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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės l Jūs .Nieko 
N e p r alaimėsitė, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Renegatai Prūseika ir But
kus, nusiritę į kontr-revoliucio
nierių logerį ir virtę bjauriau
siais socialfašistais, griebiasi 

• visokių šmeižtų prieš komunis
tinį judėjimą. Užtenka per- 
jftai^yti “Naujojoj Gadynėj ” ap
rašymą “Laisvės” metinio pik- 
įikoi kad persitikrinus, kaip tie 
elementai yra sugedę. Jie ra
šo, kad visas Ulmer Parkas bu
vo pašvinkęs, mūnšainu ir krau
ju, kad mušėsi, ir mušėsi, ir 
mušėsi visą dieną. Tūkstančiai 
draugų ir draugių, kurie buvo 
piknike, galės pamatyti, kaip 
bjauriai meluoja “Klampynės” 
redaktoriai! Bet tai jau ne pir
mas jų žygis. Jie išgalvoja! 
Maskvos pinigus ir : 
dą” fuŠeriuoja. Jie tik ir gal
voja, kaip labiau apmeluoti ko
munistus.

J ’ , ŽMONIŲ ' * Į PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PASIRA 
GOS PAKELIAMOS NUO 20 IKI 60 NUOŠIMČIU , ’

MASKVA. — Kuomet vi- darbininkams, iki’ 60 nuoš;

! ’ I ! f. • ® I i

“vi?.tm^ATALro., 'SOVIETŲ GELEŽINKELIU DARBININKAMS AL-
SPRINGFIELD, Ill. ■ 

Liepos 9 d. kilo gaisras III. 
valstijos valdžios name Pa- sam kapitaiistiniam pašau- 
daryta nuostolių uz $75,0001 ]yje darbininkams algos ka. 
ir sunaikinta daug valdžios Į pOjamOs, kuomet Amerikos

’ ’ i .• L I • ■ įMexico City. — Mexico 
įlankos’ pakraščiuose, siautė 
huraganas ir padarė daug 
nuostolių. Žuvo penkiolika 
žnioriių. i ' ‘ ’ !

rekordų. geležinkelių kompanijos ne
senai nukirto savo darbinin-

i nuoš., tai
Sovietų geležinkeliečiams šiuo, o ’ Gifiausioj Kasykloj Už- 

neH'Prav- ' gfillVO dailg Maidiefiu tarPu alg°s pakeltos. Toki

Lietuviški fašistai nori išsi- 
garsinti su kapitonu S. Darium 
ir S. Girėnu, kurie skrysią į 
Lietuvą ir atgal. “New York 
American” įdėjo jų įr orlaivio 
paveikslus ir rašo, kad tie ele
mentai ir jų skridimo rengėjai 
meškerioja iš lietuvių aukas. 
Kas duoda $25, tai to vardą už
rašo ant orlaivio sienos. Dar
bininkai privalo nepasiduoti ant 
šios meškerės. Skridimas per 
Atlantiką yra tikslus bandymas 
išgarsinti Lietuvos fašistus.

Sovietų Sąjunga atidarė di
delį ir ilgą kelią per šiaurių 
vandenyną nuo Murmansko iki 
Vladivostoko.

Kitas didelės svarbos kelias, 
.tai prakastas kanalas iš Baltųjų 
į Bąltikę jūras. Jis turi šim- 
tųs ^kilometrų ilgio ir sujungia 
Archangelską . su - Leningradu 
tiesiu’ vandens keliu per SSSR 
teritoriją.

“Laisvėje” perėjo F. Glad- 
kovo apysaka “Cementas.” 
“Pravda” nuo 26 d. birželio, 
1933 m. rašo, kad “Cementas” 
atvaizdavo “tą griežtą persi
laužimą šalies atsteigimo. Apy
sakos didvyris—Glėbas čumalo- 
vas—kovotojas Raudonosios Ar
mijos, tampa didvyriu darbo, 
didvyriu epochos.” Ir taip bu
vo ne tik su cemento fabriku. 
Visur, į visas Sovietų šalies da
lis grįžo iš Raudonosios Armi
jos kovotojai ir ėmėsi už ener
gingo darbo.

Dabar tik išėjo iš spaudos F. 
Gladkovo kita apysaka “Ener
gija”. Itei kaip ir tąsa “Ce
mento”. Ši apysaka atvaizduo
ja budavojimą socializmo, per
auklėjimą žmonių pradžioje 
Antro Penkių, Metų Plano, apie 
vadovaujančią rolę mūsų parti
jos, apie didvyriškumą proleta
riato,” rašo “Pravda.”

Jeigu “Cemente” būdavo ji- 
mui kenkė baltieji,, tai “Ener
gijoje” atvaizduojami kulokai ir 
kiti socialistinės’ tvarkos 
šai. i-

prie-

jau- 
buvo

Praėjo pinuos lietuvių 
n uolių sivaiiživimas. Jis 
skaitlingas ir entuziastiškas. Jis 
nutiesė planus tolimesniam dar
bui—o r g a n i z avimui lietuvių 
darbininkiško ir studentiško 
jaunimo į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo jaunuolių kuopas. 
Gerai atsiliepė mūsų organiza
cijos, bet dar daugiau reikės 
padirbėti ir jaunuoliams pagel
bėti ateityje.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos suva
žiavimas buvo geras ir nuosek
lus. Nutarta, kąd jeigu vienas 
iš šeimynos moka pilną duok
lę, tai kiti nariai gali prigulėti 
mokant tik po 10 centų. Nu
tarta, kad ateityje CK leistų 
viię 
nAl

kartą į tris mėnesius žur- 
o pagerėjus sąlygoms ir

Pranešama iš Brazilijos 
kad įgriuvo 1____
kasykla ir užgriuvo visus 
mainierius, kurie ten dirbo. 
Nepasakoma, kiek mainie- 
rių žuvo.

Ši kasykla yra giliausia 
pasaulyje, 
net 6,500 
mainieriai 
gilumoje.

patvarkymą išleido Sovietų 
valdžia. Pakėlimas labai di- 

įdėlis. Jis siekia nuo '20 
ono e ° nuog, daugiau uždirbusiems

Vietomis siekia 
pėdų. Užgriūti 
buvo 3,000 pėdų

Negrai Sukilo Versti
no Darbo Kempėje

NORWICH, N. Y. — Val
džios įsteigtoj darbo kem
pėje negrai jaunuoliai suki
lo prieš viršininkus, kurie 
bandę juos atskirti nuo balt- 
veidžių ir bjauriai paniekin
ti. šeši darbininkai suareš
tuoti ir pasodinti į kalėjimą, 
o 36 išdeportuoti iš kempės. 
Tuo tarpu valdžia pasiuntė 
20 ginkluotų kareivių sau
gojimui nuo sukilimo liku
sių darbininkų.

Konkordatas Tarpe Vo
kietijos ir Vatikano

•ROMA. — Hitlerio val
džios agentas Papenas tiks
lų atsiekė — jau pasirašy
tas konkordatas tarpe Vo
kietijos ir Vatikano miesto. 
Popiežius pasižada neremti 
jokio katalikų politinio ju
dėjimo Vokietijoje, bet iš 
savo pusės Vokietijos val
džia pasižada nekliudyti Ka
talikų Akcijai, kuri būsiant 
ti nepolitinė organizacija*

ŠE ALGŲ KAPOJIMO IR VERGIJOS PA 
TVARKYMU DEL AUDIMO PRAMONES, >tiems, kurie inažiau už

dirbdavo. . . , ,
Kitas Sovietų valdžios žy

gis pagerinirhui geležinke
lių transportacijos, 1 
girnas specialio politinio de- 
partmento. Šis departmen- 
tas prižiūrės, kad būtų pa- 
naikintas palaidumas ir išti-i ~ CHICAGO,' Ill. — Liepos’ 
žimas bei nepaisymas, kuris 4 d. Birutės darže buvo su- 

rengtas Komunistų Partijos 
8-to distrikto piknikas. Tai 
buvo nepaprastai didelis ir 
entuziastiškas piknikas. Ja
me dalyvavo apie dvylika 
tūkstančių Chicagos darbi
ninkų ir darbininkių.

U J.V. olAHW ' *

tai įstei-'l 12,000 Darbininkų i i
tiviiA rln ' •_ __ ____

žimas bei nepaisymas, kuris 
kenkia transportacijai ir 
trukdo visą kūrybos darbą.

________________________________________________

KAS TURI BOTI GREITAI DAROMA DELEI 
LIETUVIU JAUNUOLIU VEIKIMO?

Pavojus yra tame, kad daugelis mūsų draugų ir 
organizacijų gali įsivaizdinti, jog su praėjusia jau
nuolių konvencija pasibaigė mūsų pareigos. Gali 
pasireikšti atslūgimas tame dideliame darbe. Tan
kiai taip esti po didelių konvencijų.

Bet ši jaunuolių konvencija buvo tik puiki pra
džia mūsų darbo del jaunuolių švietimo ir organi
zavimo. Mūsų rėvoliucinio judėjimo pareigos da- 

• bar dar didesnės ir rimtesnės. Suvąžiavimas pra
ėjo. Buvo sėkmingas. Sukelta daug gražaus ūpo 
tarpe mūsų jaunuolių.

Dabar tas ūpas, tas jaunuolių pasiryžipias turi 
būt paverstas į rimtą darbą. Čia mūsų, draugai ir 
suaugusių darbininkų organizaęijos turi apeiti jau-, 
nuoliams talkon.

.Jaunuoliai sugrįžo iš nuvažiavimo;Daugelyje' 
vietų jie nežinos, nuo ko pradėt ir'kas darjrt. i Se-r 
karnos yra mūsų draugų greitos pareigos: .

1. Kiekviename mieste turi būt sušauktas jau
nuolių susirinkimas,, kuriąme suvažiavime dalyr 
vavę jaunuoliai išduotų raportą. Tatai)reikia pa
daryti tuojaus, idant suvažiavimo tarimai pasiek
tų kuoplačiausias grupes lietuvių jaunuolių;

2. Visose suaugusių organizacijose, tai yra, jų
susirinkimuose, reikia turėti suvažiavime dalyva
vusius jaunuolius, kad jie raportuotų. J Reikia ne
pamiršti, kad labai svarbu tėvus ir ’motinas suža
dinti jaunuolių organizavimo reikalu. ' " .

3. Mūsų organizacijų kuopos turi išrinkti komi
sijas delei organizavimo jaunuolių,, dėlei padėjimo 
jaunuoliams veikti ir plėsti jų judėjimą. Nereikia 
pasitenkinti tuo, kad jūsų mieste jau yra jaunuo
lių, kuopelė bei choras. Kiekvienam didesniam 
mieste yra šimtai lietuvių jaunuolių, kuriuos reL 
kia įtraukti į mūsų judėjimų.

P. S. Del informacijų bei patarimų rašykite: 
National Lithuanian Youth Committee, <<

J 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. ' /

_ . __ _ _ t , , Raudonoji?Arririja Paėmė
k™vinHitlerio Koncentracijos Stovyklą Miestą Pachow
ii xrolriryiQ ormrvia u * * < c

Katalikų kunigai pasižada 80 Daktarą Išsiuntė j. 
remti ’ 
valdžią. O valdžia ateityje 
katalikų religiją skaitys' ly 
gia protestonų religijai;

Areštuoja Fašistus .
BERLYN. — Gautas pra

nešimas iš Vienos, Austrijos 
sostinės, kad ten policija tu
ri suareštavus apie tūkstan
tį nazių (fašistų). Kratos ir 
areštai atliekama nakties 
laiku.

tankiau; kad leistų daugiau ma
žų brošiūraičių dienos klausi
mu ir tik vieną stambesnę kny
gą į-jnetus. Bus pagaminta na
riams knygelės duoklių mokėji
mui ir visd eilė kitų pamainų. 
Draugai ir draugės, darbuokitės 
suvažiavimo 
mui.

nutarimų pravedi

BERLYN, — Lieipo's1 8 g / . / .
fašistų valdžia padarė ’ hž- 'two grupė misionierių, ku
puolimą ant žydų dkktdfų 
raštines^ suareštavo 80 jų 5rl 
išsiuntė į koncentraciį’bs sto
vyklą. Hitleris kaltina juos 
“marksizme} komunizme ir 
anarchizme.”

Drg. Litvinovas Jyksta Ąuš- 
trijon Taikos Reikalais

Viena. — Už dienos , kitos 
čionai pribus draugas Lit
vinovas, Sovietų ! Sąjungos 
užsienio reikalų komisaras; 
Jo tikslas bus; pasitarti dė
lei nepuolimo sutarties .tar
pe Sovietų Sąjungos ir Ausr 
trijos.

Nustatyta Minimum Alga, Kuri Reiškia Badą Šeimynoms:
1 — . a • w 1 • a w» •• • rr

Darbininkai Tur Organizuotis j Revoliucines Unijas ir Ko
voti prieš Roosevelto ir Audinio Pramones Bosų Skym| ' į »

Komunistų Piknike įvesti dar Negirdėtą Vergiją

Suklupo Politiniai ir 
Nusižudė N. A. Skripnik

1 ! MASKVA.—Nusišovė N. 
A. Skripnik, 61 metų am
žiaus, senas narys Komunis
tų Partijos. Jis iki pasta
rųjų laikų buvo Sovietinės 
Ukrainos švietimo komisa
ru ir narių partijos jCėnfra- 
linio komiteto.- Bet jis su
klupo, pateko hacionalisti- 
nėms šovinistinėms įtakoms, 
virto kontr-revoliucionierių 
įrankiu, todėl'tapo pašalin
tas iš vietos. Matomai, pa- 
hiątė savo baisią klaidą, bet 
neturėjo drąsos prie jos 
prisipažinti ir ją atitaisyti, 
tuo būdu nusižudė. Komu
nistų Partijos Centralinis 
Komitetas tą Skripniko žy
gį pavadina “bailio p'asiel- 
mu.”

Iš Streikų Lauko
Philadelphia, Pa. — Lie

pos 8 d. policija buvo su
areštavus 174 streikierius 
prie Walburto megstuvės 
laike pikieto. Streikieriai 
tapo paleisti, 

t I

Shanghai. < L- čionai pri-

rie pabėgo) iš : miestoPa- 
chow, kuris randasi šiaurry- 
tinęj dalyj.:Szechwano pro
vincijos. Jie i sako,; kad mies-r 
jtą? užėmė>Lchinų Raudonoji 
Armija. Taip pat jiė tvir* 
tina; kad i Sovietai plečiasi 
visoj Szechwano provinci
joje.

WASHINGTON. — Pre-1 ką skubinimo sistemą. Sa- 
zidentas Rooseveltas pasira
šė darbdavių patiektą pa
tvarkymą (kodeksą) delei 
audimo pramonės. Šiame 
kodekse nustatoma, kad pie
tinėse valstijose minimum 
alga bus $12 savaitėj, o šiau
rinėse valstijose—$13. Ar 
gali darbininko šeimyna 
pragyventi iš $13 savaitėje? 
Ne, negali. Ypatingai rei-

ko, kad ta sistema, kuri gy
vavo iki liepos 1 d., turi pa
silikti.

Patvarkyme neva panai
kinamas nepilnamečių vaikų 
darbas audinyčiose, bet kur 
dėsis tos šeimynos, kurios 
iš vaikų darbo gyveno? Ką 
turės daryti vaikai tos šei
mynos, kurios tėvas teuždir
ba $12 savaitėje? Vadina- 

kia atsižvelgti į tai, kad si, neaprūpinimas šeimynos 
pragyvenimo daiktų kainos žmonišku pragyvenimu pa
kyla, dolerio vertė smunka. 
Todėl šita minimum alga 
reiškia badą darbininkams.

Antra, pasirašytas pa
tvarkymas užgiria audimo 
fabrikuose įvesta nesvietiš-

daro veidmainyste vaikų 
darbo panaikinimą Roose
velto patvarkyme. Tie vai
kai, kurie bus išvaryti iš &u- 
dinycių, turės j ieškoti už
darbio kitose pramonėse.

