankyti į šį pikniką ir paremti tą 

I svarbų prieškarinį darbą. Parkas 
Į bus atdaras nuo 11 valandos ryto. 
t Bedarbiai kurie neturite iš ko už- 
I simokėti kelionės lėšų, ateikite 285 
! Elm St., tai nuvežšime veltui. Tro- 
Į kai važiuos nuo 11 vai. ryto iki 1- 
mai vai. po pietų. L. K. Biuras. t 

(180-182)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11 kp. susirinkimas įvyks 

demonstracija kovai už,negrų teises. Į rugpj.. 7 Rusų liaudies name, 995 
. Draugės, 

svarbus 
Pirmas LDSA 

areštas 5 (Apskričio konferencija Wyks rug- į 
i areš- j sėjo 4 d., turime išrinkti delegates 

Policijos i aątra, turėsime išrinkti darbininkes 
Į į “Laisvės” pikniką rugs. 3 d. Apart 
i to yra prisiųsta mūsų LDSA kon- 
! stitucija, jas narės visos vejtui gau- 
i na. Draugės, visos atsilankykim ir 
! naujų narių atsiveskim.
i Kuopos Sekr. P.

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,lcmfetaocmfwetaoshretaosh 
35c. Bušai išeis nuo LAU Kliubo, 10 
W. 22 St., Bayonne, 10 vai. ryte. 
Ant busų nuvažiuoti ir parvažiu'oti 
kaina 50c. Taigi, draugai ir draugės, 
nepamirškite šios progos, nes pas
kutinis piknikas šią vasarą, o vieta 
labai puiki. Kas nori, gali maudy
tis; po gera muzika galėsite pasi
šokti.

Kviečia Komitetas.
(179-182)

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
• . * i

Lenktynes plaukime Proletmeno Sąjungos Antro Apskričio narių su Labor Sports Union nariais 
A. BIMBA LAISVES REDAKTORIUS IR VIENAS Iš JAUNUOLIŲ SAKYS PRAKALBAS

BUS RODOMA GARSUS SOVIETU JUDIS ‘POTEMKIN

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August, 1933
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA

Visas Wilkes Bąrre’is ir daugelis iš Scrantono dalyvaus šiame piknike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE 
Wilkes-Barre’io Aido Choras, vadovaujamas N. Valinčiūtes, dainuos šiame piknike.

dainuos vadovaujant drg. V. Žukui.
Apart viršuj minėtų chorų ir

Shenandoah Lyros Choras su Naujom Dainom Dalyvauja Programoje

Tai bus trijų chorų kontestas. Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja
Kalbės Johnnie Orman, “Laisvės” angly skyriaus redaktorius ir P. Buknys, “Laisvės” Administratorius 

’WBSaSSr- Brooklyn. Saukia Scranton Lošti Baseball

Taipgi Bus Brooklyn, N. Y. Aido Choras
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Penktas Puslapis

Į Visų Kolonijų Draugus ir Pritarėjus 
Jaunuolių Mokyklos Waterbury, Conn

dalykus, kad ir pats tėvas 
džiaugiasi.
Iš Apskričių Pikniko Jaunuo

lių Naudai
30 d. liepos New Havene 

buvo visų apskričių rengiama 
bendrai piknikas jaunuolių 
mokyklos naudai. Kalbėjo du 
jaunuoliai kalbėtojai ir drg. 
A. Bimba. Dainavo Ukrainą 
Choras. Bet žydų ir Lietuvių

rinko aukas, 
klaidą, nes 
iš jų ko pi j a-

Dainų Diena
vienas, seni ir

Parke. šis

ti, kadangi kurie 
galėjo padaryti 
greitai rašė, o aš 
vau.
20 d. Rugpjūčio

Visi kaip
[jauni, į dainų dieną, kuri įvyks 
'20 d. rugpjūčio Waterbury, 
Conn., Lietuvių 
parengimas turi būti skaitlin
giausias iš visų kitų piknikų, 
kadangi dainų diena yra skir
tinga nuo visų kitų išvažiavi- 

, mų, ir yra reikalinga parama 
chorams, kurie yra svarbu pa
laikyti ir turėti mūsų tarpe.

, J. Strižauskas.

Mokyklos užlaikymas pirmą 
savaitę kainavo apie $100; 
pasirodo, kad ir toliaus taip 
pat reikės tokia suma praleis
ti, o pinigų ant rankų tiek 
nėra; dar suviršum šimto, nu
matoma, trūksta. Delei sto
kos pinigų uždaryti mokyklą, 
dfcišbaigus 4 savaičių, būtų ne
gerai : Pasirodytų mūsų visų 
apsileidimas. Taigi, pasitarę 
Waterburio veiklesni draugai
su mokyklos komitetu, ir nu-j Dainos Choras iš New Ilaveno 
tarėme rengti vakarienę mo- [nedalyvavo, o buvo apsiėmę, 
kyklos naudai, 19 d. rugpjū- Į Tai labai peiktina, kad apsi- 
čio tenai, kur yra laikoma mo
kykla, Lietuvių Parke, Water
bury, Conn. Įžanga 25 c.

