
KRISLAI
Londono Konferencija. 
Pramonės Atsisteigimo 
t Aktas.
Tyrinėjimai.
Pacifikacijos Būdai.

Rašo V. Lienius

Londone tebesitęsia pasaulio 
ekonominė konferencija, kurioj 
suvažiavę imperialistinių šalių 
atstovai vienas po kitam rėžia 
spyčius apie subalansavimą mui
tų, sugrąžinimą aukso valiutos 
ir t.t. ir t. p., bet nei vienas, 
apart d. Litvinovo, nepasakė ti
krus savo mierius. Atrodo it 
būtų retorikos kontestas. Vie
nok, kad ir kalbėta labai atsar
giai ^tuojaus iš pradžių pradėjo 
rodyti špygas kišeniuose, o da
bar jau atvirai. Skolų klausi
mas privedė prie to, tai pirmas 
punktas; kiti kapitalistinės sis
temos prieštaravimai irgi ne
mažiau atsiliepia. To pasek
mės, jau matome, kad blokuo-! 
jasi vieni prieš kitus ir konfe-J 
rencija eina prie pakrikimo. Jei 
nepakriks, tai išvažinės nieko i 
nesulipinę. Tačiaus, dūmą tai1 
pusėtinai paleido svietan. Iš i 
konferencijos nieko nesitiki net] 
buržuaziniai politikai, gi G. B. 
Shaw tą konferenciją pavadino 
“pasaulio idiotiška konferenci-j 
ja”... Taip ir atrodo.

“bolševizmas vykinama.

Šiuo tarpu šioj šalyje baraba- 
nas smarkiai būbnija apie taip 
vadinamą pramonės atsisteigimo 
aktą (Industrial Recovery Act). 
Užsukta visi propagandos pa
būklai. Visa mašinerija ant ko
jų : spaudoj prirašytos ilgiau
sios špaltos, per radio ta pati 
meliodija—visur. Visas tas
būbnijimas suvedama prie vie
no taško, ot, dabar tai jau tikrai 
gerovė baladojasi į duris ir ko
ne*
Kurgi matei, 8 valandos darbo 
ir minimum 20 dolerių algos! laikyme “nelegalio susirinki- 
Reikia pripažinti, kad šis ba- 
rabanijimas užglūšina nemažus 
sluogsnius darbo masių ir net 

' dalį susipratusių darbininkų.
Kad ir ne į
bet sako: palaukime, pažiūrėsi
me# kas iš to bus. Na, o kas 
gi bus? Juk gyvename kapita
listinėje sistemoje, iki šiol bu
vome proletarai ir pasiliksime 
tokiais. Klaidą daro tie, kurie 
tikisi sulaukti bent kokio page
rinimo darbininkams iš kapita
listų. Jei dar neaišku dabar, 
bus aišku rytoj, poryt.

pilnai tiki tam aktui, bininkams pagelbon.

Kiek laiko atgal pasigirdo 
skambus “karaul.” Tapo su
gauta stambiausioji ryklė—J. P. 
Morganas. Tuojaus padaryta 
tyrinėjimas. Klausinėta, inves- 
tiguota ir surasta, kad Morga
nas nemokėjo taksų tiek ir tiek, 
padarė pelno tiek ir tiek, dova
nomis išdalinta tiems ir aniems, 
žodžiu, tik faktai surankioti, 
atydžiai užrekorduoti, ir darbas 
užbaigtas. Paveikslai iš visų
pusių nuimta ir uždanga nusilei- Japonijos Ginkluotos JėgOS 
do. Dabar, abejonėms nėra vie- « . m . .. .
tos, viskas ištirta ir viešai pa- DOVieiŲ leritOHJOje 
skelbta, kad Morganas taksų ne-1 TOKYO._ Nuo japonu
mokėjo ir nemokės, nes “ture-'v 4.1 • • * m
• m 'rt 1 • u ' šarvuotlaivio Tachikadze is-jęs nuostolių.” O kaip su bau-,' T_ v . . .
sme, argi nebus nubaustas?— |hP° Kamcatkoj būrys gink- 
ne vienas paklaus. Atsakymas: 1 luotų jūrininkų neva tam, 
bus nubaustas tiek, kiek lydeka1 kad ištirti susikirtimą tarpė 
gali nubausti ryklę.

Gi šiomis dienomis pasibaigė ■ 
antras panašus tyrinėjimas P°" ’tautinio 
no Mitchell, taipgi bankieriąus. ! 
Išėjo panaši istorija, Mitchel-! .. ..

taksų nemokėti, kaip nemokėjo/. timoje teritorijoj. Dar ne
žinia, kokius prieš tai žy
gius darys Sovietų valdžia.

Sovietų sargų ir japonų žve- 
i jų. Bet tai sulaužymas tarp- 
______ i įstatymo, kuris 
[draudžia bile valstybei išso- 

Hs''tap7«tėiSinta‘sJir vFgai/dinti. ginkluotas jėgas sve-

Kaip Londono konferencija 
bei jom panašios, taip čia įvai
rūs biliai, ar tai būtų pramo
nes atsisteigimo aktas, ar kiti 
tokie, pagalinus tie visi tyrinė
jimai bankierių, apart tikslo su- 
lopinimui kapitalizmo, yra iš
naudojama per kapitalistus pa- 
cifikacijai (raminimui) darbi
ninkų klasės. Vieną burbulą iš
pučia, šis nusidėvi—sprogsta, 
suranda kitą ir tuomi laikinai 
Atitraukia mases nuo kovos. Gi 
iŠ darbininkų pusės, darbininkų 
klasės avangardas, Komunistų

Partija dar nėra ant tiek stip
ri, kad visą tą kapitalistinę pro
pagandą atmušti. Revoliucinė 
spauda tepasiekia tik mažą- 
sluogsnį darbininkų ir nespėja 
plačiai paskleisti tikrus faktus. 
Tas mums parodo, kokią rolę ga
li sulošti revoliucinė spauda ir 
kaip svarbu yra plėtimas mūsų 
spaudos tarpe darbo masių. Rė
mimas komunistinės spaudos 
turėtų būti mūsų vyriausiu už
daviniu visuomet. . *
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
SeSmadienių

Mirė Bedarbis Bandydamas 
Išgelbėt Savo Šeimyną

JERSEY CITY, N. J.— 
Prie Lehigh Valley gelž
kelio rastas negyvas An
thony Griziso, 52 metų 
amžiaus, tėvas 10 kūdikių. 
Per visą dieną jis miesto 
dumpėse jieškojo kokių 
nors daiktų, už kuriuos 
būtų galima gauti doleris 
del nupirkimo maisto vai
kams ir žmonai. Taip nu
vargo, jog grįžtant namo 
širdis nustojo plakus ir 
Griziso krito negyvas. O 
šeimyna pasiliko badauti.

Suėmė 29 Darbininkus 
ir Nori $29,500 

Kaucijos
FORT WORTH, Texas.— 

Už pasipriešinimą prieš iš-j 
metimą iš stubos vienos be
darbio šeimynos čionai po
licija suareštavo. 29 darbi
ninkus. Už paleidimą iš ka
lėjimo reikalauja net $29,- 
500 kaucijos. Kaltinami

mo.” Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas skubina
si tiems suareštuotiems dar-

Bulgarijoje Masiniai 
Areštai ir Karo Stovis

d. 
pa-

SOFIA.—Birželio 2! 
visoj Bulgarijoj buvo 
skelbtas karo stovis, griež
tai uždrausta žmonėms iš- 

i eiti iš namų. Sofijos mies
te net sulaikytas visas judė
jimas gatvėse. O kareiviai 
ir policija pasileido daryti 
kratas stubose, jieškodami 
revoliucionierių. Nė viena 
stuba neapleista. Pasaulis 
dar nebuvo matęs tokių ma
sinių ablavų. Daug žmonių

i suareštuota.

Roosevelto Agentas Reikalauja, kad 
Darbininkai Pasiduotų Darbdaviams

WASHINGTON.—Roose
velto valdžios paskirtas 
pravesti gyveniman Indust
rinio Atstatymo Aktą gene
rolas Johnson žada darbi
ninkams lupti kailį koją pri
mygęs. Amerikos Darbo 
Federacija ir kitos reformis- 
tinės unijos atsikreipė prie 
Johnson, kad sudaryme in
dustrinio “plano” būtų pri
leisti tų unijų atstovai. 
Johnson pareiškė, kad dar
bininkai tame neturi balso, 
kad tai darbas vien darbda
vių. Tegul darbdaviai su
daro planus ir nustato dar
bo sąlygas, algas ir darbo 
valandas, o valdžia užgirs 

! arba atmes. Darbininkai tu
rės priimt.

Vadinasi, net reformist!- darbius į kovą už savo tei- 
j nių unijų Johnson neprilei- sės.

NEDUODA PILIETYBES POPIERIŲ DARBI
NINKUI, KURIS NEKARIAUS PRIEŠ SSSR.

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Čionai norėjo gauti pilie
tines popieras anglas John 
Fleming, narys tepliorių 
unijos. Distrikto teisėjas 
Sure užklausė: “Jeigu kiltų 
karas tarpe Jungtinių Val
stijų ir Sovietų Sąjungos, ar 
tu imtum ginklą ir militari- 
niai tarnautum Jungtinėms

Valstijoms, gavęs pilietines 
popieras?” Darbininkas 
ant viso teismo atšovė: 
“Niekuomet.” Teisėjas pa
reiškė, kad Fleming negali 
gauti pilietinių popierių.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pradėjo kam
paniją prieš šitą Jungtinių 
Valstijų teismo pasielgimą.

Darbininkės Kalba apie 
Ameriką ir Sov. Sąj

elektros

mėnesius

Seema Woolis, amerikon- 
ka, chicagietė, kuri dabar 
dirba Maskvoje 
įrengimų fabrike, rašo:

“Per devynis 
mano buvimo čionai aš sir
gau du sykiu—vieną sykį 4 
dienas, o kitą sykį—7. Aš 
gavau medikališką patarna
vimą veltui ir, sugrįžus į 
darbą, nustebau, kuomet 
patyriau, kad gaunu pilną 
algą, nepaisant mano sirgL 
mo.

“Per 21 metus aš gyve
nau Jungtinėse Valstijose ir 
nė kartą negavau , socialės 
apdraudos patogumų. Lai
ke ligos neturėdavau kam 
manimi rūgintis. O jeigu 
dar liga užsitęsdavo kelias 
dienas, tai sugrįžus darbo 
netekdavau.

“Čionai, Sovietų Sąjun
goje, darbininkams ir darbi
ninkėms nereikia sielotis 
tuomi, kad savim rūpintis, 
jeigu susirgsi arba sulauksi 
senatvės. Jokioj kapitalis
tinėj šalyj nėra tokios socia
lės apdraudos sistemos, ko
kia gyvuoja Sovietų Sąjun
goje.”

Sofia. — Bulgarijos val
džia skelbia, būk susekus 
suokalbį nuversti ją ir sua
reštavo 1,150 žmonių.

džia. Nežiūrijnt to, Green 
ir kiti reakciniai unijų va
dai susiriesdami giria Roo
sevelto valdžios žygius.

Generolas Johnson reika
lauja, kad darbininkai susi
vienytų su darbdaviais pra- 
vedime Roosevelto valdžios 
žygių. Tas reiškia, kad dar
bininkai turi atsisakyti ko
vos už algas ir geresnes dar
bo sąlygas bei už trumpes
nes darbo valandas.

Komunistų Partija ir re
voliucinės unijos šaukia 
darbininkus nepasiduoti Ro
osevelto skymui paversti vi
są darbininkų klasę į betei
sius vergus. Komunistai 
šaukia darbininkus ir be-

Žemės Drebėjimas Nevadoj 
ir Californijoje

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Plačiose srityse Californi- 
jos ir Nevados valstijų bu
vo jaučiamas žemės drebė
jimas birželio 25 d. Sacra
mento mieste apie 1 vai. po 
pietų per dvi sekundas buvo 
toks smarkus drebėjimas, 
kad daugelio namų langai 
išbyrėjo. Tahoe City taip 
pat nuo žemės drebėjimo 
daugelio namų sienos suply
šo. Fallone, Nevadoj, dre
bėjimas buvo labai smarkus 
ir sugriovė- vieną teatrą.

NAUJAS IS STEBĖTI- T 
NAS BŪDAS ATSPĖJI

MUI ORO STOVIO$■ b

•LOS ANGELES, Calif.— 
Čionai grupė mokslininkų 
pareiškė, kad po keturių 
metų atsargaus tyrinėjimo 
jiems pavyko išrasti naujas 
būdas del atspėjimo oro už 
nuo 24 iki 48 valandų išank- 
sto. Tas atspėjimas esąs 
teisingas 96 atsitikimuose 
iš 100. Iki šiol atspėjimai 
buvę teisingi tik, 65 atsitiki
muose iš 100. Nauja atspė
jimo sistema esanti parem
ta ant “šilto” ir “šalto’' oro 
masės judėjimo. ■

Derybos del Pardavimo 
Rytmio Chiny Gelžkelio

Birželio 26 d. Japonijos 
sostinėj Tokyo prasidėjo 
derybos tarpe Sovietų Są
jungos ir Mandžurijos 
valdžios. Sovietai sutin
ka parduoti savo dalį ryti
nio Chinų Gelžkelio, kuris 
eina per M a n d ž u r i ją. 
Klausimas gelžkelio kai
nos. Kadaise Rusija iš
leido $215,000,000 del pa- 
budavojimo to gelžkelio.' 
Kiek dabar prašys už jį 
Sovietų valdžia, dar neži
nia.

PRAPUOLĖ KETURI 
KARININKAI

LANGLEY FIELD, Va.—
Birželio 25 d. j upę nukrito 
karinis orlaivis ir dingo ke-I valdžia varys toliau savo 
' 1 ’ 1 ” . suokalbį prieš nekaltus tra, laike pirmo teismo Gil-turi karininkai. • Spėjama, 
kad jie kur nors yra gyvi, 
bet paklydę, o gal prigėrė 
upėje.

Anglai Artistai už 
Scottsboro Jaunuolius

LONDON. — Skaitlinga 
grupė Anglijos garsių arti
stų pasirašė reikalavimą už 
paliuosavimą Scottsboro 
jaunuolių. Jie sako, kad 
pilnai tapo įrodyta, jog tie 
jaunuoliai nekalti ir todėl 
turi būti paleisti iš Alaba
ma bastilijos.

Kaltina Hitlerį už 
Terorizmą Austrijoje

VIENA.—Austrijos armi
jos vadas Starhemberg kal
boj per radio pareiškė, kad 
už visus terorizmo aktus 
Austrijoje yra kaltas Hitle
ris ir jo valdžia. Nes Hitle
rio agentai Austrijoj pradė
ję kurstyti vokiečius ir or
ganizuoti fašistines teroris
tų grupes.