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

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PASIRO
DO YRA MEDVILNES PLANTATORIUS

WASHINGTON. — Tapo augintojams, tai medvilnes 
paskelbtas laiškas, preziden- kaina ateinančiais metais...” 
to Roosevelto rašytas agri- j 
kultūros sekretoriui Wal- įveltas 
lace. Tame laiške Roosevel- 
tas sako:

Vadinasi, prezidentas Ro- 
i yra medvilnės 

plantatorius — kapitalistas, 
• i š n a udotojas darbininkų. 
Jam rūpi ne tas, kad darbi- 

“Aš pats, kaipo vienas iš ninkai be darbo, kad darbi- 
medvilnės plantatorių, esu ninkai neturi drapanų apsi- 
nukentėjęs nuo absurdiškai rengti, nes drapanų kaina 
žemos medvilnės kainos pa- augšta, bet pakėlimas tos 
staraisiais keliais metais, kainos, kad jis ir kiti pieti- 
Kas man rūpi ir kas rūpi nių valstijų plantatoriai pa- 
visiėms kitiems medvilnės sidarytų daugiau pelno!

Naujos Mados Vieškelis iš 
Maskvos j Nižni-Novgorod

7

Suomijos Rinkimuose , 
Fašistai Pralaimėjo

$
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Lebanon, Pa. — Sustrei
kavo penkių dirbtuvių au
dėjai ir reikalauja algų pa
kėlimo ant 25 nuoš. Strei
kuoja 1,200 darbininkų. 1;: •

- Reąding, Pa. •— Prie mez
gėjų streiko , prisidėjo dar 
450 darbininkų Sunzi Sijk 
dirbtuvės.j, Viso streikuoja 
10,000 ;darbininkų.

Sovietai Suteiks Pageftą
■ J l‘ z * 

Iš Maskvos pranešama, 
kad Sovietų valdžia pasiren
gus suteikti visokią pagelbą 
del amerikono ’ lakūno Mat
tern, kuris randasi Anady- 
re, Sovietų Sibire. Sovietų 
orlaivininkai pasirengę at
skristi į Alaską ir nuvežti 
del Matterno naują jo orlai
viui motorą ir kitas reika
lingas dalis, idant jis vėl ga

nės {valdžia neaprūpi-1 lėtų tęsti savo kelionę aplin- 
rto - jų jokiu, apsisąugojiiųu. į kui pasaulį.

MASKVA. — Sovietų val
džia planuoja budavoti nau
ją ir visai naujos mados 
vieškelį iš Maskvos į Nižni- 
Novgorodą, 268 mylių ilgio. 
Vieškelis bus trijų “linijų.” 
Viena bus važiavimui ark- 
liais> kita trokais, o - trečia 
šiaip automobiliais. Prie 
kiekvieno skerskelio vieške
lis bus iškeltas, tuo būdu 
nereikės, sustoti, bei bus iš
vengta nelaimių. Mašinos 
galės lėkti 75 mylias j van- 
landą.

HELSINGFORS.—Suomi
jos parlamento rinkimuose 
fašistai-nacionalistai telki
me j o 32 vietas, arba 10 vie
tų mažiau, negu pirmiau tu
rėjo. Socialistai turės 72 
vietas, arba 13 daugiau, ne
gu pirmiau.

CHINIJOS UPIŲ PAKILI
MAS GRŪMOJA 

GYVYBĖMS

Sugrąžins Mirties Bausmę

VIENA. — Austrijos tei- d 
singumo ministeris Schuss- 
nig sako, kad einama prie 
sugrąžinimo mirties baus
mės. Iki šiol mirties baus
mė buvo uždrausta Austri
jos konstitucijoje.

Užsinuodijo Darbininkai:

Pound Ridgė, N. J. -^- čio
nai Roosevelto kempėje ran
dasi 164 darbininkai.- Dau
gelis iš; jų1 pagavo “poison 
ivy 7, n»«, i valdžia naanrūiii-’

SHANGHAI. — Geltonoji 
upe vėl pradėjo kilti ir jau 
pakilo ant aštuonių pėdų 
ties Kaifengu. Taip pat 
pranešimai sako, kad gar
sioji Yangtze upė labai pa
kilo ir grūmoja išsiveržimu 
iš krantų.

GELŽKELIO NELAIMĖ

APOLDA, Vokietija. — 
Liepos 9 d. nusirito nuo re
lių ekspresinis traukinys. 
Keturi žmonės užmušta ant 
vietos, o šešiolika sunkiai 
sužeista. Net šeši vagonai 
apsivertė.
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Antras Puslapis

APŽVALGAPublished by,

MKonas Žmonių Palikti Badui

ALDLD visuotinas šuva-

FAŠISTU LIETUVOJ

šuva

Toli

seimy

Teisėjas Horton Neteisiąs Berniukų

gegužes

protestuoja prieš Kanados 
viešpataujančią klasę, kuri

salos Inishbonn išplauki 
veliu tyrinėjimo tikslais 
lo audra ir laivelį apve

se, taip ir* kovoje už panai
kinimą kapitalistinės siste
mos ir įsteigimą darbininkų 
galios.

Tatptautrnis Darbiftirikų Apsigynimas1 praneša, kad 
jis gavęs žinią iš Alabamos valstijos, jog teisėjas James

DUBLIN, Airija. —• čio
nai prigėrė amerikonas ar-

mažina
Sovietu

ALDLD ' kuopos privalo 
organizuoti čia ąitnusį jau
namą, pradedant nųd vaikų,

' Kovoje ’ -už * kasdieninius 
darbininkų klasės reikalus,

Kiekvieno ALDLD nario 
o ypatingiai valdybų parei
ga, nelaukiant iš Centro ra

Jungtinių Valstijų valdžia 
tuoj aus pripažintų Sovietų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos valdžią ir užmegstų’ 
prekybinius ir diplomatinius- 
ryšius.

Bateied m Bteon elasa matter March 11. 1W4. att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ander the Act of March 8, 1879. - .. ' l

ALDLD visuotinas dele- j. 
gatų suvažiavimas, įvykis 
3-4 dd. liepos, 1933. . metųy .'

Pinigų galima gauti. Pirmiausiai reikalinga nukapoti 
miesto valdininkų riebios algos, reikia pravalyti Tam- 
maiiy Hali klika, valdanti miestą, išmetant daugybę ap
mokamų žmonių, kurie jokio naudingo darbo nebedirba, 
bet algas lupa didžiausias!

Reikia aptaksuoti kapitalistus, gyvenančius mieste ir 
lobstančius jame. Jie turi imti atsakomybę už maitini
mą bedarbių!

New Yorko bedarbiai! Nebadaukite, bet kovokite už 
žmoniškas pašalpas. Kovokite vadovybėje Bedarbių Ta-

> Klasių kovoms vadovauja 
Komunistų Internaciohala^ 
pasaulio plotmėje, gi jo sek- 

Kompartijos stovi ko-

ŽUVO MOKSLININKAS

dinti 'li^yiįvids darbiniiws 
Amerikoje LKP role pen
kiolikos | /metų sukaktuvių 
minėjimų.

šitų įvykių pirmoje 
be abejonės, prisieina 

epuolimo paktus,

Tarp 
vietoje, 
priskaityti 
kuriuos SSRS pasirašė su savo 
artimais ir tolimais kaimynais.

“Dar aiškesnį Sovietų taikos 
politikos pavyzdį ma
rriuose Rytuose. Įvykiai Chinų 
Rytų gelžkelio zonoje buvo 
provokacinio pobūdžio, kad 
politikų tarpe, kurie buvo ge
rai informuoti apie susidėjusių 
Tolimuose Rytuose padėtį, jau 
buvo pradėję aiškiai kalbėti 
apie karą SSRS su Japonija. 
Rodėsi, kad įteikus Mandžuri- 
jos valdžios ultimativinį reika- 
lavima Sovietams, sunku bus

ALDLD visuotinas dele
gatų suvažiavimas, įvykęs 3- 
4 dd. liepos, 1933 metais, 
Brooklyn, N. Y., varde 5,000 
narių griežtai protestuoja 
prieš viešpataujančios, kla
sės nekaltai laikymą> kalėji
me Tomi Mooney ir W. Bill- 
ingso. Mes reikaldujame, 
kad minimi dąrbįninkų va
dai ir kiti politiniai kaliniai 
tuojaus būtų paliuosuoti.

tuonių Kanados Komunistų 
Partijos vadų—Tim Buck ir 
jo draugų. Mes reikalauja
me, kad jie tuojaus būtų pa
liuosuoti.

Rezoliucijų Komisija.
J. Šmitienė.
M. Guoba. • ’ 1 1 ?

ALDLD organizacijos vie
netai ir nariai privalo su pa
didinta energija mestis į 
klasines kovas: atrėmimui 
kapitalistų atakų, kaip tai, 
algų kapojimai ir kitoki per
sekiojimai 1 sveturgimių ir 
čiagimių. S u v a ž i a vimas 
šąukia visus narius prigu
lėti prie :revoliucinių unijų, 
kurioms vadovauja! > Kom
partijos, ir organižuoti' ki
tus darbihinkušį j aš- Ko-1 
ybįti prįpš’pąskūbps sisteftią/ 
Už valandų; ^sutrumpinimą, 
geresnes darbo sąlygas ir 
žmoniškesnį atlyginimą, kai
lio kašdieniniūsrUždavinius.

■ Traukti lietuvius bedar
bius darbininkus. į bedarbių 
tarybas, o kur jų nėra, tai 
jas organizuoti ir stengtis 
paversti tarptautiniais susi
jungimais bedarbių? Kovo
ti už tpojįautin’ę pašalpą, be
darbiams iš kapitalistų pel
nų ir valstybės pinigų, ski
riamų karę reikalams.

tuvių Darbininkų Susivieni
jimo 'kuopas ir, kur. galima, 
organizlio j ant ’ ALDLD j j au- 
nudlių i' atskiras1' kuopas; 
traukiant jaunuolius į pio
nierių, grupes, ir paaugusį 
jaunimą į Jaunųjų Komu
nistų organizacijas.

gatų suvažiavimas, 
3-4 dd. liepos, 1933 
Brooklyn, N. Y., 
5,000 narių sveikina 
vos darbininkų ir valstiečių 
revoliucinės kovos vadą — 
Lietuvos Komunistų Parti
ją, kuri nenuilstančiai veda 
kovą prieš kurvinuosius fa
šistus už darbininkijos rei
kalus.

Mes pasižadame remti 
moraliai ir medžiaginiai L. 
K.P. ir ypatingai supažin-

Cijps 
vų priešakyje atskirose ša
lyse. ALDLD narių pareiga 
kuotampriaūsiai susirišti su 
Komunistų Partijų kampa
nijų pravedimu, remti visas 
kampanijas, platinti komu
nistinę spaudą ir atremti vi
sus Komunistų • Partijos 
priešuš.

tuos pasekėjus, kurie buvo 
atėję piknikan!

Žmonės, permirkę alko
holiam, ^žmonės, kurių skū
rą pradūrus, mūnšainas 
bėgtų 'vietoj kraujo, išvadi
na girtuokliais ir mušeiko
mis tūkstančius žinoniiį' tik

gaUnančiu^Tr dar negaunančius pašalpas, budėti: rei- 
kaltotT'susirinkti miesto aldermanų finansų komisijos 
(Board of Estimate) ir paskirti reikalingas bedarbiams 
šelpti sumas pinigų,

Viešpataujanti klasė, kad 
laikyti didesniam pavergime 
darbo liaudį, stengiasi su
skaldyti darbininkus, padali
nant juos į sveturgimius ir 
čiagimusius, į baltus ir juo
dus ir pakelti religinę bei 
tautinę vienų prieš antrus 
neapykantą. ALDLD visi 
nariai privalo kovoti prieš 
šias išnaudotojų priemones, 
ginti ateivius darbininkus, 
taip jau lygiai, kaip ir neg
rus. Kelti tarptautinės vie
nybės ir solidarhmo darbi
ninkų tarpe susipratimą.

ALDLD narių pareiga ko
voti prieš fašistų diktatūrą, 
kur ji jau yra, pagelbstint 
revoliucinei proletariato ko
vai, ir prieš jos pradinius 
pasireiškimus, kaip ve: .Ka
nadoje Bęnetto diktatūrą ir 
Jungtinėse Valstijose Roo- 
sevelto » diktatoriškus žy-

narių griežtai protestuoja 
prieš nekaltų-devynių Scott
sboro jaunuolių nuteisimą ir 
reikalaujame jų paliuosavi- 
mo.■x \

REZOLIUCIJOS DIENOS IR ALDLD 
: UŽDAVINIU KLAUSIMAIS

kad pirmesniajam teisme valdžios liudininkai, liūdiję 
prieš Pattersoną, susikompromitavo ir neįrodė Pattersb- 
no kaltumo. Ypačiai taip padarė sugedusi Mrs. Price.

Po to kilo protestų banga iš reakcininkų pusės prieš 
teisėją Horton. Buvęs Alabamos senatorius Heffin ir vi
sa eilė kitų baltųjų lynčiuotojų pareiškė griežtų teisėjai 
pasnierkimų.

Todėl teisėjas Horton dabar nusistatė neteisti daugiau 
Scottsboro berniukų, bet tą vietą užleisti kitam teisėjui, 
kuris gali paryti viską nusmerkimui berniukų mirti.

Kaip matome, kapitalistinė klasė turi daugybę skymų, 
per kuriuos gali atlikti savo pasibrėžtus darbus prieš 
darbininkų klasę. Jei ne vienaip, tai kitaip jinai sten
giami tuos skymus pravesti gyvenamam

Tolydžio,‘kuomet teisėjas Horton dabar sau ramiai a'to- 
stoįąuja, tai nekalti devyni berniukai dar vis tebsėdi ka- 
lėjiifiė. Neišleidžiami jie po jokia bėla. Tarptautinis 
Darbjjpinkų Apsigynimas vedą griebtas kampanijas Už
palių c savim ą Scottsboro berniukų, kadangi jie yra ne
kalti. Kiekvienas darbininkas privalo padėti TDA!

visos ALDLD kuopos priva
lo dalyvauti sudaryme ben
dro darbininkų fronto,, 
įtraukiant į jį įvairias dar
bininkų organizacijas, jų at
stovus kovai, už kasdieninius 
ir ūmiausius darbininkų 
klasės reikalus. Kviečiant 
kitų pažvalgų eilinius na
rius—darbininkus, net ir ta
da, kada jų vadai bando 
kenkti bendram frontui.

Kaip žinia, teiesejas; Horton vadovavo teismui, kuris 
teise Heywood Pattersoną, vieną iš Scottsboro berniukų. 
Hęywood Patterson buvo pasmerktas^ mirtim Tuomet 
TDA apįlmVo, ifeikalaudamAš fiaujo geismo. Teisėjas

Iki šiol New Yorko miestas teikė šiokią-tokią pašalpą 
210,000 bedarbiu šeimynų, kas, apskritai,* sudaro^ arti mi* 
lioną žmonių. Vadinasi, milionas žmonių gyveno’ grynai 
iš pašalpų, kurios buvo mažutės, bėt vis tik šiokį toki 
gelbstūkai nuo bado bedugnės.

i 4 « ?

Bet šfai .apsižiūrima, kad liepos mėnesiui New Yorlįė 
miesto administracija nepaskyrė nei vieno cento bedar
bių pašalpomš, teisindamasi neturėjiihu pinigų

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
,' Inc., į! I • II f' 

Ey«k Street, Brooklyn, New Yo»k

Todėl, kad jie' atsilankėLai
svės” piknikan!

