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Darbininkai Visų šalių, 
VienykitėsI Jfis Nieko 
N e p r alaimesite, Tik ; 
Retežius, o IšlaimSsite 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos (July) 13d., 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio xy

A

United Press korespon
dentas praneša iš Maskvos, 
kad Sovietų teismas nuteisė 
sušaudymui šešis sabotaž- 
ninkus, kurie tyčia gadino 
maistą, įdant sukelti darbi
ninkuose n e p asitenkinimą. 
Jie į sriubą dėjo sutrintų 
Stiklų, vinių, dratgalių, plau
kų ir tt. Tiems sabotažnin- 

• kams vadovavo tūlas buvęs 
! Christas Mikail. ’ ;

Kunigai Juodašimčių-- 
Pogromščiky Vadais

Iš Rumunijos pranešama, 
kad ten gyvuojanti “Geleži
nė Gvardija,” pogromščikų 
organizacija, vadovaujama 
katalikų kunigų. Jie bandė 
padaryti viešą išėjimą prieš 
žydus, bet valdžios kariuo
menė nugalėjus ir suarešta
vus 31 šiaip narius ir 16 ku-

Brooklyn, N. Y.—Policija nigų, jų vadų.
suareštavo Dorą Steinmetz -------------------
ir jos į dvi dukteri už tai, . . n
kad jos, neturėdamos pini- tkstra-Kabmetas Kra
gų, bandė apsigyventi kem
pėje.

London. — Amerikos de
legacijos pirmininkas Hull 
nutarė pasilikti Londone tū
lam laikui ir pradėti slaptas 
derybas su įvairių imperiali
stinių palių atstovais delei 
slaptos sutarties.

NEPAPRASTA AMERIKOS KOMUNISTU 
KONVENCIJA ĮVYKO NEW YORKE ■ BERLYN.-r-Karštieji hit

lerininkai mane, kad Hitle; ; \ lerimnKai mane, Kad mtie-
Keturi Šimtai Draugų Veikėjų iš Visų Amerikos Kaijipy į rio valdžia taip pat pažebos 

Priėmė Atvirą Laišką ir Atsišaukimą į Partijos Narius; I’ 
Partijos Darbas Turi Būt Atkreiptas j Svarbiausias Pra-fe!gauty 

J ‘ . i 1 r r z - i Hif.lprm is
mones ir į Industrinius Centrus

kapitalistus. Bet pradeda 
, Jie gavo nuo 

Hitlerio įsakomą, kad “revo
liucija”! pasibaigė, kad neva
lia kištis į kapitalistų biznį,

NEW YORK.—Tūlas Som
mers rašo žurnale “The 
New Outlook,” kad prezi
dentas Rooseveltas klausęs

vedimui Roosevelto 
Planų

NEW YORK.—Liepos 7- partiją į didesnį veikimą, į jr jam trukdyti, kad kurie 
to neklausys, bus skaudžiai 
baudžiami.

10 dienomis čionai buvo lai- pasisukimą linkui pamatinių 
koma nacionalės Amerikos pramonių ir didžiųjų indust- 
Komunistų Partijos nepap-1 rinių centrų.
rasta konferencija. Dalyva
vo Centralinio Komiteto na- ja priėmė specialį mamfes- 
riai, distriktų organizato
riai, masinių organizacijų

Nepaprastoji konferenci-

KOMUNISTU PARTIJA IR BEDARBIU 
TARYBOS PRIVERTĖ VALDŽIĄ DUOTI 
PRIŽADĄ - PAŠALPA BUS MOKAMA
Tik Masinis Bedarbių ir Dirbančiųjų Solidarumas Privers p. 

O’Brien? ir Miesto Valdžią Pildyt Savo Prižadus—Maitint 
Atkarius Bedarbius; Stokite j i Bedarbių Tarybas, Regis
truokitės, Kuriems Pašalpa Reikalinga
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if S

• .1

vi
NEW YORK.—Liepos 11 i 

d.pas miesto majorą O’Brien i 
lankėsi darbininkų judėjimo 
delegacija ir reikalavo, kad i 
pašalpa bedarbiams nebūtų 
sustabdyta. Nuo Komunis- : 
tų Part, atstovu buvo drg. 
Minor, o nuo bedarbių tary
bų d. Sullivan. Majoras pa
juto, kad jisai negali igno
ruoti to masinio judėjimo, 
kurį ta delegacija atstovavo. 
Todėl davė sekamus priža
dėjimus:

1. Kad valdžia suras pini
gų delei mokėjimo bedar
biam pašalpos ir algų tiems, 
kurie dirba prie pašalpos 
darbų. Šis prižadas bus iš
pildytas bėgyje vienos ar 
dviejų dienų.

2. Kad valdžia tuojaus su
teiks pašalpą visoms bedar
bių šeimynoms, kurioms pa- 
gelba greitai reikalinga, ir 
kurias valdžiai priduos be
darbių tarybos.

Todėl svarbu, kad visi lie
tuviai bedarbiai, kurie pa
šalpos negauna ir kuriems 

(pašalpa reikalinga, tuojaus 
užsiregistruotų bedarbių ta
rybose. Neužmirškite, tai 
svarbu!

35 Kad tuojaus bus uždė
ta ant pašalpos davimo su
rašo visi bedarbiai, kurie dar 
nebuvo ant surašo, negauda
vo pašalnos, kurių vardus ir 
pavardes bedarbių tarybos 
suteiks pašalpos biurams.

4. Kad miesto majoras 
tuojaus darys žygius prieš 
mėtymą iš stubų tų bedar
bių, kurie nepajėgia randos 
užsimokėti.

5. Kad miesto apskaičia
vimo taryba laikys specialį 
susirinkimą bėgyje poros 
dienų. Tam susirinkime ga
lės dalyvauti nuo Komunis
tų Partijos d.Minor, nuo be
darbių tarybų Sullivan ir 
nuo Darbo Unijų Vienybės

Lygos d. Shepard, ir pri- 
duot bedarbių reikalavimus.

6. Ta pati delegacija ga
lės tarybai priduoti pasiūly
mą, kad jinai pasisakytų už 
įvedimą bedarbių apdrau- 
dos.

Šitie majoro O’Brien pri
žadėjimai yra svarbūs. Bet 
reikia atminti, kad jis ir jo 
valdžia juos pildys tik ant 
tiek, kiek bus tvirtas masi
nis bedarbių judėjimas pri
versti. Todėl stokite į be
darbių tarybas ir kovokite 
už savo teises.

Revoliuciniai darbininkai 
ir darbininkės, stokite į 
Komunistų Partiją, kuri 
stovi priešakyje darbininkų 
kovų prieš alkį!

Aštuoniolika Tūkstan
čių Politinių Kalinių 

Vokietijoj
tą bei atvirą laišką į visus 
partijos narius. Tai labai 

frakcijų vadai, kalbinių biu- didelės svarbos dokumentas, 
rų sekretoriai, laikraščių re- kurio dvasia ir prasmė turė- 
daktoriai ir tt. Viso buvo su- tų būt pravesta gyvenimam 

zidentas Rooseveltas įsteigė sjrink« keturj šimtai^Tas laiškas svarbus ne tik 
.......... (draugų is visų Amerikos partijos nariams, bet taip 

kampų. Gal pirmu sykiu'pat visiems komunistų sim- 
buvo draugai ir draugės iš 
pietinių valstijų.

Konferencija tęsėsi ketu
rias dienas. Draugas Brow- 
deris išdavė platų raportą 
iš partijoš veikimo. Pas
kui ėjo diskusijos. Konfe
rencija buvo sušaukta tam 
tisklui, kad išjudinti visą

WASHINGTON. — Pre-

MacDonaldo ir Heriot, ku- taip vadinamą “atstatymo: 
rie nesenai buvo Washing- tarybą 
tone, ką darytų Franci j a ir 
Anglija, jeigu kiltų karas 
tarpe Amerikos ir Japoni
jos. Tas parodo, kad Ame
rikos imperialistai laukia 
karo su Japonija.

i,” kurion įeina visi 
kabineto nariai ir eilė stam
bių kapitalistų. Tai bus 
ekstra-kabinetas, kuris lai
kys posėdžius kas savaitė ir 
padės kapitalistų klasei sėk
mingiau pravesti “Atstaty
mo Aktą.”

j

Minersville, Pa. — Mary 
Dęnnick, 16 metų amžiaus, 
—sako policija,—prisipažino 
prie užmušimo, patėvio, Ma-- 
rio Maniždla, kuris įjojęs 
jos motiną primušti.

Milwaukee, Wis.—Nusišo
vė miesto valdžios iždinin
kas ponas Kotecki, kuris 
buvo kaltinamas suktybėje. 
Taip pat sužeidė savo drau
gą Wendt.

SovietŲ—Italijos Sutartis

patikams.
Atviras laiškas verčia

mas lietuvių kalbon ir už 
dienos kitos bus atspausdin
tas dienraštyje “Laisvėje.” 
Lai kiekvienas partijietis ir 
kiekvienas simpatikas aty- 
džiausiai šitą dokumentą 
perskaito!

BERLYN. — Hitlerio val
džia oficialiai paskelbė, kad 
jinai turi suareštavus ir su- 
grūdus į kalėjimus bei kon
centracijos stovyklas net 
18,000 politinių kalinių. Vien 
tik Prūsijoj yra suareštuota 
ir įkalinta dvylika tūkstan
čių. Tai daugiausia revo
liuciniai darbininkai-komu- 
nistai. Jie suareštuoti be 
oficialio apkaltinimo ir lai
komi kalėjime bei stovyklo
se be jokio teismo.,.

•r
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ROMA.—Prasidėjo dery
bos tarpe Italijps ir Sovietų 
Sąjungos delei sudarymo ne
puolimo sutarties. Ta su
tartis būsianti įanaši su
tarčiai, kuri tapo pasirašyta 
tarpe Franci jos ir Sovietų 
Sąjungos.

Patvino dvi Didžiosios Upės
Syracuse, N. Y.—šeši jau- j 

nuoliai verstino darbo kem\ 
pėje tapo suareštuoti ir nu
teisti 60 dienų kalėjimo už 
nepaklausymą armijos virši
ninkų. Tai po šitokia na- 
gaika darbininkai priversti 
dirbti Roosevelto kempėse.

’ -i-___ __

Short Hills, N. J.—Besi
maudydamas prigėrė katali
kų kunigas Hourigan. Ne
klausė maudynės sargų, nu
plaukė pertoli nuo kranto ir 
nebegalėjo sugrįžti.

Frėsno, Cal. — Orįaivis 
nukrito į balą ir užsimušė 
lakūnas MacIntyre.

Washington, t- Pennsy 1- 
vania valstijos atstovas re
akcionierius Boland rašo 
prezidentui Roosęveltui. , ir 
reikalauja nepripažinti {So
vietų Sąjungos.; i

Amerikonų Nepaleidžia
BARCELONA, Ispanija. 

—Ant ispanų salos Paima 
suareštuoti penki ameriko
nai ir kaltinami, sumušime 
ispano kareivio. Amerikos 
konsulas bandė juos paliuo- 
suoti, bet Ispanijos valdžia 
atsisakė ir žada juos statyti 
prieš teismą. Buvo suareš
tuoti birželio 4 d.