Tikietai yra išdalinta po vi
sas didesnes kolonijas per ap
skričių pikniką New Havene, 
o mažesnėms 
Šsiųsta.

Draugai visų 
te pasistengti
parduoti, kuriuos priėmėte. 
Tikietai nebus priimami atgal, 
tiktai pinigai. O pinigai turi 

JSūti prisiųsti pirm vakarienės, 
Ine valiau kaip 17 d. rugp.

1 Draugai, kurie paėmėte ti- 
kietų, jūs nelaukdami nieko iš
dalinkite juos draugams, ir

SCRANTON, PA.

kolonijoms bus

kolonijų, tun
tuos tikietus

ko kad pasauliui negręsia 
karo pavojus, tai atvirai 
darbininkus apgavinėja.

dingo tas perviršis $53,000? gatas atsakomingas. Tad bro- 
Ižde žino, kad jų nėra.

Kad ir nenoroms, klebonas - 
užšaukė liepos 30 dieną para- ' 
pijos susirinkimą, kur pastaty
ta sargai ant durų ir nutarta 
neišleisi nieką iš salės, iki mi
tingas nepasibaigs.

Kada iškilo viršminėti klau
simai, parapijonai pareikala
vo, kad kunigas leistų jiems iš-, 
sirinkti komisiją, kuri turi su
rasti tuos dingusius pinigus. 
Kunigas, noroms nenoroms, 
pristotų, jei, girdi, aš pats pa- 
siskirsiu tokią komisiją. Pa
rapijonai nepristoja ant to. Iš
kyla ginčai. Kunigas, pnsi- 
stvėręs knygas, bėga laukan, 

i Bet sargų sulaikytas salėje su- 
isiranda fiziniai tvirtą savo 
{šalininką, vedasi prie durų ir 
[veržiasi per spėką! Bet sar- 
jgų būta irgi tvirtų, ir nepra
leido. Kunigo šalininkas ker
ta sargui į paakį, anas atgal, 
susikruvina! Pripuolus dau
giau, pasidaro tąsynės. Per 
tai kunigas gavęs 
sprukę lauk.

Po to, aprimus 
kius, mitingą tęsė

Nutarta užtraukt 
tion” (drausmę) ant tų dar 
kiek likusių banke 
rinkta komitetas, 
kontroliuoti visus

I reikalus. Ir jeigu

munistinę spaudą, liko nutarta 
surengti pikniką del “Daily 
Workerio” ir Kom. Partijos 
paramos.

P. Šlekaičiui pranešus, kad 
galima surengti Runo farmoje, 
nes tą farmą draugai paėmė 
visai vasarai, pilnai sutikta. 
Draugai dieną pasirinko 10 
rugs, žinoma, Scrantono drau
gai turės pasirūpinti surengi
me užkandžių, gėrimų ir kitų 
reikmenų. O Wilkes Barre 
draugai prižadėjo duoti gra
žią programą, atsiveždami Ai
do Chorą. Taigi, Scrantono 
lietuviai darbininkai, šitą die- 
jną pasižymėkite savo galvoj 
| ir vieni kitiems pasakykit, kad 
į nei vienas neliktų namie, nes: 
iScrantonas turės svečių iš vi-į 
įsų apielinkių, pradedant nuo : 
I Forest City, baigiant Shenan-Į 
Idoah, Pa., kur turėsit draugiš-1 
ką pažintį'su kitų miestų drau 
gaiš.

I ALDLD 39 Kp. Delegatas.

lis A. Bubnis turėtų pasidar
buoti daugiau labui darbinin
kų, jei nori turėti gerą reputa
ciją jųjų tarpe. '

K. Nečiunskas.

Daugiau Karo Laivų
LONDON. — Anglija pra

dėjo budavoti naują kreize- 
rį “Apollo”, Devonporto lai
vų būdavo jimo fabrike. 
Kiekvienos šalies imperiali
stai vis daugiau budavojasi 
karo laivų ir kitokių žudy
mo įrankių. Kas dabar sa-

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

Ko

ima ir nedalyvauja; choras 
praranda pasitikėjimą pas 
darbininkus. Dainos Choras 
užtai turėtų pasiteisinti darbi
ninkų organizacijoms. O ir žy
dų Choras, kuris yra skaito- 

. mas darbininkišku choru, taip 
i pat padarė: savo žadėto žo
džio negalėjo išpildyti. O kas 

įgali toliau pasitikėti tokiais 
:chorais? Gali sykį “sufūlint”, 
i bet turi žinot, kad praranda 
darbininkuose pasitikėjimą ir 
simpatiją.