Kuomet mes iki šiol saky
davome, kad Prūseikos 
šlamštas, rašydamas apie 
Komunistų Internacionalą 
arba komunistines partijas, 
viską apverčia augštyn ko
jomis, tai tūli žmonės neno
rėdavo mums tikėti. Šis 
Prūseikos organo pasirody
mas, tikime, atidarys ir 
jiems akis!

gius.
ALDLD, kuopų susirinki

muose privalo būti keliami 
klausimai kovos prieš fašiz
mą ir visaip remiama toji 
kova. ’

AL/DLD visuotinas kuopų 
ir. apskričių delegatų suva
žiavimas, įvykęs 3-4 dd.' lie
pos, 1933 metų, Brooklyn, 
N. Y., priima sekamą rezo
liuciją: .

. . < . < ■-

ALDLD kuopos ir nariai 
privalo pravesti revoliucinę 
liniją, skleidžiant darbinin
kų tarpe apšvietą, platinant 
revoliucinį spaudą, stei
giant, kur tik galima, politi
nius lavinimosi 'ratelius ir 
mokyklėles, rengiant pa
skaitas, prakalbas ir kito
kius parengimus,, kad pakė
lus darbininkų klasinį žino
jimą 'ir leninistinį- suprati-

ginr 
pravesti visus rezoliucijoje 
atžymėtus uždavinius. Kiek
vieno nario pareiga /būti 
priešakyje revoliucinių ko
vų,' kviesti visus darbinin
kus kovai už jų pačių reika
lus, kaip kasdieninėse kovo- 5,000 narių reikalauja, kad

bedarbiams pašalpas, palikti šimtus tūk- 
^ąisįairi ^kurde, ir tuomet bandyti .uždėti 

savo senus skymus.

ALDLD visuotinas 
žiavimas užgiria ALDLD 
Centro Komiteto liniją vei
kime ir palaikyme tamprių 
ryšių su lietuvių, darbinin
kais ir jų organizacijomis 
Pietų Amerikoje ir kitur už
sieniuose ir teikiamą me
džiaginę ir apšvietos pagel- 
bą to judėjimo stiprinimui.

ALDLD Visuotinas dele- žiavimas, įvykęs 3-4 dd. Ne
įvykęs pos, 1933 m., Brooklyn, 
metų, 
varde 
Lietu-

’ SUBSCRIPTION BATES: i ’ v

iaheS Statas-*ez year---------15.00 United States, six month*..,'J2.se
Brooklyn, N. Y.. >er year...,Į7.0i Brooklyn, N. Y., six months..,18.50 
Torei«n countries, per year...$7.00 Foreign countries, six months.. 13.50 
Saimda and BrasiL par year..$5.01 Canada and Brazil* six months $2.50

jimui, kaip kanuolių liežuvis. 
Visgi ir čia Sovietų valdžia ra
do išeitį. Kuomet prasiplėtė 
paskalos apie Sovietų pasiūly
mą Japonams išpirkti Chinų 
Rytų gelžkelį ir tuo keliu lik
viduoti visus nesusipratimus, 
kylančius tarp abiejų šalių, 
del to gelžkelio, tai' Europoj 
nenorėjo toms žihiomš’ tikėti. 
Tik užsienio reikalų komisa
ro Litvinovo pareiškimas spau
doje visiškai tas abejones iš
sklaidė.”

Lietuvos fašistinės valdžios 
oficiozas “L. A.” priverstas 
pripažint didelius Sovietų tai
kios politikos laimėjimus.
VALSTIEČIAI NEPAJĖGIA 
GRĄŽINT SKOLŲ PINIGAIS

Laikraštis “Diena 
21 d. rašo:

“Savo laiku šiaurinės Lietu
vos valstiečiams, nukentėju- 
siems nuo nederliaus, buvo iš
duota paskola. Tą paskolą 
jau pereitais metais jie priva
lėjo sugrąžinti, bet, sunkiems 
laikams užėjus, ji buvo atidė
ta ir įlabar valstiečiams sun
ku grąžinti pinigai.”

Matyt, valdžia bus priversta 
daryti nusileidimą ir priims

“VALSTIEČIŲ STREIKAS” ’
Laikiaštis “Lietuvos Žinios” 

praneša, kad Panemunės vals
tiečiai atsisakė vežt-i į Kauną 
pieną, neg per mažos esą kai
nos (už, pieno . litrą . mokama 
tik‘ 16 centų)., Ūkjninkąi rei
kalauja 25 ceųtų-1 Bet es^ 
streikuojančių tarpe atsirado 
“streiklaužiai,” kurie gabena 
pieną i Kauną. Buvo atsitiki
mų, kuomet valstiečiai užpuo
lė streiklaužius ir vežajną jų 
pieną išpylė ant žemėą.
~ Nepakeliamai sunkas kai
mo biednuomenės ir vidutimų 
valstiečių gyvenimas verčia 
juos griebtis net ątreiko prie
monių. t--V

ALDLD privalo dalyvauti 
visose, kovose už paliuosavi- 
mą politinių kalinių, kaip 
Jungtinėse Valstijose, taip 
ir gelbėti kitų kraštų. Su- 
sisiekt su Tarptautiniu Dar
bininkų Apsigynimu ir pa
našiomis o r g an izacijumis, 
demonstruoti už politkalinių 
paliuosavimą ir pagal išgalę 
teikti politkalinių 
noms pagelbą.

VIII

V. . ; ,gatų suvažiavimas ’ varde

PRIVERSTI PRIPAŽINT
Valdžios oficiozas “Lietuvos 

Aidaę” gegužės 22' d. įžangi
niam , straipsnyje plačiai apra
šinėja apie Sovietų taikos po
litiką : “Užtenka paminėti tik 
svarbesnius įvykius, kurie su- 

abejones del taikios 
politikos,”— rašo “L.

Galvoj Negerai!
: Skaitom reikalingu dar 
kartą parodyti mūsų skaity
tojams tuos 'perlus, kuriais

• ' > t . I

puošia savo gažietą renega
tas Prūseika. Dalykas eina 
apiė “Laisvės” atsibuvusį 
pikniką, kuriame; dalyvavo 
apie 4,000 žmonių, jų tąfpe 
geras skaičius iri Prūseikos; 
suklaidintų .pasekėjų.- > Ap
rašydama pikniką, 'Pfūšei- 
kos “N. G.” šitaip pori’ja:

Vakarop atmosfera pasidarė 
< dar nejaukesnė, dar Įgirtesnėc 

Jei ne lietus, kuris apie; 7 vai. 
suvijo publiką, salėn, tai būtų 
įvykus generalė revoliucija už 
išlaikymą lihijos. .'štai vienoj, 
vietoj koks ten centrabiuris 
“atsirūgęs” pliupt visą sama- 
gonką ir dešras arti stovėju
siai moteriai tiesiog ant suk
nelės; kitoj vietoj kilo mušty
nės, vienam gražiai “apdoro
ta” antakiai; kitoj vietoj vėl 
\būrys linijos vyrų draskosi už 
bačką alauš... staiga lietus 
laikinai numalšina visą revo
liuciją,;■'>žmonės, viską pamatę, 
surėplioja( kaip kas pajėgia) 
salėn. Andrulio, Fultoniūtės-. 
Paltanavičiūtės prakalbos ir 
chorų dainos susimaišo su ge- 
■neraliu ermyderiu, laikinai 
■įvyksta lyg ir mūšių paliauba. 
Bet neilgam. Vos tik progra
ma pasibaigė, tuojaus tūli 
draugai—už gerklių. Ir vėl 
frau ji išbandymai, nauji anta

kių škrjųdimaį 
įėjimas. ' 
I ■!- _

' Dar toliau:
1 v. '' !1 h- • i 4 ■

i ... sis parkas daę njekad ne
buvo tkip permirkęs samagon- 
Ra ir kraiiju; kaip dabar. į ' 
f J Skaitydamas šitą šlykščią 
prūseikos arba jo leitenanto 
išgalvotą kvailybę, be abejd, 
kiekvienas (ypačiai iš tų ar
tų 4,000 žmonių, dalyvavusių 
piknike) pamanys, kad tai 
padaras žmogaus, praradu
sio paskutinius smegenis ar
ba visiškai nusilakusiojo. 
Ar piknike buvo kas mors 
panašaus? Sulyg kvailą 
Prūseikos pasaka, tai “Laisr 
vės” piknike nebuvo nieko 
daugiau, kaip tik muštynes, 
|ąsytinės, ir vėl muštynės. 
Girdi, parkas permirkęs 
krauju, pralietu tų žmonių, 
kurie dalyvavo piknike!...

/Eiti su nustojusiais lygs
varos ir doros žmonėmis į 
ginčus, tai būtų bergždžias 
darbas. Mūsų tilįslu buvo 
pacituoti šitą sugalvotą 
Prūseikos perlą, \kad tiė 
tūkstančiai darbininkų, iš 
toli ir artį, dalyvavusių pik
nike, galėtu patys pamatyti, 
kokiais juos laiko prasilakęs 
Prūseika. j Atsiminkim, t kad 
^Laisvės” pikniko juk /daly
davo tiktai dalis Konjuį4st4 
kuriij Prūseika < taip > labai 
heapkenčia ir kuriupš jis 
tąip šmeižia. ■■ .Milžiniška da
lis publikos (apie 8Ū nuoš. 
ir daugiau) susidėjo iš ko
munistiniam judėjimui pri
tarėją arba net ir nępįitąrė- 
jų, kurie buvo atėję pasi- 
linksmintį, pasišokti, išgirs
ti puikių chorų • dainų ir su
sieiti su savo pažįstamais..

Bet kvaila Prūseikos gal
va tuos tūkstančius žmonių 
padaro girtuokliais, mušei
komis, kraujo liejikais! Tai
kydamas | komunistus, )>re- 
rięgatas apspjaudė i-:- ne įtiki 
tukstančiuš n e pa r t i j inių 
darbininkų, bet net ir savo

paskolą grūdais. Kitaip Vals
tiečiai ųepajėgiA, nes palygp 
nant gi! anais nietais, javų 
nos smarkiai -nupuolė ir jiems 
prisieitu kelis kartus daU^idu 
javų parduoti, negu jie yįą 
paskolos gavę.

• ’ ' • ' v • .'* ’ ' l
“PANEVĖŽYJ AREŠTUOTA 
PENKI KOMUNISTAI” ąl

“Dienos Naujienos” gegjtžČs 
26 d. rašo: “Panevėžio krimi
nalinė policija areštavo 5 ko
munistus: P. Vericką, J. Tam- 
kevičių. J. Šukį, L Vasilevą 
ir V. Gaurilaitę, visi jie riešė- 
nesni kaip 20 metų.” ' ;

Visi areštuotieji kaltinami 
priklaūsyme prie Komunisto 
Partijos, žinoma, toks kalti
nimas Jai ne naujiena. Jeigu 
panagrinėti ’ kelių praėjusių 
metų fašistinius laikraščius, 
tai visuose rasit šabloniniai už
rašyta : “Areštuotieji kaltina
mi komunizme.”

Lietuvoje Komunistų Parti
ja veikia nelegaliai ir areštuo- 

rasti kitokį liežuvį susikalbę-j ti komunistą nėra taip leng
vas dalykas, kaip kad fasistF- 
hę spauda giriasi. v';

bių pašalpomš, teisindamasi neturėjimu pinigų! Su įėr- 
eitu pirmadienių šelpimo stočių viršininkai paskelbė, kad 
liaujasi teikę pašalpas bedarbiams, kadangi nesą pinigų.

Grąsinama uždaryti šelpimo stotys. Frank J. Taylor, 
šelpimo darbų vedėjas, paskelbė, kad nesą tikslo laikyti 
atdaras stotis, kuomet nėra pinigų.

Podraug 75,000 darbininkų, dirbančių prie pašalpų iš
davimų, negauna algų, kurios buvo mokamos jiems tiktai 
šiokiam tokiam pragyvenimui.
Ką tas viskas reiškia? Ogi tai, kad milionas gyventojų 

paliekami “dievo valiai,” paliekami badavimui!
Kodėl? •; ■ - ”
Miestas sakosi neturįs pinigų. Kame priežastis? Gir

di, bankieriai atsisaką skolinti.
New Yorko Bedarbių Tarybos, tačiaus, pareiškia, kad 

šičia yra tikslus miesto politikierių skymas. Miesto ma
joras jau sęrįai rengėsi daryti visokius triksus, kad galė
jus apdėti miesto gyventojus nepaprastais mokesčiais, iš 
kurių surinkus nuošimčius atmokėjimui bankieriams už 
senas skolas. Buvo bandyta pravesti taksai už pervažia- 
al per tiltus automobiliais. Bandyta pakelti gatve- 

ų fėrai;,buvo, bandytą uždėti taksus ant maisto daik
tų. ‘ Prieš tįį višką ^ašigirdo dideli protestai. Todėl Tam- 
mahy Hali IpOlitiįkięriąi, valdą miestą, dabar sugalvojo šį 
skymą: ni * ‘ “
stančių žr 
naujus ta

l^ew Yorko/Ėedarbių Tarybos šaukia visus bedarbius, 
galinančiu
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Trečias Puslapis

DAILIOJI “PRIEKALO” LITERATŪRA IR SWSffTKS: 
i malūne, kur dirba keli ęlęset- 
kai darbininkų, kad ten būtų 

[reikalas keliems net prakal
bas sakyti.

Paskui toliau, kada jau ma
lūno mašinos stovi, kaminas

šia reališkai darbininko šei- [nerūksta, o ka veikia sustrei- 
[ mynes gyvenimą, kame Povi- kavę darbininkai 1 — • nute
pą už dalyvavimą demonstra- r,us nepasako, nepasako nei 

nei apie

JOS KRITIKA
J. Buivydas.

T

• (Pabaiga)
• i

O tokių Taraškos tipo b u o-:
a j' ‘ ...... nus nepasano, nepasaKo nei

Žiūkų pilna šiandie SSRS; tad • cijoj gaudo žvalgai, o jis prie- apie reikalavimus, nei apie
jie supranta, kad prieš vėją plaukose slapstosi, jo moteris laimėjimus ar pralaimėjimus.

tad apsikiautina, jr du sūnūs daduoda j ___ _ _______
i nesamdo nei berno, nei mer- maisto, gelbėja tėvą. Skaity- jgana svarbūs dalykai. Visi
gos. ir jis nepriešingas, mat, damas, rados, ir matai ir jau- arbininkai su pasiryžimu, net
socialistinei tvarkai. Bet kaip ti tai, ką Povilas perkenčia.

Tik tiek trūksta pas d. Ku
metį, tai realizuoti po tų šiur
pulingų vaizdų, kur tas Po
vilas dingsta? Kaip jis pasi
daro toliau pastoviu Rygos ar 
kito miesto gyventoju? Juk 

išparodo jis visą gyvenimą be pastovios! ‘ 
senovės, 1 gyvenimo vietos negali gyven-1 

Išvada nesuvesta tinkamai,! 
tas reikalinga.

nepapūsi, tad apsikiautina, jr du sūnūs daduoda jam | Mano nuomone, tie skaitytojui
i. Visi

tik pasitaiko proga, tai to-, 
kie Taraškos surinka: “Iškart 
juost” Kas yra “Juos?” Na
gi, vjsus kolektyviečius, visus 
kojnjajinuolius, kurie organi- 

. zuojn kolektyviškus ūkius.
Toliau autorius.

^buožių ilgėjimąsi 
kaip jų tada šauvalios niekas 
nekarpė. Buožė sau svečia
vęs, vajgė, gėrė, o kad bernas, 
biednas valstietis neturėjo kuo 
misti, tai kas buožei galvoj?, 
bile jis sotus. Tad prisiminęs 
senus laikus, buožė neišturi: 
“Na, sakyk, kad tu taip spi-, 
riesi, ar negeriau pirmiau bu-1 
vo gyventi. Mums ne kelcho-

* zo reikia, o senų laikų. Bū
davo, štai, ateis svečias, ir 
arielkos bOnka ir sviesto ir la
šinių užkąsti. Turėjai kuo 
svečią pavaišinti ir pats ne 

I' taip pavalgei.” Ot ko buožė 
verkia.-—arielkos, sviesčiuko,
lažininkų, o kaip bernai mi
to, kaip mažažemis gyveno, 
kuris pas patį buožę laiks nuo 
laiko parsisamdydavo, 
buožei ne galvoj.