$53,00(1,000 IŠLEIS KARO REIKALAMS -----
Sudegė Dešimt ŽmoniųWASHINGTON. — Rod- 

sevelto valdžia esanti nuta
rus tuojaus išleisti du šimtu 
milionų dolerių ($200,000,- 
000) fedęraliems viešiems 
darbams. Iš tos sumos ski
riama $53,000,000 armijos 
reikalams, būtent gamini
mui amunicijos ir karei-

viams patalpų! i ..
O $328,000,000 valdžia nu

tarus išleisti laivyno reika
lams.

GUACA, Colombia. — 
Liepos 11 d. čionai gaisre

Ir taip dauguma guvo dvi moterys ir aštuoni 
kongreso paskirtų.trijų bi-, vaįkaįt Stuba užsidegė nak- 
lionų doleiių viešiems dai-| įįes ]aįĮęU> Policija sako, 
bams nueis Amerikos impe- kad' pa,degimą atliko kas 
rialistų prisirengimui prie nors keršto tikslais>
naujo karo.

Dar (rys Valstijos Išėjo 
prieš Prohibiciją

f

SHANGHAI. — Valdžia 
oficialiai paskelbė, kad di
džiosios’ upės Yangtze ir 
Geltonoji taip patvino, kad 
jau keliose vietose išsiveržė 
iš krantų ir pradeda užlieti 
didelius plotus.

ŽINIOS Iš SOVIETŲ SĄJUNGOS
Baku mieste tapo įsteig

tas kultūros ir poilsio par
kas.- Aptarnaus 35,000 dar-

bininkų šeimynų.

KAS NAUJO ALDLD ORGANIZACIJOJE?
Draugai ir Draugės!

Pereitas visuotinas ALDLD delegatų suvažiavi
mas nutarė-: ’i . ' . ’

(1) Nariai moka, kaip ir mokėjo, po $1.50 į me
tus. Bet jeigu iš tos šeimynos daugiau priguli, tai 
kiti šeimynos nariai moka tik po 10 centų? Tik 
vienas gauna knygas. ‘ Gali pasirinkti lifetuvių ar i 
anglų, kalboje? j \ ii < ;

(2) Nutarta, kad bedarbiai mokėtų po 10 centų' ’ 
duoklių, ir gaus knygas. Kada jie pradės dirbti, 
tai atsimokės likusią duoklių dąlį. . j .

(3) Nutarta, kad visi ALDLD nariai į apskritį
moka ne daugiau, kaip tik po 5 centus metams.1/ 
Jeigu kur pirmiau mokėjo daugiau, tai tas turi būt 
pakeista, / . ’' , ’ ’.

(4) Priimti naujus narius su įstojimu tik 10 cen
tų. Įstojimą privalo pamokėti kiekvienas naujai 
įstojantis vyras, moteris, jaunuolis ir bedarbis. 
Visas įstojimas eina į centrą.

Šie tarimai įeina į galią nuo šio paskelbimo. 
Kiekvienos kuopos komitetas ir apskričių komite
tai privalo jų prisilaikyti, kad pakėlus mūsų orga
nizaciją nariais. Gaukite naujų narių, nes įstoji
mas labai mažas. Prirašykite savo paaugusį jauni
mą. Kur galima, tverkite ALDLD jaunuolių kuo
pas.1 1 ; ‘ :

D. M. ŠOLOMSKAS, ALDLD CK Sekretorius, '
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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BOMBA PRIE AMERIKO
NŲ KLIUBO

Oklahomos valstijoj eina 
balsavimas už panaikinimą 
prohibicijos. “Slapieji” lai
mi—balsai stūvi 9 prieš 5. 
Connecticut ir New Hamp
shire nubalsavo už atšauki
mą 18-to amendmento. Tai 
jau bus trylika valstijų, pa
sisakiusių prieš prohibiciją.

S

rį

Sovietų valdžia žada pa
siųsti keturias mokslines 
ekspedicijas į salą “No va j a 
Zemlia.”

HAVANA, Kuba.—Liepos 
11 d. prie amerikonų kliubo 
sprogo bomba. Kliubo lan
gai tapo išbarstyti ir du 
žmonės sužeisti.

Sutinka Važiuot Berlynan 
ir Ginti Komunistus

Liepos 1 d. suėjo šimtas 
metų nuo įsteigimo Mask
vos Mechaniško ir Mašinų 

■Statymo Instituto, šiandien 
’ šitas institutas atlieka nepa

vaduojamą darbą vystyme 
technikos. \ /•<. z.'i

/ Iš Leningrado išvyko ’aš
tuoni I geologai i įi Kamčatką 
tyrinėjimui , vietinių • vulka
nų ir mineralinių šaltinių. 
Trys iš tų mokslininkų pasi
liks ant salos per visą žie
mą;

Maskvoje tapo suorgani
zuotas ir išleistas į provin
ciją keliaujantis’ cirkas ir 
judami paveikslai. Bus ap
lankytos kolektyves ūkės.

Sovietinėj Baltrus ijoje 
šiemet bus pabaigta būda
vot! keturi šimtai mokyklų 
įvairiuose .miestuose. Tam 
tikslui išleidžiama aštuoni 
milionai rublių.

DAR VIENAS TURČIUS 
KIDNAPYTAS

CHICAGO, Ill. — Dingo 
anglas Factor, kuris Angli
joj nusuko septynis milionus 
dolerių. Jo draugai ęako, 
■kąd jis. tapo kidnapytas, ir 
kad už paleidimą reikalau- 

(ja $200,000.,

VEIKIAUSIA KU KLŪKS KLANAS TEISĖJAS 
PAIMS SCOTTSBORO JAUNUOLIU BYLĄ VEST

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas praneša, kad 
advokatai Leibowitz ir Gal
lagher sutiko važiuoti Vo
kietijon ir ginti draugus 
Torgler, Dimitrof ir kitus, 
kurie provokatoriškai kalti
nami padegime reichstago . 
rūmų. Adv. Gallagher gy
vena Californijoje ir yeda 
Tom Mooney reikalus.

IŠGELBĖJO SŪNŲ, PATS
PRIGĖRĖ ' '

■

• Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas yra patyręs 
apie naujus buržuazijos ma
nevrus prieš Scottsboro jau
nuolius. Numatoma, kad 
teisėjas Horton atsisakys 
pirmininkauti naujam jau
nuolio Patterson teisme. Ta
da teismas pateks į rankas 
tūlo Morgano pavieto teisė
jo Callahan, bjauraus neg
rų priešo ir Alabamos Ku 
Klūks Klano vado.

Horton sako, kad kadan-

gi jis pareiškė, kad nebuvo 
pakankamų prirodymų prieš 
Pattersoną, tai jis nebetin
ka pirmininkauti naujam 
teisme. T.D.A. sako, jog tai 
Hortono ir kitų suokalbis 
jaunuolius atiduoti tiesiai į 
Ku Klūks Klano rankas.

Apsigynimas ragina visas 
darbininkų o r g a n i zacijas 
siųsti Alabamos gubernato
riui reikalavimus, kad ne
kalti jaunuoliai tuoj aus bū
tų paliuosuojami.

PEEKSKILL, N. Y. — 
Ežere Oscawana prigėrė Sa
muel Travis, 29 metų am
žiaus, brooklynietis, išgelbė
jęs savo sūnų, 6 metų am
žiaus. a.v V

NUŠOVĖ MOTINĄ, PAS
KUI PATS SAVE

MAPLEWOOD, N. J. — 
Liepos 10 d. Joseph Stein- 
feld, 25 metų, nušovė savo 
motiną, kuomet jinai atsisa
kė duoti jam pinigų. Paskui 
pats sau kulką suvarė ir mi
rė ant vietos.

..fi
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“Labor Defender” ir "The 
Working Woman”

Jau išėjo iš spaudos ir 
parsidavinėja Į du svąrbūs 
anglį i kalba žurnalai-mėn- 
raščiii. “Labor’Defender” ir 
“The Working Woman” Už 
liepos, menesį. Pirmasis, 
kaip žinoma, yra leidžiamas 
Tarptautinio iD a r b i n inkų 
Apsigynimo. Gausiai ilius
truotas ir turiningas straip
sniais. “The Working Wo
man^- leidžiamas Komunistų 
Partijos ir taikomas darbi
ninkams moterims. Telpa 
žingėidžių straipsnių ir gra
žių iliustracijų.

\ ^Reikia dėti pastangų abu 
žuThalu, kiek galint, dau
giaispraplatinti. *

•kus paukšti, nes visas svie
tas mato, jog tai davatkiški 
tauškalai. Savais laikais, 
kuomet Prūseika dar buvo 
komunistinio judėjimo eilė
se, ii* kuomet Grigaitis bū
davo tuos pačiūfe niekus kar
todavo; tai Albertas būdavo 
atsiliepdavo prieš Grigaitį 
“svolačiais,” ir kitokiais per
lais. Dabar, kuomet Prūsei- 
ka patapo renegatu, pasuko 
linkui Grigaičio kempės, tai 
abudu tuo reikalu pilniau
siai susitaiko. „ Mat, abu po
litiniai pavargėliai.

Bet revoljucmiam darbi
ninkų’ judėjimui del to 
šilta, nei šalta!

“(domus Dokumentas”
t

nei

Broliukai
Apiėrikos Lietuvių Darbi

ninkų į Literatūros Draugi
jos Suvažiavimą ir Lietuvių 
Jauftūolių Krašto Konvenci
ją,įvykusius Brooklyne pora

* < .s : i.. . . . *

PrūŠoika pavadino “40 va
landų atlaidaist” SociaLfa-
šistajB Grigaitis! tuęęlh sgva- 
žiay&iu pavadina “jom^r- 

Abudu nusigyvenęku.” 
nuo$toto politiniai, abudu 
tad šaiposi, it girti, kuomet 
kiti -Veikia ir jiems sekasi. 
' Pruseika daro išvadas:

rz. ateis laikas, kada tas 
jaunimas, labiau subrendęs, 
patars teisybę apie partiją ir 
jos .iBtoriją. Tuomet ateis eg- 
zaitūhas nepatyrusiam idealiz
mui ..
Kitais žodžiais, Prūseika 

bandd pasakyti, būk jauni
mas^; suaugęs, pamatys, kad 
Komunistų Partijos istori
joj jf'ra kas-tokio nuo jo pa
slėpto, kas tokio kriminališ- 
ko, Kas tokio, nuo kurio dar
bininkams reikia šalintis, 

‘ reikia bėgti. Tai pasakyta 
tiskRai, kad tuo būdu suklai
dinus jaunus darbininkus ir 
atšaldžius jUos nuo revoliu- 
cinip}darb< judėjime.

Grigaitis ir čia nepasidūo- 
da šŽvo broliukui. Jis dro-

jfflmimas nemoka kritiškai' 
prdpfiUi, kadangi j apt tftiksla 
prifcimo. | To£|) .jį ’ 
pagauna | bolŠeį!
tai Į fašistifckj tfįklam^bfiai- 
Betl' neilgam laiKui. Todėl
nSiį abejonės, to
bihftj’ško jaunuolių 

ijno**’ riieko neišeis.

tlgvai 
kiški, 
\ i

bitifoiško jaunuolių “judėji- 
riieko neišeis. O tarp 

smogusių žmonių komunistų 
pasekėjai jau nyksta.