Buvo renkamos aukos jau- rjem& suteikta patariamas bal- 
'nuolių mokyklai. Aukojo šie ;sas> 
draugai: J. Vosilius 60c.; B. Į Nors mažas delegatų bure-. 
Mulerenka, P. Sipkes ir Jj lis, bet padarė daug naudin-jbai, krikštai, laidotuvės,

Truputis Žinių iš ALDLD 
Apskričio Konferencijos

Konferencija
liepos Wilkes

Nors apskritys
ipų, bet delegatai

12

atsibuvo 
Barre, Pa. 
turi 12 kuo- ■ 
buvo prisius- į 

,ti tik nuo 4-rių kuopų: Scran- 
įtono, Wilkes Barre, Plymouth 
>ir Miners Mills; viso 9 delega-' 
tai. Suteikus apskričio komi
tetui sprendžiamą balsą pasi
darė viso 13 balsų.

Buvo ir keletas svečių, ku

30
d.

MINERSVILLE, PA progą pa- Į-

ir susitvar- 
be kunigo.-

injunc-

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

. BREMEN
EUROPA

7 Dienas į LIETUVĄ
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene, užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ

COLUMBUS
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

čia Liet. Katalikai Pradėjo 
Sukilt prieš “Dūšių” Ganytoją

Kunigas Daumantas paskel
bė savo parapijonams. kad jo 
čia klebonavimo keturių me
tų laiku įeigų yra $101.000 

isuvirš į. parapijos iždą, šliū-! 
, mi- 

gų tarimų, kurių čion negar-į šios į šią skaitlinę neįeina—tai 
jo biznis. Išlaidų būna al
gom, procentai už parap. sko-' 
las, klebonijos, bažnyčios, mi-. 
nyškų namo ir *ų mokyklos i 
užlaikymui, kiekvieną mėnesį.= 
iki $1,000. Tikrą atskaitą iš-' 
ęluoti kunigas atsisako. Tai j 
parapijonai, remdamiesi ant jo i 
.paties pasakymo apskaitė —I 
$1,000 mėnesiui išlaidų per 4 IŠ AMALGAMEITŲ 
metus pasidaro $48,000. Gi ČIŲ UNIJOS 54 LOKALO 
įplaukų $101,000. Skolos jis PUSM. SUSIRINKIMO 

neatmokėjo nei kiek, tai kur. ---------

jSas.
Nors mažas delegatų būre-

ViCMMUMUV JUV0 UlCVU^milO, 14 / * .

išsidalinus greičiau parduosi- Perginis po 50 centų; o po 25 
. . !_____X.., XT TZ_______ ,-X„l-------- A AT.,te; o visų draugų yra parei

ga tuos tikietus platinti, nes 
pinigai yra reikalingi. Taigi 
visi į darbą, o pasekmės bus.

Ar Iš Mokyklos Bus 
Nauda?

Kokia

mokyk- 
pradėjo 
spaudą, 

Iš karto

w Kada buvo nutarta 
lą laikyti, komitetas 
rašyti atsišaukimus į 
laiškus į draugijas, 
pasirodė, kad visi mažai krei
pia domės. Daugelis mūsų 
draugų manėme, kad iš tos 
mokyklos nebus nieko, kad ne
bus galima sukelt pinigų delei 
mokyklos pradėjimo ir nebus 
galima gauti studentų; bet ap
sirikta.
* Pinigų sukelta trims savai

tėms ir aš tikiu, kad draugai 
dės pastangų ir sukels finan
sų ketvirtai savaitei.

Studentų taipgi pasirodo 
gana didelis skaičius. Iš kitų 
kolonijų suvažiavo 38 studen
tai—19 merginų ir 19 vaiki-

I nų. O iš karto buvo manyta, 
Jįad merginų bus labai mažas 

.. skaičius; atrodė, kad tais da
lykais merginos nesirūpins;

J bef” ir čionai apsirikta: pasiro
dė, kad lygus skaičius mergi
nų ir vaikinų.

Toliaus manyta, kad, kokią 
savaitę pabuvę, daugelis išva- 

* žinės namo, bet dar daugiau 
pribuvo. Matosi, kad mūsų 
jaunimas jau susirūpinęs kla
sta kova ir stengiasi išsimo
kinti į gerus kovotojus. Bravo, 
jaunuoliai!

daugelis kalba: ar bus ko
kia nauda iš mokyklos? At- p hiladelphijos 
sakymas trumpas, kad naudos' 
bus. Daugelis iš studentų jau 
kalba apie klasių kovą; ir štai 
vienas pavyzdys. Praeitą me
tą draugo Valaičio iš Ansoni- 
jos du vaikai lankė keturias 
savaites, šita mokykla jiems 
jfcu antra, ir vyresnysis ber-

» niukas, kuris turi 16 metų am- 
. ziaus, jau pusėtinai supranta

• centus V. Krasnitskas, A. Mu- 
'reika, Balchunas, P. Bokas, 
|V. Munkus, D. Burba, A. Phi- 
i lipse,'Skelpis, J. Plitnikas, M. 
Kazlauskienė, A. Klimas, U. 
Levickas, J. Bernotas, Delapc- 
lunis, Volungevičienė ir M. 
Harvck. Viso aukų surinkta 
$11.97.