Toliau,—kaip tie buožės su 
T sirinkę tarpe savęs išjuokia, 

tyčiojasi iš kolektyvizacijos, 
iš komunališko ūkininkavimo. 
Girdi: “Ko-mu-na. .. j Broly- 

I be. . . cha-cha-cha... j Aš ta- 
I vo avvtei čikšt galvą, cha-cha- 
* cha. ,;, o tu mano neruš.”

Taį (gyvas vaizdas šių die
nų kipyos ūkio srityje su buo
že, kuris spiriasi, neigia ko- 

Ą lektyyieW ūkio budayonę. Jąį- 
gu pavyksta jam įsigauti į ko
lektyvą, jis ten suka savo liz
dą^ sabotažuoja, trukdo, kiek 
drūtas. Bet SSRS proletaras 
kuklus, numato ko reikia, kad 
panaikinti buožes. Ima tie
siog tokius Taraškas, Petrulius 
už pakarpos ir meta lauk iš 
kolektyvo; to jeigu negana, 
pasiunčia toliau iš šio apskri
čio. Taip ir reikia balvonam!

t Visais atžvilgiais apysakaitė 
gera, vaizdinga.

“Priekalo” No. 
d. A. Tremtinio 
Va’tė • iš kaimo 
veikimo,

'tokioje reakcijoje, sakė pra
kalbas, kvietė kovoti, o kada 
sustreikavo., ir tuom tik pasi
baigė jų karingumas, kad ma
šinos stovi ir iš kamino . dūT 
mai nerūksta. Tai periųdža 
to. . . ' • n '

L. PLIENIAUS RAŠTAI 
' ! . • i

“Priekalo” No. 11-tam tel- 
! pa d. Plieniaus apysakaitė 
[ “Šeimininkas.” Labai smulk
meniškai nupiešiama apie kol
chozo trūkumus, nepaisymą ir 
t.t.,—kame Tamošius, lyg koks 
mokytojas, dėsto: “Ir politiką 
reikia žinoti, reikia mokėti su 
žmonėmis apsieiti: juk svietas 
dar nepratęs prie kolchozų.” 

Toliau tas pats išmintinga
sis Tamošius sako: “Didžiau- 
sia bėda pareina nuo tų, kurie, 
nežinodami darbo, visur savo 

Nežinai, nesupran- 
vyresniojo. To- 
visokius ‘pere- 
iš dalies tiesa 
nežinai, nekišk 

nuvesta malšinti darbininkų J savd nosies, pasiklausk, kuris 
prisidėjo prie jų ir išvanojo žino, kad jis tave pamokintų, 

ir Bet! ką tada daryti, kad tie 
vyresnieji ir nežino, nesuprari- 
ta, bet kiša savo snapą, moki
na, o tas mokinimas nevisada 
atatinka realybei ? , Šiandie
mokslas, technika yra vienas 
iš pamatinių reikalingų daly
kų ir net kolchozninkam šiek 

ginti bei tiek reikia žinoti, siektis

ti.
O

KALINIO UŽRAŠAI
Draugas Kalinys “Fašistinio 

Kalėjimo Bruožuose,” iš Uk
mergės kalėjimo kalinių per- 

, kęstų kančių, piešia tyrais 
i vaizdais, kokie jie yra. Kal
ba graži. Mintys aiškios ir 
piešiami nuotikiai labai natū
ralūs.

J. KARČIAUS VAIZDELIS

gražiai :pavyz4žiuotąs. . . . .
Piešiamas, tųlas ,Bękerįą, Xų5 

ris, karo metu buvo Rusijoje 
į nelaisvę paimtas. Jis teb 
matė/ kaip intervehcijos, revo
liucijos sunaikino industriją, 
suardė ūkį; jis netiki, 'kad į 
taip trumpą laįką galėjo So
vietų šalies darbininkai atsis
tatyti, o jau apie naujų fabri
kų steigimą, tai jam nei ne
užsimink. Jis nepriešingas 
bolševikams, bet jis netiki ste
buklams, kad pt ims į kelis 
metus ir atstątys šalį.

' Bet kada Vokietijos darbi
ninkai renka delegaciją pa
siųsti į SSSR, tai Bekerį per
statoj ir lyg prieš' jo nqrą iš
renka važiuoti [pažiūrėt. , tos 
pramoningosios šalies. Jis vyks
ta, jis per rubežių jau pervažia
vęs pamato, kad jis' ' apsiriko 
manydamas, kad ten nieko nau
jo nėra. Jis tuojaus pamatė 
prieš akis naujus kelius, til
tus, stotis ir fabrikus. O ka
da dasiekė Maskvą ir kitus 
industrinius centrus, tiesiog 
apsvaigo; jau jis 
grįžt Vokietijon.
vaidas, tai puiki apysakaitė!

P. ŽVINIO RAŠTAI
“Priekalo” No. 7-tam už 

1932 metus tilpo d. P. žvinio 
apysakaitė “Iššaukė Lenkty
nėms.” Tai paveikslavimas' šėjai 
seno individualinio kaimo per- ir Džiugas, 
siorganizavimo į kolektyvą; tai L. Plienius, Brolis, Kume- 
tarpe stambių žemes ūkinin- tis ir visa eilė, kurie parašo 
kų ir mažažemių valstiečių nevisai blogas 
skirtumu pavyzdžiąvimas. I bet be atsargumo, be apdirbi-

Storkakliai buožės bumba, mo, kad jos gerai išeitų, kad 
jos būtų pilnos nuo pat pra
džios iki pabaigai, kad būtų 
subalansuotos aiškiai ir gerai. 
To dar pas paskutiniuosius, 
kurių vardų nesuminėjau šiam 
paragrafe, nėra.

Avinio tęlpą- gana vykęs apąa^- 
kymėlis,, “Komjaunuolių. Kon-/ 
vejeris.” Tai aufomobilių fab- , 
riko pįe^ima^ kajp vienas de- 
partm^ritas,) cekas,l lert'ktyniuo- i 
j'asį su kitu, kaip visas fab-' 
rikas šū kitu fabriku lėnkty- [ 
niuojasi už tiek ir tiek pro- | 
dukcijos pagaminimą.

štai ir šiame automobilių 
fabrike; žibąs kaipo machani-' 
kas dirba nuošįrdžįai, netin- 
giiiiauja. O Dubliriis tai pa
vėluoja į darbą, tai visai ne
ateina, aiškindamasis, kad pas 
jį brolis, tai pusbrolis atsilan
kė ir todėl departmental, če
kas, neišproaukuoja, bet jau 
puola faktinai viso fabriko ’ 
produkcija. Produkcijos ro- 
dyklis vietoj kilti augštyn, jtai 
vis kasdieną ant lentos savo. 
smailgaliu : žemyn ir žemyn 
puola, žibąs susišaukia fab
riko susirinkimą, pasikalba,1 
.pasidiskusuoja, kad pakelt in
dustrijos gamybą. Ir po to 
reikalai fabrike virš šimto 
nuošimčių pasitaiso.

nenorėjo , ( Ne tik gražiai d. Pi žvinis 
Tai puikus , išpiešia nugalėjimą tinginys-

Savininkas i 
P. M. GAR

Manadžeris
ISON ■ . I .

fonuokite Sekamai;
CLEVELAND 8936

| . GERAS IR ŠALTAS ALUS
ž , Patogūs kambariai, išrandavojame ant vienos paros, 
š ant savaitės ar ant ilgesnio daįko.
j I j ’ Garu Apšildomi ir Karšto'Vandens Maudynes
3 Labai paranku pakeleiviams sustoti

i. ‘ ‘ 124 N. DIVISION STREET ' ’ ' >
| Kampas Elm, , ' Buffalo, N. Y.

SKUBĖKIT Už ŠI S AKYTI' 193^ M. VlisNINTĖLĮ LIETUVIUKĄ LI

TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ĮLIUS- 
' TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

2-ram d. J. 
ryškų vaiz- 
Labai pui- 
kaip Lietu-

nosį kiša.
ti—pasiklausk 
kie ir padaro 
gy

“Priekalo“ No.
[Karčius pateikia 
delį “Kareiviai.” 
kiai atvaizduoja, 
vos kareivių antroji kuopa, | pasakyta, kad

s’.” Tai

kailį vyresniam leitenantui 
policijos viršininkui.

BROLIO RAŠTAI
d.“Priekalo” No. 1-2 tilpo 

Brolio apysakaitė “Priesaika”. 
Tai paveikslas, kaip dabarti
nėje Lietuvoje prisaikina ka
reivius, kuriems liepia t 
šalį “nuo išlaukinių ir vidurį- j Pr*e to, o ne vien ant vyres
niu priešų.” ,niUJU išminties atsidėti. ,

Sarkastiškai imituoja kape-' Kaipo psichologinis tipas,; 
Tamošius, neblogas, .kad, jis 
ot sau rūpinasi ir lanką vie
toje pakabinti ir valką po pa
stoge pakišti; tai geras pavyz
dys! Bet kuomet Tamošius pri 
eina prie moterų klausimo, sa
ko: “Verda kiaulėms ėdesį. Ir 
čia betvarkė: per čielą. vasarą 

. negalėjo sutaisyti kuknelės, 
i kad nereikėtų senom moterim 

6-tame d.'taiP var«ti”
Atrodo, kad Tamošius, bū-' 

damas senas, yra sumanus, 
išmintingas, o tos senos mo
terys tik ir tinka kiaules šerti, 
jovalą virti. Amerikoj tuo 
darbu vyrai rūpinasi, o ne mo
terys. Man atrodo, kad mo
terys lyg pažemintos, kad jos 
net neišmano, kad lankas rei
kalingas kubilui užkalti, ė pa
vaikąs xprie akėčių, o jei ne 
Tamošius, tai jos tuos padar
gus būtų sudeginusios.

Paskui per visą apysakaitę 
eina lyg siūlas Tamošiaus nu
rodymai, kad ot čia neišmie- 
ravo, čia nesuskaitliavo, ten 
nepaskirstė ir tt...: Tas rodo, 
kad tas gerasis' “gaspadorius”

lioną, kuris pila, i£ iŠ gausy
bės rago, kareiviams pamoks
lą, o tie snaudžia, dairosi, kur 
ant varpinyčios žvirblis sna
peliu kapždendamas dergia. 
Kada pati priesaika atsibūna, 
kada buožių sūneliai iškelia 
tris pirštus,—bežemis, kumečio 
vaikas kumštį rodo tiems vai-1 

. donams.
“Priekalo” No.

Brolis pateikia labai vykusią1 
(apysakaitę “Rot front.” Tai 
vaizdas Vokietijos bedarbių 
darbininkų gyvenimo, kuriedu 
vaikšto po prieplaukas, po 
parkus,—kada iš švedjjbs at
vežė laivas tašytas plytas ir 
kaip darbininkai prie jų sun
kiai dirba* kaip jų rankas tie 
akmenys net iki gyvos mėsos 
nuėda.

Paskum fašistų demonstra
vimas po miestą ir darbininkų 
atsinešimas link jų, kur ne 
vienas iš fašistų gavo kulti; 
kaip ėjo darbininkų demons
travimas ir policijos puoli
mas, kovos, socialdemokratų 
išdavystė. Tai aiškus vaizdas 
iš 1929 metų Vokietijos dar- (Tamošius tiki į biurųkratiją, 

kurie tik rašys, rokundas ves, 
mieruos, kiti pertikrins, per: 
mieruos, ir viskas tada eis, 
kaip iš pypkės, čia, manau,> 
Tamošius klysta. .Jeigu nę- 
Jjus atsargumo, nebus atsida
vimo, tai mieruok nemieravęs, 
skaičiuok neskaičiavęs, o trū
kumų vis bus, nes apskaičiuo- 
tojų jau daugiau rasis kolekty
vuose, negu pačių produktuo- 
tojų. Ir tada tie peniukšliai 
nenori iš dykų .vietų pasi
traukti, tai tikslingai klaidas 
daro, kad ramioje vietelėje 
įrodyt jų reikalingumą.

“Priekalo” No. 12-tam. d. 
Plieniaus telpa apysakaitė 
“Reikalingi Darbininkai.” Tai 
paveikslas dviejų pasaulių, 
kaip kapitalistinėje Vokietijo
je darbininkai vaikščioja be 
darbo, be pastogės ir duonos

9 ir 10-tame 
tilno apysa- 

komso^oln
veikimo, “Pavojaus ženklai.” 
Tai puiki apysakaitė, kaip 
šiandie SSRS jaunimas pasi
rengęs ginti Sovietų šalį,— 
kaip pašauktus del patikririi- 
mo į rajoną, greitai susimobili 

rzavo, susirikiavo ir dainuoda- 
' mi nuėjo ten, kur juos šaukė, 

su pilna energija, su pakilu
siu ūpu.

O tuo pačiu tarpu, kada jau 
nimas žygiuoja rodydamas sa
vo jėgą, savo pasiryžimą, Ta- 
raška, Jurkus ir Car keli sku
ba į miestelį prisipirkti drus
kos, degtukų, kėrosino, kad 
karui kilus jie galėtų prisi
plėšti turto, nes “tada mokės 
auksu,” o jie aukso trokšta, 
nes pereitam pasauliniam ka-^ 
re jie jo, aišku, gerai prisiplė^ 
šė, tad dabar seilę ryja maty-j 
darni, kad gal feus Sovietų tvar Į 
ka sugniuždinta kare ir jie J 
liks vėl buožės ir galės ap-i 
lupti biednuometię.

Pas d. A. Tremtinį aiškiai 
matosi griežtai dviejų klasių 

^priešgynumų perstatymas; jų 
kova, kova ant kiekvieno žin
gsnio. Toks piešimas gyveni
mo realus, tikras, koks jis yra 

j ir kokį turi šiandie pergyventi' 
Į SSRS darbininkai po galinga 
* ir stipria SSRS Komunistų

Partijos vadovybe.
KUMEČIO RAŠTAI

“Priekalo” No. 3-čiame d.
Kumetis pateikė trumpą apy-.nys mato. ibininkai
sakaitę įš Rygos laivakrovių | Man atrodo, kad perdaug. darbų, apsirengę ir pavalgę, 
gyvenimo, “Krata.” Jis pie-vieša, kad perdaug dirbtina, I Tas skirtumas labai aiškus įr

išpiešia nugalėjimą tinginys
tės, bet jis kaip tikras artistas 
atpiešia mašinas, konvejerį ir 
kitus pabūklus automobilių 
fabrike. Tai puiku!

Trumpų apysakaičių rašy
me tai geriausi “Priekalo” ra- 

: A. Tremtinis, P. žvinas 
Kiti po pirmųjų,

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu- 
( vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa- 
i kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 

' ' lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.
“PRIEKALAS” plačiai nušviečia pocialistinę SSRS stątybą, kapitalo 

šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros Ir po
litikos klausimais. > • < ' ‘ i ) • '

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoj’e ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir,Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
j'udėjimo istorijos”; ^Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

• Kiekyieno klasiniai susipratusio darbininko^ SSRS kolektvviečio ir 
darbo valstiečio* pareiga remti “Priekalą” išsirašant ji, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant ji raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
■ SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 kap., atskiras egz. x 30 kap.

Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,
mėnesiams^—75 c., atskiras egz.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

apysakaites,

6
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran

ci joj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.