Abu vyrai taip susitaiko! 
Vieiyae antrą paremdami, 
abu mano savo nerimtom, 
vaikiškom pranašystėm ir 
plepalais pakenksią mūsų 
judėjimui. Žinoma, abudu 
skaudžia nusivils.

Grigaitis, tenka pažymėti, 
jau Hek daug kartų prana- 
šavo^amųnistų išnykimą/’ 
kad šiandien, rodosi, jau tu
rėtų sarmatytis tokius nie-

Grigaitis šiomis diėnomiš; 
išspausdino labai 
dokumentą.” Žinote, iš-kur 
tas ir "kieno tas “dokurtien- 
tas”? Ogi “vienos rusės 
merginos, išbuvusios 13 me
tų bolševikiškam vaikų na- 
mė; nuo 5 metų amžiaus iki 
18 metų.” Ar žinote, ■ kur 
tas dokumentai tilpo? Ogi 
kontr-revoliuciniūm “Socih-

molcyklds pasiekimus d; J? 
Dymanovietis “Raudbnajam 
'Artojuje” rašo:

Šių metų birželio 10 d. Dy- 
rhanovos LKJ mokykla išlei
do ant^ą baigusių šią moky
klą 17-kos mokini^ laidą. 
Tai didelis atsiekimas nac- 
kultūroą darbe. Tas atsieki
mas pažymėtinas- ne tik tuo, 
kad tą skhičiiį riiokihiiį njo- 
kykla - išleido, bet ir tuom, 
kad ši laida daugiau atsiekė 
už pirmą (pernykštę) laidą*#

Palyginus pernykštės lai
dos dėstomų žinių išmokimą 
su šių metų laida, reikia pa
sakyti, kad skirtumas didelis. 
Jeigu pernykštė , laida del 
lietuvių kalbos turėjo ben
drą trūkumą; tai ši laida tou-

kių didelių ’tbūkhhių hėtuH; 
Beveik visi baigusieji moky
klą mokiniai, jeigU pasisteng- 
gia, lietuviškai rašo beveik 
višai be klaidų. O taip gi 
neblogai dalykai stovi ir su 
kitomis disciplinomis. Bend
rai imant, jeigu pernai'išlei1 
džiamųjų tarpe buvo apie 5- 
6 žmonės, kurie nepakanka
mai išmoko tas žinias, kurios 
mokykloj buvo dėstomos, tai 
šiemet tokių yra tiktai du, 
kurie neišmoko pakankamai 
atskirų disciplinų, kaip mate
matikos, chemijos ir gamtos. 
Jie ir skaitos baigę mokyklą 
su sąlyga, kad tuos dalykus, 
kurių jie tiesino, per vasarą 
pakartotų ir stodami toliau 
mokintis, privalb laikyti kvo
tinius. ' ' '

Brangūs Draugai ir Drauges:
• ALDLD 217 kuopa, Win
nipeg, Kanadoje/sveikiname vi
suotiną ALDLD suvažiavimą ir 
pasižadame vykinti gy veniman 
visus suvažiavimo nutarimus 
kovoje prieš kapitalistų klasę, 
kovoje už proletariato pasiliuo- 
savimą ir kasdienines darbinin
kų kovas. Nors mes negalime 
su jumis dalyvauti asmeniniai, 
bet mes darbuosimės toje pat 
linkmėje, kaip ir jūs, draugai.

Sekr. J. Urbanavičius. 1

Brangūs Draugai!
ALDLD 13-tas Apskritys svei

kina visuotiną ALDLD suvažia
vimą ir linkime kuo sėkmin
giausiai svarstyti darbininkų 
klasės reikalus. Kartu siunčia
me ir $3.00 auką.

Draugiškai,
13-to Apsk. Sekretorius

P. Klimauskas.

Ar Reikalinga Jaunuol. Dienine Mokykla?
Tūliems “Laisvės” skaity

tojams gal atrodys keistas 
šis klausimas, ypatingai 
šiuo momentu, kuomet ran- 
damės išvakarėse kelios 
tokių mokyklų. Tačfaus 
klausimas yra vietoj ir rei
kalinga jis rimtai svarstyti 
del,to, kad nemaža dalis 
mūsų organizacijų narių ne- 
įmato tokios mokyklos svar
bos.

Brooklyno draugai labai 
prastai pasirodė rengime 

i mokyklos. Šiam klausimej AiAVFiYj niuo. kjiani ivicmoinib

jdomų buyo gaukta dvį konferenci-
jos visų organizacijų valdy
bų, Brooklyno apielinkės, 
tačiaus pirmoj konferenci
joj iš Brooklyno pasirodė 
tik poros kuopų atstovai, o 
antrojoj tik L.D.S.A. 1 kuo
pos ir I Apskričio po yieną; 
atstovę. Nilo ; ALDLD ir
kitų vietos kuopų nebuvo « * ..k — — lneT vįčnb jnarild.j Ką giį taš 
įroao/jei nė fafetą, kad hiū
sų suaugę draugai nemato 
šio darbo reikalingumo?

Asmeniniai pasikalbėjus 
su eile mūsų draugių ir 
draugų, turinčių paaugusius 
jaunuolius, į paklausimą ar 
eis jų sūnūs bei dukterys į 
vasarinę mokyklą, dažnai 
gauni atsakymą—“nelabai 
nori vaikas tokiuose karš
čiuose būti svetainėj, tai 
jau per daug.” Ar čia ne 
numojimas ant mokyklos ir 
jos svarbos neįvertinimas?

Šitokia vasaros mokykla 
yra vienatinių būdas mums 
darbininkams pralavinti sa
vo jaunimas, atmušti visus 
tuos buržuazinius nuodus, 
kurių jiems prikalbėta per 
•metus visose viešose ir pri- 

Roosevelto valdžią įvedė ne- vatiškose buržuazinėse mo-

tušų į kontrrevoliucionierių 
pinigais!

Nereikia nei aiškinti, kad 
visas laiško tohas smivda 
“podielka” (klūsta). Kodėl 
Grigaitis vadina tą “įdomiu 
dokumentu,” mes nesupran
tam. Juk tokių “dbkumen-. 
tų” “Naujienose” galima 
rasti beveik kiekvienom nu- 
meryj. Beje, Grigaitis ma
no, kad toki laiškai atidarė 
akis Prūseikai ir Butkui; 
tad jie turėsią atidaryti akis 
ir komunistams. Klysta tas 
senis!* '

Atspėjo
Chicagos “Sandara” rašo:
Į kovą su depresija tapo 

įkinkyta visa žmonių išriiintis.

girdėtų dar Anie riko j e refor
mų; pažabojo į. bankierius, 
pramonininkus; suvaržė dar
bdavių laisvę ir nustatė dar
bo’ valandų skaičių Tr mini
mum užrriokesnį. Jeigu ši- 
fds U^Trhąipos negelbės, tuo
met jau galafc. •

Kad. tos permainos negel
bės, tąU daug šakyti neten
ka. kaftftalizmas iš krizio 
neišsiūs, nepaisant, kiek 
“žmonių išminčių” būtų įdė
ta. /Gerai, kad sandariečių 
organas pripažįsta, kad to
kiam atsitikime kapitaliz
mui bus galas.

vei

Lietuviai Mokiniai 
Baltarusijoj

Sovietų Baltarusijoj 
kia lietuvių Dymanovos vi
durinė mo'kykla (High* 
School), kuri ruošia lietuvių 
kolektyviečįų ir darbininkų 
V-aikuš darbui tarpe lietuvių 
darbininkų. Apie šių mėtį

kyklose. Vienatinis būdas, 
kaip mes galime atsiimti 
savo jaunimą iš kapitalisti
nės įtakos, tai tokios’ mo
kyklos. ; ? ,
' • ■ '' L ■ dŠiandien turi būti{trečia 
konferencija vien Brookly- 
no kuępų Valdybų darių, j O 
įve kokioš pasėUpčš: 6 
7 draugės ir kita tiek jau
nuolių*, draugų vyrų nei vie
no. Tai vis tik patvirtina 
tą, kad triūsų drganizaėljų 
Aariai nepaprastai šaltai 
žiūri į tokį svatbiį darbą';

Lavinimas mūsų jaunųjų 
draugų ir draugių yra labai 
svarbus darbas. Mes nori
me naujų'spėkų, naujų kad- 
Vų j dąrbinįnUj, i judėjimui; o’ 
jas -galinde ' išvyštyti tokio
mis intensyvio lavinimpsi 
mokyklomis.

j Draugai i^,drauges,: kreip
kime daugiau dom^š į Šį 
darbą. Padekime kiekvie-

nas įkūrimui mokyklos; sa
vo mitinguose ir suėjimuo
se dįskųsuokime ir išsiaiš
kinkime pirmiausia sau; kad 
mokyklos būtinos ir jas mes 
turime įsteigti ir palaikyti. 
Tada ir tarpe kitų galėsime 
pravesti gerų nuomonę už 
mokyklą ir darbas už ją 
eis.

Mokyklose bus lavinami 
jaunuoliai pažinimui ir su
pratimui komunizmo pama
tų, darbininkiškos dailės ir 
sporto. Visa tai turi dide
lės svarbos ir reikia tuos 
klausimus gerai išaiškinti 
mūsų jauniems darbuoto
jams.

Stokime darban bent pas
kutinėse dienose. Kalbinki
me-jaunimą eiti į mokyklas, 
rinkime tam tikslui aukų ir 
prisidėkime kas kuo galime 
prič pajaikynio ' fetujjfehtų 
(nakvynėmwr. maistu).,

Draugės ir Draugai!
ALDLD 236 kilopa, Washing

ton, Pa., siunčia jums širdin
giausius linkėjimus ir prašome, 
rimtai svarstyti reikalus mūsų; 
brangios organizacijos. Mes pa
sitikime, kad šis suvažiavimas 
nuties planus dar didesniam iš
plėtimui ALDLD. Kartu siun
čiame ir $1.00 aukų, 
j Draugiškai Sekr.

• M. Janavičienė.

Amerikos Liet. Darb. Litera
tūros Draugijos II i Apskritys 
sveikina ALDLD suvažiavimą, 
linki sėkmingai svarstyti darb. 
klasės reikalus,’ išdirbti planą 
plitimui ALDLD ir aukoja $5, 
brošiūrų leidimui.

Sekr. A. Lideikienė.

GARDNER, MASS

Vietinis Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas rengia didelį 
metinį pikniką sekmadienį, 
liepos (:July)> 16 d., Lietuvių 
Kempėj, prie puikaus ežero, 
kur gerai įrengtos maudynės. 
Turėsime gėrimų ir 
d žiu. 
kiai. 
nerio 
kiam

užkan- 
Bus programa ir šo- 
Dainuos vietinis Gard- 
Jaunuolių Choras; šo- 
grieš ger^ orkestrą.

Kviečia visus atsilankyti, 
KOMITETAS.