Mokyklos vardu ištariu ačiū 
tiems, kurie aukojo. Gal ku
rių neteisingai yra užrašyta 
pavardės. Malonėkite atleis-

šinsiu, nes ne po ilgam tilps 
“Laisvėje” konferencijos pro
tokolas, ką draugai kiekvie
nas galės matyti.

Visų delegatų buvo didžiau 
sias troškimas, kad tarimai ne
pasiliktų tik ant popieros, bet 
būtų įvykdinti gyvenimai!, ir 
matyt, kad tas bus išpildyta.

Padarius nutarimą, kad A 
LDLD kuopos bei draugai 
tampriau susirištų su Kom. 
Partija ir labiau remtų ko-

pinigų. Iš
kuria turi 
parapijos 

kunigas to 
• i k o m i teto nepripažins, tai 
'j.keriptis į augštesnę dvasišką.

i valdžia.I *

; Vėliaus paaiškės daugiaus,
• ir bus parašyta.

VIETOS ŽINIOS
KRIAU-
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LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Nedėlioję, 3 Rugsejo-September, 1933

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
nas, norėdamas inkriminuoti 
Pild. Tarybą ir delegatą, pats 
•įsiklampojo, ir vargiai suras 
tokią asabą pas kriaučius, ku
ri tikėtų, kad Hermanas “O 
K,” o visi kriaučiai “Wrong.” 
Aš manau, kad išvirkščiai.

Į Trade Boardą išrinktas A. 
Linkus 103 balsais prieš B. 
Menderį, gavusį 55 balsus.

Delegato A. Bubnio rapor
tas apie dirbtuvių stovį. Sako, 
visos lietuviškos dirbtuvės po 
streiko išėjo dirbti, bet dar 
nežinoma, kiek kuris darbinin
kas gaus algos pakelti ar nu- 
mušt, bet, sako delegatas, kad 
numušti negaus nei vienas dar
bininkas, nors praislisčiai ne-

. Sako, firmos nenori

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.
Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės; AIDO .Miuumt 

CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Eližabeth, N.|gatavi. 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas n*! o k e ti s u tai t ą k a i n ą u / s va i 

ką, kur buvo sutarta už vieną 
eilę skylių ir guzikų, už tą

I kainą reikalauja, kad būtų pa
siūtas dvieilis (double breast). 
Tas vis gula ant darbinin-

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

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

Jaunuoliais los
Base Bali

f

<!>

T <’>

<♦>

Arba keliaukite
Ekspresiniu laivu

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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

1

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

<♦>

<♦)

<♦>

METINĖS SUKAKTUVĖS
Rugpjūčio 3, 1933 sukako metai 

nuo mirties mūsų brangaus tėvo, 
JONO GIZEVIČIAUS (John Gi- 
zevich), kuris mirė trečiadieni, 3 
d. rugpjūčio, 1932.
» Jo Žmona ir vaikai ilgisi jo ir 
yiems vaizduojasi, jog jo mirtis 
atsitiko tik vakar. Jokia simpa
tija negali užpildyti tas žaisdas 
jijo šeimynoje, kurias padarė jo 
mirtis. z

Laikas eina dienai poAlienos, bet 
kiekvieną dieną jo našlė ir vaikai 
prisimena jį su liūdesiu.

Mes norime apgailestauti jį 
^kiekvienomis metinėmis sukaktu
vėmis ir pageidaujame iš jo drau
gų būti simpatijoje su mumis.

Jo mylimi našlė, sūnus ir duk
terys;
Mary Gizevich ir John, Julia ir 

Nellie Gizevich.

Risis J. Bago« nes pride(ja darbo dau- 
ČillS SU Charley giaus, o užmokėti nenori dau- 
Vasil kumš-igiaus* sa^° delegatas, 
v,' . į kaip toliau dalykai dėsis, tai
C 1 U O S 1 S Jack1 ateitis parodys, nes dabai’ vi- 
Jackson su:si manadžeriai unijos išvažia-

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<♦>

Tom Galuper

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

2. ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS, 1933 MODE
LIS, $50.00. Doyąnojo John Bukenas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.