Winnipeg, Kanada.—Piet
rytinėj dalyj Saskatchewa- 
nos užplūdo laukus armijos 
šarančių ir sunaikino javus. 
Nuostoliai labai dideli.

VISIEMS A.L.D.LD. DELEGATAMS
Draugai ir Draugės!

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
delegatų suvažiavimas įvyks 3 d. liepos (July), 1933, 
“Laisvės” svetainėj, kampas Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 9:30 vai. ryto^

Dalyvaukite kuo skaitlingiausiai. Atvykę į New Yor- 
ką traukiniais bei busais, klauskite kelio į Union Square. 
Geriausiai važiuoti požeminiais traukiniais. Nuo Union 
Square imkite 14th St., Line traukinį į Brooklyną, ir iš
lipkite ant Lorimer stoties. Iš ten tik keletas blokų iki 
“Laisvės” svetainės.

Automobiliais atvykę, klauskite kelio į Brooklyno 
Williamsburg Plaza miesto dalį. Iš ten bus lengva pa
siekti “Laisvės” svetainę.

Liepos 2-rą dieną įvyksta “Laisvės” piknikas, tai atva
žiuokite išanksto, kad galėtumėt jame dalyvauti. Šis kel
rodis tik į “Laisvės” svetainę, į pikniką yra skelbiamas 
kitoj vietoj. • "

D. M. ŠOLOMSKAS, ALDLD C. K. Sekr.

Sovietų Sąjunga Protestuoja Prieš
Hitlerio Valdžios Karinius Žygius

MASKVA.—Sovietų val
džia įteikė Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijai tvir
tą protestą prieš Hitlerio 
valdžios imperialistinius už
simojimus prieš Sovietų Są
jungą. Kelios dienos atgal 
Genevoje Hitlerio valdžios 
delegacija ekonominėj kon
ferencijoj savo pareiškime 
šaukė kitas šalis “padaryti 
galą ° revoliucijai ir suirutei, 
kuri prasidėjo nuo Rusijos.” 

NAUJI ALABAMOS VALDŽIOS ŽYGIAI
PRIES NEKALTUS SCOTTSBORO JAUNUOLIUS
Kaip atrodo, tai Alabamos nebuvo, kad tai bjaurus suo

kalbis prieš jaunuolius. An-
suokalbį prieš
Scottsboro jaunuolius. Lai
kraščiai praneša, kad pro
kuroras Knight žada prista
tyti iš Californijos tūlą Or- 
live Gilley, baltveidį, kuris 
buvęs tam pačiam vagone 
kartu su Carter, kuomet 
jaunuoliai užpuolę Price ir 
Bates. Jis paliudysiąs prieš 
jaunuolius. Bet Carter liu
dijo, kad jokio užpuolimo

Naujosios Derybos Tarp 
Soviety ir Rumunijos

LONDON.—Tarpe Sovie
tų delegacijos ir Rumuni
jos atstovų prasidėjo nauji 
pasikalbėjimai delei sudary
mo nepuolimo sutarties. Ka
daise tos derybos nutrūko, 
kuomet Rumunija reikalavo, 
kad Sovietai pripažintų jai 
Besarabiją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Palembang, Rytų Indijos. 

—Birželio 25 d. buvo toks 
baisus žemės drebėjimas, 
kad apie šimtas žmonių už
mušta ir labai daug namų 
sugriauta. Drebėjimas ap
ėmė daugiausia raistus, ir 
todėl nukentėjo miškų te
nykščiai gyventojai.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimėsite 
Pasaulį!

Tai fašistų tiesioginis grū
mojimas Sovietų Sąjungai. 
O Vokietija yra pasirašius 
nepuolimo sutartį su Sovie
tų Sąjunga.

BERLYN.—Hitlerio val
džia atsako Sovietams delei 
protesto. Jinai teisinasi, 
kad jos delegacijos Genevo- 
je pareiškimas nebuvęs at
kreiptas prieš Sovietų Są
jungą.

ley ir Carter buvo 16 dienų 
kalėjime, bet prokuroras 
nešaukė jų liudyti. Dabar, 
matomai, Gilley tapo pa
pirktas liudyti prieš jaunuo
lius.

Valdžia geruoju nepaleis ‘ ’ 
jaunuolių iš savo nagų. Tik
tai padidintas masinis dar
bininkų judėjimas- iškovos 
jiems laisvę. v - •

Vatikano Miestas. — Po
piežiaus agentai jau skel
bia, kad Šv. Petro Bazili
koj sprogus bomba buvus 
daryta Ispanijoje. Taip at
rodo, kad bus provokacija 
pačių kunigų, idant kaltę su
vertus ant bedievių.

Reading, Pa.—Berks pa
vieto mezginyčių darbinin
kai nubalsavo tęsti streiką 

i tol, kol bosai bus priversti 
išpildyt jų reikalavimus.

Chicago, Ill. — Tapo nu
šauta Mary Morrison, 36 
metų amžiaus, kuomet jinai 
su sūnum kalbėjos ant por- 
ciaus. Nušovė piktadarys, 
važiuodamas pro stubą a'u- 
tomobiliuje. .

Frankfort, Mich. — Bir
želio 24 d. orlaivis sugedo 
ir nukrito ant Michigan eže-. 
ro. Buvo trys vytai ir mo- a 
teriškė vardu Rennie* > Visi 
vyrai prigėrė, o ponia Ren
nie išliko gyva. > Ji pasako
ja, kaip ją vyrai užkėlė ant 
lentos, o jie prie šonų buvxh 
įsikibę. Vienas po kitam 
pavargo besilaikydami ir 
nukrito į dugną.

Wash ington. — Senato
rius Norris reikalauja, kad 
Roosevelto valdžia tub jaus 
pripažintų Sovietų Sąjungą. 
Jis nurodo, kad su pripaži
nimu Amerika galėtų gauti 
užsakymų nuo Sovietų už 
apie $400,000,000 mašineri
jos. Taip pat Sovietų pripa
žinimo reikalauja Jungtinių 
Valstijų Prekybos Butas.
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Ar Bus Karas?
įgali apžvelgti jūras.

Seniau karo laivai išplau- 
! kę į jūras galėjo matyti tik 
nuo savo bokštų, apie 30-40 
mylių atstumo, o dafcAr visi 
dideli karo laivai tųp su sa
vim orlaivius, kurie apžvel
gia šimtus mylių.

Pabaigoje pereito karo 
tankai padarydavo tik 3 my
lias į valandą. Dabar yra 
tankai, kurie daro iki 80

Daugiau Ginklų
Francija, Italija, Anglija, 

Japonija ir Jungtinės Vals
tijos 1913 metais bendrai tu
rėjo armijoje; 1,827,000 vy
rų, o 1932 metais jau 2,150,- 

I vyrų. Ir tai tik regulia- 
Je armijoje. Jų rezervai 

Kelis kartus didesni, negu 
1914 mętais. Tos pačios val
stybės 1914 metais karo rei
kalams išleido 2,400,000,000
aukso rublių, o dabar išlei-1 Pereito karo tankai 
džia kelis kartus daugiau. Prieš dabartinius tik žais- 
Vieh Jungt.Valstijos į metus ^as- Dabar turi mažus tan- 
tik grynai karo reikalams k»s neišpasakytai greitus ir 
išleidžia 1,500,000,000 aukso didelius, syeriančius' po 110 

tonų, griaunančius medžius 
ir namus. Padaryta išradi
mai, kad tankai plaukia per 
upes, eina sausžemiu, o 
Jungtinės Valstijos pasibu- 
davojo “varlę” tanką, kuris 
peršoka 8 pėdų pločio grio
vį.

rublių. Tai kur dingo “nu
siginklavimas,” kada taip 
smarkiai ginkluojasi?

Jungtinių Valstijų pėsti
ninkų divizija 1913 metais 
turėjo 24 kulkasvaidžius ir 
iš jų galėjo į minutę iššauti 
12,000 kulkų. Gi dabar di-
vizija jau turi 947 kulka-1 Elektros jėga, radio ir 

kitkas bus naudojama kare. 
Jau dabar su radio pagelba 
valdo laivus, šaudo iš jų, ka
da ant jų nėra nei vieno 
žmogaus. Robotų pagelba 
gąlį .valdyti Orlaivius ir net 
bornbardųbti miestus. Iš
galvotos prieš ‘nuodihįus 
gazus maskos ne tik žmo
nėms, bet šunims ir ark
liams. Visame kapitalisti
niame pasaulyje viešpatau
ja baisi bedarbė, bet jos nė
ra karo ginklų gaminimo 
srityje—karo industrija dir
ba pilnais garais. O prasi
dėjus karui, ji dar daugiau 
dirbs. Jeigu dabar Fran
cijos karo gamyba į mėnesį 
pagamina 1,000 kanuolių, 
2,000 orlaivių ir 250 tankų, 
tai karui prasidėjus į tą pat 
laiką pagamins 1,500 kanuo
lių, 5,000 orlaivių ir 1,500 
tankų.

Pereito karo metu šar
vuočio kulka sverdavo 1,400 
svarų, o dabar 2,100 svarų 
(53 pūdus). Orlaivių kulkų 
sunkumą saikavo kilogra
mais, o dabar tūkstančiais 
svarų. Aišku, kad ginklai 
gaminami ne žaislui, bet ka-1 
rui.

Bedarbė ir Karas
Viešpataujantis krizis dar 

daugiau stumia imperialis
tus į karą. Visi nori dau
giau rinkų, daugiau pelnų, 
o rinkų, jau nėra. Kapita
liškai, įvesdami naujas ma
šinas, paskubos sistemą, ka
podami darbininkų algas, ii* 
gindami valandas, vis dau
giau pasigamina tavorų, ku
rių savo šalies gyventojai 
negali išpirkti, jiems reikia 
vis daugiau svetimi) rinkų ir 
del to jų tarpe kova auga. 
Buržuaziniai laikraščiai jau 
atvirai rašo: “Karas išva
duos iš krizio.” 
k 
ii

svaidžius, didtsnio ir mažes
nio- kalibro, ir gali iššauti 
473,000 kulkų į vieną minu-

monė.” Amerikos laikraš
čiai rašė:' “Gal tas skamba 
šiurkščiai... bet karas la
bai būtų pageidaujamas... 
Jei gi prie karo neprieitų, 
tai pasaulis dar ilgai lauk
tų pagerėjimo.” Gi profe- 
rius White pareiškė: “Gali
ma drąsiai sakyti, jog da
bar kapitalizmui labai rei
kalingas karas, nes šis ka
ras išrištų dvi labai rimtas 
šios dienos problemas. Jis 
panaikintų esamąjį prekių 
perteklių ir fiziniai išnai
kintų bedarbių armiją.” O 
Vokietijos ministeris Drot 
pareiškė: “Jei netikėtai per kalų susikirtimai, 
vieną naktį išmirtų 20,000,- noj šalyj atskirai ir pasau- 
000 mūsų piliečių, tai Vokiej 
tija pasidarytų visame pa
saulyje visų turtingiausia 
šalis,” Taip rašo kapitalis
tinė spauda ir taip šneka 
“civilizacijos” gynėjai nuo 
bolševizmo. Vis daugiau ir 
daugiau išleidžiama knygų, 
kuriose aiškinamas klausi
mas, kaip bus vedamas nau
jas karas. Visoje eilėje ša
lių buvo atsitikimų, kad 
miestų galvos bedarbius 
siuntė į pragarą ir, duoda
mi kelis centus, sakė: “nusi-į pirmiau žmonijos 
pirkite virvę ir pasikarki
te!” Viešpataujantis krizis 
vis daugiau purto visus im
perialistus ir jie labiau ruo
šiasi karan, kad išnaujo 
persidalinti pasaulį. Visa- 
pasaulinė ekonominė konfe
rencija Londone tik dar 
daugiau paaštrins plėšikų 
reikalus. •

, ’ . ■ > i ' J

Studentų Kovos yra Dalimi Klasių Kovos

a-

Ketvirtais metais kapita
lizmo krizio, ypatingai pa- 
tankėjo studentų kovos 
įvairiose Jungtinių Valsti
jų žemesnėse ir augštesnė- 
se mokyklose prieš didėjan
čią reakciją. Tai ženklas 
negalėjimo‘kapitalizmo išsi- 
kapstyt iš tos padėties, į ku
rią įbrido, ačiū užstojusiai 
visos kapitalizmo sistemos 
puvimo gadynei.

5 I

Kapitalistinių grupių rei- 
kiekvie-

met i
“Nacionale Studentų Lyga” 
ir pradėta leisti mėnesinis 
žurnalas • (“Student 
view.”)

Tankiai
kad ir tarpe lietuvių tėvų 
vaikų—moksleivių atsiran-

line plotme, neišvengiamai 
veda prie pasaulinio karo, 
kaipo priemonės išrišimui 
tų prieštaravimų, tai viena. 
O antra, tai kad prailgint 
gyvavimą kapitalistinės sis
temos—sistemos, paremtos 
privatinės nuosavybės pa
matais, kuriai gręsia mirti
nas pavojus iš socializmo 
sistemos pusės. Todėl šian
dien eina toksai intensyvis 
(įtemptas) karinis prisiren
gimas taip, kaip niekuomet 

istorijoj

kinti studentus militarizmo. 
Tuos, kurie priešinasi tam, 
persekiojama ir išmetama iš 
mokyklų. Studentai, kaip 
ir darbininkai, vis labiau 
pradeda suprasti, kad už
baigimas mokslo nėra už
tikrinimu gauti darbą. O 
tėvai, kurie jau nedirba il
goką laiką, nebegali leist 
savo vaikų į mokyklą. Gi 
sušaudymas kelių pasauli
nio karo veteranų pereitą 
metą Washingtone, duoda 
kiekvienam suprasti, kad 
kareiviai tiktai reikalingi 
kariavimui. Bet tie patys 
kareiviai kapitalistams ne
bereikalingi? kuomet jiems 
atitarnavo. Dar labiau, tie j mas al^e Studentų roję kla-
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patys kareiviai tampa pavo-: 
jingi, kuomet susiorganiza- 

žadėto

tenka girdėti,

- siliepia apie Jaunuoiiy ir AL 
Re- DLD Suvaaavim. ir Dienra& >

čio "Laisvės” Pikniką51
BRIDGEPORT, CONN. ‘ ‘

Lietuvių darbininkiškų orga
da norinčių prisidėt prie nizacijų ir kuopiį susirinki-
studentų organizacijos ir 
jų vedamos kovos. Bet at
siranda nemažai tėvų-moti- 
nų, draudžiančių nuo to 
kilnaus palinkimo. Tai blo
gas dalykas. Vietoj, kad 
žadinti ir skatinti savo vai
kus stoti į kovos frontą, jie 
slopina vaikų pasiryžimą 
kovot prieš savo klasinius 
priešus.