Popiežius Steigiasi
Vasarnamį už Romos

VATIKANO MIESTAS.— 
Popiežius Pius XI ne tik 
įsidrąsinęs peržengė vartus 
Vatikano1 Miešto, bet padėjo 
visas šventenybės į šalį, sė
do į puošnų automobilį ir iš
dūmė iŠ pat Romos miesto. 
Jis buvo nukeliavę^' Castel 
Gan do If o, už 15 mylių nuo 
Roįios, kįir steigiamas po
piežiui vasarnamis. ‘Ateity
je vasaros laiku popiežius 
gyvens tame Vasarnamy j.

? t ■

Šiemet bus Mažiausia Javų 
ir Girfidij Amerikoje

Draugai ir Draugės! -
ALDLD 18-tą kuopa, Edmon

ton, Kanada, sveikina suvažia
vimą ir siūlome, kad CK išleis
tų brošiūrą Kanados darbinin
kų kovų klausimu. Mes pasiti
kime, kad šis suvažiavimas pa- 
sifeakys prieš oportunistus — 
prūseikiniūs ir ALDLD ves su 
jais dar didesnę kovą; Mes pa
sitikime, kad ALDLD ir toliaus 
žygiuos po III Internacionalo 
vėliava.

Draugiškai,
W. Karosas.

Draugai! ( ( . (
Mes, gyvenanti tolimuose va

karuose ir negalėdami prisiųsti 
delegatus į suvažiavimą/ del di
delių išlaidų, siunčiame jums 
proletarinį pasveikinimą ir. vė
liname nutiesti kelią linkui pa- 
siliuosavimp , ■ iš kapitalistinės 
vergijos. ' Kartu siunčiame ir 
auką $5.00.

ALDLD 161 Kp4 Komitetas:
M. Baltrušaitis, 
K. A. Žukauskas.

Draugai!
ALDLD 100 kuopa iš Tim

mins, Ont., sveikina ALDLD su-1 
važiavimą ir aukoja ALDLD 
reikalams $3.00.

A. Bizūnas.

July 3, 1933.
American Lithuanian Workers 
Literary Association Conven
tion, Brooklyn, N. Y.
Dear Comrades: t

; The Firs( National Lithua
nian Youth Convention sends 
proletarian greetings to the 
A.L.DJLD. Convention. The or
ganization of our Lithuanian 
Youth will grow stronger as our 
adult organizations grow. We 
hope that the delegates from 
various branches of your orga
nization will support and coop
erate with us in building a unit
ed Lithuanian Youth Movement.

Long! live the A.L.D.L.D.!
Forward to the unity of the 

adult and young Lithuanian 
Workers. I i .

Natidhal Lithuanian Youth 
Convention.

; Anne Shimkus, Sec.

Draugai ir Draugės!
ALDL 

visus d< 
sekliausiai svarstyti darbininkų 
klasės reikalus.

Draugiškai,
Sekr. A. Gudžinskas.

iD 91 kuopa sveikina 
legatus ir linki kuo nuo-

c

Mes ALDLD 129 kuopos na
riai, Thomas, W. Va.,' sveiki
name ALDLD suvažiavimo de
legatus ir siunčiame knygų lei
dimui $1.00.

Svarstykite, draugai ir drau
ges, darbininkų klasės reikalus

A,L.J}.L.D* susivažiavimą Įr lin
ki', ikątf ^fejąuvažfąvimas sAtvar- 
kytų geresnių knygų IčikHmą; ’ir 
kad būtų galima gauti daugiau 
darbininkų į šią organizaciją, ir 
įtraukti juos į klasių kovą.
* ’ Taipgi pas mus draugai pa
geidauja ir duoda sumaft/mą, 
kad išleistų ALDLD daugiau 
Karolio Markso ir Lenino raš
tų : “Atsiradimas šeimynos, 
Privatinės Nuosavybės ir Vals
tybės”, “Karolio Markso Moky-" 
mai,” “Liudvikas Feurbachas”, 
“Materializmas,” “Antidiurin-* 
gas.” . /r'l'i.

Ir kad ALDLD pati išleis*-' i 
tų ^šiąs knygas, ąr (gautų ią šen, .-,t i 
vietų, ^ąjungos, (ip fduotų na
riams 'už jų duokles: linino 
‘Tmpbriailizmas”, “Kairumo1 Vą!-' 
kystės- Liga,” “Dvi Taktikos*” Ir 
Stalino “Leninizmo Klausimai ■ V *

ALDLD 66 kp. nut. ,sekr,1(.>. 
( A. Senkus.

\ 301 Bridge $t. . ,
Grand Rapids,. Mich.

* (

> i

Draugai Delegatai:—
Sveikinu suvažiavimą if* lin

kiu pakeisti stambių knygų lei#-1 
dimą moksliniu žurnalu, kuriai , 
me rastųsi skyriai: leninizmo,. 5 , 
politikos^ mokslo, technikos, be^ 
dievybės, jaunimo ir kiti.

Kartu siunčiu ir $5.00 auką' 
jaunuolių reikalams.

A. M. Metelionis.-- >-’;
Detroit, Mich.

ALDLD Suvažiavimui:
PASVEIKINIMAS 

Draugai ir Draugės!
Sveikiname Amerikos Lietu- - 

vių Darbininkų Literatuos!

Drg. M. žaldokas, ALDLD 
Vl-to Apskričio sekretorius pri
siuntė ilgą pasveikinimą suva
žiavimui pasiūlydamas keletą 
sumanymų organizacijos labui. ;•

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12-tas Apskrity&il..: i 

Draugijos nacionalį* suvažiavi- rengia labai didelį pikniką, 1 
mą ir geidžiame, idant šis: su- kuris bus 16 dieną liepos—Ju- j.. < 

ir ]y visiems gerai žinomoj yie- , 
ir toj, taj yra ant upės kranto, 

tarpe abiejų tiltų į Lyndwood.' ,
Šis piknikas bengiama, kad 1 ' 

i sukelti finansų 1 palaikymui > 
I darbininkiško jud<ėjimo> tortas'-j j 
j visiems aiškiu,. 'kaip yra reik®- - 
linga palaikyti darbininkiškas

• | judėjiirias. šiuom bedarbės lai- .

važiavimas išdirbtų būdus 
planus Draugijos stiprėjimui 
bu jojimui.,

ALDLD 1-mo Apskričio
Komitetas:
Sekfetbrius V. V. Vasys, 
Pirmininkas A. Aimanas.

ALDLD Suvažiavimui. . | judėjiirias. šiuom bedarbės lai- \ 
137 kuopa iš Montreal©, ne- ku.

galėdama pasiųst savo delegatų, To&ėl 12-to Apskričio kuo- ‘ 
siunčia proletarinį sveikinimą pų pareiga rūpintis sutraukti 
mūsų Draugijos, sykiu klasių minias darbininkų į šį piknL. į 
kovos atstovų suvažiavimui.

Su proletariniais linkėjimais,
137 Kp. Valdyba,

Sekret. J. Brogą.

TotUl 12-to Apskričio kuo-

iš- ,

ži- 
fi-

i

t

/

New Haven, Conn.
Birželio 28, 1933.

Sveikiname ir linkime geriau
sių pasisekimų ALDLD Suva
žiavimui, kuris įvyksta liepos 3, 
1933, Brooklyn, N. Y.-

Visa ALDLD 32 Kuopa, 
New Haven, Conn. 
Draugiškai, J. Didjunas.

ką, kad jis būtų vienas 
pasekmingiausių.

Draugės ir draugai, visi 
note, kaip yra reikalinga 
nansine parama darbininkiš- ’
kam judėjimui, ypač šioj mū--- 
sų apielinkėjt Todėl visi mes 
patys dalyvaukime ir kitus ra-, 
ginkime, kad turėtume geras 
pasekmes iš šio pikniko.

Būkit visi ir
Aš būsiu.

Birželio 27, 
ALDLD 205 Kuopa, 
Westville, Ill.

Sveikiname A.L.D.L.D. 
žiavimą, siunčiame auką
linkime Viso labo konferencijos 
dalyviams.

Su draugiškais linkėjimais, 
ALDLD 205 Kuopa.

1933.

suva-

Draugai!
Geografinės kliūtys nors ir 

ii’nutk Skite planus dar didės- neleidžia mums dalyvauti visuo- 
\riiam aii^Ujimui mūsų draugi- ' . ----

Draugiškai,
Sekr. Chas. Strauss.

tinam susirinkime, bet mes 
AtLiD.L* D-jos 41-ma i kuopa, 
Sao Paulo, Brazilijoj, siunčiame 
jums savo proletariškus pasvei
kinimus ir linkėjimus, dar . pa- 
sekmingiau darbuotis mūsų 
bendram tikslui.

Griežtai smerkiam išdavikiš-

Brangūs Draugai ir Draugės
Delegatai!

Kadapgi šis suvažiavimas yra
įvykis, todėl ir mes nuo dus renegato Prūseikos ir Ko.švkrbūfe į /

Rahiiojcr vandenyno siunčiame 
jūms šifdingiaūsį pasveikinimą. 
Linkimą nutiesti planus klasių 
kovai ir Draugijos gerovei. 
Mes griežtai pasmerkiame Prū- 
šeikos pasėkėjus, kaipo darbi- 
riinkų neprietelius. Siunčiame 
$2.00 ir pasižadame toliaus 
remti visais galimais būdais 
ALDLD Centro Komiteto lini
ja.

i i Lai gyvuoja ALDLD švietėja

j ♦ WASHINGTON. — Agri- 
kultūrųs depąrtment'as ap
skaito, kad šiemet, Jungtinės 
Valstijos turės 'mažiausia 
.kviečių, negu’ bile kada bė
gyje paskutinių keturių de
šimtų metų. Taip pat avi- v i - . v. r j: ; gyvuc

riorš y^a ‘ VW AiWeri- aldld 145 kfr Sėki>.

darbus.
Šalin prūseikiniai trockistai!
Lai gyvuoja bendras darbi

ninkų kovos, frontas!
Lai gyvuoja to fronto vadas 

Kompartija.
ALDL D-jos 41 kuopos var

du,
Orgail. Azas.

1933-VLII
Sao Paulo.

Gerbiami Draugai, 
ALDLD 66 kp. Grand Ra

pids; Mich, sveikina visuotiną i

Kiek Praleidžiama
Chicagos Parodoje

CHICAGO, Ill. — šimtifte-„ 
čio Progreso Parodoje per 
pirmas šešias savaites lan? 
kėši 3,961,927 žmonės. Įplau
kų parodos bosai turėjo 
apie $4,445,307. Vadinasi,t
kiekvienas vizitorius išleido 
po $1.12.

----------------- :----- \
Illinojus ir Iowa Pasisakė / ., 
prieš Prohibiciją i

Illinojaus ir Iowa valstijos 
formaliai! užgirį atšaukimą 
prohibicijos. Tai jau bus 
vienuolika valstijų, pasisa?. 
kiūsių prieš prohibiją. Vi
so reikia 36 valstijų; idhnt 
18-tas pataisymas prie 
Jungtinių Vasltijų konstitų? 
ei jos būtų visai panaikintas.

35 BENAMIAI
CAMDEN, N. J.—Coles 

and Sons lentų yarde kilęs 
gaisras pasiekė gyvenamus 
namus ir vieną iš jų paver
tė V pelenus. 85 žmonės 1L 
ko benamiais.J. G. Savis.kos istorijoje.