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

420 So. St., Phila., Pą.

vę į Washingtona parvežti 
kriaučiam trumpesnių valan
dų. Delegato raportą kriau
čiai priėmė, nors nelabai už
ganėdintai. Tačiaus dauguma 
kriaučių jau supranta, kad lie
tuvių delegatas gali ir turi sa
kyti tik tą, ka jam įsako N. 
Y. Jungtinės Tarybos bosai; 
tačiaus delegatas turi didelę 
reikšmę lietuvių kriaučių tar- 

; pe; už betvarkę šapose delc-

<t>

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

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

<♦>

<♦>

<t>

<!>

<!>

<f>

>

VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:
1331 So. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyairiensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 

St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankfųrde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12vai. vidudieni; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

Iš visų šių vietų tikietai parsiduoda ant busų po 45c. i abi puses. Kas negales įsigyti tikietus anksčiau, visi 
susirinkite 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 automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie mylę 
1 ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my- 
I lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Ltfnghorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei i kelią 

No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-

Laisniuotas Graborius

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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Šeštas Puslapis Penktad., Rugpjūčio 4, 1933

Visus Mobilizuokini į Spaudos Pikniką
Niekas nesigaili dalyvavęs 

tokiuose parengimuose, kaip 
kad bus Darb. Literatūros 
Draugijos Antro Apskričio 
rengiamas darbinink. spaudos 
piknikas ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 6 d., 
moję, Meadow 
ford, N. J.

Visi tokiuose

SU AIDO
J SPAUDOS

ir parvažia-

Vaičionio far-
Grove, Cran-

VAŽIUOKITE 
CHORU BUSAIS 
PIKNIKĄ.

Nuvažiavimas
vimas ne Aido Choro nariams 
tik $1.00.

Bušai išeis lygiai 10 vai. 
nuo “Laisvės” svetainės. Pra
šome nesivėluoti, nes norimeišvažiavimuo

se pasilsi, pasigauna daugiau išvažiuoti paskirtu laiku, 
sveikatos, pasilinksmina 
įgyja 'gražių atsiminimų.

Darbininkai turi šį pikniką ga 15 centų asmeniui, 
skaitlingiausiai paremti, nes Į 
jis yra rengiamas, kad sukelti 
finansinės paramos “Laisvei” 
ir-’kitiems mūsų laikraščiams, 
kovojantiems už darbininkų 
reikalus. Laikai dabar sun- į 
kūs,*ypač mūsų spaudai. O; 
kurgi mūsų judėjimas būtų,1 
jeigu ne spauda?

Todėl patys važiuokite ir ki 
tus raginkite į tą didžiulį pik
niką, kurio vieta puikiose gam 
tinėse aplinkybėse.

Pikniko programoje daly
vaus Sietyno Choras iš New- 
larko; Aido Choras iš Brook
lyn©, dabar vadovaujamas VI. 
ižuko;
1 Choras 
įkiutės;
, Choras 
Pirmyn.
moję įvairumų.

Šokiam grieš parinktinai ge- 
____  ......,____ ra orkestrą. Tam yra puiki 

Girdėt, jog kai kurie darbš-1 svetainė. Pikniko vieta erd- 
tęsni draugai net vaikščioja I vinga ir gamtiniai graži.
po stubas, skleisdami praneši- j Pernykštis Antro Apskričio 
mus apie tą pramogą ir kvies- -spaudos piknikas gerai pavy
dami lietuvius darbininkus jo-į ko; bet pasistengkime, kad 
je dalvauti. Gerai tie drau-1 dabartinis piknikas būtų dar 
gai daro! ' 1 pasekmingesnis.

R. Minor Komunistų Kandid. į Majorus
NEW YORK. — Komunistų | Distrikto komitetas prime-1 

Partijos vietinis distriktas no-!na> kad miestas turi apie $1,-
Į minavo ateinantiem rinkimam 
j kandidatu į miesto majorą d. 
■Robert Minorą, Partijos Cen- 
|tro Komiteto narį; negrę dar- 
ibininkę W. Burroughs—į mies 
Į to finansų kontroliuotoją ir 
■Ben Goldą, sekretorių Indus- 
Itrinės Siuvėjų Unijos,—j mies- 
Į to tarybos pirmininką. Tie ir 
j kiti komunistų kandidatai rei
kalauja valdiškos visiems be
darbiams apdraudos.

200,000,000 įplaukų per me
tus ; iš tos sumos išmoka po 
$300,000,000 į metus vien ban
kininkams; miesto iždo plėši-: 
mas per grafterius didžiau
sias; o pusantro miliono be
darbių šelpti miesto ponai su
randa tiktai pusantro miliono 
dolerių per mėnesį.

Distriktas pęrsergsti darbi
ninkus nuo balsavimo už par-j 

įdavikiškos Socialistų Partijos 
I kandidatus.

Sukčius Licituoto jas Nusi
nuodijo 'Šerifo Ofise

Piknikas prasidės 12 vai. j ASTORIA.! — Licituojamo 
dieną ir tęsis iki vėlumai. Įžan turto “laisniuotas” išpardavi- 

•nėtojas T.ouis Jlimdff buvo 
pasilaikęs sau $900 nuo išli- 
cituotos skalbyklos. Areštuo
tas, jis nusinuodijo šerifo raš
tinėje pereitą trečiadienį.