Ištikrųjų, mūsų komunis
tinėj spaudoj, tas 1 klausi-

nuose yra plačiai kalbama ir 
diskusuojama apie svarbą jau- ■ 
nuolių 'ir ALDLD suvažiavimų. .

Draugai ir draugės, tinka- < 
mai prisirengkime prie tų is
torinių įvykių mūsų gyvenime, 
darbininkų judėjime, ■ kad ga
lėtume pilnai atsiekti pagei
daujamą tikslą. o < i;

Tiedu suvažiavimai įvyks* 5 
liepos 3 d;, Brooklyne, N. Y.-

Išrinkime iš savo< taupo de
legatus ir įduokime jiems ge- ! 
riausius/ pagal savo- suprati- * * - 
mą įnešimus, kad šSe fsuvažiad « > 
viniai padarytų gerus tarimus

{ir nutiestų tinkamą liniją-dar- > ’ 
Todėl, gal būt, daug bininkų ateičiai. < J » h

Atsiminkite, draugai ir

Karo orlaivių skaičius iš
augo kelis kartus didesnis, 
negu buvo pereito karo pa
baigoje. 1918 metais orlai
viai galėjo daryti po 15Q, 
mylių į valandą, o dabar da
ro net iki 300. Bombos, ku
rias naudojo pereitame ka
re, prieš dabartines yra tik
tai žaislas. Dabąr yra bom
bų, kurios sveria po 2,000 
svarų. Jungtinių Valstijų 
“Sikorsky” bombiniai orlai
viai gali vežti po 2 bombas, 
turinčias po 2,000 svarų, ir 
dar 800 svaru mažesniu. 
Užtenka didžiąją bombą nu
leisti ant 60 augštų namo ir 
iš jo liks tik griuvėsiai. Or
laiviai pasiekė tokią pajėgą, 
kad. jie perskrenda Atlan- 
tiką. Dar daugiau, jie išky
la į orą ant 26,000 pėdų 
augščio ir juos negali pa
siekti priešorinės kanuolės, 
kuHos siekia tik 25,000 pė
dų. Orlaiviai atsidūrę to
kioje augštumoje galės leis
ti ne vien bombas, bet nuo
dingus gazus ir ligų perus. 
Prieš juos gali sėkmingai 
kovoti tik orlaiviai.

Pereito karo metu 'papra
sta lauko kanuolė siekė už 
11 kilometrų, o dabar tokia 
kanuolė muša už 14 kilomet
rų. į Ąįaro jūrų laivai siek
davo už 22 kilometrų, o da
bar—už 37. Submarinai bu
vo kelis kartus mažesni, di
džiausi buvo 837 tonų įtal
pos, o dabar jau yra po 
3,260 tonų. Pirmiaus jie ga
lėdavo padaryti iki 4,000 ki-i 
loųietrų, n e s i n a u d odami 
prieplaukomis, o dabar iki 
13,000, arba išbūti čielą mė
nesį jūrose. Pirfniau jie bu
vo ginkluoti torpedų tūbo
mis ir nedidelėmis kanuolė- 
mis, o dabar vežasi ir dide
les kąnuoles, iš kurių gali 
bombarduoti kraštus ir’turi 
orlaivį, kuris, iškilęs į orą,

“Karas rei- 
dingas kuopelningiausias 

kuoaštriausias.” Vokie
tijos laikraščiai rašė “Blai
viomis ekonomisto akimis 
iūrint, karas yra stambiau

sio maštabo ūkiškoji prie-

Imperialistiniai
Susirėmimai

: siu kovoj, nebuvo gvildena- 
1 mas.
net mūsų simpatikų persi
ėmę klaidingu supratimu draugės delegatai, kad sekma- 
kas link moksleivių dalyva-|dienį, liepos 2 d. yra “Laisy^ 
vimo kovose prieš militariz- 
mą ir prieš karą.

Per spaudą, organizacijo- ■ ^irdsti tuos puikiai išlavintus 
se ir suėjimuose būtinai pri-.ir atsižymėjusius darbininkiš- 
valome populiarizuoti, kaipjkus chorus su jų geriausiomis 
“Nacionalę Studentų Lygą,” darbininkiškomis dainomis Ul- 
taip ir jos organa “Student ™er 1P.arkelTf<vt of 25th Ay<*” 
Review. Lygos (Natio-1 
nal Student League) antra
šas: 583—6th Avė., 
York City

Dimas Benamis.

vę pareikalauja 
jiems užmokesčio.

Visa tai, veda studentiją 
prie radikalėjimo, prie su
pratimo priešintis įvedimui 
militarizmo • praktikų mo
kyklose. Sykiu su tuo, ži
noma, gimsta supratimas 
priešintis karui. Juo tolyn, 
tuo labyn studentų kovos 
priima klasinį revoliucinį 
kovos pobūdį. Ypatingai 
tos kovos pradėjo plėstis 
smarkiau ir apimt vis dides
nį skaičių studentijos, kuo-

I dienraščio piknikas. Bus leng
va ten mūsų delegatams pa
matyti jaunimo sportą ir įš'

nėra buvę.
Kapitalistų klasė visose 

šalyse labai gerai supranta, 
kad tiktai tos šalys išeis 
laimėtojomis imperializmo 
gadynės karuose, kurios 
pajėgs sumobilizuoti dides
nę dalį šalies gyventojų ak
tyviam dalyvavimui kare, 
o kitą gyventojų dalį bent 
neutralizuoti taip, kad ne
būtų jokio pasipriešinimo 
karui. Bet, kad sumobili- 

į, reikia

ALDLD 6-to APSKRIČIO REIKALAI

jus ten turėsite progą susi- 
New Pažinti su iš tolimų kolonijų 

atvykusiais draugais ir pafei- 
matyti su senais savo pažįsta
mais, kurių per daugelį metų 
nesatę matę. ” • '. H-

Dar prie to, mes turime ne
pamiršti, kad dienraštis “Lai
svė” tai yra dą^bihinUiį i kla
sės žibintuvas. Ji nenuilstan
čiai išnešioja žinias iš darbi
ninkų kpvos laukp po vįsą pla
tų pąsaulį jir! supažindina lie
tuvius darbiiįnkps su tikrąja 
h* teiįmgąja'klasfų ‘kow. ‘“Lai
svė” visuomet gina darbininkų 
reįkąl-ys ir ateityje gins jucr-1 
sius. 1

Todėl, lietuviai darbininkai, 
mes turime ją remti visais ga
limais būdais, dalyvaudami jos 
išvažiavime ir 
raščio 
se.

čia 
apart 
važiavime ir Narzano iš Sovie
tų Sąjungos, sovietinių saldai
nių. žuvies ir kitų produktų iš 
darbininkų šalies. O Narza- 
nas žymiai sutaiso nudėvėtą 
žmogaus sveikatą.

A« Mureika. »

visi veiklesni nariai pasirūpins 
bent po vieną nąųją narį, gau
ti. tO vasaros laiku' dar-’ 

.* ! » ». 1 J

PHILADELPHIA, Pa. — 
Buvęs piknikas birželio 11 (pe
ną buvo mažas. Priežastis 
bus tą’, kad, bedarbė yra gana 
didelė ir labai daug lietuvių 
darbininkų yra be darbo, o nu
važiavimas gana toli, tai ir 
nedalyvavo. Bet tuomi dar ne
pateisinama. Daugelis darbi
ninkų galėjo atvažiuoti, jei tik 
būtų įvertinę svarbumą. Kita

1 priežastis tai bus ta, kad Phi- 
ti kapitalistų užbriežto tiks- la. siaučia savitarpinės pjovy- 
lo, neatsižvelgiant kokias «ės.
priemones jie naudotų tam.

Akyviausias pavyzdys, tai 
Vokietija. Ten kapitalistų 
klasė pastatė razbaininkus 
fašistus, kurie nesidrovi iš- 
šaudyt šimtus ir tūkstan
čius, kad priversti visus gy
ventojus išpildyt imperialis
tų pasimojimus. Tas pats 
daroma ir kitose kapitalisti
nėse šalyse. Jungtinės Val
stijos nėra tam išimtis. Čia 
irgi pastatyta valdžioj žmo
nės su Rooseveltu priešakyj, 
kurių darbai jau davė vai- 
sius. Įsteigta jaunuoliams, 
darbininkų^ vaikams, milita- 
rizacijos kempės, kuriems 
bus mokama badavimo al
gos ir kurięKintensyviai bus 
mokinami militarizmo.

Negana to, mokyklose 
pradėtu labai stropiai mo

Didžiausias pasaulyje prię- zuoti taip visą šalį 
tai kova tarpe j turėt įvairiausi!) organizaci-

ugi su-

šingumas, i 
kapitalistinio pasaulio įsi 
vienos pusės ir socialistinio 
—Sovietų Sąjungos—iš ki
tos. Kada kapitalistinį pa
saulį purto krizis ir desėt- 
kai milionų badauja, siau
čia streikai, plečiasi demon
stracijos ir alkanųjų kovin
gumas, tai tuom pat metu 
Sovietų Sąjungoje sėkmin
gai budavojamas socializ
mas: išplėsta industrija, ple
čiasi kolektyvizacija, nakini- 
namos klasės, keliama ap- 
švieta, trumpinamos darbi
ninkų darbo vai., didinamos 
jų algos ir t. t. Aišku, kad 
kapitalistinis pasaulis, bijo
damas to akstinimo, kuris 
plaukia iš SSSR, dūksta 
prieš Sovietų Sąjungą ir.pa- 
gatavas bile valandą pulti 
ant jos.

Bet tuom pat kartu jis 
prisibijo sutvirtėjusios So
vietų Sąjungos ir savojo 
proletariato, veikimo. Tuom 
pat kartu eina desėtkai-nįo- 
vynių ir pačių, imperialistų 
tarpe. ’Kova tarpe Jungti
nių Valstijų už atgavimą 
skolų iš Anglijos, Francijos, 
Italijos, Belgijos ir kitų 
skolininkų. Nuolatinė rin
koje kova tarpe Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų pirklių,. 
Japonijos ir Jungtiniu Val
stijų, Francijos ir Italijos. 
Teritoriniai s u s i r ė mimai 
Lenkijos ir Vokietijos, Itali
jos ir Jugo-Slavijos, ir visa 
eilė kitų5 veda prie karo.

Japonijos imperialistai 
pirmieji nusitvėrė už kardo 
ir užkariavo Mandžuriją bei 
kitus Chinijos plotus, kurie 
teritoriniai yra keturis kar
tus didesni už pačią Japoni
ją. Jos žygis dar daugiau 
paaštrino imperialistų tarpe

jų, kurios muštų į vieną 
tašką. Kad.atsiekti to, ka
pitalistų klasės visose šaly
se pastato į savo organiza
cijų vadovybę tokius žmo
nes, kurie sugebėtų pasiek-

susirėmimus už Chinijos te
ritorijas ir rinkas.

Bile valandą, bile dieną 
gali trenkti naujo karo per
kūnai, . nes jis jau dabar ve
damas be ofięialio paskelbi
mo. . Prieš imperialistų ruo
šiamą puolimą ant Sovietų 
Sąjungos ir prieš jų pačių 
tarpe karą kovoja Komuni
stų Internacionalas ir jo 
sekcijos. Kiekvieno darbi
ninko pareigą tvirtinti Ko
munistų Partiją, nes tuomi 
jis daugiausiai prisidės ko
vai 
ra.

prieš imperialistinį ka- 
: ' į ę i •• ; j - • ■

D. M. šolomskas.

" . O tas labai daug atne
ša nuostolių revoliuciniam vei
kimui. Tas duoda didžiausius 
nuostolius visai darbininkų kla 
sei.

Jei tie ginčai būtų princi- 
pialiai, tai būtų svarbu apie 
juos pakalbėti, bet kuomet 
jie yra tik ypatiško po
būdžio, vienų ant kitų nepa
matuoti užsimetinėjimai, tai 
daugiau negu žema būtų apie 
juos kalbėti. Tik tiek tenka 
pastebėti, kad tie užsipuldinė
jimai daug žalos pridarė or
ganizacijai. Tie draugai turės 
vieną iš dviejų padaryti, arba 
nustoti ypatiškus užsipuolimus, 
arba prasišalinti iš organiza
cijos.

Daugelis kuopų nėra mokė
ję duoklių už šiuos metus. Tai 
blogas dalykas. Draugai dar 
vis laikosi senos metodos, ne
siskubina iŠkol'ektuoti duokles 
iš narių ir siųsti centrui. Jei 
visos kuopos taip ^“rūpintųsi,” 
kaip kad nekurtos, ką nemo
kėjo duoklių, tai ALDLD C. 
Komitetas negalėtų nei pagal
voti apie išleidimą knygų. O 
kitų kuopų labai maža dalis 
narių temokėjo. Būtinai kiek
viena kuopa turi pasirūpinti 
užsimokėti duokles iki nacio- 
•naliam suvažiavimui.

105 kuopa 
užsimokėjusi 
Kodėl negali 
tos kuopos? 
tik rūpinsis,
jau užsimokėjusių 
Kuopos valdyba ir nariai bū
tinai turi pasirūpinti matyti vi
sus narius, kurie dar neužsi
mokėję, kad užsimokėtų už 
šiuos metus.

Į 25 kuopą galima gauti dar 
daugiau naujų narių, jei tik

yra pilnai jau 
už šiuos metus, 
to padaryti ki- 
Taip, gali, jei. 
25 kuopa turi 

30 narių.

sitinka įvairiose vieįd^e papū- 
Vyj. 1 ’ ’4 *

10 kp. labai mažai mokėjo 
duoklių už šiuos metus. Dide
lio pasispaudimO reikia nė\tikj 
valdybai, bet ir visiems na
riams, kad iskolektaws .mo, 
kestis. O tai gali padaryti 
pasispaudę keletas draugų, ne 
tik dapildyti savo mierį 1932 
metam, bet ir gauti naujų na
riu.

Iš Readingo drg. Pauža ra
šo sekamai: “Kas link duok
lių užsimokėjimo, tai taip mes 
užsimokėjom ir į trumpą laiką 
užsimokėsime už visus. Tuo
mi neturi rūpintis; 
čiau užsimokėsime, 
tos kuopos.”