MM
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Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu

*****

Johan Biuchner
priešą, prisidengusį draugo kauke—tai 

Į lengvai nesiduoda, tam reikalingas dide
lis prityrimas, tam reikalinga atspariai, 
sistemačiai mokintis, o kad išmokt reikia 
visu rimtumu atsinešt prie to klausimo.

Reikia turėt omenyje, kad kartu su to 
ar kito provokatoriaus atidengimo dar- 

į bu, reikia, kaip mes nurodėm brošiūroj, 
sukaupt svarbiausią domę į prirupšiamo 
pobūdžio priemones, į kovą su provokaci
ja kaip sistema, kaip su žūvančių klasių 
kovos ginklu ir metodu prieš revoliucinį 
proletariatą. Reikia atskleist prieš visą 
partiją ir prieš plačiausias mases klasi
nio priešo metodus, reikia sistemačiai 
kelt jų budėjimą, reikia pastatyt tą klau- Įdel 
simą kiekvienoj partijos kuopelėj. Išplėšt 
masių kovą, kovą klasės su provokacija 
kaip sistema, pakelt revoliucinį masių 
aktingumą toj kovoj—štai kompartijos 
uždavinys, štai revoliucinio proletariato 
avangardo uždavinys.

Kova priėš provokaciją, kaip sistemą, 
yra sudėtine dalim, yra vienu iš pamati
nių bendros klasių kovos frontų už dar
bo masių išliuosavimą iš kapitalo jungo. 
Laikas užbaigt su viešpatavusiu lig šiol 
lengvabūdiškumu, pakentimu, pasyvumu, 
bejėgiškumu šioj svarbioj klasių kovos 
srityj. Laikas atsiekt persilaužimo šioj 
srity j.

Komunistų Partijos, išaugančios į 
stambią klasinę jėgą, visam pasaulyj va
dovaujančios revoliuciniam judėjimui, 
sėkmingai vykdo tą persilaužimą.

Vis smarkiau ir aštriau kyla klasių ko- 
va--mūsų kova. Klasinis priešas turi visas 
valstybinio prievartos aparato priemo
nes. Fašizmas ir socialfašizmas, teroras 
ir išdavystė, provokacija ir šnipąvimas— 
visa tai leidžiama darban kovoj su revo
liucinėm masėm.

Bet pergalė mūsų pusėj—ateitis mūsų»Į 
Po smarkiais proletarinės Spalių revo
liucijos smūgiais sudaužytas buržuazijos 
viešpatavimas, galutinai buvo sunaikinta 
žvalgyba ir palaidoti po jos griuvėsiais 
visi, kas kuomet tai jai ištikimai tarna
vo, visi, kas surišo savo likimą su tuo 
laukišku ir niekšystės padaru. Tokis pat 
likimas laukia visus policijos agentus, 
budelius ir provokatorius visam pasaulyj. 
Be žymės išnyks jie, sudegdami plačiųjų 
masių neapykantos ir paniekos ugnyj, i 
Atmintis apie revoliucionierius, atmintis ! 
apie geriausius kovotojus už žmonijos iš- i 
liuosavimą iš kapitalo jungo visuomet 
gyvens milionų masių širdyse, degs ant 
revoliucijos vėliavų, kaip šauksmas, ža
dinantis į kovą ir sukilimą, ilgas revo
liucionierių eiles, kritusių revoliucinių 
gerojų kovoj nuo Spartako iki Karo
lio Liebknechto—kaip spinduliai šviečia 
dešimtmečiais ir amžiais.

Komunistai kovoja už revoliucinį išė
jimą iš sunkaus ekonominio krizio, kuris 
susprandęs laiko savo naguos visą kapi
talistinį pasaulį. Jie kovoja ne pavie
niais, o bendrai su plačiom masėm, masi
nio judėjimo priešakyj. Vienoj šeštoj 
žemės kamuolio daly j komunizmas jau 
laimėjo. Jo pergalė visam pasaulyj' 
mums neabejotina.

(Pabaiga)
Ar galima nugalėt provokaciją? Jeigu 

suprast visoj platumoj tą, ką mes sten
gėmės parodyt mūsų brošiūroj, būtent, 
kad provokacija yra vienas iš metodų, 
vienas iš išmėgintų klasinės buržuazijos 
kovos priemonių prieš proletariatą-be to 
metodas, ypatingai svarbus buržuazijai 
dabartiniu kovos už kapitalistinės tvar
kos išlaikymą laiku,—tai taps aišku, kad 
provokacijos ir šnipavimo ginklas bus 
vartojamas tol, kol bus klasių kova. Tik 
reikia taip pastatyt klausimą, kad Su
prast, kad provokacijos nugalėt negali
ma be nugalėjimo visos kapitalistinės 
tvarkos, be nugalėjimo buržuazijas vie
špatavimo. Bet tik reikia taip pastatyt 
klausimą, kad suprast taipgi, kad provo
kacija neišvengiamai bus nugalėta, neiš
vengiamai žus su buržuazijos viešpatavi- 
vimu.

Buržuazija dar galinga—tiktai mulkis 
gali tai neigt. Bet buržuazija ne nenu
galima; atvirkščiai, jos pražūtis neišven
giama. X !

Buržuazija turi dar galingas ekonomi
nės 'ir politinės masių priespaudos prie
mones, galingas jų kvailinimo priemones. 
Bet argi ne visviena koki klasinės prie
dangos apsireiškimai, iki kraujuotų žu
dymų, žvalgybos urvuos, iki šaudymų 
tūkstančių nežinomų chinų revoliucijos 
gerojų, iki kartuvių, pastatytų fašistinės 
Pildsuskio vyriausybės Lenkijoj—argi 
tie klasinės priespaudos apsireiškimai 
gali pajudint bolševiko įsitikinimą į galu
tiną proletariato pergalę?

27 sausio 1919 metų, greitai po užmu
šimą Karolio Libknechto (ir Rožės Liuk- 
semburg, laiške Europos ir Amerikos 
darbininkams Leninas rašė: >

“Pas eksploatatorius dar pakankamai 
yra jėgos rankose, kad užmušt ir lin- 
čiuot geriausius pasaulinės revoliucijos 
vadus... Bet viso pasaulio eksploatato
riams trūksta jėgų, kad suturėt pasau
linės revoliucijos pergalę nešančios žmo
nijai išliuosavimą iš kapitalo jungo. (Le
nino, raštai, XXIII t., 500 pusi.).

Buržuazijos darbas beviltis, istorijos ' 
sprendimas, darbininkų klasės sprendi
mas prieš jį jau paskelbtas. Nei jokios 
priemonės, kurias dabar turi buržuazi
ja negalės jos išgelbėti. *

Bet buržuazijos viešpatavimas nesu
grius pats savaimi. Jį reikalinga nu
verst. O jo nuvertimui reikia aiškiai 
matyt visus buržuazijos kovos metodus 
prieš proletarinę revoliuciją.

Provokatoriai ir šnipai nėra visur, bet 
jie gali pasirodyt visur, todėl, kad mes 
nežinom, kur tas ar kitas provokatorius 
suspėjo išlyst.

Bet tokios galimybės supratimas netur 
įnešt panikos, netur vest prie galimybės 
palaikymo tikrenybe—atvirkščiai, jis tu
ri vėst prie šaltakraujiškumo, blaivaus 
budėjimo.

Atsimindamas tai, kad priešas gal pa
sirodyt visur, atsimindamas apie tai vi
suomet ir nuolatos—ir todėl visuomet bu
dėk, būk konspiratyvu^, atsargus, kon
troliuok save ir kitU4., Mokinkis pažint
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Pittsburgho ir Apielinkčs Žinios OLYMPIA PARK,

Čia Yra Puikios Maudynes

reportavo
Buvo su- 
susirinki-

( A

. . » ..

DRG. B. KANIŠAUSKO MIR
TIS IR LAIDOTUVĖS

Liepos 4, važiuojant iš AL 
DLD 40 kuopos pikniko d. J. 
Purtiko automobiliu, vienas 
tajer^b sprogo. Drgg. Kani
šauskas ir Purtikas tuojaus 
puolės', taisyti tajerą. Bai
giant taisyt visu smarkumu 
užvažiavo du motorcaikelistai 
ir abudu draugu užgavo. Mo
torcaikelistai paspruko ir šian
dien policija jų tebejieško. 
Drgg. Kanišauskas ir Purtikas

kalbėjo. Numanė, jogei mirs, 
tai ir pasakė, kad jis turi būt 
laisvai palaidotas, pigiausiai 
kiek galima, kad mažiau iš 
draugijų išėmus pinigų ir kad 
likusiams našlaičiams dar lik
tų keli centai. Mirdamas pa
liko sūnų Clarence 19 metų 
ir dukterį Eleną 17 m. Pir
moji moteris buvo mirus kelį 
metai atgal. Su antra nega
lėjo sugyventi, tai pastaruoju 
laiku atskirai gyveno.

Liepos 8 gražiai palaido
tas. Virš 30 automobilių, 
pilnai prisikimšusių žmonėmis, 
draugais ir pažįstamais, paly- 

I dėjo į kapinyną. Namuose

tuoj aus nuvešti Ohio Valley 
ligoninėn. Purtikui suteikta 
pirmoji pagelba ir po to ji
sai išėjo iš ligoninės, bet ir 
šiandien dar negali dirbti. 
Drg. Kanišauskas, pasirodė, 
esąs labai sunkiai sužeistas, 
visas dešinysis šonas taip per
skrostas, jogei inkstai ir vidu
riai sumaišyti. Kraujas par
bėgęs.

Liepos 5, kaip 11:30 vai. 
ryte d. B. Kanišauskas mirė. 
Sužeistas išgyveno lygiai 12 _
valandų. Visą laiką gražiai Į trumpą prakalbėlę pasakė d.

G«o: ’ Urb.onag- iš : BraddockąJjiąrįąmų,; taipgi pasiuntusi,. :ir J4 Gąsivmąs ir St. Ordą. _ 
o ąnt kapo Raibėjo d. J. Ga- tuo klausimu laišką. Tačiau^ davinėta literatūra. , Liks šiek- 
Siunas nu piešdamas d. Kani- kol kas atsakymo ' negautą.' tiek pelno. ’
šausko veikimą darbininku Nežinia, ką jie dkro su ta re-Į‘ ___ 
organizacijose. Grąžius vaini-. zoliucija. Susirinkimas vien- — * t'|l>NlKĄ3
kus nupirko APLA 2 kp., AL balsiai užgyrė valdybos darbą!
DLD 40 kp. ir kiti.

Drg. Kanišauskas buvo su
sipratęs darbininkas., , Prigulė
jo prie Komunistų Partijos, 
ALDLD 40 kp., APLA 2 kp. 
ir Lietuvos Sūnų Draugijos. 
Pataruoju laiku jisai buvo 
APLA 2 kp. finansų sekreto
rius. Kuopoj kivirčių laiku. 
jis visada laikėsi draugijos 
įstatų v ir gana nuosekliai vei-, 
kė. Skaitė darbininkiškus 
laikraščius, rūpinosi jų pare-? 
mimu. Jis žiūrėjo, kad ir jo 
vaikaį taipgi būtų susipratę. 
Duktė Elena priguli prie LDS 
jaunuolių kuopos.