Ph i lad el ph i jos Lyros 
vadovybėje A. Valat- 

Elizabetho Bangos 
ir Great Necko Choras

Bus ir kitų progra-

Terzani įkaitintas 2-ro 
Laipsnio Žmogžudystėj;

i Kurie aaros- < 
et vaikščioja j

Long- Island City teismas 
įkaitino antro laipsnio žmog
žudystėje Athos Terzanį. Vi
sai neteisingai primeta, kad 
Terzani nušovęs studentą A. 
Fierro laiko fašistų Khaki 
Shirts mitingo Astorijoj. Kaip 
Terzani, taip ir tas studentas 
buvo fašistų priešai; tad visai
nepanašu, kad vienas kitą sau kad 

itų. Studentą nušovė fašistas, singai informavo susirinkimą 
I bet tą žmogžudį paleido ir 
pabėgdino iš čia District At
torney ir policija.

Tarptautinis Darb. Apsigy
nimas kovoja už Terzanio 
liuosavimą.

Du Kaliniai Nužudyti 
Bėgy j 10 Dienų

Saliūne Nušautas 10 
Vaiky Tėvas

faktais įrodę, kad, Hęrrpanas j 
buvo ir prašė, kad Pildomoji ( 
Tarybą su pagelba Ipkaio jam į 
pridėtų apie 15 dol. Hcrma-

(Tąsa 5-tam pusi.) ,

ATSIDARĖ BEER GARDEN j

PUIKIAME KIEME, po gražiais me- i 
j džiais, griežiant maloniai muzikai, I 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame *už dyką.
Kiekvieną šeštadienį, gražūs' paren- Į 
girnai .grajys merginos muzikantes ’ 
po vadovyste Marty Turuta. Įžan- i 

i ga dykai. Antrašas, 13'1 N.' 4th St., 
| Brooklyn, N. Y., Tarbe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkai John,.Jurevich 
ir Tukiene.

(182-184)

Iš Amalganieitu Kriau
čių Unijos 54 Lokalo 
Pusmetinio Susirinkimo

Susirinkimas buvo 26 d. lie
pos APK salėje, 80 Union Av., 
Brook lyne.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas K. Jankaitis 8 vai. va
kare.

Protokolas iš praeito susi
rinkimo skaitytas ir priimtas; 
pusmečio finansų , apyskaita 
skaityta ir priimta be pastabų. 
Pildomosios Tarybos sekr., 
duodamas raportą iš Pild. Ta
rybos veikimo, tarp kitko pa-j 
brėžė, kad Ramoška yra su- j 
spenduotas iš Pild. Tarybos 
už ne i laiką sustojimą laike 
“stapičiaus;” paliktas ištyri
mui per N. Y. Jungtinę Tary
bą. J. Hermanas atsišaukė,

Pildomoji Taryba netei->

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagrioza 'i 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą 

►

Sing Sing kalėjimo mezgi
nių dirbtuvėje trečiadienį už
muštas mahometonas kalinys 
Miah Kotio. Tuo laiku šapoje 
buvo 100 kalinių. Visi užsigi
na, kad nei matę nei girdėję, 
kas jį užmušė ir kaip. Bijosi 
liudyti, nes pas kalinius yra 
toks nerašytas įstatymas—nu
žudyti tą, kuris išduoda kitą 
kąlįnį. -10 dienų pirm to bu
vo nudurtas kalinys Ant. Na
poli. Jo mirties kaltininkų 
gi nesuranda.

Patchogue, Long Island, sa
liūne nežinia kas nušovė Fran
ka Saccentą, 10 vaikų tėvą, ir 
pėršovė rarrką jo draugui;

Prie Didžiausio Naujo Tilto 
Gausią Dirbt 18,000

ir-

sako:“ aš neprašiau Pild. Ta
rybos, kad man pridėtų ke- • 
lionės išlaidų padengti;” bet' 
Pildomoji Taryba ir delegatas

pa-

Kaip Platinti “Daily 
Workerj”

PARDAVIMAI

vai.NEW YORK. — 7:30 
šį vakarą, Workers Centre, 50 
E. 13th St., antrame aukšte, 
kalbės. Kom. Partijos sekreto
rius Earl Browder ir Darbo 
Unijų Vienybės Lygos veikian
tysis sekretorius J. Stachcl 
apie Partijos organo “Daily

Demokratų Veikėjas 
Prigavikas

RESTAURANTAS' ir 8 fornišiuoti 1 
kambariai; kur daromas geras biz- Į 

nis—parsiduoda visas arba gali kas 
stoti į partnerius. Jau 20 metų 
kaip čia tas .biznis pasilaiko. Savi
ninkas važiuoja į Lietuvą, , tai turi 
gaut partnerį arba turi parduoti vi
są tą biznį 176 Broadway, Brooklyn, 
N., Y. Gana lengvos išlygos.