Amerikoje “Priekalą” galima 
sirašyti taipgi per “Laisvę**

Dar galima gauti kompletas 
1931-32 metus.

ii-

ui

kad jų arkliai geresni, jų kar
vės pieningesnės; jų gaidžiai 
spraunesni; jie patys, išmin
tingesni, darbingesni ir tt. Tie
sa, jie visi jau kolektyve, bet 
jie neramūs. Jie ilgstasi tų 
laikų, kada žemė buvo rėžiais 
padalinta, kame bie,dnioko. 
siaurutis rėželis it juostelė 
driekiasi per lauką, o storkak
lio ūkininko platus dirvonas, 
tankiai neartas,: nesėt&s,' riog
so, nės jis apdirbt jį: vienas 
nepajėgia, p Soviet^, valdžią 
draudžia įšnaudot darbininką.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

bininkų kovų, atspindįs Pir
moje Gegužės, kame 32 tapo 
užmušti ir virš 200 sužeistų.

MORIO RAŠTELIS
F “Priekalo” No. 1-mam tel- 
$pa d. Morio apsakymėlis 
'“Sustreikavo.” Tai atspindys

I iš Kauno darbininkų streiko
■ prie dabartinės fašistinės tvar 
Ikos.

Malūno darbininkuose kilo 
mintis, kad paminėti gruodžio 
17 dieną, nes tą dieną 1926 
metais sušaudė Lietuvos bu
deliai keturis komunistus ko
votojus ir vadus už Lietuvos 
darbininkų reikalus.

Policija net Joną einant ry
to metą į darbą sulaikė ir iš
krėtė, o fabrike jau per pietus 
bent po kelis ant stalų pasi
lipę prakalbas sako, kuomet 
ant. vietos visi darbdavio šu- kąsnio, o kaip Sovietuose dar- 

turi pakankamai

TYPEWRITERS
; į . • ; i /

Rašomos
Mašinėlės

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kuopa rengia piknikų, 

kuris atsibus 16 liepos (July), Har
ley Springs pušyne. Pęlnas nuo 
šio pikniko yra skiriamas šelpimui 
bedarbių narių. , Bus gerų valgių, 

bus skano 
. Kviečia

me lietuvius iš visos apielinkčs. da- 
. Bus geri

Jam ne galvoj, kąd biedniokai j kopūstų su kilbasbm, b 
skursta, bet jis supranta, kad !alau®. jr kitų fcardumynų.

... me lietuvius iš visos api"
tai JO savastis, kad tai JO dir- lyvauti šiame parengime.

Klauskite
Kainos,

i
Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas
muzikanta.'vonai.

bendrino
gyvulius, inventorių, 
patenkintas, bumba.

Tankiai storkakliai 
I kai, buožės, ateidami 
: tyvą, dar tapdavo išrinkti pir
mininkais, ir kitais kolektyvo 
vadais. Tokiuose atsitikimuo
se, jiems buvo proga varyti 
sabotažavimo darbą, trukdy
mo darbą, taip kad tokie ko-1 
lektyviški ūkiai atsilieja nuo 
visko, nuo sėjos, nuo šieną- /ALDLD Susirinkimo.’ 
pjūtės. nuo rugiapjūtės, vienu nai 
žodžiu, nuo visko.

štai kur ir šioje apysakai
tėje paveikslėlis. “Raudona
sis Spalis” iššaukia “Naująjį,| 
Kaimą” sėjos 
“Naująjį Kaimą 
buožės, kurie tik sako: “Ne, beth, N J. 
tai negalima, čia reik gal- i ■ . - 
VOt galva. Mažas vaikas Ži- mOj ne3 yra daug svarbių reikalų, 
no, kad laukų! sėjos kampani-i 
jos mes dar pradėti negalime. | 
Čia, broli/ reik galvot ir gal
vot ne bi-kaip, o daug plo
niau.” . ' 1 į

’ Galvojo, galvojo1 “Naujojo 
Kaimo” vadai ir sugalvojo at
sakyti “Raudonajam Spaliui,” 
kad jie jau sėjos kampaniją 
pabaigė, ir “Raudonasis Spa
lis” pavėlavo su savo pakvie
timu į lenktynes sėjos, metū. 
Geri galvočiai. "i

Bet komsomolaj pastebi,, kad 
čia kas tokio nęgero, kad čia 
eina sabotažas; susišaukia su
sirinkimą ir tokius Raginskjuš 
su Vaiginiu numeta nuo ko
lektyvo vadovybės, ir puikiai, 
su gerom pasėkom baigia sė
jos kampaniją. < r

“Priekalo” No. 11-tam d. P.

Jis dantis sukandęs su- 
žemę, subendrino 

Bet ne-

ūkinin- 
į kolek-

(16Q-161)

HAMTRAMCK, MICH.
TDA, Kazio Giedrio kuopos mė

nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 13 liepos 7:30 vai vakare. 
3014 Yamens St. Visi nariai ir na
res būkite šiame susirinkime, nes 
turime svarbų reikalų aptarti.

Organizatorius.
(160-161)

PLYMOUTH, PA.
TDA Plymouto kuopos susirinki

mas įvyks 11 d. liepos, A. Stravins
ko sveta^ėj, 40 Ferry St. Tuoj’ po 

. Draugai būti- 
dalyvaukite šiame susirinkme, 
yra daug svarbių reikalų aptar- 

Org. J. K.
(160-161)

nes 
ti.

ELIZABETH, N. J.
lenktynėms.'. LVDS,83, k“°p<!s ,m5n' su±ink±oS i 

/ . ; įvyks trečiadienį, hepos 12, 1933. 1
vadovauja LDP Kliube, 408 Court St., Eliza- Į 

wi, u. Pradžia 8 vai. vak. 
Drauges ir draugai, būtinai turi

me visi susirinkt ant šio susirinki-

Sekr. V. K. Sheralis.
(160-162)

Tuojaus gaukite
iią knygą:

PATARIMAI VYRAMS
apib :

'LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj* knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, Bauža-: 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kitų Įdomių 

dalykų.

236 pusi, rafito, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARIUS,
■. , NEW YORK, N. Y.. *

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

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

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

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Mode! $39.50

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

NEW FEATURES EVERY DAY
IN THE

DAILY WORKER
CENTRAL ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY. 

U. S. A.
DAILY WORKER 
50 East 13th St.

New York, N. Y. •
Please enter my subscription for. year (months)

I enclose $ in payment.

NAME

ADDRESS

CITY STATE

SUBSCRIPTION RATES
In Manhattan and Bronx, Nt Y.; 1 Yr,—$9; Six Months—45; 

3 Months—$3; One Month*—$1
Elsewhere in U. S. A.: 1 Yr.—$6; 6 Months—$3.50; Three Months 

—$2; One Month—75c. .
special Saturday edition—$1.50 per year
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REMKITE SAVO DIENRAŠTI
Johan Biuchner

DU PIKNIKAI VIENA DIENA!
KURIS BUS SĖKMINGESNIS?

Worcester, MassWilkes Barre, Pa
LAISVES” NAUDAILAISVES” NAUDAI

PIKNIKASPIKNIKAS
Įvyks NedėliojęĮvyks Nedėlioję

13 Rugučio - Augusi
OLYMPIA PARKVALLEY VIEW PARK,

Inkerman, Pa Čia Yra Puikios Maudynes

(Daugiau bus)

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS DIENRAŠČIUIIŠ ARGENTINOS PADANGĖS
Jie Duoda Tris Dideles Dovanas Prie įžangos TikietoUshuaia

Ten Kur Pernai Buvo

Vytauto Parke
Prieš Labor Day

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

Paskutinis klausimas liečia tą, kaip 
laikytis laike tardymo.

tai tokiu būdu bus galima už
garantuoti susirinkimų, žodžio 
streikų ir spaudos teises dar
bininkų klasei.

daug pasiryžimo, tačiaus massačiuzieči ai irgi yra parodę, kad ir jie moka su* 
kviesti dideles mases pagelbai darbininkiško judėjimo.

Apie Kovą su Provokacija 
ir Šnipavimu

Apie Komunistų Laikymąsi Laike
1 Tardymo i

INC., 420 SO. ST., PHILA., PA. bus 
trečia dovana

Dovanojo JOHNBUKENA, 
Girard Ave., Philadelphia;/Pa 

z bus antra Dovana'

PHILCO JUNIOR RADIO, 
MODEL 1933, $18.75

Prašo-
mumsIne d. . 

dažniau

su didžiu pasiryžimu kovoja, 
kad užkariavus gatves. Krimi
nalinio uriburizmo užpuolikų 
brigados, paakstintos atidavi
mu galios Hitleriui, Vokietijoj, 
ir pasirašymu Londono pakto, 
kas suduoda smūgį yankių im
perializmui, (nes uriburistai 
yra tikri yankių lekajai) tą 
atvirai pasireiškia.

Rengė jai prašo visų, kurie tik turite šio pikniko tikietų, platinti juos kuo- 
greiciausiai ir tuojaus ųtsiskaitliuoti už tikietus gautais pinigais. Kuo dau
giau išąhksto išleisime tikietų, tuo sėkmingesnis bus mūsų parengimas.

Kulkos, Ushuaia, Kankinimai 
ir Deportavimai

Karo stovio nuėmimas yra 
tiktai del radikalų. Del jų 
tapo atidarytos kalėjimų du
rys. Stambūs radikalizmo fa
brikantai ir žemvaldžiai, bu
vusieji išsiųsti “katorgon” į 
San Julian jau sugrįžo, taip 
pat sugrįžo ir ištremtieji į 
Montevideo.

Bet del darbininkų pasiliko 
kaip ir buvus pirmiau Ushu
aia, Villa Devoto, kame revo
liuciniai darbininkų 
yra žiauriausiose 
kasdien baudžiami 
siais būdais. Yra

Riomeriai Nori Užkariauti
Gatves

Legionierių-žfcdikų bandos

“S. Rojo
Vertė A. N.

Red, Pastaba:
A. N. rašinėti

kovotoja} 
sąlygose, 
įvairiau- 

žvėriškoji 
įstaiga “Seccion Especial con
tra > ei Comunismo.” šitas 
skyrius yra žiauriausių kanki
nimų urvas. Yra laiVų pogrin
džiai vežimui svetimtaučių 
darbininkų į Europos fašistų- 
budelių rankąs. Yra priešdąr- 
binjnkiškų įstatymų projektai; 
yra grasinimai mirties baus
me.

Karo stovis nuimtas ir ry
kliai radikalai linksminasi. 

\ Bet reakcinis ir badinimo puo
limas ant darbininkų masių 
nei kiek nesumažėjo.

Imperialistinis karas artina
si ir kad laisvai prie jo pri
eiti reikią užgniaužti visas re
voliucines darbininkų organi
zacijas: reikia išskirti geriau- 

; sius darbininkų klasės kovoto- 
. jus. Ir šitam priruošia specia- 
, liūs įstatymus prieš darbinin

kų judėjimą. Del šito didėja 
persekiojimai, siuntimas į Ush- 
uaią ir masiniai svetimtaučių 
darbininkų deportavimai.

Praeitą mėnesį (gegužės) 
yra suorganizavę maršavimą, 
nežiūrint policijos “uždraudi
mo.” Ir 25 gegužės suruošė 
demonstracijas Buenos Aires 
ir Rosario’ prieš darbininkus.

Demagoginė “kairiųjų” 
spauda stengiasi pateisinti žu
dikus legionierius su tikslu, 
kad proletariatas nesuprastų 
greitai suorganizuoti savo ap
sigynimo kadrus, apgynimui 
savo lokalų, mitingų ir savo 
kovotojų. , L.

Nesenai maršavb Santiago 
mieste (Čilėj) 16,000 legionie
rių, kurie sudaro Republiko- 
niška Milicija. Reakciniai bur
žuazijos dienraščiai talpino jų 
fotografijas sų užvardinin|u •’ 
“Antifašistinės milijos žygia
vimas.”

Dabar radikalai kalba apie 
savo legionieriškų bandų or
ganizavimą. Ir dienraščiai 
“Crįtica,” “Noticias” ir kt., 
stengiasi juos perstatyti kaipo 
antifašistines organizacijas.

Fašistų legionai tveriasi, 
žudikų puolimai prieš darbi
ninkus tankėja. Tiktai prole
tariato masinė apsigynimo.or
ganizacija, kurioje dalyvaus 
visų tendencijų darbininkai, 
bus tikra garantija užgniauži
mui šių bahdų, per gatvine* 
kovas uribųtistų ir radikalų le 
gionieriai bus išblaškyti. Tik-

met turi budėt, laikyt visuomet save su- 
‘ veržtu, nebūt lengvabūdžiu.

Būdamas konspiratyviam darbe, jis vi
suomet turi parodyt susilaikymą, apgal
vojimą, atsargumą, persunkt savo veiki
mą revoliuciniu tikslingumu, jis turi vest 
griežtą kovą su sukliurimu, išsisklaidy
mu, plepėjimu, žingeidumu, visko žinoji
mu. Jis turi išsidirbt visą eilę visuome
ninio ir kasdieninio gyvenimo apsiėjimo 
taisyklių. Taip taisyklė jam turi būt:

(1) Sakyk ne tam, kam galima, o tam, 
kam reikia. Slaptose partijose tas ypa
tingai: svarbu, nes De visi laike arešto 
išlaikys kankinimus. Revoliucionieriaus 
taisyklė—neplepėt, nemėtyt nereikalingų 
žodžių. Vengt pasikalbėjimų apie parti
jos dalykus ir žmones: kafe, požeminiam 
tramvajuj, gatvėj ir t. t. Klausk tik to, 
kas tau reikalinga žinot ir t. t.

(2) Saugokis pašto ir telefono. Laiš
kus pašte perskaito, o pasikalbėjimus te
lefonu klauso..

(3) Nelaikyk pas save nieko nereika
lingo.

(4) Gerai sek savo persikėlimus.
(5) “Nežaisk” į konspiraciją, mažiau 

dirbtinumo ir daugiau paprastumo visam 
tavo pasielgime.

(6) “Nesikonspiruok” taip, kad tave 
areštavus viskas nutrūktų, arba taip, 
kad aplamai jokio darbo nedirbt. t

(7) Vengk visokio lengvabūdiškumo ir
nesirūpinimo, apgalvok kiekvieną savo 
pasielgimo žingsnį.’ ' ’

(8) Vesk tokį gyvenimo būdą, kaip ta 
aplinkuma, kokiu pasu tu gyveni ir tt. •

Muzikais ir Sporto Programa: Brooklyno, Newark®, 
ir Wilkes Barrio Chorai yra Užkviesti Dalyvauti 

Programos Išpildyme

(Tąsa)
Konspiracijos Pastatymo Pagerinimas
Antra priemonių grupė liečia konspi

racijos pagerinimo reikalą. Įdomu pri- 
vest čia tik vieną dokumentą, kuris lie
čia karo laiką ir liūdi j a apie tai, kaip 
klasinis priešas statė konspiraciją satfo 
interesuos.

Štai nekurios iš bendrų taisyklių, ku
rios buvo vienos žymios Vokietijos šnipų 
mokyklos instrukcijose, buvusios Antver
pene laike Belgijos okupacijos vokiečių 
kariuomene. : • ’ -

“Rinkdami žinias, neparodykit užsispy
rusio žingeidumo.”,

“Treniruokit jūsų veidą, kad išrodyt 
bešaliu.”

“Nekalbėkit apie konspiratyvius da
lykus, kafe, traukiniuose ir tramvajuos.” 

“Slėpkit, kad jūs žinot tą ar kitą kalbą, 
kas palengvins kartais prisiklausyme.”

“Nepalikit niekur jokių popierių, kon- 
vertų, laikraščių, sąskaitų ir nemeskit jų 
į dėžes popieriui, dargi jei suplėšysit juos 
į šmotelius.”