Gaila netekus gero draugo. 
Buvo gana tvirtą^ 43 metų, 
vyras.' PąliktĄ .spragą , .orga
nizacijoje dabar turime’fižpil-1 

I dyti naujomis spėkomis. To-
1 budavokime darbininkų 

judėjimą, stiprinkime Komu
nistų Partiją.
SVARBUS APLA 2 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
Liepos 9 APLA 2 kuopa 

laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame daug svarbių klausi
mų aptarta.

Kuopos valdyba 
i iš savo veikimo, 
šaukus nepaprastą 
mą tuojaus po teismo pertrau
kimui. Tame susirinkime nu
tarta, pagal teismo pasiūly
mą, daryti žingsnius prie su
sitaikymo su tais APLA 2 kp. 
nariais, kurie teisman patrau
kė APLA. Valdyba taipgi 
reportavo aplaikiusi APLA 
Seimo priimtą rezoliuciją su
spenduotų narių reikalu ir 
tuojaus pasiuntusi tos rezoliu
cijos kopiją suspenduotiems

re- 
per-

I ir įgaliojo toliaus veikti 
linkmėj.

Apsigynimo komisija 
portavo, jogei teismas 
trauktas iki rugsėjo 18 ir per 
tą laiką nusitarta bandyti prie 
susitaikymo prieiti. Tačiaūs 
iš užpuolikų pusės visai nesi
mato, kad jie prie ; susitaiky
mo eitų. Iš visko matosi, kad 
jie pasiryžę ir toliau bylinėtis 
ir dar daugiau draugijai nuos 
tolių daryti. Komisija taipgi 
pastebėjo, kad “Tėvynėj” til
po perdėm nielagingas apie 
teismo procedūrą aprašymas.' 
Nutarta duoti tam aprašymui 
atsakymą. sur pai-davinėjami.1

^Perskaityta geimo p,retoko- .adksto įsigyti įžangos tikietus, 
„...J ‘ vifem • tuomi daugiau paremsime or- 
Nariai pil- Į ganizacijas. įš Pittsburgho 

į pikniko vietą trokais veš. 
North Sides lietuviai trokais 
išvažiuos nuo Liet. Darbinin
kų Kliubo.

laU ir jjo ąpkdUb'ėjhnui 
balsiai priimtas. U 
nai pasitenkinę Seimo tarimais 
ir pasižada juos vykinti gyve
nimam Kad sutvirtinus kuo
pą nariais ir finansais, nu
tarta surengti pikniką rugpjū
čio 27 d.

Visiems skaudžiausia buvo 
nematyt šiame susirinkime už 
stalo sėdinčio fin. sekreto
riaus d. Kanišausko, kuris va
karykščiai buvo palaidotas. 
Nuskirta d. Miliauskas laiki
nai eiti fin. sekretoriaus par
eigas ir sekančiam susirinki
me, kuris įvyks rugpjūčio 13, 
išrinkti pastovų sekretorių, ku
ris pbigs šių metų tarnystę.

ALDLD 40 KUOPOS 
PIKNIKAS

Liepos 4 ALDLD 40 kuopa 
turėjo savo pikniką dd. Šerbi- 
ny farmoj. Publikos buvo 
gana gražus būrelis. Prakal- 
bėles pasakė dd. J. Urbonas,

REMKITE SAVO DIENRAŠTI

DU PIKNIKAI VIENA DIENA!
KURIS BUS SĖKMINGESNIS?
Wilkes Barre, Pa

"LAISVES" NAUDAI 
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VALLEY VIEW PARK,

Inkerman, Pa.
Wilkes Barrėje ir Worcesteryje piknikai įvyksta tą pačią dieną. Draugai 

wilkesbarrieciai, del tam tikrų priežasčių pikniką perkele is 20-tos i13-tą. 
Čia bus matyti, kurių piknikas geriau pavyks. Pas maimerius visuomet yra 
daug pasiryžimo, tačiaus massačiuziečiai irgi yra parodę, kad ir jie moka su
kviesti dideles mases pagelbai darbininkiško judėjimo.

’ : , ' > 1 I ■ : . * I ; - ' • i 1

Trečias Puslapis

Parr

Liepos 2, Komunistų Parti
joj Į jos 5-tas Distriktas buvo su

rengęs pikniką. Tikėtasi gerų 
pasekmių, bet lietus viską su
gadino. Kaip 12 vai. pradė
jo lyti ir visą laiką veik be 
perstojimo visu smąrkuniu li
jo. Publikos visgi buvo ne
mažai, bet pasekmės nebuvo 
tokios, kokių tikėtasi! [

.......PRIEŠKARINĖ KON-
t:ferėNcua■■
‘ ' Liejos 21, Kaufmans Set- 
lement svetainėj, 1835 Centre 
Ave., Pittsburgh,1 įvyks bendro Jį. 
fronto konferencija prisirengi
mui prie prieškarinės demons- 
tfacijės ‘ rugpjūčio 1. Praši-"' 
dės 8 vaj. vakare. Visos drau-~< ; 
gijos kviečiamos pasiųsti dele- 
gate i šią konferenciją.
gu kurios draugijos nelaikys 
susirinkimų, tai turėtų siųsti- 
valdybom delegatus. Karo pa-'-r-. 
vojus kąs ,kąrt darosi dides
nis, Mes tųrinieldaug smar-

Daly- 
yaųkim skaitlingai konferenci-

> r j nis. ivies iijirime uuuį

KELIŲ TAUTŲ PIKNIKAS

Liepos 23, lietuvių, ukrainų, joj.
rusų ir lenkų darbininkų orga- PRIEŠKARINĖ DEMONS- 
nizacijos rengia bendraį vieną?' TRACIJA
didelį pikniką, Airport pikni- Į Rugpjūčio 1 d. ’visam pašiau 
kų darže, gražioj vietoj tnetoli \ 
McKeesport. Tikietai jau vi-

Reikia iš-

lyj bus rengiama prieškarinės. ■< 
demonstracijos. P i t tsBurgiė- 
čiai tą demonstraciją turės ' 1 
West'Parke, North Side,, pra-’fi . 
sides, 4:30 vai. po pietų. Iš 
anksto rengkimės skaitlingai , 
toj demonstracijoj dalyvauti. 
Sudarykime tvirtą bendrą’ 
frontą prieš karo pavojų.

1 Reporteris

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA. 
čia raądasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH.

Savininkas ir Manadžeris Telefonuokite Sekamai:
P. M. GARRISON CLEVELAND 8936

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

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

Worcester, Mass
“LAISVES” NAUDAI



. Ketvirtas Puslapis n Ais.v »

Maksim Gorki] VERTE PETRAS.

KAIP AŠ MOKINAUSI
Dar apie Conn. Valsti
jos Jaunuolių Mokyklą

ninkišką mokyklą, kuri dabar
tinio 'kapitalistinio krizio lai
kotarpiu labai Reikalinga ne 
del kito bent keno naudos, 
bet del pačių jaunuolių ir vi-

NEWARK, N. 3

14 d. liepos, 7:^0 vai/ vakare, ant 
180 New York Ave. Visos narės' 
malonfikite dalyvauti, nes turime la
bai daug svarbių dalykų aptarimui.

Bedford, Ohio, o iš Bedford imkite 
Route 8, peryfĮŽiavę. gelžkelį sukite 
po* dešinei < ir, 
pikniko vieta.

tę iškabą i kur ( bus 
Sekr J K. G.

(Tąsa)
—Atsitinka.
—Ar atsitinka?—linksmai aš paklausiau.
—Kodėl ne? Viskas atsitinka,—patvirti

no senelis.
—Štai aš jums papasakosiu. . . Ir jis pa

pasakojo man taip pat gerą istoriją apie gy
vus, ne sulyg knygos, žmones ir spėlio j ančiai' 
pasakė pridurdamas man:

-^-Tikrai tu šio dalyko visai negali su
prasti; tačiaus pasvarstyk patį svarbumą— 
yra daug mažmožių, mažmožiuose klai
džioja žmonės, neturi jie kelio. Didžiausias 
yra trukdymas del mažmožių, ar jūs supra
tot?—Šie žodžiai palietė mano širdį; po jų 
aš lyg ir praregėjau. Tikrai gyvenimas ap- 
Dnk mane yra mažmožių gyveriimas, su Vi
dais anų kumščių smūgiais, lėbavimais, keiks
mais, paleistuvystėmis ir vogimais, gyveni
mas, kuris gal todėl yra turtingas, kad žmo
nėms neužtenka gerų, švarių žodžių. Sene
lis gyvena ant žemės penkeriopai daugiau 
negu aš; jis žino daugiau ir jei jis kalba, 
kad gerumas tikrai įvyks per gyvenimą, tai 
reikia jam tikėti. Aš tikėjau, kadangi jau 
knygos davė mintį man—tikėjimą į žmones. 
Aš spėjau, kad jie parodys tikrą gyvenimą.

Sekantis dalykas—aš galvojau, tikrai pri
valo egzistuoti gerų žmonių, kurie nepana
šūs laukiniam kontraktoriui, mano šeiminin
kams, apsvaigusiems karininkams ir bendrai 
visiems žmonėms, kuriuos aš pažįstu, šis 
progreso žingsnis man buvo didžiausias 
džiaugsmas. Aš daug linksmiau pradėjau 
žiūrėti į viską, geriau, domingiau susitikti su 
žmonėmis ir perskaičius ką nors gero, aš 
rūpinausi papasakoti apie tai darbininkams 
ir kareiviams. Jie nelabai noriai išklausy
davo manęs ir, regimai, netikėjo man, bet 
Lėšin visada būdavo kartoja:
• -^-Atsitinka. Viskat atsitinka, broleli!

Stebėtinai tvirtą reikšmę turėjo man šis 
trumpas protingas žodis. Juo tankiau girdė
jau aš jį, tuo labiau jis budino jausmą nar
sumo ir užsispyrimo, aštrų geismą “tvirtai 
užsispirti išrišimui savęs.” Jei viskas atsi
tinka, taigi atsitiks tas, ko aš geidžiu! Aš 
pastebėjau, kad per dienas didžiausių įsi
žeidimų ir rūpesnių,; kuriuos teikė man gy
venimas, per sunkias dienas, kuriose aš pa- * 
tyriau labai daug, per tas dienas jausmas 
narsumo ir užsispyrimo pasiekimui tikslo vi
sų labiausiai augo pas mane. Tas net da
bar pasiliko su manim, kada aš esu keturias- 
dešimts metų; jis pasiliks iki mano mirties 
ir už šią ypatybę aš kaltas “šventam raš- 
tiii” žmoniškos dvasios—knygoms.