(182-187)
PARSIDUODA puse Beer Garden 

biznio, priežastis pardavimo—nesu
tikimas tarp partnerių, Gražus dar
žas, po lapuotais medžiais stalai. Yrą 
proga pasidaryti gerą pragyvenimą. 
131 North 4th St. Brooklyn, N. Y. 
Turiu kitą biznį 148 Grotton St., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės bi kuriuo 
antrašu. f

■ • j i ' . ' •• i } <
Pranešame, kąd mūsų kąinos, ylą 

žymiai nupigintos ant visko.
Plaukų Kirpimas Moteriais. ^Taip-. 
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Perinariehč wavės nuo .($5.00 iki 
$9.00; ? jPatimaVimia^ naujausios 
mados,’ 1933}metų. ■’ U f.

Vyrauja nukerpame pląukus ir 
apskutamę barzdas už 50c>‘ vai
kams plauku nukirpipias ;25ę, 

Mūsų darbjas yra artistiškas.

(182-187)

NEW YORK. — Užbaigta 
■ planai milžiniškam tiltui, ku
ris sujungtų Bronxa, New 
Yorką ir Queens. Bet esą 
laukiama, kokius patvarkymus
padarys Roosevelto valdžia de|Workerio” platinimo svarbą ir 
lei darbo sąlygų ir algų. Kiek-1 kokiais būdais geriausia jis iš- 
vienos dienos laukimas kas- platinti. Kviečia darbščius 

■tuoja po $1,000 procentų. Sa- draugus sueiti ir pasiklausyti. 
|koma, kad prie to darbo gau-j --------------------

BROOKLYN. — Demokra-,tų užsiėmimą 18 tūkstančių QA QiiO K^TSČill 
tų veikėjas John Sherman pa-j darbininkų.
ėmė iš Max Marcus $1,000 1 -------- -----------
kyšį, žadėdamas išgauti Mar- TEISMAS NUSPRENDĖ, KAD [ 
cui leidimą atsidaryti gazoli- 
no stotį. Leidimo negavo. 
Dabar areštuotas ir laikomas 
teismui po $2,500 kaucijos.

TĖVAS PATS NUBAUSTŲ 
VAIKĄ

Per penkių dienų karščius 
| Didžiajam New Yorke del to 
! mirė 30 žmonių; daugybė 
!alpo.

ap-

PARSIDUODA, labai geroje vietoje, 
saldainių krautuve, kur „yra pro

ga padaryti gerą pragyvenimą randa 
$12 į menesį, parduosiu už gana 
prieinamą kainą. Kreipkitės, 33 
Meserole St., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Bedarbis Nusinuodijo
Automobilio Gazais

BROOKLYN. — Bedarbis 
Oscar Levasseur prijungė gu
minę žarną prie automobilio 
<‘ėxhaust,” per kurį išeina nuo 
dingos dujos; įsivedė tą žar
ną į automobilio vidų; paleido 
automobilio inžiną, 
dureles 
Paliko 
venti, 
šuva.

užsidarė 
ir taip nusinuodijo. 

raŠtuką, kad nenori 
kaip benamė katė

gy-
ar

“PERSENA GYVENTI”
i BROOKLYN. — 88 metų 
sene Sarah Miller, 321 Kings-

i ton Avė., susibadė sau krūtinę.
ii ----- --------- pasipjauti; bet
1 buvo atgaivinta; sakėsi, kad 

žadėio viską' Persona esanti ilgiau gyventi.

BROOKLYN.—17 metų ber 
niukas John Waring buvo 
areštuotas už pavogimą $30 
vertes cigaretų iš N. Palladi- j 
no krautuvėles. Buvo areš-1 !)anc^y ama 
tuotas; paskui atmokėjo savi- 

!pinkui !. 
siteisti. Savininkas teisme, to
dėl, prašė berniuką nebausti. 
Teisėjas Malbin nusprendė, 
kad pats tėvas turėtų vaikui 
kailį išpilti, ir paliuosavo ka-

(180-182) 
krautuvė, 

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 fen Eyck St., Brooklyn, N. Y.

• (177-185)

PARSIDUODA saldainių

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.
............ --....................—- ' \ i f -

Išvogė Kielikus

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

| A.PLA 22 kuopos susirinkimas 
' iyMk(Sr pirmadienį, 7 rugpjčio, 8 vai. 
vakarį, ‘‘Laisvės” raštinėje. Susirin
kate: visi nariai ir atsįv^skite. .nau- 
jtj1 aplikantų Į draugiją'. • f U <

I A. Baltais.
(182-183)BROOKLYN. —. Trečjądie-;

-------- ’ |nį tapo areštuotas, ir yra bei SOUTH BROOKLYN, N. Y. 
BANKROTAS LONG ISLAND kaucijos laikomas John Gree- 7™ 
MEDŽIO KOMPANIJOS (ne- už1 'išvogimą iš bažnyčios j<i?ube(

PAJIEŠKOJIMĄI
j ‘H v j iJ'U------U-L’ . ' t. . :
PAJIEšKAU partnerio arba parduo- 

. v’a£l biznį nes. vienai negaliu 
‘ipsidirbti? j ’R'estaufantas ciaį pdsi- 
laiko jau per ilgą laiką ir duoda ge-‘ 
rus rbzūlta’tųs. j I^aHnerį ^liliu i pri
imti imt labai lengvų išlygų. Vieta 
didele, paranki tam bizniui.