“Susitikimai su žmonėmis, nuo kurių 
tikitės gaut įvairias žinias, tur įvykt vi
suomet toli nuo jo ir jūsų gyvenamos 
vietos. Pageidaujama padaryt taip, kad 
jie važinėtų į pasimatymus keletą valan
dų traukiniu, sulig galimybės naktį. Bū
damas nuvargęs ir ypatingai po naktinio 
važiavimo žmogus, nuo kurio reikia kai 
ką išgaut, turi ypatybę mažiau priešintis 
ir linkęs daugiau išplepėt įvairių žinių.”

“Geriau sužinoti 5, 6 faktus nors ir ma
žus, kaip šimtą spėliojimų.”

Dabartinėse sąlygose susidėjo ir nau
jas revoliucionieriaus tipas. Dabartinis 
revoliucionierius—žmogus, kuris gyvena 
ir dirba po policinio teroro Damoklo kar
du—turi žinot konspiracijos taisykles, jis 
neturi pelpėt, kas jam nereikia, jis visuo-

HULMSVILLE
Galloway Rd.

Dar ir šiandien yra Ushua- 
ioj darbininkai išsiųsti karo 
stovio lauke. Buržuazinės spau 
dos melagingos žinios, kad 
tuojaus bus paleisti laisvėn, 
jau pasibaigė. Valdžįa nepa
reiškė nei žodžio apie tai.

Tas parodo, kad tiktai per 
proletariato ir visos šalies dar
bo masių kovas bus galima 
paliuosuo-ci savo klasės drau
gus iš Ugnies žemės kalėjimo 
urvų. . •

Už Bendrą Kovos Frontą
Kad panaikinus reakciją, 

kad išardžius karinius planus 
ir didžiulį prispaudimą, kad 
paliuosavus politinius darbi- 
nįnkų kalinius ir atkariavus 
tėises ąusifihkimams, draugi
joms, spaudai, žodžiui ir strei
kams del darbininkų klasės; 
Had 1 panaikinus -svetimtaučių; 
deportavimo įstatymą ir sude-< 
ginps bjaurius Villajene,f Jus- 
tb-Melb ir Sartchėž f rondo 
projektus; kąd pabąj^us kan
kinimus “Seccion Especial 
-ęanti’a pl Comunismę”. įr viso
se komisarijose; kad išėmus 
mūšų brolius uždarytus Ushu- 
aibs kalėjimo urvuose ir ati
darius geležines Villa Devoto 
duris; kad sudarius proleta
rinius apsigynimo* kadrus, ku
rie užbaigs Visokias provoka
cijas, legionierių ir policijos 
puolimus, užgarantuojant dar
bininkų teises, šitam yra' tik
tai vienas kelias. Tai bend
ras kovos frontas visų darbo 
knasių.

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS
MODEL 1933, $59 «/

f

1
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Penktas Puslapis

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

371 Lake St, Newark, NJ. Tek, Humboldt 2-7964

pasidąiro didėsri^š, ir tjad&i^’M ;^ties Bai
darbui.

4.2 kilometrų kanalas .visas 
betonuotas. ' Iki leidimo van- 
(įens; jis' atrodys kaįp geras ke-

žolinė Sloga
Drauge gydytojau, aš per 

tris paskutinius metus turiu 
“hay fever,” kuri mane la
bai prikankina. Girdėjau, 
yra čiepų, ėjau į ligoninę pa
siteirauti; Reikalauja 10 
dolerių už dijagnozę. Man 
jau antrus metus be darbo 
būnant, t atrodo . lyg daug. 
Kaip daktąras ? manote, ar 
tikrai ąpsaįugotiį nuo dau
giau susirgimų ar nė? /Man 
liepė ateiti liepos mėn. 5 die- 
tiik ’ ...

Mūsų mieste labai daug 
žmonių turi žolinę slogą. Aš 
taip sau šaltį labai retai tu
riu ir šiaip esu sveikas. Kas 
man daryt? Prašau paaiš
kinti per mūsų dienraštį 
“Laisvę,” tai bus ačiū.
Atsakymas.—

Žolinė sloga (kaip ir du
sulys, migrena, nosies plė
vių peraugimas, tūli odos iš
bėrimai) paeina del kalkių 
trūkumo organizme. Yra 
nemažai tokių žmonių, ku
riems trūksta kalkių. Vie
niems del tokio trukumo iš
sivysto perijodiškas galvos, 
skaudėjimas —migrena, ki- 

1 tiems—dusulys, da kitiems 
—žolinė sloga, arba savo rū
šies nosų sloga, arba vėl— 
savingi išbėrimai, patinimai 
ir t. t.

Vadinas, pati pamatinė 
žolines slogos priežastis yra 
stoka kalkių žmogaus orga
nizme. Yra da ir (tededa
mųjų priežasčių, kurios tą 
slogą greičiau iššaukia: tū
lų žolių bei gelių .dulkės, sė- 
kladulkes, šunų, arklui ar 
kitokių gyvulių dulkės nuo 
kailio, nuo plaukų, nuo kai
linių. .

Darykite, Drauge, šitaip, 
tai Jums dalykai po truputį 
pagerės.

Vartokite daugiau tokio 
maisto, kame yra daug kal
kių. Sūris, varškė, pienas, 
ropės, ridikai, morkos, apel
sinai, citrinos, ananasai 
(’“pineapple ”), “grape 
fruit”, žirniai, pupos, kopūs
tai, špinatas, kiaušiniu try
niai, viso
(“whole wheat 
“whole rye bread”) ir kito
kie viso grūdo javiniai val
giai—kruopos, tyrės, skiau
telės ir t. t. Mažiau visokio 
nudailinto, n u f a b r ikuoto, 
denatūruoto maisto.

Iš vaistinės parsineškite 
pieno kalkių tabietėlių —

“Calcium lactate, grs. 10, 
tablets No. 100.”'

Imkit po vieną po valgio, 
vandeniu užgerdami. Imki
te ilgai, keletą niėnesių. Pa
skui Itokį mėnesį apleiskite, 
o tada ir vėl pradėkite imti 
per kelis mėnesius.

Tuo patim tarpu būkite 
ant saulės, kada tiktai gali
te. Kuo nuogesnis, tuo ge
riau. Lauke arba ir namie, 
po atdaru langu. Tai labai 
svarbu. Saulės Šviesa, jos 
ultra-vijoletiniai spinduliai 
pagerina kalkių apykaitą 
organizme, suteikia vitami
no D ir da daug ką gera pa
daro. I

jh/faipo pat po valgio varto-
/^aįtasto žuvies aliejaus

(“Cod liver oil”), po porą 
šaukštų, arba, jeigu jo ne
galite, tai “Haliver oil”, po 
6-10 lašų po valgio. Gali
ma paskui apelsino sunkos

skaityt nepatogu. Nustojus | 
imti vaistus, vyziukai ir. vėl; 
susi t raukinė j a normaliai.

Taip, kai nosis labiau ’UŽ- lias automobiliams, kurieji per
ima, gerai esti į nosių sky- bėgs bėgyje kelių minučių. Bet 
lutes lašinti kokių sutrau- daU!= sunkitau £ buv? paimV pas

sušalusią tundros žemę, kurią 
savo laiku sukniso slenkahti le- 

Ten randamos uolos, ak-
kiamų vaistų — “Efemist, 
Hart, Miami, Fla.” arba ^ai. r -
“Ephedrine Inhalant 66,; mens svorio kelių šimtų pūdų, 
Swan Meyer.” Galima po ke-i ir per šį viską turėjo pereiti 

pačiulpti arba nugerti, tai lėtą lašų lašinti kaS |2, 3 ar
4 valandos, * 1 ’

Jūs klausiate apie i čiupus,
pašalina netikusį skonį.

Be to, vartokite da ir iodo, 
iodo tinktūros, po vieną lašą ar jie apsaugotų nuo. tokių 
į stiklą vandens du kartu1 susirgimų.
savaitėje. Kartais esti nau- Matot, Drauge,t tajp yrą. 
dos vartoti po truputį ir; Ne visiems žolipė ;sloga ątį- 
kaklinės liaukos preparato, Į siranda (vienodai, i Atįenieių^ 
sakysim po į dalį grano ji prasideda nuo kokių žo- 
prieš valgymą: Į lių, nuo sėkladulkių. Kitięms

“Thyroid.. tablets, gr. į, —nuo kokių gyvulinių; dul- 
No. 100.” Kas lig šiolei pa- kių. Kad į)ątyp4, igydyte
tarta vartoti arba valgyti; jai čiepija. Įbriežia odą ir 
yra pamatinis gydymas.1 patepa vienu arba-kitu žo- 
Prašalina pamatinį organiz
mo trūkumą, kalkių stoką, 
o tada liga ir pereina, be 
kitokių, dadedamųjų gydy
mų.

Tie dadedamieji gydymai 
yra štai kokie. Kai užeina 
smarkesnis slogos antpuolis, 
kai užima labai nosis, tai 
vartokite atropinos tabietė
lių, mažomis dozėmis:

“Atropine sulphate, gr.
1-100 or 1-120, No. 100”, po j jeigu tik Jūs sugebėsite pa- 
vieną prieš valgymą, gal pildyti savo organizmą kal- 
dieną, gal kitą, kol pasidaro kėmįs, kaip viršihu patarta, 
nosyse sausiau. Paskiau Vartodami natūralinį mais
tų tabietėlių galima imti po tą, kalkių tabletėles, saulę, 
vieną prieš gult eisiant, žuvies aliejų, j iodū. ir,i’gal 
Nuo jų, tarp kitko, paplės- būt, tiroidinės liaukos table- 
ta akių vyziukai: lėlukės tukes. ; < . \

ekskąvatoriaij 
< Niyon įjjuoį 
Žiemą jis ūžr 
jo bėveik iiei 
tirpstant tundros, sniegiiį, 
pavirsta greit bėgančia u'ųe, ga
linčia yiską .nunešti pakelyje; 
kad riebhtų pavojaus kanajo sie
nai, tariji upeliui Jš kasta; 
jafe rivals.11 i ’ J r.

Ši statyba kuo mažįątasiąi 
naudos brangios rpęcĮžiagę^ J Ke
turios gigantinį Hihbos ‘pįerlei- 
cĮžiančios ■ tūkstahčifus kubbmet- 

?rų Vandens į turbinas bus pat- 
gamintos iš medžio. •

Spalio mėnesio 1 dieną,' 1933

bntie;

i^asarį, 
jis

'nau-i

lių ekstraktu* Jei parausta, metų, jSrivos elektros-stotis duos 
tai reiškia, kad akurat to
kia žolė ir yra slogos prie- indįstrąliząęijąi, po 1 kaįpeiką
v ,• mi t , ' V i 1 ri vo vii 1 <i ii H q 1

pirmą elektros sriovę tundros

, idgą.^venkųįVąlytpius,, 
Bedar., Šeimų Maitintojus į

NEW YORK. — Už bandy- 
mą Penn, stotyje žmonėms, čę- 
verykus valyti magistrates į. 
A. Smith nuteisė užsimokėt 
penkis dolerius arba eit die
nai i kalėjimą juodveidį 15 
metų berniuką E. Niles. Jo už
darbis buvo vienintelis pragy
venimo šaltinis jam pačiam, 
motinai ir trims’ broliams-se-i 
serims.i Neturėdamas pinigų, 
nuėjo kalėjimam ,

' BROOKLYN. — Dienai ta
po įkalintasi .18 metų berniu
kas Antį,, Jplianp, svarbiau
sias maitintojas savo bedarbio 
tėvo, motinos ir devynių bro- 
lių-šesbriį,1 už* tai, kad !jis per
eitą sekmadienį valė • praei
viams čeverykus.ties 328 Hud
son ,St Ąreštuojta$,( prašė/ 
kad perduotų .šeimynai tuos 
kelis ceptus, kuriuos buvo už
dirbęs, nes, sako, jie neturi ko 
valgyti. Bet teisdarys nesu
teikė jam nei tos malonės.

wbo'd,' pa. 
8—JJi Urbonas, 
f 1 Pittsburgh, -Pi 

(L-J. Yasadatlj
1401 Page St.. 

$88—8rd * Av&,r l(ew 

I'- Union Ave., Chicago 

0. Box 841,
Courney, Pa. 

489 Maplewood Ave., 

Y’Srtwn^ R.’ f, D. 42, JRi<e8 Landins, 

Sen. UraotraB, 4*4 Library St., Brad- 
». kavallauBkae, 800 Todd St., Aliquippa,

žastis. Tada gydytojas pa
kartotinai leidžia' tos žolės 

z e
preparato po oda, ir nuo to 
žmogui išsivysto dirbtinis 
imunitetas, atsparu mas 
prieš tą žolę, ir tada žolinė 
sloga jau nebesikartoja.

Jūs, Drauge, galėtute ap- 
seiti ir be tokių įcirškimų,

už kilOvat-valandą.
, i

j ---------------

Darbas vedamas 
valandas.

1,350 tūkstančių 
uolų ir akmens prįsiėjo išimti. 
Pirmiau uolos sprogdinamos, 
smulkinamos, paskui tiktai ga
li' dirbti ekskavatorius.

‘ Ir čia randasi ' smarkuoliai 
darbe\ pildydami užduotį ant 
110 ir daugiau nuošimčių^ >

ištisas 24

kubometrų

Fašistai Kelia Galvą 
Panamos Respublikoje

ELEKTROS STOTYS UŽ SPEIGIRAČIO
• . * > -..H —:------- ; .... t. j J .. j

šaltą atšihurįb naktį tamsa augštosios SrioVės Kandaiakštos 
apdengė tundras ir kalnų pa
krantes Kalskio pusiausalio.

Temperatūra vis puola ir šal
tis daeina iki 29.°. Vanduo 
upėje Niva bėga dar pikčiau. 
Nuo paviršiauš vandens keliasi 

j balti ūkai, uždengdami heroišką 
naują statybą Sovietų antšiau- 
rio—pačią šiaurinę pasaulinę 
hidrostotį—Nivastrojų...

1,200 kilometrų šiaurėn nuo 
Leningrado, 150 kilometrų šiau
rėn nuo speigiračio. čia stato
ma Nivos hidro-btotis. Milio- 
nus kilovat-valandų gaus tur
tingiausios Chibinų kasyklos. 
Nivageso elektros sriovė pateks 
Kandalakšton, kur statomas di
delis šiaurės chiminis kombina
tas. Nivageso elektros sriovė 
perpjaus atšiauri© tamsą, ir ap- 

grūdo duona švies tundrą ryškia šviesa bol- 
bread,” ševistinės industrijos...

Bolševikai industruoja tolimą 
šiaurę I

• Piįieš pasaulį tundra .dabar 
bus nušviesta kitoje šviesoje.

Akademikai ir inžinieriai, ge- 
oįogąi ‘ ir metalurgai, cbiįnikai 
ir sta lyto jai, bolšfevikai-Į-f-ž val
gai antrosios penkmetukės ati
darę amžinas lįežinojimųs bal
tojo žemląpio tundrps. įJįe pa
rodė ' idridrą gelbŽinę, tundrą 
yarinę, j tundrą -švino ir įčinko, 
tundrą apatitų, tundrą-rkaipo 
bAzę fcklibšibs medžiagos.j į 

br jalit yįsų šiųfneišsehiiamiį- 
jų turtų rankose proletariato,

PANAMA CITY.—Liepos 
9 d. apie penki šimtai fašis
tų demonstravo. Preziden
tas Arias jiems kalbėjo ir 
prižadėjo išdeportuoti atei
vius bedarbius. Tas valdžios 
žygis palies daug meksiko- 
nų ir indusų darbininkų, ku
rie buvo atvežti dirbti 
Panamos kanalo.

J
12—John Kinder!*, 

J Ambridge, Pa.

S
Pa.