Tai geras draugų 
mas. Ir nei mažiausios abejo
nės nėra, kad Pveadingo kuo
pa turės savo pilną kvotą ir 
dar gaus daugiau naujų narių. 
Taipgi rašo Pauža, kad ir jau
nuolį turi išrinkę xdelegatu į 
suvažiavimą. Vadinasi, bus iš 
daugelio kolonijų jaunuolių 
konferencijoj.

Ką kitos kolonijos daro tuo 
taip svarbiu ir būtinu reikalu? •

Veik visom kuopom liko iš-|prie važiavimo į Brooklyną 
pįknike.

. _ r .jinokin- 
tis dainas, kad be klaidų su
dainuotume. ,Nej yięnas cho
ristas bei1 choristė1 nepavėluo
kite; būkite laiku.

Taipgi bus ir nariai paskirs
tyti į mašinas, kurie ^u kuriais 
važiūdš iri kokiu Įkiltu. Komi
sija pranešė, kad jau 10 karų 
turi prirengę ir visus choristus 
jajprūpina važiavirpuJ Visiems 
bus vietos.

Tad, choristai, stengkimės 
atlikti savo darbą ir laiku pri
būti

• »■

•i

mes grei-
negu ki-

nusistaty-

siuntinėti laiškai reikale suva
žiavimo ir jaunuolių klausimo. 
Bet kol kas nėra gauta atsa
kymas nuo daugelio kuopų.

ALDLD 6 Apskr. Sekr.

Sprogo Bomba Šv. Pet
ro Bazilikos Vartuose

visuose dien
Laisvės” parengimuo

galima priminti, jog 
visko bus “Laisvės” iš-

WILKES BARRE, PA
Tėmykite, Aido Choro Nariai!

Visi Aido Choro nariai, te
tykite, kad choro pamokos 
įvyks seredoj, birželio-June 28 
d., 7 :30 vai. vakarė,’ ne vėliau. 
Visi nariai, pribūkite laiku, 
nes turime gerai prisirengti

dainuoti • ‘ 
Tad reikė§

♦

B:

i!

VATIKANO MIESTAS. 
Sekmadienį, birželio 25 d., 
tarpe didžiųjų švento Petro 
Bazilikos vartų sprogo 
bomba. Keturi žmonės su
žeisti. Minioje kilo panika, 
bet greitai tapo sulaikyta ir 
išvengta didelės nelaimės. 
Bombos padėjėjas nesuim
tas. Laimė dar, kad bomba 
sprogo . tada, kada žmonės 
daugumoje buvo jau suėję į 
vidų, arba galėjo užmušti 
labai daug.

į pamokas.
Choro Korespondentė.

PABĖGO PENKI 
JAUNUOLIAI

DOBBS FERjtY?N. YY- 
Čionai iš valstybės pataisos 
kalėjimo pabėgo penki jau
nuoliai. Policijai duotas

po visą valstiją.
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Iš Great Neck, N. Bedarbių Kovą
Bedarbių kova su išnaudoto

jais mūsų apielinkėj gana į- 
tempta. Bedarbių Taryba kiek 
gali, tiek dirba vadovavime 
tos kovos. Taip pat ir iš prie
šingos pusės atsiranda vado
vų. Koks ten Mayers iš Port 
Washingtono bandė suorgani
zuoti savo, kaip jis sako, “di
delę uniją.’’ Bet iš vietinių lai
kraščių pasirodė, kad tas ele
mentas bando suvedžioti dar
bininkus savo politiškiem tiks
lam. Kaip tik patyrėm, ko
kis jo tikslas, ant vietos liko 
numaskuotas.

feikerių unijos komi-

Birželio 5 dieną turėjom su I 
organizavę “Hunger March” 
iš kelių apielinkės miestukų 
į Mineolą su tam tikrais rei
kalavimais, kaip kad, darbo, 
pašalpos ir apdraudos del be
darbių ir kad sustabdytų mė
tymą iš namų ir negalintiems 
užsimokėti taksų, kad neat
imtų namelių. Ši demonstra
cija gana gerai nusisekė. Mi- 
neoloj priešais Court House, 
ant trepu turėjome gana skait 
lingą mitingą: daugiau kaip 
tūkstantis publikos dalyvavo, 
visokių tautų darbininkai, ne
žiūrint. kad mėlinsiūlių buvo 
taipgi daug sustatyta prieš de
monstrantus, bet tas demons
trantų negąsdino.

Iš publikos išrinko 5 dele-,
gatus ir pasiuntėm pas Board policija sujieškotų, kur jis din- 
of Supervisers su rezoliucija ir go. Kada policija pradėjo 
laukėm, kol išeis delegatai. , jieškoti, tai surado birželio 5

River vandenyj 
prigėrusį.
Ališauskas bu- nukirsta pašalpa 
metų amžiaus, reikėjo išgauti,—

Paėjo iš Lie- nei kokių negavo.

pėtnyčioj, tai yra birželio 9 
dieną.

Ant paskirtos dienos Great 
Necko delegatai .nedalyvavo. 
Mat, iš pirmiau buvo dar už
silikę
tetas ir pasigyrė, kad jie at
stovaus mūsų Great Necką. 
Mes turėjome ant vietos pa
gamintą rezoliuciją ir mes jų 
pareikalavom : kad norite mus 
atstovauti, tai galite, ' bet šią 
rezoliuciją turite nuvežti į Mi
neola. Bet kada perskaitė, 
nebesutiko mus atstovauti, ne
ėmė nei rezoliucijos. Tokiu 
būdu mos neturėjom atstovy
bės.

Bet mes suorganizavom be
darbius namie ten pat bedar
bių šelpimo ofise, kad visi tu
rim reikalauti kortos iš krau
tuvės del valgio. Tyrinėtojas 
(investigatorius) iš karto ne
nori klausyti, ima keikti, bet 
kada mato, kad kaip ženočiai, 
taip singeliai sustoja į eiles ir 
eina pas jį, tai jis pyksta, bet 
duoda visiems po kortą del vai 
gio: ženočiam po $8, o singe- 
liam po $4 ant 2-jų savaičių. 
Mažai, bet vis geriau, negu 
nieko.

tuvos, Kalvarijos, Suvalkų' ap*- 
ielinkės. Amerikoj .išbuvo 
daugelį metų. K; Kazilauško 
palaidotas Flushing kapinėse.

Trumpai .pasakysiu apie M. 
Ališauską: dar nelabai senas 

'žmogus, netikėjo jokiem bur
tam, buvo laisvas. Neturėjo nei 
darbo nei pinigų, stačiai 
si iš bado.

Šis nuotikis paskatins 
bedarbius organizuotis 
darbių Taryba ir kovoti, 
nereikėtų mjrti badu šioj 
tingoj šalyj.

žudė-

kitus
Be- 
kad 
tu r-

Birželio 16 d. turėjom be
darbių mitingą; į šį mitingą, 
nežiūrint, kaip garsinėm, bet 
tik lietuviai ir keli rusai at
silankė, o angliškai kalbančių 
visai nebuvo. Tai labai pras
tai.
B. T. Koresp. K. Lukauskas

ROCHESTER, N. Y.

Gegužės 30 dieną buvo pra
puolęs Mikas ( ?) Ališauskai. 
Jo giminės pareikalavo, kad

Trečias Puslapis
... .... ........... . N i...... Nl. ..m. , ' ■ "'I-L'LT.S

“Laisves” Piknikas Liepos (July) 2 Dieną, 1933: Todėl • ‘bėdftrbial : pradeda* giaai dar-prie 'didesnio 'karo,, 
daugiau pųsi^pmėtihr kap kar- | persidalinimui pasaulio* o vi

slią daugiau fo!ethaW)|ų altęįnži į įsų: piripa užpuolimui ant dar- 
Bedarbių Tarybos susirinki-, bininkų valdomos šalies, Sp- 
mus ir duoda skundus. Tų i vietų Sąjungos. , 
skundų jau nebetrūksta, o kad 
juos išrišti, reikia daug dar
bo.

Todėl lietuvių skyrius Be
darbių Tarybos mato, kad rei
kia daug spėkų veikime; o 
pas mus daug trūksta.tos an
glų kalbos, kurios tas veiki
mas reikalauja. Vienas kitas 
draugas sušneka daugiaus an
gliškai; ant tų tas darbas dau
giausiai ir rėmėsi. i

Todėl lietuvių Bedarbių Ta
ryba pakėlė klausimą, kad rei 
kia pervesti mūsų skyrių į 
tarptautišką ir> nutarta išleisti 
anglų kalboj lapelių : ir daryti 
atsišaukimą į visokių tautų be
darbius toje srityje. Tada mes 
galėsime plačiau veikti.

Tiesa, mes jau turėjome lie
tuvių Bedarbių Tarybos suren
gę trejas diskusijas bedarbių 
klausimais, bet nei vieną kar
tą nebuvome surengę prakal
bų ant gatvių. C 
lietuvių skyrius 
tarptautiškai, tai 
parankiau veikti.

Amerikos valdančioji klasė 
skiria šimtus milionų prisiren
gimui prie karo, bet nepasky
rė nei cento, kad tiesioginiai 
šelpti bedarbius.

Rugpjūčio 1 d. įvyks prieš
karinė demonstracija. Del pri
sirengimo ir iškaščių paden
gimo visos darbininkiškos or
ganizacijos rengia pikniką lie
pos 23 d. Szhultzen (?) Par
ke, 83 ir Tinicum Avė.

Taipgi atsišaukiame į visas 
organizacijas, kad minėtą die
ną nerengtumėt savo piknikų. 
O kurios organizacijos dar ne
išrinkote delegatų į-prisirengi
mo piknikui komisiją, tai. iš
rinkite ir prisiųskite į 1225 
Germantown Ave. Susirinki- i i . ' ~ :
rnai laikomi kas pirmadienis.

: 1 ’ 1 ’ ! P. P.

<

<
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Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Mes

>

<p

>

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

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

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

<♦>

<i

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Iš Lietuvių Bedarbių 
Skyriaus 5-to Veikimo

Jau apie 5 mėnesiai, kaip 
'lietuvių bedarbių skyrius susi- 
! organizavo, ir jau pradeda sa- 
jvo organizatyvio veikimo vai- 
isius rodyti. Jau šešiems be- 
d ams su Bedarbių Tarybos 
komitetu tapo pašalpos laimė
ta, nekuriems už elektrą ir 
vendą prižadėta užmokėti; bet 
kaip greitai jie tą išpildys, tai 

; dar nežinia.
Visi tie bedarbiai pavieniai 

sau pašalpos negalėjo išgauti, 
[nežiūrint, kad jie ėjo po me- 
; nosį ir dauginus į viešas lab
darybės įstaigas; ar tai buvo 

ar naujai 
rezultatų

kada mūsų 
susivienys 

bus mums

Bedarbis.

PHILADELP1A, PA
Prisirengimai Prieškarinei

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK (*>I=3OX==IOE=IOE

laukėm, kol išeis delegatai.
Už kokios 10 minučių dele

gatai praneša, kad “nieko ne
turį dabar pranešti;’’ Board 
of Supervisors clabar svarsty
sią tą klausimą ir pranešią

dieną East 
plūduriuojantį, 

. Motiejus ( ?) 
vo nevedęs, 55 
taip pasidavęs.

Visi mes atsimenam pereitą 
pasaulinį karą, kuriame žuvo 
milionai darbininkų, o dar dau
giau, buvo sužeistų, kurie šian
dien, mažai gaudami pašalpos 
iš valdančios klasės, kenčia 
badą. Bet kapitalistai tuomi 
dar nepasitenkinę. Jie vėl ren-

Visa

• įnTU 9* rvU fW Jįk d^n® -•- 8^

WORCESTER, MASS.

LAWN PARTY
Rengia LDSA 2-ra Kuopa 

Birželio (June) 28, 1933 
7:00 Vai. Vakare

ANT OLYMPIA PARKO .
Įžanga 25 Centai 

nauda bus skiriama jau
nuolių mokyklai

Kviečia Visus Komisija

OE3
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisiūuotas Graborius
Pennsylvania ir Nw Jer

sey 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 1116 
Keystone—Main 141T

LIUOSYBES CHORAS AIDO CHORAS
: IR !

Iš Montello, Mass. Iš Wilkes Barre, Pa.
z 1 • /

Apart Augščiau Minėtų bns NEWARKO SIETYNO CHORAS, ELIZABETHO BANGOS CHORAS, GREAT NECKO
PIRMYN CHORAS ir BROOKLYNO AIDO CHORAS. Visi trauks revoliucines dainas savo dienraščio iškilmėje

MUZIKOS IR SPORTO
PROGRAMA

NEW HAVEN

MENO ORKESTRĄ BROOKLYN
Iš ELIZABETH, N. J

LDS Jaunuolių Kuopos

Los Indoor Baseball

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaites

B®

-
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS. Alfabetas Chinų Revoliucijos arba Įve
dimas Lotinų Raidžių į Chinų Rašyba

(Tąsa)
Daša dirbo moterų skyriuje, nuolatos bu

vo kelyje, tai užimta susirinkimais. Elz
bieta kiekvieną savaitę laikė su moterimis 
susirinkimus ir jos gorsiai rėkavo...

—Neteisingai perstato dalykus Elzbieta!
—Nusiramink, Malaša, nes ji tik viena 

už mus visas geriau dalykus supranta. O 
mes kas, nieko nesuprantančios!

—Ar nenoriu daugiau būti atsilikusi bo
ba, aš nusikirpsiu plaukus...

Barėsi, rėkavo, bet su komunistų kuopos 
pagelba sudarė dvi grupes kovai prieš be
rašti ją. Daša pasakė joms prakalbą apie 
tai, kaip labai svarbu mokintis.

Kiekvieną rytą ir vakarą Daša užeidavo 
į vaikų namą Krupskos vardu, kad pasi- 
džiauti Niurką, bet matė diena iš dienos, 
kad Niurką gęsta, kaip žvakutė. Pagelto 
jos veidelis, susitraukė ant jo oda, kaip su
augusios, prapuolė jos linksmumas; kuo
met kiti vaikai augo smagūs ir gyvumo 
pilni. Neteko žydrumo jos akutės. Daša 
pirmu kartu širdyje kentėjo skausmą, bet 
jį slėpė. Tik kartą Paulina pastebėjusi 
atsiklausė:

Iki šiol chinų buržuazija ir 
kitų šalių mokslininkai gėrisi 
senovine chinų kultūra ir jų 
hieroglifine rašyba, kaipo to
kiu dalyku, kuris vienija visą 

(chinų tautinę liaudį. Bet tik
renybėj chinų hieroglifinis raš-

Buržuazinės Reformos Chinų 
Kalbos ’

mas ant gatvių, ir ji pašokdavo iš lovos, 
skubindavosi prie lango. Tankiai prieš jos 
akis plaukė: darbininkų minios su raudono
mis vėliavomis, Raudonoji Gvardija ir Rau
donoji Armija su revoliuciniais obalsiais įas nėra niekas kitas, kaip tik 
ant vėliavų, kulkų subadytų. Durtuvai, pasenėjusi 
Mūšiai. Leninas sakantis prakalbą Raudo- senoviškos gadynės, 
noje Aikštėje. Leninas sužeistas. Impe- tūkstančių metų vergijos, įran- 
rialistų ir caristų armijos. Darbininkų 
džiaugsmas ir buržuazijos įdūkimas. O i 
dabar kas bus su revoliucija? Paulina ne
rimavo, ir nerimavo daugelis gerų kovoto
jų, Nesuprasdami naujos ekonominės politi
kos būtinumo.

liekana feodalų
simbolis

—Daša, kas tau darosi? Kame dalykas?
—Paulina, nieko man neatsitiko, tai jums 

taip tik pasirodė.
Paulina nutylėjo, tik dar atydžiau ją per

vedė akimis. Daša jos akyse ką tai matė. 
Patylėjus, Paulina pridėjo:

—Daša, iki šiol aš nemaniau, kad tu gali 
meluoti.