Gabrienė, 731 Wythe Ave., 
H Brooklyn N, Y.

, . ri : • , (181-183)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
■ i

Graborius (Undertaker)
; : ■ i > . » !

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapiniu; pprsamdo au
tomobili 6 s it kertėtas1 veselijoms; 
•krikštynoms; ir pasivažinėjimams.e1

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 4 d. rugpjūčio Hanover 

. . . . . ... . . , .. . -------- » 738 5th Avenue. Visi drau-
---------- dviejų kiehkų ir kitu brangu- gai ir draugės kviečiami dalyvauti 

Long 'Island City medžio mynų $300 vertės. Kada jis susirinkime ir atsivesti nau- 
darbų kompanija, 44-02 llth 
St. lieka pagal teismo patvar
kymą išmesta iš sartidyto na
mo, kuriam per metus negalė*- 
jo išsimokėti nuomos ir buvo 
skolinga $7,389.

nunešė vogtus daiktus į “pan- 
šapę,” savininkas jį susturėjo 
ir ( patelefonavo policijai.

jų narių.
F. Sekr. E. M.

TŪKSTANČIAI MIEGOJO 
PARKUOSE

ELEKTROS NUTRENKTAS 
BERNIUKAS BEINANT 
SKERSAI RELIŲ

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA 132 kuopos susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, 4 d.; rugpjūčio (Au
gust), 182 Varet St., pradžia 8 vai. 
vakare. Visos narės dalyvaukite, nes 

| yra labai svarbių reikalų aptarimui.

Per paskutines kelias karš 
tas' naktis buvo 
•žmonėms i

BROOKLYN. — Eidamas 
skersai BMT elektrikinio gelž- 
kelio relių*, Kings Highway

buvo leidžiama'stotyje, Lawrence Lascula, 13 
...... ....... - parkuose miegoti.' metų vaikas palietė trečią, 
Prospect ir kituose parkuose elektrizuotą relę ir tapo mir- 
nakvojo keli tūkstančiai. įtinai užtrenktas.

nrj , ’ grand s -
I by ^/7 WRĮTĘ FQR BtQQKI.Er

Evergreen 7-8738 Evergreen ,7^1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting ;

Art Decorating —
Pertaisome senus namus ir būda- 

vojame naujus. Perbudavojame f r on- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- -j 
tus (screens) j duris, langus ir-į 
porčius Dengiame stogus visokiems g 

f namams; . 'ii.,
5. 51 Meserol^ Street

Brooklyn, N. Y.
188 South 3rd Street

Brooklyn, N, .Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

} i t" > • \ *j J j SAVININKAI MARCIUKĄl, • ■ *
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

t ’ I

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

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

i ’ Brooklyne:
:> 136 Irving Ave. /

1538 Dekalb Ave.
: So.' 4th and Havemeyer Sts- 

Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222

• 135 
287

’ 350
: Marcy Ave. and Grand St.
: 146 Union Avenue
: Metropolitan and Lorimer Sts.
■ 617 Grand Street

Graham Ave. and Stagg St.
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street

: 114 Union Avenue
: 67 Hudson Avenue
; 60 Hudson Avenue
; 114 Bridge Street-

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue and 142nd Street 
1st Avenue arid 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligati kraujo ir odos 
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

naujon vjeton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y< 

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

JONAS STOKES ,
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien ateiki- 
| te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin
ai ta, kaip jūs fiziši- 
f kai stovite.
Į Odos Nušašėji- 
I mai, Nervų Ligos, 
' A .b e Inas Silpnu

mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

jdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

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

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

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. SALLAS 
( B I EL A U S K A S) GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA . SAKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, (R iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRlVATIŠKĄ 
PIRMĄAM jPAGALBAI AMBULANSINU f AUTOMOBILIŲ, 

’ KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
g’ PARVEŽTL TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
r PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
f • ; MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI' DOVANAI.

■ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITEs ( MUS, O MES 
KUQCjERIAUSIAI fAJARNAUSlM. f

' Mušti RAŠTINĖ Z^TDAlU DIENA IR NAKTĮ. Mūsų ■ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.. 1

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

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

i t arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

1 » K * • 4 < »

' NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd 8t.