16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— K. Levine, 242 Penn Ave. Extenalon, 

Turtle Creek, Pa.
19— J. Preikšą, P. O. "Box 201, Minden, 

W. Va.
20— A. Pasko, P. O. Box 126 Slovan, Pa:
22—P. Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maepeth, 

N. Y.
24— -P. Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown, 

Ohio.
25- J. Dlelininkaltls, 41 Eckert St., Buffa

lo, n; Y.
26— J. Serfs. 228 E. Mahanoy Ave., Girard

ville, Pa. ,
27- *-Motiejus Batutls, Box 24, Wilsonville, III.
29—Antanas Kubilskls, Box 286, Coal Cen- 

' tef, Pa.
80—J. Leonettis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
32—L. Tilvik. 88 N. 7th St., Easton, Pa.
88-—t*. Samullonis, 1117 Quarry Ave., 

Grand Rapids, Mich.
84r—J. Audiejattis, P. O. Box 118 Royal- 

■ ton, III.
35— M. J. Krikštanas, 

Shamokid, Pa.
36— Joe Pecoliunas, 
j Harrisburg. HI.

87— L. Aimanas, 
, Shannon, Pa.

88— M.. Tatnuilend, 
Frankfort. III.

89— Tony (Zedolek, 
linsville. 111. i

40— M., Andruškevičius, 
Akron, Ohio.

41— J. • Guziavičlenė, P. 
III.

42— J. J. Stankus,
43— M. Lingevičienė,

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, 602 So. Pine St.,

Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitlenė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2822 Spotten Ave., De

troit, Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal 

ersville. Pa.
49— A. Matulevičius, 279 

Brooklyn, N. Y.
50— Joe Shimkets, 

Pittsburgh. Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— B , Aluzas, 

Chicago. »H.
58—J. Gudišauskas, 

Pa.
54—Geo. Braknis, 

Pontiac, Mich.
56—P. Alsko, 171 W. Wylie Ave., 

Washington, Pa.
George Ave., N. End, 

Ferdinand St., Scran- 

190 Magnolia St.,

tžiliuinkas J. Uskūrėnas, <
1601 S. Wtx>d Ave., Linden, N. t. 

Iždo Globėjai: L- Bartkienė Mr 
• Y J. Vtt'talis,

' 208 W.' 16lh St, Linden, N, J,
Maršalka, K. Mėskanskas,

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

mą seredą mėnesio, 7:80 Valandą Vakare, 
.po num. 1601 Wood Av*. Linden, N, J, 

Koreep, G. Kardauakas, 101 W. 16th St 
Linden, N, J.

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. J 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus. 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelto. P. Grygotis, 146 4th St. 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 256 Pine St. 
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulmskas. 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 80 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienš, 144 South 

Park St., J. Krakauskas, 800 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis.

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 8488 Second St.

“Aušros*’ Draugijos susirinkimai jvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės*, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M.. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Avę.
Nutariih. rast Ona GyviutŽ, 7148 

MacKenzie Avė., • į
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globs jai: J. Račiūnas, 6821 

s., Eva VegelifenS, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

102 Hantington St.
Vial Montell. Maw

1512 Mohawk St., 1 ■* ’ I
1009 So. Hobson St,

P. O.‘ Box '668. Castle

102 E. 4th St., West'
61'4' Autumn Ave., Col-1

172 Gertrude St.,

O. Box 400, Benld,

Buckner, III: . _ - , t- _ __
424 Fordney Ave., I Dayton Ave., Eva Vegeiifenš, 7715

St.

5th

St.

Empire

Min- 

Street 

N. S.
St.,

So.

1881 Goebel

69 S.

1705 N. Artesian Ave.,
487 Elm St., Tamaqua,

222 Crystal Lake' Dr.,

GARDNER. MASS , 
.A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyto* 

Organieatorlus. M. Šleiva, 
80 Lenrtan St. 

Iždininkas B. Bartulis. 
eCrawford St. 

Finansų raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 4, 

Protokolu raštininkas. S. Rnstmavičlus,
140 Mechanic St

prie

Japonija Tebelaiko Už
grobtus Sovietų Laivus

te-

5*—V. Glaubičius, 816 
■^Mkee-Barre. Pa.

57— John Norkui, 851 
ton. Pa.

58— S. Rainard, 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa.. Tel. 74073 
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 
*Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 

, Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

' mazgo. Nuplanuotos statymui JU turtų rankose proletariato, 
dar šios stotys—Kondastrojus, aftt tūkstančių kilbrhetrų :prasi- 

trąuks, yielos ^iyųs, Umbos, 
j Kovgoį ir įįtą' ^esėjtkų socialis- 
! tįąių ėlektrįpš štpčiųį per i gurias 
tekės ‘mhionai- ^kildvat-^ąlandų 
į naujas kasyklas, naujus di
džiausius .pasaulyje kombinatus, 

,kalnų isdirlfyistes, nuo krašto 
iki krašto uždėgiant tundrą jū
ra bolševistinių ugnių.. .

K. Matulaitis. ■ 
Leningradas. ' i
27 geg., 1933 metų.

Umba-strojus 
ir kitos.

Iš kitos pusėš ten yra labai 
žingeidžios technikinės ypaty
bės. Ties pačio ežero Pina upė 
perkertama specialiu užpylimu. 
Bet tai ne tvankiniai Dnepro ir 
Volchovo, kur išaikvota šimtai 
tūkstančių kubometrų betono. 
Užpylimas supiltas iš akmenų 
ir persipina medžiais. Ties de
šiniojo krašto užpylimo—var
tai kanalan, perkertanti tundrą 
ilgio 4.2 kilometrų. Ties įėjimu 
kanalan vanduo Nivoje 115 me
trų augščiau jūras paviršiaus. 
Ties kanalo galu—79 metrai. 
Kanalas daromas vienoje augš- 
tumoje visąme ilgy. Ties pačia 
stotim vandens puolimas bus 36 
metrai (augštis • DneprOgeso 
tvankinio).

Bet laike potvinio vanduo ga
li pakilki augščiau, todėl ten 
greta įėjimo kanalan daromas 
prietaisas ijleidimjiv pertek|iaus 
vandens.

Mažiausias išeikvojimas vąn-

Kalvica-strojus' 
■ \ ■ TI

VIETOS ŽINIOS
Kankinimais Išvarė iš 
Proto Kalinj-Liūdytoją

MINEOLA, L. I. — Iš Sing 
Sing' kalėjimo buvo laikinai 
pėrkeitas į Nassau pavieto ka
lėjimą-Joseph Antono d’Ąpoli- 
to, kad jis galerų būti į liudi
ninku vienoje Miheolos tjjjjlojė.

,vai-

Niva savo ilgumu nedidelė 
upė. Išviso 35 kilometrai. Iš
bėga jinai iš ežero Imandra, 
trečio sulyg savo didumo SSRS. 
Bėgant į pietus, papuola Pino 
ežeran. Tai tipiškas šiaurės 
ežeras. Po kiek kelio papuola 
treČian ežeran Plės, ir >iš čion 
papuola į Baltąsias jūras, ties 
Kandalakšta. >

Bet pas šią nedidelę upę yra 
viena gera ypatybė. Ties Iman
dra ji teka aukščiau jūros pa
viršiaus ant 127.7 metrų. Ne
daug upių gali pasigirti tokia tu meto laiku.

Ant Nivos, į 
gvildenama problema daugme 
nio vandens regūliayimo upėje. ;JUt5, 
Eželas Imandrą turį pločio 812' ; • ‘•‘ h* ' ..
kvadratinių kilometrų. Ūžtęk-! K3 
tinai vandens paviršių pakelti J 
vienu metru ir tada turėsime ’ ciją, f ai yra per daugiau po- 
sątaupos milijardus kubometrus j pierinių dolerių išleidimą, 
vandens. Su tuo tikslu ant upės jĘoosevelto vajdžia pakėlė Jke- 
ties ežeru įrengiamai specisflis 
prįtaisymas daugmetinianų re
guliavimui naudojimo vandens.

Tuomet galimas bus regulia
vimas vandens upėje. Neatsi-

augštuma. Y ,
Ant Nivos bus statomos 3 

hidro-stotys. Dabar statoma vi
durinė Nivos stotis (N.2) galin
gumu 60 tūkstančių kilovatų.

Iki 350 milionų kilovatų-va- 
landų į metus davinės tik šioji 
stotis (N.2).

Statyba šios stoties turi di
delę reikšmę. Laike antrosios 
penkmetukės Karelijoje turi būt 
pastatytą £0 hidro-stočių. Sta
tyba Nivos h'idro-stoties duos 
pirmus patyrimus statyboje to-

dens .NivtjQ.43«kuborpetrai .į.?®!- He* įvj..
sėkundą. ' Didžikušjas—455-460 tes ^u, ,ma?W n?useJ * v1’ 
kubometrų. ( Vidutinis-137 ku-^® 
bofn^traį. i j

sėkundą. ' Didžihušįąs—455-^60
kuoometių. viaubinis—lot KU-; ...
bombai, j Į . : H H T < >1 ' J U

Elektro-stočių dirbančių ant /^jdelulįv
kūro, gera ypatybė toji, kad ji- noręi° iš k^ltetoi isgaųy 
nai visus metus pilnai aprūpi-n,e^lln9Jb/ P? P 
narna kuru; ne taip dalykai pas^° nugabentas; į Dannehiora 
hidro-stotis; jęs .priguli f nų9!^eI3r0^namį\ du^ąma
kiekio vandens iupėje, tuo ąr k^i-.

De- 
imaiš 

' tą;

•’aT Į tijbį valdžiai 
ui pavieto valdžios 

pirma sykį SSRS, fP^kurorą ir prieš jam tOnau- 
•oblema daugmeti-1žmogžudiškus ^votS-

r

NEW YČfeyjL- Per mflia-

tūriais bilionais dolerių dau
giau “vertę” Wall Strytb ban
kininkų Šerų ir Įjonų. Tąi taip 

pasiįadėji-
nuunrzij sei u n pu 
prežidęntafe’ pilko

...... .. ( . . . - - . mą “suvaldyt” bankini Aus ir
hmoje šiaurėje. Si stotis bus , teigiant į metus laiką: upėje -patarnaut j-“užmirštam^femo- 
pirniutiniu grandiniu busimojo visuomet bus reikaliiig^s ' škai*.Fgtff •'? i ? ?•?: i ::

TOKYO. — Japonija 
belaiko, ipžgrąbtus Soyiptų 
Sąjungos žuviniu^ į.aivus ir 
160 . darbininkų., Sakomu, 
kad rengiamas jiems .teis
mas. Laivų kapitonai per
varyti per klausinėjimą. So
vietų konsulas norėjo pasi
matyti su laivų kapitonais, 
bet Japonijos valdžia nepri
leido.

1 ROCHESTER, N. Y.
Ų. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Dirmininkas Bugulifikli P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirguliu, P.,

, , .62 Dalo Street
Protokolų raštininkas Gcndrcnas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Lu<įwię Pk. 
Prie_finan»ų pagelbinlnkai : *

640 Ridgeway Avenue

181 Joseph Avenue
62 Dayton Street

80 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą •
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokytas, 

prašome prisiųsti iš

“LAISVĖ”
427 Lorimer SU Brooklyn, N. Y

Ko

Lijo Dviejų Colių Ledais

; Evans J., 
i , Dzūkas, Geo., 
Iždininkas Druseikis J., 
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko _________
vieną mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare} pradžia 7:30 valandą.
---------- » .. ----- į—-y*-- -—■—:-- ;—

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

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

Linden, N.
Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas, 

715 N. King St., Elizabeth, N. J.
Protokolų Rašt. R. Tratulis, 

1411 Clinton St., Linden. N. J.

PHILADELPHIA, PA-
* • - -•

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
pas

j.

412 W. Susquehanna
Taipgi pas ji galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

Sies kenuotos žuvys.

ir So-

NEW LONDON, Conn. 
—Liepos 9 d. vėlai po pietų 
čionai staiga pradėjo lyti le
dais. Kai kurie iš jų buvo 
dviejų colių ilgio ir vieno co
lio storio. Nemažai langų 
išdaužė ir sukapojo automo
bilių stogus.

Vėl Areštai Bulgarijoj
SOFIA, Bulgarija. — So

fijos priemiestyje Krasnk- 
selo liepos 8 d. buvo masinės 
ablavos ant reVoliuėiiiių ma- 
kedoniečių. Daug darbinin
kų suareštuota ir sugrūsta 
į (koncentracijos stovyklas.

*..........  ■■ ' ■■■ ** ■/■ r~.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę”' už Organą

APEA CENTRO KOMITETO 
! ANTRAŠAI

I l —.—- I
A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 

Pirmininfkas,. A. Celkls, 900 Talbot Avė.
Braddock, Pa. , >
Vice f pirm. K. Stašinskas, Box 655, NeH.

Kensin«fton, Pa.
Sekretorius J. Gašlūnas, 626 Woodwarad Ava

McKees Rocks, Pa
Iždininkas J. Yesadayidius, 688 3rd Avė., (

New Kensington. P*.
Iždo tUobšjm'ff-
Urbonas G., 815 Middle St., Broddotk, Pa,
J. Tlrho^tas, 1925 Harcums Way, S. S.,

Pittsburgh, Pa.
J.: Miliauskais, 626 Woodward Aye.,

McKees Rocks, Ra.

, A. P, L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
2-r-B. Kanišauskas, 626 Woodward Avo.,

McKees Rocks, Pa. •
3— J Mąnskį, 36 Spikenard St., ,

Carniegio,. Pa.
4— St. Kuzmickas,- 197 Ohio' Ave. Shenan* 
doah, Fa.
6—M. Glaubicus, / 128/ E. j Monroe St.,

McAdoo, P*. /
^690 E, 02nd St .

Elroy Ave., Brent-

6— K. Romand, 
Cleveland. Ohio.

7—J. D. Sliekas, 8121

Mūšy Specializacija yra
ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

•. ' i< i- 'r"
, Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare.

- 1 Pehktadiefiį iki ,5 valandai vakare.

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

•8*LiStu.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: ,BeJl—Oregon 5136 

Keystone—-Main 1417
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Antradienis, Liepos 11,Šeštas Puslapis
MMMMlĮ******

SUSIRINKIMAI

Kovon prieš Pašalpų Sustabdymą!
PARDAVIMAI

protestuot ir kovot prieš

kuriems
Laisvė Gaunama ant

Sekančių Stočių

kriau

New YorkeSusi

Ward ke

DR. HERMAN MENDLOWITZTelephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

(Daugiau Vietos :Zintų .5 pusi.)

iš ve i
Klei 

komu

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

vem;
kiem

pranešta, 
viešosios

darbininkiškoji visuomene 
kooperuoti su šiąja drau- 
ir dalyvauti jos parengi-

turi 
gija 
me.

KAMBARIAI PARSAMDOMI 
TIK BALTIESIEMS

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

TEL. STAGG 
2-5043

Lais 
nau

Washington Street 
Avenue and 42nd Street 
Avenue and 4th Street

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas Ę. 28rd St.

IDS A 1-mos Kp. Susi 
rinkimas

Perkūnas Nutrenkė Merginą; 
Audra Suardė Daug Namą

NUSIŽUDĖ BEDARBIS, 2-jų 
VAIKŲ TĖVAS

Valdžia Rengiasi Lau
žyti Siuvėju Streiką

TDA Priverčia Policiją Trauk 
jis Atgal nuo Uždraudimo 
Baltiesiems Draugaut 
su Negrais

Kleiza 
Wash., 
klUusių draugų. Drg 
za iškeliauja su darb 
na. . • . .

Paliko moterį ir du
Nebegalėjo ilgiau

greit gauti 
viso biznio. 
Lorimer St.

(159-164)

•Nori 
dirbančius

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

kuomet drumsčiasi de- 
naujb imperialistinio

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Pries Republic Teatrą

Ofiso valandos nuo 1
• nuo 6

Ko miesto valdyba nori pa 
siekt, taip darydama 
priversti dar kiek 
darbininkus pirkti vadinamus 
“baby bonus,” kuriuos miestas

, ir davė jiems pa 
kad “nepatartina’ 
maišytis su baltui

LDS Kuopoms III 
Apskričio Ribose

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime stąką iš saldainių, rūkomų ii 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų 
Tik vien 
same 
viena 
vesti to 
Yra ir 
vietos.