—Na, lai bus ir taip, kam tau, Paulina, 
žinoti mano rūpesnį? Tas tavęs nepalie
čia.

—Daša, tai taip. Bet mes gerai organi
zuoti ir kietai sujungti, bet stebėtinai ir 
mudvi esame savo tarpe svetimos, nors, 
tiesa, man neapeina tas, ką pergyvena ta
vo širdis.’ Vienok tai yra baisu; manau, 
kad ir tu pati sutiksi, kad tai baisu, kada 
mes slepiame.

Diena po dienai geso Niurkos gyvenimas 
ir niekas negalėjo pasakyti kodėl. Kam 
daktarai, kada jie neturi spėkų jai atgauti 
jėgas ir nežino priežasties?... Taip, jos 
jaunos dienos, jos pražydėjimas buvo labai 
sunkiose sąlygose, besisukančiose piliečių 
karo audrose.
tokį pasikalbėjimą:

—Niurką, ar tau ką skauda?
Niurką pakraipė galvelę.
—O ko tu nori? Pasakyk.
—Nieko man nereikia.
—Gal nori matyti tėvą?
—Mama, aš noriu vynuogių.
—Dukrele, dar vynuogės nepribrendo.
—Aš noriu, kad mama būtum su manimi.

Vynuogių ir tavęs.
Niurką sėdėjo pas motiną ant kelių ir se pribėgo prie Sergiejaus durų ir pradėjo 

glaudė galvelę. O kada Daša paguldė ją į jas mušti:

kis pavergimui darbininkų 
masių išnaudotojų klasei. 
Hieroglifai yra didžiausia kliū
tis atsiekimui augštesnio laips
nio politiniam ir kultūriniam 
Chinijos darbininkų ir valstie
čių gyvenime.

Chinų hieroglifinis raštas 
yra didžiausia sunkenybė iš
mokti. Kiekvienas atskiras 
hieroglifas reiškia visą žodį 
arba mintį. žinot reikšmę 
vieno hieroglifo jie privalo ži
noti: 1) Jo rašymo formą, 2) 
Jo ištarimą, 3) Jo reikšmę. 
Hieroglifų chinų kalboje ran
dasi dešimtys tūkstančių. 
Išmokti nors dešimt tūkstan
čių, arba pačius reikalingiau
sius, turi žinoti būtinai 4000- 
5000 ženklų tinkamai juos 
skaityti ir rašyti, o tas išmoki
mas užima keletą metų. Chi
nų darbininkai neturi progos 
nei lėšų tą mokslą atsiekti.

Dabar ar mes galim stebė
tis, kad chinų darbininkų ma
sės yra beraščiai ? Esant to
kioms aplinkybėms, yra su-

Buržuaziniai intelektualai, 
gerai žinodami sunkumą mo- 
kinimosi hieroglifų, darė kele
tą mažų bandymų reformuoti 
chinų literatinę kalbą, suma
žinimui, sutrumpinimui ir net 
sulotinimui hieroglifinės rašy
bos. Įtempčiausias judėjimas 
del kalbos reformos (bet ne 
rašybos) buvo 1917-1919 m. 
Tai buvo judėjimas del “Baj 

už kalbą artimą kalba- 
sen ajai, 
žmonių 
kalbai, 

tautines 
judėji-Sergiejaus kambaryje tyla, tik girdisi, 

kaip jis verčia knygos lapus. Mielasis Ser
giejus, jis taipgi negali miegoti.

—Tra-ta-ta!—negarsus beldėsis į duris.
—Kas ten?
Pasigirdo Badino balsas ir pagal balsą 

aišku, kad jis linksmas.
Pauly te, ar tu miegi?'. Apsirengk ir iš

eik minutėlei; yra reikalas.
—Negaliu, drauge Badinai. Reikalą at

liksime rytoj.
—Negalima, negalima. Pauly te, atsikelk.
Balsas nutrūko, bet tuom kartu atsidarė 

durys. Ir kodėl taip atsitiko, kodėl Pauli
na užmiršo užrakinti tas duris? Ji matė, 
kad jis sujudęs.

—Na, Pąulyte, taip yra geriau, tau sun
ku atsikelti.—Jis uždarė ir užrakino duris. 
Badinas užgesino šviesą. '__ _______  __
nojo, kad jis ateis, ateis į lovą. Ji tamsoje Iteratūros Jojimas lic^ali i

. , . v . vvdvh l orn Hnrhininlcii iv vi
atkišo rankas ir kuždėjo:

—Badinai, ko tau reikia? Ko tau rei
kia?

Jis greitai jau buvo lovoje ir ją prispau
dė prie priegalvio.

—Paulyte, tylėk, tylėk!
Ji negalėjo nuversti diktą vyrą; jai pasi

darė sunku kvėpuoti: nuo jo atsidavė alko
holiu. Nesigynė, nes tai vis tiek bus 
veltui...

Ji nežinojo, kada Badinas apleido jos
kambarį... Prieš jos akis persistatė keisti bartiniu laiku negali 
paveikslai. Pati statė sau klausimą: bu-

kiti) ■ ir kraštai gynė' palai
kymą' į hieroglifinės rašy
bas. I, •’ Chįąų j mokslininkas 
U-Įčži-fei, ;priėtankus narys 
“Čžuinczim” taip pat nesiprie
šino būtinam panaikinimui hie
roglifų., Tokiu būdur “čžų- 
inczįm” yra tik pagelbinė 
priemonė išmokimui hierogli
fų.

Ant galo,. tolimesni atstovai 
valdžios, pav.,‘ Van-czin-džum 
išėjo už sulotinimą chinų raš
to. Bet jis neišėjo iš rėmų 
bendros valstybinės kalbos, o 
troško sulotininti rašybą tik 
“Go-juj” (valstybinės kalbos).

Revoliuciją chinų rašyboj 
padarys tik revoliucinės dar
bininkų ir valstiečių mase$, 
kovojančios del išsiliuosavimo 
iš po buržuazijos jungei.

Bet Paulina ži-! prantama, kad proletarinės li- 
i išsi

vystyti tarp darbininkų ir vals
tiečių ; taipgi negali apsireikšti 
masinis darbininkų ir valstie
čių spaudoj bendradarbiavimo 
judėjimas. Ta ir yra vieninte
lė priežastis, del kurios chinų 
proletariatas neturi atatinka
mo skaičiaus savo klasės rašy
tojų. Antra. Hieroglifų ra
šyba buvo pradėta naudoti 
3000-4000 metų atgal. Ji 
anais laikais buvo tinkama, 
bet atsilikusi prie pirmųjų 
savo vystymos laipsnių: da- 

i aptar
nauti šių laikų mokslo bei Į 

Todėl !vo ar nebuvo pas ją Badinas? Gal tiktai technikos reikalavimų.
Klajones panašios į realybę. Bet šiandie u| chinai negali aiškiaiklajonė?

ji gulėjo visa plika. Jos marškiniai užrai-
Kartą motina su ja turėjo tyti iki kaklo, šlapi ir atsidavė. Ji ilgai "technikė terminų

jautėsi keistai...
Paulina išgirdo, kaip Sergiejus priėjo 

prie durų, vedančių į jos kambarį. Kodėl 
Sergiejus priėjo prie durų? Paulina, išgir
dus tą Visą, sujudo. Jautėsi skausmas... 
Taip, Badinas buvo, jis buvo...

—Oi! Oi!—Paulina susirietė ir nuo lovos 
nusirito ant grindų... Tartum juoda jė
ga užgulė ant jos smegenų. Ji pašoko ir 
drebėdama, basa, tik vienuose marškiniuo-

ant lovos, tai ji pravirko:
—Mamyte! Mamyte!
Daša išėjo iš namo nesmagi ir vos kojas 

pavilko.
Tą vakarą pas Dašą atvažiavo Badinas. 

Jis priėjo prie jos ir norėjo apsikabinti.
—Drauge Badinai, gana, tas pasibaigė.
—Daša, aš norėjau pabūti vienas su ju

mis. Aš maniau, kad jūs mane sutiksite 
kitaip. •

Daša išėjo į kitą kambarį, kietai duris 
uždarė ir užrakino.

Karštis
Rytais ir pietų eidama Paulina greitai 

bėgdavo. Ji visada greitai vaikščiojo, bė
giojo ir gerai pastebėdavo praeivius. Ji 
matė daug naujų drabužių, apsiautuvų, ap
sivilkimų ir visa tai iš užsienio—prekyba 
plėtėsi. Tas nedavė jai ramumo. Ji bijo
josi privatinės prekybos bujojimo. Kodėl 
tas yra? Kas bus toliaus su mūsų revoliu
cija? Leninas sako, kad mes perbrangiai 
užmokėjome už naują ekonominę politiką. 
—Šie klausimai nedavė jai ramumo...

Paulina naktimis tankiai negalėjo ra
miai miegoti: jai vaidinosi, kad yra riks-

—Sergiejau! Sergiejau! Sergiejau, kad 
jūsų malonė!

Ir kada durys atsidarė, ji puolė jam ant 
kaklo, verkė, kaip mažas kūdikis. Sergie- 
jus visas drebėjo. Nuvedė ją į jos lovą, 
paguldė ir užklojo. Atnešė jai stiklą van
dens; Paulinos dantys stuksėjo begeriant.

—Sergiejau, tai bjauru, tai begėdis! Ne
žinau, kas atsitiko, bet atsitiko kas tai ne
pataisomo ...

—Paulina, nusiramink. Nusiramink Pau
lina,—ramino jis ją, atsisėdęs ant kėdės ir 
pataisęs priegalvį.—Aš žinau, jeigu tu bū
tum surikus, tai būčiau išnešęs vienu pe
tim šias duris ir nusmaugęs jį...

—Sergiejau, tu nežinai, nežinai: prieš jį 
moterys negali kovoti. Nuo jo negalima ir 
išsisukti... Ne.

—Na, nusiramink, Pauly te. Išgerk dar 
vandens ir užmigk. Aš sėdėsiu prie tavo 
lovos, o tu miegok. Tau būtinai reikia nu
siraminti ir užmigti.

—Sergiejau, tu tokis man artimas ir ge
ras. Sergiejau, aš tų durų bijojausi ir ži
nojau, kad tas atsitiks. Nežinau ir kas 
bus...

išreikšti arba versti iš kitų kal
bų ką nors iš dabartinių moks-

su 
pagelba hieroglifų. Nes hie
roglifai patys savaime nėra 
moksliški nei logiški, bet primi
tyviai. Užtenka pastebėti to
kius pavyzdžius: “Proletarai” 
šis žodis chinų kalba verčia
mas “klasė be turtų”; arba 
antras žodis “komunistų parti
ja” verčiamas “partija del 
bendrų turtų.”
Labai dažnai yra išsireiškimų 

visai neverčiamų į chinų kalbą 
ir perrašyti hieroglifais kitos 
kalbos žodį paprastu jo skam
bėjimu, neverčiant jį, yra ne
galima, kadangi kiekvienas 
hieroglifas mažiausiai rašosi į 
skiemens vietą europinių kal
bų. Tad del tam ,tikro skai
čiaus skiemenų yra būtinai 
reikalinga lygus skaičius hie
roglifą. O vienas hieroglifas 
susideda kartais iš dviejų-tri
jų dešimčių įvairių brūkšnelių 
ir palkelių.

Trečia, hieroglifai neatsto
vauja gyvąją kalbą. Iki šiol 
Chinijoj yra skirtumas tarp 
rašto ir gyvos kalbos, 
liudija, kad 'hieroglifai 
gyvoji kdlba, o mirusi, 
kultūriškumas ir 
plačiųjų darbo masią yra reiš
kinys kaip pelnas valdančios 
klasės. Darbo masėm Chinijoj 
yra būtinas reikalas įvesti kitą 
rašybą, ne hieroglifinę, o fone
tišką^ ’ į.

hua, 
inai kalbai, priešingai 
žinomai tik siauram 
sluogsniui, literatinei 
“Ven-Jan” tai buvo 
kultūros buržuazinis
mas, pavadintas “Judėjimas 4 
gegužio” (1919 m.).

Judėjimas už “Baj-Hūa” tu
rėjo daliną pasisekimą, ka
dangi jis daleido laisvesnę for
mą aprašymo. Bet jis buvo 
tik reforma kalbos, o ne “lite
ratūrinė revoliucija,” kaip tą 
bandė perstatyti iniciatoriai to 
judėjimo. Nebuvo nei vieno 
žodžio ištarta apie panaikini
mą hieroglifų.

Kita reforma buržuazijos 
j buvo sumažinimas hieroglifų, 
tai yra vieton mokintis keletą 
dešimčių tūkstančių, jie ban
dė sau aprubežiuoti išmokimu 
trijų keturių tūkstančių hie
roglifų del bendro vartojimo. 
Del darbininkų masių privalė
jo užtekti tūkstančio hierogli
fų ir net buvo išleisti rankve- 
džiai su tūkstančiu ženklų del 
liaudies mokyklų. Šis bandy
mas liudija, kad buržuazija 
geidė aprubežiuoti žinojimo 
ribas ir per tai stabdyti įsi- 
vystymą apšvietos Chinijos 
darbo masių. Kultūrinėj sri- 

• tyj ši reforma buvo regresas, 
o ne progresas.