į Knygos pagelbėjo atidaryti prieš manę 
naujenybę. Visų pirmiausiai daug davė 
rpan du paveiksluoti laikraščiai, “Iliustruota
sis Pasaulis” ir “Apžvalga.” Jųjų paveiks
lai, rodantieji miestus, žmones ir atsitikimus 
Įeitų žmonių gyvenimo, daugiau ir daugiau 
plėtė prieš mane pasaulį ir aš jaučiau, kaip 
jis augo išdidus, įdomus, pripildytas svarbių 
keiksmų, štai bažnyčios ir palociai, nepa
našūs į mūsų bažnyčias’ir namus; kitaip ap
sivilkę žmonės, žemė kitaip pagražinta žmo
nių; stebėtinos mašinos ir išdirbiniai. Vis
kas tas įkvėpė man jausmą nesuprantamo 
drąsumo ir šaukė geismą ką nors daryti, sta
tyti. Viskas buvo kitaip, priešingai, tačiaus 
aš maniau, kad viskas yra sutverta tąs pa- 

♦ žios jėgos—žmogaus. Ir augo manyje jaus
mas akylumo žmonėms, pagarba jiems.
t' Aš buvau visai nustebęs, kada laikraštyje 
aš pamačiau fotografiją garsaus mokslinin
ko Faraday, kad aš . perskaičiau apie jį 
ątraipsnį ir per jį sužinojau, kad Faraday 
buvo paprastas darbininkas, šis įvykis tSVir- 
įjai paveikė į mano protą, viskas tas pasirodė 
ttian lyg pasaka.
•’ Kaip tad?—aš galvijau, abejodamas:— 
Tuomet kas ųors iš mūsų, darbininkų, taipgi 
gali tapti mokslininkais? Ar aš taip pat ga
liu ?
'Į Buvo neįtikinamą. Aš pradėjau jieškoti, 
ąr yra dar kokie nors garsūs žmonės, kurie 
pirmiau būtų buvę darbininkai? Laikraš
čiuos apie tai neradau nieko. Mano pažįs
tamas gimnazistas sakė man, kad daugelis 
garsių mokslininkų pirmiaus yra buvę dar
bininkais ir jis išvardino man keletą, tarp 
kitų ir Stefansoną (garvežiii išradėją), bet 
aš netikėjau gimnazistui.

Juo daugiau aš skaičiau, tuo daugiau kny
gos mane sugiminiavo su pasauliu, tuo švie
sesnė reikšmė darėsi manyje. Aš mačiau, 
kad egzistuoja žmonės, kurie gyvena blo
giau, sunkiau negu aš. Aš taip pat mačiau, 
kad yra žmonių, mokąnčių gyventi įdomiai 
ir prakilniai. Ir beveik kiekvienoje knygoje 
skambėjo tykiai ka,< nors įmaišyto, įgyven
dinto nepažįstamo, liečiančio Širdį. Visi 
žmonės tokiu ar kitokiu būdu kentėjo, visi 
buvo nepatenkinti gyvenimu, jieškojo ko 
nors geresnio ir visi jie tapo daug artimesni, 
suprantami. Knygos apsifpo visą žemės ka-

/

muolį, visą pasaulį nuliūdimu apie pagerini 
mą ir kiekviena iš jų buvo kaip ir dvasia 
padaryta ant popieros iš ženklų ir žodžių, 
kuri visąda pabusdavo, kada mano akys, ma 
no protas tuos ženklus paliesdavo.

Neretai aš verkiau skaitydamas,—taip 
gražiai jie aprašinėjo apie žmones, taip įdo
miai ir artimai jie veikė į mane. Vaikelis 
sunervuotas sunkaus darbo, įžeistas naivių į 
keiksmų, aš daviau pats sau prakilnius priža
dus padėti žmonėms, dorai tarnauti jiems, > 
kada aš būsiu pilnametis.

Tarytum kokie gražūs pasakiški paukš
čiai, knygos/dainavo ir kalbėjo man, kaip 
kaliniui: jos dainavo apie tai, kaip įvairus 
ir turtingas yra gyvenimas, kiek drąsus yra 
žmogus,' taikanti į gerumą, grožį. Ir juo to+ < 
liau, tuo daugiau prisipildė mano širdis svei- • 
ka ir budria dvasia. Aš pasidariau daug 
ramesnis, daug tikresnis pats apie save; aš 
daug sąmoningiau dirbau ir daug mažiau 
kreipiau domės į skaitlingus gyvenimo įžei
dimus. Kiekviena knyga buvo mažas laip
tas, keliantis į viršų; žengiau nuo gyvulio į 
žmogų. Apsunkintas skaitymu, jausdamas, 
taip sakant, savo bliūdą pilnutėlį gaivinan
čio skysčio, aš ėjau pas kareivius, pas dar
bininkus, papasakodamas jiems, supažindin
damas juos su įvairiomis istorijomis.

Tas juos linksmino.
—Nu, išdykėli,—jie būdavo sako,—tikras 

komedijantas esi. Eik į teatrą! Tikrai aš 
ne to laukiau, bet ko nors kito, tačiau aš 
net tuo buvau patenkintas. Tačiau neretai 
man pasisekdavo, suprantama, ne tankiai, 
sukurstyti mužikus iš Vladimiro manęs žin- 
geidžiausiai išklausyti. Ne vieną sykį tatai 
duodavo keletui jų linksmybės ir net ašarų.

Bazilas Rybakov—jaunuolis tvirtas, mėgs
tąs tylint stumdyti pečiais darbininkus taip, 
kad jie nuskrenda nuo jo kaip guminės bo
les. Šis tylintis lėbauninkas vieną sykį nusi
vedė mane už arklydės kampo ir davė man 
tokį pasiūlymą:

—Alekąiuk, mokink mane skaityt knygas; 
aš duosiu tau pusę rublio, o jei tau nepasi
seks išmokinti, mušiu tave, pasiųsiu į kitą, 
pasaulį; del dievo, štai aš persižegnoju.— 
Ir jis išskėtęs ranką persižegnojo. Aš bijo
jau jo nuliūdusio išdidumo ir pradėjau mo
kinti, bet dalykai tuoj pasišėkė. Rybakovas 
buvo užsispyręs tam nepaprastam sau darbui 
ir labai gabus. Beveik po keturių savaičių, 
grįžtant nuo darbo, jis slaptai pašaukė ma
nė ir traukdamas iš kepurės popiergalį, su
niurnėjo 'sujudinančiai:

—štai žiūrėk; aš jį ilušiplešiau nuo tvo
ros, kas yra čia pasakyta., a? Palauk—“jie 
parduoda namą”—ar teisingai? Nu, ar jie 
parduoda?

—Teisingai.
Rybakovas baisiai išplėtė akis; jo kakta 

išprakaitavo; kiek patylėjęs, jis pagavo ma
ne už pečių ir purtydamas kalbėjo:

—Ar tu supranti—žiūrėjau aš į tvorą ir 
rodos, kas pors lyg kužda man: “jie par
duoda namą.” Dieve atleisk man... Teisy
bė! Klausyk, Alekseli, ar teisingai aš išmo-.- 
kau—nu ?

—Tik skaityk daugiau!
Jis įkišo nosį į popierą ir suniurnėjo:
—Du,” ar teisingai?—“augštas ant, ak

menų” . ..
Plačiai pasirodė šypsena ant jo veido; jis 

linguodamas galvą, bjauria? keikdamas ir 1 
juokdamasis pradėjo gražiai sulankstyti po- -, 
piergalį. '

—Jį aš atminčiai pasiliksiu—taip,, jis yra t 
pirmas... O tu dieve... Ar tu supranti? 
Neva kužda, a? Stebuklai, broleli. O, tu...

Aš pašėlusiai pradėjau juoktis, matyda
mas jį įtemptą smarkaus linksmumo, jo vai
kišką keblumą, prieš paslaptį išrištą su pa- 
gelba mažutėlių juodų ženklelių, pažinimui! Į 
svetimų kalbų, minčių ir svetimos dvasios.

Aš gaJiu daug papasakoti apie tai—kaip' 
kad skaitydamas iš knygos: Tai paprasta 
man kiekvieną dieną. Tačiaus esmė paslap
tingo Veiksmo—dvasinis supuolimas žmonių 
su didžiausiais mokslininkais visuose laiko
tarpiuose ir tautose, šis aprašymas irgi ka
da nors staiga nušvies žmogaus gyvenimo 
prasmę ir žmogaus vietą jame. Aš pažįs
tu gausyįtę tokių stebuklų, jie pilni beveik 
pasakiško grožio. Negaliu užtylėti apie vie
ną iš tokių atsitikimų.

Aš gyvenau Arzamoj, persekiojamas poli
cijos. Mano kaimynas, administracijos vir
šininkas, Hotjanėevas (?) visų pirmiausiai 
neapkentė manęs taip, kad net uždraudė 
savo tarnaitei vakarais prie vartų šnekučiuotis 
su mano virėja. Policiją jie tiesiog pastatė po 
mano langu ir ši naiviškai be -gėdos žiūrėdavo 
Į kambarį, kada manydavo esant reikalinga. 
Tas labai įbaidė miestiečius ir ilgą laiką nie
kas iš jų nerizikavo atlankyti manęs.

į (Bus daugiau)

Liepos 9 d. apskričių išva
žiavime įvyko jaunuolių mo
kyklos prisirengimo konferen
cija. šioj konferencijoj bu
vo apkalbama trūkumai jau
nuolių mokyklos atidarymo, 
kuri prasidės 24 d. liepos, Wa
terbury, Conn. Draugų rapor
tai iš kolonijų parodė, kad pri 
sirengimas eina visu smarku
mu. Visose didžiose ir kai 

'kuriose mažesnėse kolonijose 
piniginė kvota baigiama sujcel-

< ti. Mokinių, užregistruota į 
mokyklą apip 28. Bet dar ran
dasi. mažesnių kolonijų, .nuo 
kurių nieko (negirdėt, kas yra 
daroma del jaunuolių mokyk
los.' Draugai, atsišaukite grei
tai šių kolonijų.: Brooklynas, 
Conn., kuris pirmas Conn, val
stijoj suorganizavo LDS jau
nuolių kuopą; Southburis, Me- 
tidenas, Wallingfordas, Man- 
chesteris, Torringtonas, Bris
tolis, Ansonia, Oakville ir Nau- 
gatuckas.

Viršminėtose kolonijose ran
dasi po gerą būrelį progresy
vių žmonių; jiems turėtų ly
giai apeiti jaunuolių mokykla, 
kaip ir toms kolonijoms, ku
riose jau dirbama.

Dar vienas svarbus darbas 
kolonijų draugams, tai rinki
mas maisto mokyklai nuo far- 
nierių ir nuo verteivių (krau-

sos darbininkų klasės naudos.
Lienos 22 d. Nacionalis Mo- 

kyklos Komitetas rengia va
karienę atidarymui jaunuolių 
mokyklos. Nors tokia vaka
rienė turėtų būt rengiama 23 
d. liepos, bet del susidėjusiu 
aplinkybių to negalima pada
ryti. Vakarienės įžanga pigi, 
todėl kolonijų ir vietos drau
gai visi turėtų joj dalyvauti.

P. Bokas,
Nac. Komiteto Narys, 

116 Sunnyside Ave., 
„ Waterbury, Conn.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
/ ĖA^RENČt, MA^Si

ALDLD 37 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 
14 d. liepos (July), 7 vai. va
kare. šiame susirinkime gau
site naują knygą: apysaką 
“Spalis.” Malonėkite užsimo
kėti duokles, kurie dar neuž
simokėjote ir atsiveskite nau
jų narių.

Sekr. S. Penkaiiskas.
(163-164)

Org. K. S.
(163-164)

MICH.
susirinkimas 
vai. iš ryto, 
Visi ’rtialonė-

HAMTRAMCK,
ALDLD 188 kuopos 

įvyks 16 d. liepos, 10 
3014 Yemans Street, 
kite dalyvauti ir atsivesti naujų na
rių. Knyga “Spalis” jau atėjo, tad 
galėsite atsiimti.