NEW YORK. — Iššokda
mas iŠ penkto aukšto po num. 
765 E. 183 St.,- nusižudė Ja
mes lanello, bedarbis, 42 metų 
amžiaus 
kūdikiu, 
žiūrėti į jų bado kančias

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
laikoma rūkomų dalykų ir kitokių 

kasdien naudojamų reikmenų, yra 3 
gyvenimui kambariai ir rakandai; 
viskas sykiu parsiduoda už $400.00. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Antrašas 2682 Pitkin Ave. 
kampas Chesnut St., Brooklyn, N. Y.

(159-164)

Dr. Martin Luther 
Draugijos Piknikas

NEW YORK. — Ant kai 
kurių namų yra prikabinta iš
kabos, kad parsamdoma kam
bariai tik baltiesiems. Prasi
deda rimtesnė kova prieš to
kią negrų diskriminaciją. Pen
ktadienio vakare yra šaukia
ma baltųjų ir 
mitingas prieš 
274 W. 128th 
ba sako, kad 
tiktai baltiems

PARSIDUODA bar ir Grill 
duosiu visą arba priimsiu

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery7 and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685

Duonos Kainu Kėlimas 
Valgyklose, Krautuvėse 

- NEW YORK
pyklų> kompanija pakelia sva
rą duonos, pardavinėjamos vai 
gykloms, nuo 5 iki 6 centų. 
Įvairios kitos kepyklos rengia
si tą pat padaryti. A. and P. 
krautuvės nuo pirmadienio pa
brangino vienu centu duonos 
kepaliuką. Valdžia, mat, ap- 
taksavo po $1.38 bačką miltų. 
Brangiau už miltus mokėda
mos, dabar kepyklų kompani
jos daug daugi&u. .atsiims ūz 
paprastą, neajfaieihamą mais
tą b ied,niausiu žmonių.

REIKIA NAKVYNIŲ DELE 
GATAMS JŪRININKŲ 
SUVAŽIAVIMO

kūnhs užmušė Long Beachiu 
jė 21 mietų merginą, Eil Ro 
nayne. Audrą suardė dauge 
lį namų prie 
ežero; apie 100 žmonių buvo kite telefonu 
sužeista. 6563. (

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos

UNDERTAKERS AND 
660 GRAND ST.

MUSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA 
1 ' 1 
PASIUNČ1AM < KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS( 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

'VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, Q MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi

New Yorko ir Brooklyn© 
valdžia nutarė visus bedarbius 
su jų'šeimynomis marinti ba- 
cĮų, .sulaikydami bile kokią pa
šalpą.

šis prakeiktas pasimojimas 
paliečia vįrš du šimtus tūkstan 
čiųMeirriynų,; arba irirš milioną 
gyvasčių. To dar negana. 
Virš 70 tūkstančių’ tų, kurie 
dirbo pašalpos darbus, irgi iš
metama į bado nasrus.

Ar mes žiūrėsime ramiai į. 
toki miesto, valdininkų pasi-! 
mojimą? , .

Ar mos, darbininkai, stovė-
isime ramiai ir žiūrėsime į sa

vo kūdikius, badu mirštan
čius ?

Liepos 13 d. išplauks laivu 
Drottingholm” iš New Yor- 
o į Soviėtų Sąjungą drg. J.

Jis yra iš Seattle, 
kur buvo vienas

SOUTH BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks antradienyj, liepos (July) 
11 d., 7 vai. vakare, toj pačioj vie
toj. Visi nariai ateikite ir naujų 
narių į kuopą prirašyti atsiveskite.

Sekr.
(160-161)

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

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) ,
Vedu šermenis ir piflaidhju tin

kamai ir už prieipanu| kainą 
Parsamdau' aūtomobilius vestu- 

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

Sekantį sekmadienį 16 lie
pos įvyksta Dr. Martin Luther 
Draugijos piknikas. Virš pen
kios dešimtys šios draugijos 
narių dalyvavo d i e n raščio 
“Laisvės” piknike. Todėl vie
tos “Laisvės”’ skaitytojai pri
valo dalyvauti šios draugijos 
piknike su tokiu pat draugiš
kumu, kaip jie dalyvavo “Lai
svės” parengime.

Šioje organizacijoje gyvuo
ja pirmeiviška dvasia; ji re
mia

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irvin? Place 

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

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M

NEW YORK. — Į suvažia
vimą Industrinės Jūrininkų 
Unijos liepos 15 d. atkeliaus 
delegatų iš visų šalies kampų. 
Reikės daug, nakvynių. Drau
gai, kurie galėtų pernakvidin- 
ti po .vieną kitą delegatą, yra 
prašomi tatai padaryti. Tuo 
reikaju ( duokite , prape^inją 
šiuom adresu:, Marine Work
ers Industrial Ųnięp, 140 

Ronkonkoma Broąd Št., Nj Y., arbii praneš- 
Whitęh^ill 4-

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.

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

Mhsų darbas yra artistiškas.

i Jūrininką Industr. Unijos 
Bankietas ir Suvažiavimas

Bedarbių Tarybos šaukia 
visus darbininkus į urmines de 
monstracijas prieš šelpimo biu
rus 
pašalpų sustabdymą ir ragina 
streikuoti bedarbius, turinčius 
pašalpinius darbus 
Įąlfrk* kapojama. : 
t j dfai^ Jjau buvo 
miesto valdyba per 
labdarybės komisionierių Tay- 
lorį pareiškė, kad visai “ne
turės” pinigų šelpi bedarbius 
liepoj mėnesį. Tuo būdu 
210,000 bedarbių šeimynų, 
apie 1.000,000 žmonių, liks be 
d uolios kąsnio. Pašalpa buvo 
jų paskutinis pragyvenimo siū-

negrų protesto 
namą po num. 
St., kurio iška- 
č’a kambariai

NEW YORK. — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas ir 
kitos organizacijos mušė tele- 
gndfi^as policijos valdybai, pro 
testuodamos prieš uždraudimą 
negrams pasirodyti gatvėse sy
kiu su baltaisiais. Tie protes
tai Įkaitino polięijęs komisio
nierių ir jis per savo sekreto
rių T. , F. Gilliganą atsakė, 
kad, girdi,, policija nebuvo iš
leidus tokio uždraudimo. Bet 
tai yra išsisukinėjimas. O štai 
faktai, kad .toks uždraudimas 
buvo išĮeistąs:, . , , ' , !

Vienąs policmanas pereitą 
trečiadienį, laike tardymo Cy
ril Bpggs, negrą redaktorių 
'‘Harlem Liberato.rio,” liudijo, 
kąd toks patvarkymas buvo 
išleistas policijos valdybos. 
Briggs tapo sumuštas ir areš
tuotas už tai, kad jis naktį ėjo 
su viepa negre. Policijai, mat, ■ 
atrodė, kad Briggą yra baltas. I

Pereitą trečiadienį polic- Į 
manas sustabdė automobilį 
prie 34-tos gatvės, kur sykiu. 
važiavo negrai darbininkai su 
baltaisiais 
mokslą, 
negrams 
siais.

Pačioje kapitalistu spaudoje 
buvo rašoma, kad išleista įsa- 
kymas areštuot i už baltųjų 
vaikščiojimą drauge | su neg
rais.

Bet tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir kitos revoliu
cinės organizacijos su savo 
protestais priverčia policiją 
trauktis atgal uuo jOs užmany
to atskėlimo negrų darbinin
kų -nuo baltųjų. .

Liepos 21 d. bus didelė ne
grų ir baltųjų darbininku vie
nybės demoPfetracija 5 vai. 
vakare', Union Square, kovai 
už paliuosavimą Scottsboro 
jaunuolių ir 'už lygias'tėifees 
negrams'su baltaisiais. • •

PARSIDUODA grosemė ir bučernė 
; lietuviais ir lenkais apgyventoje 
vietoje,' kaina gana prieinama, nes 
horiine greit parduoti. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Kreip
kitės 115—1st St., Elizabeth, N. J.

(159-161;)

rūšies krautuvė vi- 
bloke. Parduodu todėl, kad 
moteriške negaliu tinkamai 

biznio. Kaina gana žema, 
gyvenimui kambariai ant 

145 Ten Eyck St., Brook-

MATHEW P. SALLAS INC.
( B ( ELfi U S KA S) 
G R A BŪRIUS

MBALMERS 
BROOKLYN. N. Y.

. s \ SEKANČIUS DARBUS:
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR iš ČIA

AAoAAAAoAAAAAAoxY

NOTARY
PUBLIC

Par 
partne

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

NEW YORK. — Industrinė 
turės nacio- 

nalį suvažiavimą, kuris atsi
darys su bankietu liepos 15 
d., šeštadienio vakare, Manha
ttan Lyceum svetainėje, 66 E. 

Į 4th St., New Yorke. Bus ge
rų valgių, gėrimų ir muzikalė 

(programa. Sakys prakalbas 
žymūs .kalbėtojai. Įžanga 50 
centų. Atsilankydami, pa- 
remsite vieną iš pačiu svar
biausiu revoliucinių unijų šikiš* 

i laikais 
besiai 
karo.

šiandie 1. vai. dieną Indus 
darbinfnko-be- įtinę Adatos Darbininkų Uni- 

laikyti sau pasakiškai dideles , darbioatsakymas tur būt: Ne! ja šaukia visus siuvėjus susi- 
algas.

Štai kodėl, ginant pačią gy
vybę šimtų . tūkstančių bedar
bių, turime visi dirbantieji ir 
bedarbiai stoti' į pasmarkintą 
masinę kovą už reguliarį visų 
bedarbių šelpimą.

27-TAS i 27-TAS

METINIS PIKNIKAS 
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther 

Nedėlioję, 16-tą Dieną Liepos (July), 1933
KLAščIAUS CLINTON PARK , ,

Betts ir M&speth Avės., Maspeth, N., Y.
Piknikas prasidės 12 vai. dieną, muzika pradės griešt 

nuo 2-ros vai. po pietų 
Orkestrą. *

pinigais, ir 42nd St., ir apsvarstyti sa 
pašaipi- vo reikalus. Lietuviai

Įčiai, dalyvaukite.

JONAS STOKES j 
FOTOGRAFAS

šluomi pranešu savo kdstumo- 
riams, kad perkėliau savo studiją.

naujon vietofi, 
po numeri u 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 

Į Brooklyn, N. Y, 
Naujoj vietoj 

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

STOKES

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chronijka« vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

PARSIDUODA
PARSIDUODA saldainių krautuvė.

Parduosime greit ir už pigiai, nes 
važiuojame į Europą. 856 Grand 
Sreet, Brooklyn, N. Y.

(156-161)

Praneša visuomenei,' jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St, Brooklyn, N. Y
arti Grand Street , , .

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

Už tai vienykimės ir kovokime rinkti į Bryant Hall, 6th Ave 
už pašalpą grynais 
už sugrąžinimą visų 
nių darbų.

Kasdieną kaip 10
ryto būkite po num. 61 Gra
ham Ave., Brooklyne; o šios 
seredos vakare visi susirinki
te į Ten Eyck St. Bedarbių 
Komiteto susirinkimą, “ 
vės” svetainėje, ir raskite 
jų bedarbių atsivesti.

Bedarbis

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI V
417 Lorimer Street, . “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

išleido būk tai bedarbiams 
šelpti. Sustabdydama pašal
pas, ta demokratų valdyba 
stengiasi įrodyti, būk reikią 
padauginti važinėjimas pože
miniais gelžkeliais ir gatveka- 
riais, idant miestas gautų dau
giau įplaukij; sykiu su tuom 
Tammany Hall valdininkai no
ri pateisinti savo pasimojimą 
įvesti vietinius taksus ant žmo
nių peTkamų maisto reikmenų. 
Už nugaros gi visų tų suma- 

Įnymų stovi valdžios pasįryži- 
imas pilnai išmokėti Barikinin- 
kams pelnus7nųęšimčįius ir pa-

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

darbiriinkų klasės kovas; i darbininkų konferencijos, <į 
kurias reikia išrinkti delega-

. NEW YORK. — Samuel' 
Klein, pirmininkas tarybos 
moteriškų drabužių fabrikan
tų sąjungos, sako, kad šalies 
valdžia darys žingsnius, idant 
neįvyktų; streikas 30,000 tos 
pramonės darbininkų. Per vi
suotina balsavimą tie darbinin
kai nusitarė streikuoti prieš 
darbą nuo kavalkų, o už įve
dimą darbo nuo savaičių.

Pf'ęįf.ideųto Roosęvelto Ęa- 
i'tarimų' Komisija 'darbo reika
lais .atsiuntė > pakvietimą, ; ir 
Amalgameitų siuvėjų unijos 
prezidentui Hillmanui daly
vauti tos 'komisijos posėdyje 
pereitą pirmadienį. Valdžia 
padArė ITillmaną savo komi
sijos nariu, kad padėtų užkart 

Ar mes leisimės namų savi-imaują rooseveltinę vergiją dar 
ninkama ištaškyti visus będar- bininkams. 
bius ant .gatvės iš kambarių 

Kiekvi e n o

Ligos Gydomos 
k šiandien ateiki- 
| te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
■ ta, kaip jūs fiziŠi- 
t kai stovite.
Į Odos Nušašfeji- 
I mai, Nervų -Ligos, 
' Abel Has Silpnu

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

įdegimas bei Rieumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai. La
boratoriniai Tyrimai, Sennhtf 
čįepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina įc- 
Sąlygos pagal jūsų išgalę J • 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI ’

fcLDS kuopos, įeinančios į 
3-čio Apskričio ribas, turėtų 
susirūpinti sekančiu Apskričio 
metiniu i š v a ž i a vimu, kuris 
įvyks 23 dieną liepos, J. Vai- 
čionio farmoj, Cranford, N. J. 
Iš artimesnių miestų kuopos 
turėtų išrinkti komitetus, ku
rie rūpintųs organizavimu bu- 
sų ai*ba bent užkviestų drau
gus, turinčius automobilius, 
kurie, žinoma, už pigiau galė
tų nūvežti pasažierius, negu 
kad su busu.

Iš Brooklyno buvo manyta 
attjžti su dideliu busu, bet pa
sirodo. kad čia randasi dauge
lis draugų, turinčių savo auto
mobilius, ir todėl yra organi
zuojama sudaryti didelis būrys 
karų, kurie atgabens nemažą 
skaičių piknikui dalyvių — 
ypatingai Aido Choro narius 
ir Aido Choro Merginų Seks
tetą; taipgi ir pašalinių nema-f 
Žai galės sykiu atvažiuot į šį Jūrininkų Unij 
nepaprastą išvažiavimą.

Šis piknikas, manoma, bus 
gana skaitlingas. Teko kalbė
tis su draugais ir draugėmis iš 
kitų priestų, kai Newarko, Pa- 
tersono, Bayonnės ir kitur, ir 
visi draugai pasižada dalyvau
ti—ypatingai jaunimas. Ka- j 
dangi šiam piknikui ruošiama 
įvairi programa: dalyvaus ke
li chorai, sekstetai ir “ball 
game” tymai. Be to, užkan
džiai ir gėrimai čia bus ant 
vietos. O vieta šiam piknikui 
nereikėtų nei minėti, nes jau 
dauguma žino, kad nepapras
tai grdži lyguma; žali med
ial it paranki salė šokiams.

Visi 23 dieną liepos trau
kime į minėtą pikniką.

Jauniklis.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA - . 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Grieš prof. Retikevičiaus ?
- ■ • 'iĮŽANGA TIK 40 centų ypatai '

L - .Širdingai kviečiame dalyvauti .Broqkljwng. ir ąnielįn-;! i 
!,"kta lietuvių visuomenę šiame Basifijti'ksririnihie. į Į ’" ■