Trečia reforma buržuazijos 
buvo bandymas sudaryti iš 
dalių hieroglifų 36 ženklus 
“Čžuinczim” ir • pagelba j.ų 
mokintis pačių hieroglifų (jie 
būtų buvę kaipo pamatiniai 
hieroglifai). Balandžio mėn. 

j 30 d. 1930 m. visos Chinijos 
j apšvietos reikalu buvo priim- 
itas specialis nutarimas, sulig 
kurio visi, pradedant prezi
dentu “tautinės” valdžios 
Chang-Kaj-šhek, privalėjo mo
kintis “Čžuinczim.” Tame kon
grese išėjo įžymūs reakciniai 
“mokslininkai” (Li-ši-czen ir

Chinų Revoliucija Iškelia 
Problemą Sulotinimo 

Chinų Rašto

Visi šie siekiai, išskiriant 
“judėjimą 4 d. gegužės,” buvo 
pasekmė augimo chinų pra
monės per imperialistinį ka
rą 1914-1918 m., kuris aksti-

no formavimąsi tautiškos-chi 
nų j buržuazijos, klaipo politį . 
nes: jėgos. Bet Kųomintango 
.blokas dVarinįifkų buržuazi
jos neprileido (net Šių menkų 
reformų. Vyriausybė trijų, 
šiaur-rytinų Chinijos provinci
jų padarė patvarkymą, už- 
drausdama mokinti “Baj-hua” 
mokyklose, kadangi pagelba 
jos “yra lengva įsigauti pavo
jingoms idėjoms bolševizmo į 
Chinijos jaunimą.”

Nankinge, Shanghajuj, 'kur 
valdo Kuomintangas, visi ofi
cialiai dokumentai įr laikraš 
čiai yra spausdinami “Veli
jau” kalboje. Iš antros pu
sės, darbininkų klasė ir masės 
valstiečių jau pereina į augš- 
tesnį laipsnį sovietinio etapo. 
Jie stato rašybai tuos reikala
vimus, kurių negali patenkinti 
hieroglifine .rašybos sistema. 
Kad ir kas raudasi populiariš- 
kesnio parašyta hierogliiais, 
bet chinų darbininkai nfegah 
tuo naudotis, kadangi negali 
perskaityti nei vieno žodžio;

(Tąsa penktam pūšl.)

SOCRA
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SERVE

ROYAL STU RC
ILLETS .

SOVIETŲ KENUOTI PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš’ 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų. .. . ,

čia

(Daugiau bus)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA-
Svarbus susirinkimas jaunuolių 

organizavimo klausimu įvyks 27 bir
želio (June), 8 vai. vakare, 995 N. 
5th St. Bus svarbios diskusijos ir 
reikės sutvarkyti jaunuolių delegaci
jos reikalus. Todėl visi dalyvaukite 
šiame susirinkime.

BALTIMORE, MD.
Puikus darbininkų piknikas jvyks 

4-tą d. liepos (July), ant Charm
wood ūkės, šis piknikas yra rengia
mas visų darbininkiškų organizacijų 
paramai Komunistų Partijos. Bus 
puiki programa ir daugelis įvairių 
sportiškų žaislų. Grieš šauni orkest- 
tra šokiams, turėsime gero alaus ir 
visokių užkandžių.

Busas išeis nuo 1206 E. Baltimore 
St., tarp 10 ir 11 vai. ryte.

KELRODIS: Automobiliais važiuo
kite Hartford kėliu iki privažiuosite 
Green kelią, pasukite po kairei, 
niko iškabos nurodys vietą, kur 
nikas.

Pik- 
pik-

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
(Strimelės) (Su Tomeitėmis) • .

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai paYsiutio- 
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų ifpflpą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

Taipgi Skyriai: 260 California St., j

San Francisco, Cal. >

Tas 
nėra
Ne- 

beraštybė

(150-152)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choro pamokos ir susirin-, 

kimas jvyks 27 birželio, 7:30 vai. va-* 
karo. Visi nariai dalyvaukite, nes 
tai bus paskutine pamoka prieš 
“Laisves” pikniką, kuris įvyks 2 d. 
liepos. Čia taip pat visi bus su
registruoti važiavimui į “Laisves” 
pikniką. Atsiveskite ir savo drau
gus.

Sekr. A. B.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA | 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug ■ 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. ■
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas į

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH. į
---------------------- --------- '-----------  -------------------------- _ _l

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

SOVIETŲ KENUOTŲ ŽUVŲ

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei
kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
kainą, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo1 piknike 
ar kitokiame parengime jas pardavinės.

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.

-■—-—-—. ... —
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take Subway, B.M.T. 
End Train, at Times 
get off at 25th Ave- 
walk to the right to

yra
100

Savininkas ir Manadžeris
P. M. GARRISON

Pirmoji Konferencija Suloti- 
nimui Chiniško Rašto

sake, 
yra lazda,” 
“kiekvienas

CLIFFSIDE, N. J.
Busas išeis nuo Lietuvių 

Piliečių Kliubo, Walker St., 
11 vai. ryte; kelionė j abi 
puses 90c. Del užsiregistra
vimo kreipkitės pas draugą 
Geo. Stasiukaitį, 352 Green- 
mount Ave., Grantwood.

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

SCRANTON, PA.

Turime pranešimų, 
busai atvyksta ir iš Scran
ton, Pa., bet neturime nuro
dymų, kas komisijoj ir iš 
kur busai išeis. Prašome 
greitai apie tai pranešti.

WILKES BARRE, PA.
Turime žinių, kad jau 

yra suorganizuota 10 pasa- 
žerinių mašinų, kurios atvež 
Aido Chorą j “Laisvės” pik
niką. Neabejojame, kad su 
Aido Choru atvyks ir jo rė
mėjai.

HARTFORD, CONN.

Busas išeis nuo 59 Park 
St. Kaina į abi pusi $1.75. 
Tuojaus kreipkitės į viršui 
nurodytą vietą ir užsiregis
truokite.

Chi- 
visai 
yra 
pat, 
kal-

GREAT NECK, N. Y.
Busas išeis 1-mą valandą 

po pietų, nuo Z. Straukaus 
svetainės, 139 Steamboat 
Road. Kelionė $1.00 į abi 
puses. Komisija: F. Klas- 
tow, K. Lukauckas, P. Beeis.

Sulctinimas kinų rašto paty
li ri priešingumą ne tik iš pusės 

budelių kinų darbininkų, bet

^Waterbury, conn.
Bušas išeis 7:30 vai. ryte, 

nuo 774 Bank St. Kelionė į 
abi puses $1.75. Prašome 
tuojaus užsiregistruoti no
rinčius važiuoti. Tuojaus 
kreipkitės į komisiją, komi
sijos narius: J. Yasulavičius 
ir J. Strižauskas.

valstybinę meįaį po į0 kai Komu- 
kad

PATERSON, N. J.

Komisijos antrašai: J. 
Matačiunas, 107 Putnam 
St., F. Buslavičius, 120 La
fayette St., S. Vilkas, 293 
River St., J. Bimba, 111 E. 
Holsman St. Visi Patersone. 
Busai išvažiuos 11 vai. die
ną nuo Lafayette ir Sum
inei* Sts.

Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu

(Tąsa)
Teroras vartojamas areštuotojo šei

mynai ir vaikams — vienas iš žvalgybos 
agentų verbavimo metodų. Neretai liūd
ną rolę lošia areštuotų žmonos. Būna, 
kad, besistengdama išgelbėt areštuotą 
vyrą, žmona išduoda organizaciją arba 
tuos žmones, su kuriais buvo surištas jos 
vyras. Tokiu keliu ji, žinoma, vyro ne- 
išgelbsti, o kitus skandina.

Provokatorių verbavime didelę rolę 
lošia šantažas. Išgavus iš areštuoto grą- 
sinimų ir prievartos arba įvairių priža
dų pagelba kokių nors prisipažinimų, 
policija laiko savo auką kaip replėse, ne
išleidžia jos iš savo rankų. Jei atsisakysi 
dirbti, mes tave iššifruosim—grasina 
policija. Tokio žmogaus nustoja revo
liucinė aplinkuma. Toji šantažo siste
ma vartojama pačiu plačiausiu būdu. 
Ypatingai tuo užsiima Inteligence Ser
vice. Charakteringa, kad Inteligence 
Service verbuoja į savo agentus ir žmo
nes su pašlijusia reputacija. Dažnai 
žvalgyba numato savo auka žmogų, pas 
kurį yra praeityj koks nors kriminali
nis nusikaltimas, sakysime, dezertavi- 
mas laike karo ir t.t. Žvalgyba ima nu
matyto jų kandidato į agentus krimina
linę bylą, slepia jo bylą į šėpą ir pareiš
kia: kol dirbsit, byla gulės šėpoj.

Sekmingesniam provokatorių verba
vimui eilėj, šalių policija dažnai naudo
jasi einančiais įstatymais apie paleidimą 
anksčiaus laiko. Žvalgyba pasitenkina 
kartais tiktai tuo, kad*paima nuo areš
tuoto parašą, kad jis neužsiims revoliu
ciniais darbais. Gavus tokį parašą, po 
to policija jį nuolat šantažuos.

Žvalgyba turi ištisą mokslą gaut atvi
rus prisipažinimus vadinamu “sausu ke
liu.” Tai ne kankinimai ir žudymai, o 
pilnai palankus, liberalinis širdingumas 
tardymo tonas. Meistru šįpj srityj buvo 
šios sistemos kūrėjas Zubatovas, kuris 
dažnai dienas ir naktis praleisdavo su 
politiniais kaliniais, diskusuodamas su 
jais politinėm temom. Bet dar iki jo tą 
mokslą puikiausiai žinojo Nikalojus I. 
Yra žinoma, kad tardydamas dekabris
tus, jis jiems pareiškė, kad prijaučia jų 
įdėjoms, bučiavo juos atsisveikindamas, 
ir tuojaus kaip tik areštuotus išvesdavo 
iš jo kabineto, jis įsakydavo vykdyt nau
jus areštus.

Reikia suprasti, kad čia policija pra
veda miklų psichologinį lošimą. Aplink 
viešpatauja teroro sistema, areštuotas 
laukia žiaurių kankinimų, ir štai jis su
tinka mandagų ir dargi širdingą prie 
savęs atsinešimą. Į jauną neprityrusi 
revoliucionierių didelį įspūdį daro tas, 
kad jo nekankina, kad su juo pradeda

Johan Biuchner
| politinę diskusiją. Plačiu liberalo žes- 
• tu senas stambus žvalgybininkas sutinka 

jį su meiliu pasveikinimu: “aš noriu pa
sikalbėti su jumis, kaip žmogus su žmo
gum. Mus skiria didelė bedugnė, bet 
duokit pakalbėsim, pasitarsim, gal būt, 
rasim ir susijungimo taškus”. Laike Ku- 
akalos proceso Suomijoj su vienu iš areš 
tuotų, labai stipriu partijos nariu, laike 
tardymo buvo toks pasikalbėjimas: Jūs 
parodymų neduosit? Ne.—Gerai, labai 
gerai, aš žinojau, kad jūs neduosit pa
rodymų. Aš jus labai gerbiu už tai, aš 
nelaukiu nuo jūsų parodymų, bet apie 
tai, ką mes visuomet skaitom laikraš
čiuose, galima, aš tikiuosi, su jumis pa
sikalbėti.

Užsimezgė “draugiškas” pasitarimas, 
laike kurio areštuotas nejaučiant jam 
pačiam, kartu su laikraščių pranešimais, 
perdavė ir nekurias tokias smulkmenas, 
kurių laikraščiuose nebuvo.

Atvirų parodymų gavime didelę rolę 
lošia diskusijos ir ginčai apie “pasaulė
žiūrą”, kuriuos pradeda prityrę žvalgy
bininkai tikslu paveikt į kalinius. Būna, 
kad jauną draugą* gaudo ir tokiu būdu: 
duodam jums žodį,—sako jam, kad jei
gu jūs mums pasakysit tiesą,—tas reika
linga mums vien pilnesnei informacijai, 
—tai nieks iš jūs draugų nenukentės, 
dar daugiau to, jūs tuo patim juos išgel
bėsit. Ir ištikrųjų, kartais, po to kai-kas 
paliuosuojamas, bet tą kas davė parody
mus, žvalgyba jau tvirtai laiko savo na
guose.

Kad patraukti į savo pusę kalinius, 
žvalgyba kartais dargi rūpinasi jo šei
myna, teikia jam asmeniškus patarnavi
mus, duoda jam pasimatymus su arti
mais žmonėmis ir t. -t. Kartais nori pa
veikti į tautinį jausmą, į savimeilę ir tt. 
Sako: jūs protingas ir gabus žmogus—o 
partija jus nebrangina. Išnaudoja frak
cinius nesutikimus. Dažnai darbininkus 
pjudo prieš vadovybę:—Štai jums prisi
eis nukentėt, o tie niekšai, kurie jus pju
dė, išsipainiojo, lengvai išėjo, žaidžia 
kitais areštuotų silpnumais, kad tik iš
gali t nuo jų prisipažinimus. Neretai 
žvalgybininkai pareiškia, kad jiems vis
kas aišku ir kartu dargi praneša eilę įti
kinančių smulkmenų, kurias galėjo išduot 
arti esantis. Tas demoralizuoja areštuo
tą ir jis pradeda kalbėt. Štai tas meto
das “mums ir be to viskas aišku” painio
ja labai daug draugų. Praktikuojamas 
dar ir padirbimas parodymų^fcitų areš
tuotų ... Areštuotam įteikia tuos paro
dymus—štai, žiūrėkit, jūs draugo pasira
šyta. Žvalgyba paprastai turi parašų 
padirbinėjimo meistrus.

(Daugiau bus)

Ufabetas Chinų Revoliucijos, Arba Įvedi 
mas Lotinų Raidžių į Chinų Raštą

(Tąsa iš 4-to pusi) 
jie yra beraščiai ir negali | 
įstengti išmokti, kol gyvuoja 
hieroglifai. Chinų puroleta- 
riatas negali daugiau del ne
žinojimo hieroglifų “stovėti• 
nuošaliai nuo politinio judėji
mo.” (Lenin). Beraštybė su
daro nepaprastus sunkumus 
išdirbimui kadrinėš darbininkų 
vadovybės ir yra svarbi prie-

net nekūrie Chinijos aktyvieji 
revoliucionieriai turėjo abejo
nių šiame klausime. Iš kitos 
puses, dauguma vakarinių tau
tų, tarp jų ir tūli Sovietų mok- 
slininkai-sinologai taip pat išė
jo prieš sulotinimą chiniško 
rašto.

Mes panagrinėsime, kokie 
jųjų argumentai.

Nekurie sako, kad hierogli-
žastis išsiskyrimo chinų inte- vienija Chiniją; kad sulo- 

" ku]_ tininti raštą reikėtų padalinti 
su_ j Chiniją į keletą valstybių— 

darymo chinų fonetiško rašto, ne^ū vienatinę valstybinę kal- 
pavaduojant juom hieroglifus, chinų kultū-
yra vienas iš svarbiausių poli- ia\ ■ m 
tinių uždavinių chinų revoliu
cijoj.

ra. Kiti sako, kad jei jie būti
nai reikalauja sulotininti chinų 
raštą, tad reikalinga priimti 
vieną bendrą kalbą ir įvesti 
ją per visą Chinija.

Tas yra tikrai neteisinga, 
kadangi hieroglifai nėra gyvo
ji kalba. Milioninės masės

kalba savose įvairiose kalbose 
ir nežino hieroglifų. Jei hie
roglifai ką nors vienija, tad 
vienija dvarininkus ir buržua
ziją, bet ne šimtus milionų 
darbininkų Chinijoj. Yra vi
sai aišku, kad darbininkus vie
nija bendri klasiniai reikalai; 
bet ne kalba. Tas yra mato
ma iš pavyzdžio Sovietų Są
jungos. Teziuose apie “tauti
nį klausimą” Leninas be palio1; 
vos kartojo: “Socialdemokra
tai atmeta valstybinę kalbą”, 
ir “kritikos užrašuose apie 
tautinį klausimą” Leninas ra
šė :

“Šveicarija ne prarado, bet 
pelnė, kad joje nėra bendros 
valstybinės kalbos, bet net 
trys. . . įrodei tad Didžioji Ru
sija atsilikusi privalo stabdy
ti išsivystymą kultūros del ko
kios nors pirmenybės vienai iš 
esamų kalbų? Nei vienas de
mokratas, juo labiau marksis
tas ne neigia lygios teisės kal
boms arba būtinumą savoje 
kalboje vesti polemiką prieš 
savo buržuazija.”

...............
rwn.| iinii.i — .n. i^i ui ii.wi,.  i .<

jja( daug kai- mą chinų darbininkų,* Bet tuo 
bų, netik gyvų, kurias galime pačiu laiku dauguma'iš chinų 
padalinti į penkiųs-septypįųs 
vyriausius dialektus, bet ne 
rašybos arba literatūrinės kal
bos. Taip, pavyzdžiui, peki- 
nietis nesupranta, ką rašo kan- 
tonietis jojo “Baj-hua” ir fucz- 
janietis nesupranta, ką rašo 
gyventojas Sučžen ano Tėvų” 
“Baj-hua,” ir taip toliau. Bet 
“Baj-hua” yra perrašoma hie- 
oglifais.

Leninistinė tautine politika 
yra visada prieš 
kalbą. Leninas 
“valstybinė kalba 
kuria naudojasi 
buržuazinis tautiškumas, netik 
rusiškas, bet kiekvienas kitas.” 

štai yra leninistinės kalbų 
politikos svarbiausias punktas. 
Už tą punktą mes privalome 
kovoti. Teisybė yra drg. Sta
lino, kąda jis kalbėjo 
kultūrą —

darbiųinkų. negali skaityti ir 
rašyti rusiškai neį chiniškai. 
Tarp kitko pastebėta, kad pa
naikint beraštybę rusiška kal
ba jiems yra lengviau, negu 
chiniška, kadangi jie nenori 
pragaišinti daug laiko (ma
žiausiai dviejų, trijų metų) 
studijavimui chinų hieroglifų, 
kad rusų kalba jie gali išmokti 
per keletą mėnesių.

Dabar, kad jau praslinko

SOVIETŲ 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
“LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Penktas1 Puslapis

PHILADELPHIA, PA. 
* Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti 

J. GEGŽNĄ 
412 W. Susquehanna 

Taipgi pas ji galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rfl 

šies kenuotos žuvys.

apie 
tautiškumas sulig 

formos, proletariškumas sulig 
turinio.”

Priversti kalbėti įvairių tau
tų žmones vienoje kalboje ir 
uždrausti jiems kalbėti jų pri
gimtoje kalboje, yra politika 
šovinistų, ji yra praktika im
perialistinių valstybių. Iš ke
turių šimtų milionų gyventojų 
Chinijoj ne tik mongolai, ti
betiečiai, mandžuriečiai ir 
dauguma mažų tautelių 
(“Loa,” “Lolo” ir kitų) kal
basi įvairiose kalbose, bet net 
taip vadinamoje “tikrojoj Chi- 

I nijoj” įvairiose provincijose 
' egzistuoja visiškai skirtingos 
j kultūros, papročiai ir kalbos. 
. Tačiaus klausimas apie skirtu- 
į mą kalbos, kultūros, papročių 
| visai nėra studijuotas. Marks- 
j istai-sinologai privalo atkreip- 
I ti į šį klausimą rimčiausią do- 
mę.

Toliau, priešininkai suloti- 
| nimo chinų rašto pastebi, kad 
, chinų kalba yra vienskiemeni- 
! nė ir turi didelį kiekį homo
nimų, todėl sutvėrimas fone
tiško sulotininto rašto yra ne
galimas.

Tai yra klaidinga teorija. 
Buržuaziniai sinolbgai gvilde
na chiniškas gyvąsias kalbas 
per prizmišką kalbos raštą. 
Marksistinis kalbų mokslas 
privalo betarpiniai išstudijuo
ti anų fonetišką sudėtį, 
niškos gyvosios kalbos 
nėra vienskiemeninės, jos 
daugskiemeninės taip 
kaip visos kitos gyvosios 
bos.

Priešininkai sulotinimo
nų rašto išranda dar vieną 
argumentą: negalėjimas per
duoti tonų chiniškų žodžių, 
rašomų lotiniškomis raidėmis, 
kadangi kiekvienas hierogli
fas turi keturis-penkis tonus. 
Tas yra taipgi neteisinga, ka
dangi chiniškoje kalboje nėra 
bendrai reikalingi tonai, išski
riant keletą žodžių, kurie yra 
labai lengvai pažymimi. Gy
voj kalboj taip vadinamieji to
nai yra ne kas kitas kaip ak
centai. Bet akcentai egzistuo
ja bile vienoj kalboj.

nistų Partija Sovietų Sąjungos 
paskelbė obalsį likvidavimui 
beraštybės ir įvedimui visuo
tino pradinio mokinimos, kada 
dauguhia miestų Sovietų Są
jungoj tapo miestais, kurių gy
ventojai pilnai moka skaityti, 
tai būtinai reikia su pagelba 
sulotininto chinų rašto likvi
duoti atsilikimą chinų, |UŽpil- 
dyti ir perpildyti nustatytą 
planą panaikinimui beraštybės 
tarpe chinų, gyvenančių Sovie
tų žemėje, kad patenkinti pil
ną laisvę ir visas galimybes iš
vystyti savo “kultūrą tautinę 
sulig formos, proletarinę sulig i 
turinio.”

Po daugiau, negu dviejų 
metų studijavimo klausimo del 
sulotinimo chinų rašto, sandar- 
bininkaujant atstovams Chi
nų Komunistų Partijos Komin- 
terne 'ir daugumai sovietinių 
mokslinių institutų, buvo iš
dirbtas sulotinintas chinų al
fabetas. Jis yra sekamas:

Ch ch, Sh sh, Zh zh, Rh rh, 
Ng ng.

Lapkričio mėnesyj 1931 
m. Vladisvotoke, didžiausiame 
politines kultūros centre chi
nų gyventojų Sovietų Sąjun
goj, kuriame randasi 15 nuo- 
šimčių chinų.-darbininkų visos 
Sovietų ^Sąjungos, buvo sušau
kta pirma konferencija sulo- 
tinimui chiniško rašto.

Konferencijoj buvo atstovai 
visų tolimųjų rytų, taip pat 
buvo atstovai nuo rytinio Sibi
ro sričių ir specialė grupė, at
stovaujanti visos Sovietų Są
jungos Centro Komitetą 
jam alfabetui.

žingeidumas klausimu 
sulotinimą ir kultūrinę

VAŽIUOKITE BUSAIS Į “LAISVĖS” 
PIKNIKĄ 2 D. LIEPOS (JULY)

Komisijos prašo tuojaus užsiregistruoti norinčius va
žiuoti. Žemiau paduodame surašą iš kokių miestų bo

sai važiuoja; kokiu laiku važiuos ir kiek kelionė.

NEW HAVEN, CONN.

Busas išeis 7:30 vai. ryte, 
nuo Humphrey ir Wallace 
Sts., kelionė Į abi pusi $2. 
Komisija: B. Medelis, 114 
Nash St., Aldona Waitkevi- 
čiutė 288 Wallace St. J. Di
džiūnas, 247 Ashmun St., J. 
Patkus, 161 View St. Norin
tieji važiuoti, tuojaus kreip
kitės pas viršuj pažymėtas 
ypatas.

NEWARK, N. J.

Komisijos , antrašai: J. 
Miškis, 135 Adams St. Pas 
jį kasdieną galima užsire
gistruoti. Ketvergo vakarais 
galima užsiregistruoti laike 
Sietyno Choro praktikų, 180 
New York Avė. Kaina i abi 
pusi bus apie 50c ar 60ę.

Drg. G. A. Jamison pra
neša, kad Newarke jau 
užsiregistravusių arti 
ypatų važiuoti busais.

PHILADELPHIA, PA.

Komisijos antrašai: 
Gedviliutė, 5509 Saybrook 
Ave., Phila.; A. Urlakiutė, 
2314 E. Margaret St., Phi- 
la.; B. Ramanauskienė, 995 
N. 5th St., Phila.

Chinijos Kuomintange tikrai 
esą negalima įvykdinti sulėti
nimą chiniško rašto. Del kraš
tutinių sunkių ekonominių ir 
politinių sąlygų tarp Chinijos 
darbininkų yra labai išsivystęs 
emigravimas. Sovietų Sąjunga 
daugelyj tūkstančių, mylių ru- 
bežiuojasi su Chinija. Supran
tama, kad čionai yra visų pir
ma daug chinų išeivių. Dabar 
per visą Sovietų Sąjungą yra 
daugiau negu 100,000 chinų. 
Daugiau negu 70 nuošimčių iš 
jų gyvena Sov. Sąjungos toly- 
muosiuose rytuose. Dauguma 
iš chinų, gyvenančių Sovietų 
Sąjungoje, yra industriniai 
darbininkai. ir amatninkai. Jie 
betarpiniai dalyvauju socialis
tinėje statyboje. Maskvoj, Le
ningrade, Donbase, Uraluose 
ir tolimuose rytuose jie įeina 
į šturmininkų brigadas socia
listinėse lenktynėse. Tas liu
dija apie tvirtą tarptautinį so
lidarumą irz klasinį susipratę

apie 
staty

bą iš pusės chinų darbininkų } 
buvo tiek didelis, kad chiniš
kas teatras Vladivostoke, ku
riame įvyko iškilmingas atida
rymas konferencijos, paskuti
nis posėdis ir raportai apie 
kultūrinės revoliucijos reikalą 
tarp chinų darbininkų, gyve
nančių Sovietų Sąjungoj, buvo 
pilnutėlis, virš 2000 asmenų. 
Konferencijoj išgvildenta ir 
vienbalsiai priimta chiniškas 
sulotinintas alfabetas, rašybos 
taisyklės ir tt. Buvo padarytas 
nutarimas apie pilną panaiki
nimą beraštybės tarpe chinų 
darbininkų tolimųjų rytų per 
sulotinintą alfabetą 1932 me
tais.

Tai buvo tikra revoliucija 
kultūros fronte, kokia galima < 
tik Sovietų žemėje (Sovietų ■ 
Sąjungoj yra jau sulotinintos 
&6 tautų rašybos). Sulotinimas 
chinų rašto ir paaugštinimas 
kultūros laipsnio chinų darbi
ninkų Sovietų Sąjungoj dar sy
kį liudija apie teisingumą le
ninistinės tautinės politikos. 
Tatai reiškia dar vieną laimė
jimą leninizmo.

Chinijos sovietinėse srityse, 
kur kultūros statyba išsivys
čiusi šaligreęjai su išsivystymu 
chinų raudonosios armijos, be ■ 
abejonės, bus atsiliepta, pava
duojant hieroglifus lotiniško
mis raidėmis. Nutarimu Tarp
tautinės Sąjungos Revoliucinių 
Rašytojų Valdybos, jų sekci
ja, “Lyga Kairiųjų ^Chinijos 
Rašytojų”, turi vykinti suloti
nimą chinų rašto, kadangi 
tik ant šio pagrindo “Lyga nu
galės savo atsilikimą fronte 
proletarinės revoliucijos.”.

Verte Petras.

ELIZABETH, N. J.

Visiems, kurie važiuosite 
j “Laisvės” pikniką.

Kurie mylite draugišku
mą ir- linksmai * laiką pra
leisti “Laisvės” piknike, tai 
kiekvienam yra proga užsi
registruoti kas vakarą LDP 
Kliube, 408 Court St., 7:30 
vai. vąkare. Suaugusiems 
kelionė ten ir atgal $1; vai
kams 50 centų.

33^3383335522233532323215

DIRECTIONS FOR 
AUTOMOBILES:

From New York City, cross the 
Manhattan Bridge and ride down 
Flatbush Avenue to Prospect 
Park. Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay Parkway 
is reached, then turn to the right 
and ride down to the end of the 
road, then turn to your left to 
Cropsey Avenue to the car tracks 
and that will be 25th Avenue. 
There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburg, tak^ihe 

14th Street Subway at any sta
tion to Union Square, New York 
City, and change for West End 
Train to 25th Avenue. Those 
taking the Broadway *‘L” go to 
Chambers Street and take the 
Coney Island train,to 36th Street, 
then change for West End Line 
to 25th Avenue. From Uptown 
New York, 
Line, West 
Square and 
nue. Then 
the park.

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

ant savaitės ar ant ilgesnio laiko.
Garu Apšildomi ir Karšto Vandęns Maudynės

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.
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Smulkieji Staten Islando 
Savininkai Veda Kovą 

Už Namelius

Kiekvienas Turime Būti Žmoniy Organi
zatorium Į Didįjį “Laisves” Pikniką

Dar pirma sykį dr 
Connecticut vaisi įjos 
kolonijų rašo “Laisvi 
šaukimus į minias, ki 
vautų šio dienraščio 
liepos 2 d., Ulmer- 
Brooklyne. Pirmiaus 
nos kolonijos draugai 
vo per spaudą tiktai i savo 
vietinius piknikus bei kitokius 
parengimus.

Kokia gi iš to išvada? Na-

atsi-

išiuom masiniu “Laisvės” pik
niku, jo tikslais, jo programa 
ir dideliu skaičiumi svečių iš 

i tolimiausių vietų. Juk vien 
■delegatų į jaunuoliu ir ALDLD 
suvažiavimus bus šimtai; o 

į dar dešimts kartu tiek iš kitur 
(suvažiuos tiesioginiai į pikai-

dien- 
ir pa-

Kas remia revoliucinį 
ra.Štį, tas talkininkauja 
(leda visam darbininkų judėji-j 

gi tokia, kad per visas koloni- mui.
jas šiais krizio laikais yra per- iš kolonijų;
bėgęs supratimas ir įsitikini- suprasti ir vietiniai bei artimu
mas, kad remti savo revoliuci- jų apielinkių darbininkai.
nį dienraštį yra butinas 
siems darbininkams 
Draugai supranta.
rastis “L.” nėra vien ša i p pa- jo-r 
siskaitymui, bet kovai už be- visu: 
darbių ir dirbančiųjų reikalus, i kus.

Draugai, kuo plačiausiai
• skleiskite žinias apie “Laisvės” 

draugų ir pritarėjų at-Į pikniką; kiekvienas organi- 
pristatyti į

Tatai supranta draugai 
nemažiau privalo

Staten Islandas, rodos atsili
kusi dalis Didžiojo New Yor- 
ko; bet ten bruzda smulkieji 
namų savininkai, kad išlaikyti 
savo namelius nuo pardavimo 
už skolas bei mokesčius. Smul- 

Įkiųjų Namų Savininkų Apsi
gynimo Lyga iš Staten Islando 

Isiunčia pas gubernatorių Leh- 
Imaną savo delegaciją šį ket- 
Ivirtadienį. Reikalauja, kad 
sušauktų valstijos seimo nepa
prastą sesiją ir kad seimas nu
tartu moratoriumą ant smul
kių nuosavybių, taip kad per 
paskirtą laiką negalėtų ban
kai bei valdžia atiminėti na
mukus už skolas bei mokes- 

ičius. Sykiu reikalaujama, kad 
bedarbiams namukų savinin- 

,kams būtų duodama pašalpa, 
j kaip ir kitiems.
turėjo kokią nuosavybę, 
nebuvo jokios pašalpos iš 
lief biurų.

lių budavojipąąs ir įvairūs kiti 
viešieji darbai dąbhr galima 
dviem trečiadaliais pigiau at
likt, negu 1929 m.,—sako Dr. 
B. Steinman, narys Nacionalio 
Biznio Atgaivinimo Komiteto. 
Tas duoda suprasti, kad kur 
keturi metai atgal darbininkas 
prie tokių darbų gaudavo do
lerį, dabar jam duodama tik
tai 33 centai.

įkalino 14 Jūreivių Ellis 
Islande, Sulig Kompani

jos Reikalavimo
NEW/ YORK. — Ateivybės 

viršininkai suėmė 14 darbinin
kų nuo Munson kompanijos 
laivo “Munbeaver”, nuvežė 
juos į Ellis Islandą ir ten lai
ko, kaip kalinius. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
ėmė teirautis, kame dalykas. 
Ateivybės valdininkai paaiški
no, kad Muhson kompanija

NOTICE
Notice is hei’eby given that Lic

ense No. N. Y. B-1151 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
and wine at retaill, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 143 N. 11th St., Kings Coun
ty, New York State.

Leo Shenkiewicz
143 N. 11th Street 

Brooklyn, N. Y.
(150-151)

ATYDAI BESIMAUDANČIŲ!
SUTEIKIAME veltui kambarius lie

tuviams nusirengimui. Turime 
saldainių krautuvėlę ir gerus kam
barius. Kreipkitės sekamu • antrašu:

M. S.
2921 W. 3rd St., Coney Island, N. Y.

(148-151)

PARDAVIMAI

piknikas turėtų 
dalykas, būt didžiausias iš visų; ir jau 

kad dien-jyra faktų, kad galima tikėtis, 
savo dydžiu jis nustelbs 

pirmiau buvusius pikni-

už ,iu pasiliuosavima.
Tie

siliepimai iš kolonijų taipo zuokite sau būrį 
pat liudija platesnį negu kada -šią “Laisvės” iški 
pirmiau žmonių susidomėjimą •

T.a is vės
Rėmėjas.

Kodėl Užtvirtino Dvieju 
Metu Bausmę 

Gonshakui

Siuvamųjų Mašinų
Mechanikų Streikas

NEW YORK. -— Pirmadienį 
paskelbta visuotinas streikas 
siuvamųjų mašinų mechanikų, 
elektrininkų ir kt. Streikui va
dovauja Metalistų Industrinė 
Unija. Reikalaujama 40 vai. 
darbo savaitės, pridėt 25% 
uždarbio ir pripažint šią uni
ją. Streiko centras — 100 W. 
25th St.

NEW YORK. — Apeliacijos 
užtvirtino dviejų me- 

Samui 
bausmę

teismas 
tų kalėjimo 
Gonshakui. 
jam iš sykio 
Aurelio.

bausmę

nuteistas u z va- 
bedar-
t

Gonshakas 
d o va v i m ą pasekmingai 
bių demonstracijai prieš šelpi
mo biurą. Per ta demonstra
ciją biuras buvo priverstas vėl 
duot bedarbiams rendų apmo
kėjimo ir maisto čekius, ku
riuos buvo sulaikęs.

Apeliacijos teisme Gonsha- 
ką taip pat gynė Tarptautinio! 
Darbininkų Apsigynimo advo
katai. Pasirodė, kad teisėjai 
buvo neskaitę net apeliacijoj 
paduodamų faktų ir nurody-; 
mų į įstatymus. Jie buvo iš! 
anksto nusisprendę užtvirtint) 
bausme tam narsiam kovotojui j 
už alkanųjų ir benamių reika

Rytoj Ten Eyck St.
Bedarbiu Komiteto

Susirinkimas
šios seredos vakare yra lai

komas savaitinis Ten Eyck St. 
Bedarbių Komiteto susirinki
mas; prasidės 7:30 vai.

Pereitos savaitės susirinki- {ciison Square Garden 
me dalyvavo daugiau bed ar-p® J; - -
bių, 
rytdienos susirinkimą turėtų 
sueiti dar daugiau.

Eidami į susirinkimą, drau
gai atsiveskite bedarbius, ku
riems reikalinga ūmi pašalpa; 
arba bent atsineškite vardus ir 
adresus tų, kurie badauja ar
ba kuriems gręsia išmetimas į 
gatvę. Keikia kovot už jų pa-

O iki šiol kas
tam ' reikalavo tuos darbininkus pa
lte-! imt i fellis Islando globą, kol 

reikės plaukti laivui iš New 
Yorko.

Kompanija, matyti, bijo, 
kad jos darbininkai nesusiži
notų su revoliucine Jūrininkų 
Unija ir kad nepradėtų kovot 
už sąlygų pagerinimą. O val
džia visuomet pagatava siur
bėlėms patarnauti.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ragina darbinin
kus ir jų organizaci;*3 mušti 
protesto telegramas imigraci
jos komisionierei Frances Per
kins, Washington, D. C., ir rei
kalauti tuojaus paliuosuot mi
nimus jūrininkus.

PARSIDUODA GROSERNŪ: lietu
siais, lenkais ir rusais apgyvento

je vietoje, galima daryti gerą pra
gyvenimą. Mylinčiam tą biznį gera 
proga. Parduoda todėl, kad turiu 
du biznius.

PAUL STIRA,
103 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

(150-152)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 5 gražūs kambariai 
su maudyne, elektra, ir šiltu vande
niu. Randa tik $19.00. Vieta—255 
Rutledge Street. Atsišaukite pas 
džianitorių arba savininką: J. Wasi- 
lewski, 95 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(150-152)

PA ĮIEŠKO JIM AI

►*<

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

SAVININKAI MARGIUKAI
Laisves” Nante

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Pabandykite!

417 Lorimer Street,

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Brooklyne: I
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St 
187 
223 
222 
135 
287 
350

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Siuomi pranešu savo koštoms 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton; 
po numeriu 
512 Motion 8tJ 
kampas Broad-

Street stotur 
Brooklyn, N. Y;

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kūo-
puildausL

JONAS STOKES
512 Marion StM kampas Broadway 

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

Queens Pavieto Nainy Savi
ninkų Masinis Mitingas

Queens pavieto smulkūs ir 
vidutiniai namų savininkai 
šaukia masinį mitingą šiandie 
vakare Long Island City, Ma- 

i “Bow’~ 
.” Apart namų • savininkų,; 

,1, negu užpereitą savaitę. Į j dalyvaus Amerikonų Legiono 
' 37-nios kuopos, taip pat buvu
sių karų veteranų organizaci
jos. Mitingas daromas tuo 
tikslu, kad sustabdyt atiminė
jimus namų už skolas bei tak
sus ii’ reikalauti išleisti įsta
tymus delei palengvinimo sa
vininkams.

Į kalbėtojus pakviesta sena
torius Wagner, buvęs kongres- 
manas La Guardia ir kiti po-1 
litiniai humbugieriai. S. V. |

LIETUVIŠKŲ IŠKABŲ 
PIEŠĖJAS

Artistiškai piešiu visokias iška
bas ant laigų ir sienų. Padarau 
ant popieros, ant drabužio ir ant 
lentos. Atidaranti naujai biznius, 

.•daranti specialius išpardavimus 
arba persikeliant) į naujas vietas, 
tuojaus kreipkitės šiuo antrašu: 
386 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-10488
(150-155)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, 
merginos arba našlės, amžiaus tar

pe 25 ir 45 metų,. pageidauju, kad 
liūtų laisva nuo religinių prietarų ir 
nenaudojanti svaiginančių gėrimų. 
Aš esu 37 metų amžiaus, laisvas ir 
blaivas ir nenaudoju tabako. Su pir
mu laišku prašau prisiųsti savo pa
veikslą, kurį aš jums sugrąžinsiu.

J. NAVICKAS,
P. O. Box 82, Coketon, W. Va.

(148-150)

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

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
114 Bridge Street

Avenue

New Yotke

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji) tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

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

I Sergančių Vyry ir Motery 
į Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite. - ■ - 

Odos NušašS- 
jimai, .Nervų 
Ligos, Abelnas 
S11 p n u m ą s, 
Skilvio, žarnų 

Ligos, Nervų He- 
matiški NesVeiku-

>

vėm, 
kiem
402

ir Mėšlažamės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiiki Nesveiku
mai. 1 K.

Kvėpuojamųjų Kanalų į y Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos’ nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo' ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, ■, Serumu 
bei čiepų Išmirkštimai. « , q t 

Prieinama Kaina...
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimais Veltui 
Kalbame lietuviškai - x J l

DR. ZINS
110 EAST 1611 ST.H T.
Tajp 4th Ave. ir Irving Place? 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; t 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEŽR
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

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

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

i i,. ,i .min .i. ii «u —

SKAITYKIT IR PLAT®?
KIT “LAISVĘ”Amunicijos Gabenimas

Chinam ir Japonam
BROOKLYN. — Per kelis 

metus Erie Basino kariškuose j 
sandėliuose buvo prikrauta i 

! daugybe medvilnės (bovel- 
nos). Dabar ta medžiaga yra 

j sparčiai tuštinama. Ją lai
svais veža į Chininą, fašistinei' 
jNankingo valdžiai. — Medvil
nė yra jai reikalinga karo 
■sprogimams, ne tiek kovai 
prieš Japoniją, kiek prieš Chi- 
ri’i Sovietus.
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J. GARŠVA
juos

šaukti

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

!•

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

1 .

vaitę bus išplukdyta 
maišų nitratų Į Japoniją, 
ratai yra naudoiami 
s pro gsti i m ų j ų m e d ž i agų 
būtina karo amunicija.

Labai Atpigę Vieši Darbai į
NEW YORK. — Gatvių ’ 

grindimas, požeminių gelžke-

100,000
Nit-’ 

delei 
tai

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas skleidžia blankas 
rinkti parašams su reikalavi
mais, kurio bus įteikti guber
natoriui Lehmanui: Tuojaus 
paliuosuot Gonshaka, pavaryt 
teisėją Aurelio ir pašalint po
licinius sargus nuo šelpimo 
biurų.

Skalbyklų Darbininkų
Masinis Streikas

NEW YORK. — Nuo birže
lio 26 d. paskelbtas platus 
skalbyklų darbininkų streikas 
Bronxe ir kitose didmiesčio da-• 
lyse. Vadovybėje Industrinės ? 
Skalbėjų Unijos darbininkai ! 
reikalauja pridėt 20 nuošimčių 
algų, pripažint Industrinę Uni
ją, visur duot lygias teises neg
ram darbininkams su baltai
siais ir įvest skalbėjams be
darbės apdraudą savininkų 
kaštais.

Tai Juodvarnis Buvo Pavo
gęs Deimantinę Špilką

Wm. H. Ray aludėje Canar- 
Įsie buvo prapuolus nuošaliai 
padėta jo deimantinė špilka, 

į Savininkas pasišaukė policiją 
I ir ėmė krėsti “svečius”. Pas- 
jkui atrado, kad jo “mokytas” 
juodvarnis, būdamas palaidas, 
pasiėmė tą špilką ir nusinešė į 
savo gūštą. Už kostumerių 
įžeidimą savininkas visus 
dovanai alum pavaišino.

TEL. STAGG 
2-5043

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė t>ą|i pristatyti jums į namus šių metų, vė

lia u <io išdirbinio, su naujais patobulinimais

Ši streiką nusitarė 
skalbėjai susirinkime pereitą 
šeštadienį; dalyvavo 
bent nuo 
skalbėjų.
išaiškinta reikalas kovos prieš 
prez. Roosevelto įvedamą uni
jų naikinimo politiką.

atstovai 
ketvirtadalio visų 
Susirinkime buvo

Obuolių Girai Reikia 
Vyno Leidimo

New Yorke areštuota 
obuolių giros (“saidės”) 
davinėtojai be leidimo, 
rint ją pardavinėti, reikia
ti tokį pat leidimą, kaip vyno 
pardavinėjimui.

TYPEWRITERS

Rašomos 
Mašinėlės

Klauskite 
Kainos,

Jei esate “Laisvės
Skaitytojas

lie-

Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

INC

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

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

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

keli 
par- 
No- 

£au-

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

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

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

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

keyboardo.”
RAŠYKITE: ““LAISVĖ”

427 Lorimer St., j Brooklyn, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

MATHEW P. SALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A GORIUS

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: j 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ ,f 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULAN$INL AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. -TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS

' PRIŽIŪRĖTI., DUODAM' GRAŽIĄ VIETĄ SAVO ' j 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ‘ . 1

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS,'O ME3 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. ; ' 1 '

, MUSU RAŠTINĖ ATDAR/X DIENĄ IR NAKTĮ- MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
ild 7:20 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

fla'tbush ofisas 
; 2220. Ąyenue J 

Kampas (E. 28rd St.