Org. M. T.
(163-164)

SHENĄNDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, liepos 16 d., 2 vai. po' 
pietų, Smeeto name, room 4. Visi 
nariai dalyvaukite, gausite naują 
knygą “Spalid,” kurioj piešiama Ru
sijos Revoliucija. Nepaprastai įdo
mus skaitymas. Taipgi išgirsite ra
portą iš ALĮ>LD suvažiavimo. Atsi* 
veskite ir naujų narių.

Kp. OfrgJ 
(163-164)

i SCRANTON;
ALDLD 39 kuopos 

įvyks penktadienį, 14 
vai. vakare pas K. Kubelių, 2126 
Durkin Avenue. Malonėkite visi pri
būti, nes turime daug svarbų daly
kų. Taipgi atsiimsite naują knygą 
“Spalis.”

Sekr. K. K.

PA.
susirinkimas
d. liepos, 7

Atsišaukimas į ALDLD 6-to Apskri
čio ir LDSA 5to Apskr. Kuopas 
Draugės ir draugai, sekamuose su

sirinkimuose, neužmirškite išrinkti 
darbininkus “Laisvės” piknikui, ku
ris įvyks 3-čią dieną rugsėjo. Per 
atsibuvusį sušauktą masinį visų kp. 
susirinkimą likosi nutarta, kad šie
met reikės be galo daug darbininkų 
ant rengiamo pikniko, todėl kuo 
daugiausiai išrinkit ir praneŠkit se
kančiu antrašu: A. J. Smitas, 5809 
N. Fairhill St., Phila., Pa.

“L.” Pikniko Kom. Sekr. AJ.S.
I ’ | (162-164)

! PHILADteLPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

narių ir “Laisyės” Pikniko Komiai; 
jos yra šaukiamas susirinkmas, lie
pos 13 d., ketvįrtadienį, 8 vai. va
kare, 995 N. 5th St. Šiamė susirin
kime bus raportuota apie ’busbfc 
“Laisvės” piknikui, apie atletus ir 
kitus reikalus. Bus gaidri tikietaS 
del: busų. Turėsime apkalbėti Liau
dies namo palaikymą. Visi draugai 
ir draugės susirinkite j * laiką, • neš 
daug turime svarbių reikalų.

“Laisvės” Pikniko Kom.
(162-164)

Važiuodami į mokyklą, vai
kinai studentai, atsivežkite 
blanketus ir kitus reikalingus 
daiktus užsiklojimui; mergi
noms tas nereikalinga.

Draugai, Coim. valstijos Na
cionalis Jaunuolių Mokyklos 
Komitetas nori tarti žodį kitą 
į visus progresyvius darbinin
kus tėvus: kurie turite vaikų, 
tinkamų jaunuolių i mokyklai, 
stengkitės juos ■ .prikalbinti, 
kad jie sutiktų lankyti darbi-

MONTELLO, MASS.
Montello Draugijų Sąryšis rengia 

šokius, kurie įvyks 15 d. liepos, 
8 vai. vakare, Liet. Taut. Namo 
Parke. Visi darbininkai dalyvaukite 
šiame parengime. Pelnas skiriamas 
darbininkų judėjimui.

Reng. Kom.
(163-164)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks 15 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
Draugijų svetainėje, 25 St. ir Ver- 
nor Highway. Draugai, visi daly
vaukite šiame susirinkime išgirsti de- 
legaLėš raportą iš suvažiavimo. Taip
gi knyga “Spalis” jau atėjus, tad 
visi ateikite pasiimti ir užsimokėkite 
duokles.

Sekr. N. A.
(163-164)

EASTON, PA.
l LDSA 14 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, 14 d. liepos, 
7:30 vai .pas d. O šlapikrenę, 1129 
Butler Street. Visos narės įsitėmy- 
kite dieną kuri permainyta, todėl 
kad 14 d. liepos atvyksta Eastonan, 
LDSA Centro sekrtorė d. Sasna ir 
ji dalyvaus mūsų susirinkime. Drau
gės, būkite visos ir laiku, nes susi
rinkimas bus labai svarbus.

Sekr.

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kuopos susirinkimas 

įvyks 13 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
toj pačoj vietoj, kur visada. Visi 
nariai dalyvaukite ir atsiimkite nau
ją knygą “Spalis.” Taipgi išgirsite 
delegato raportą iš suvažiavimo.

Sekr. J. S.

CLEVELAND, OHIO
Liepos .16 d. ALDLD 57 kuopa ren

gia smagų piknikų Bedford, Ohio, 
kur bus gera programa su dovano
mis. Taipgi bus gėrimų ir užkan
džių. Visi kviečiami dalyvauti šame 
parengme ir praleisti laiką smagiai. 
Kelrodis: Iš Clevelando važiuokite į

’ I • ' ;■) - :■ ■ . ! <

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmas šiame sezone ALDLD 63 

kuopos išvažiavimas įvyks nedėlioję, 
16 liepos, ant Mureikos fannos, Mil
ford, Conn._ pradžia 11 vai. ryte. 
Važiuokite nuo Bridgeporto Boston 
Post Road, pravažiavus Milford, pa
matysite iškabas ir ten sukite po 
kairei. * Toliau bus iškabos, kur bus 
nurodoma vieta. Visus kuopos na
rius ir simpatikus kviečiame atva
žiuoti. Atvažiavę nesigailėsite. Vie* 
ta yra patogi, ant ’kalno, tarpe dide
lių medžių, šokiams yra tinkaipn 
platforma. Taipgi turėsime skanių 
užkandžiųrir šaltų gėrimų.

Kviečia Rengėjai.
(162-164)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos surinkimas 

bus liepos (July) 15 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare, 46J Neversink St. 
Draugai ir draugės, malonėkite vipi 
ateit į susirinkimą ,nes turėsim daug 
svarbių jeikalų apsvarstyt. Kaip tai, 
kas link dienraščio “Laisves” pikni
ko, kuris jau netoli; antra, tai kas 
link Reądingo kuopos' pikniko, kuris 
atsibus liepos 23 d. Todėl, draugai, 
tam pasidarbavimui turėsime išrink
ti tam tikrą komisiją, tai nepamirš
ki tę ateiti ir atsivest po naują na
rį- :J ) J Kpj Sekr. Ona Paužienėj j

. • , , (163-164)
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PHILADELPHIJOS PIKNIKAS ‘LAISVEI’
Jie Duoda Tris Dideles Dovanas Prie Įžangos Tikieto

įvyks Sekmadienį

3 Rugs,-Sept
Prieš Labor Day

Ten Kur Pernai Buyo

Vytauto Parke
HULMSVILLE 

Galloway Rd.

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

Gera Orkestrą Grieš Šokiams
, • I I I

Muzikalę ir Sporto Programa: Brooklyn©, Newark© 
ir Wilkes Barrio Chorai yra Užkviesti Dalyvauti 

Programos Išpildyme
ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS

MODamusi)
Dovanojo JOHN RUKENAS, 216 ę/ 

. Girard Ave., Philadelphia, Pa., tai 
bus antra Dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, 
MODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. DUBROW & SONS, 
INC., 420 SO. ST., PHILA., PA. bus 

trečia dovana
.? ‘ -....u r

Rengėjai prašo visų, kurie tik turite šio pikniko tikietų, platinti juos kuo- 
greičiausiai ir tuo jaus atsiskaitliuoti už tikietus gautais pinigais. Kuo dau
giau išanksto išleisime tikietų, tuo sėkmingesnis bus mūsų parengimas.

-- ■ -^--X

- - ---
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Amerikiečio B. Krasausko Laiškas iš SSRS Mirė

darbininkų
Kon
Hali
New

SOVIETU ŽUVIS

me

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

tai įsi

J. J. Butkus

ĮSIGYKITE remington typewriters
VIETOS ŽINIOS

TYPEWRITERS

rodosi nepatemijau,

praves

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

dar k ar-

mums

irgi, 
tam

TEISIA 4 DARBININKUS 
Už DEMONSTRACIJĄ 
PRIEŠ HITLERĮ

iškabų
“life

PASIŲSKITE DELEGATUS Į 
UNIJŲ GYNIMO 
KONFERENCIJĄ

sau 
žoles

jos* minekite

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

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.”

427 Lorimer St., Broėklyn, N. Y,

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

nes vienas kitą vejasi. Taigi 
tuo laiku, kuomet kapitalis
tines šalys degraduoja pa
skendusios į ekonominį kri- 
zį, Sovietų Sąjungos ūkis 
auga ir tobulėja neapsako
mu greitumu. Ir fašistinis 
dantų griežimas prieš Sovie
tų Sąjungą nesulaikys socia
listinio ūkio plėtojimąsi. Ka
pitalistinis ūkis pergyvena 
p a s k u tines priešmirtines 
konvulsijas, ir jo neišgelbės

BROOKLYN.— Teisme ant 
Smith ir Schermerhorn gatvių, 
šiandie yra teisiami keturi dar
bininkai, kad dalyvavo demonst
racijoj prieš Vokietijos Hitlerio 
atvykusį agentą H. Weid,emąną. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas ragina draugus skait
lingai susirinkti apie 10 vai. ir 
protestuojant reikalaut, kad jie 
būtų paliUosuoti.

Apsaugos jokios nė 
persergėj 
Taipgi'

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

ATSIDARYSIĄS BROOKLYN 
—QUEENS POŽEMINIS 
GELŽKELIS

Red. Pastaba:—Laukiame 
nuo d. Krasausko daugiau 
žinelių iš Leningrado. Jis, 
kaipo buvęs amerikietis, tu
rėtų už pareigą dažniau ra
šinėti.

Brooklyno, New Yorko ir 
apiblir.kės lietuvių or^vnizaci-

jo kraštai 
medžiais 
apaugęs, 

stebėtinai

Pavasario ir Vasaros Dideli Karščiai;
Valstijų Parkai ir Jy Prižiūrė jimas

nusileido 
pečių, ir 
saulutei

BROOKLYN. —Pranešama, 
kad( rugpjūčio 26 d. atsidarys 
naujas požeminis 4 gelžkelis, 
kurio traukiniai vaikščios tarp 
Jackson Heights, Long Island 
City, Greenpoint ir Williams
burg.

pastebėjome, kad parko pri
žiūrėtojas aštriai bara vieną 
žmogų už tai, kad tas žmo
gus išdrįso, paėjęs atšaliai nuo 
žmonių į pašalį, kur jau nie
kas nevaikščioja, ir 
“bathing siutą” nuo 
bandė pečius duoti 
pakutenti.. ,

Vėliaus teko pastebėti, kad 
šiame parke tokios rūšies sar
gų, tai yra;. “doros sargų” ra
dosi bent keletas, kurie jieš- 
kofe jieškojo, kad kur pate
ntly t ką nors tokio jiems ne-1 
tinkamo ir užsipulti ant nekal-1 
to žmogąuš.1 Bet kad kiek; 
apmarinti ‘'tą vietą tai jų nejri 
ra. p visur matėsi baisi nešr: 
varaj jicįpievų visut’;pilna, kuį- 
rios, matomai, tenai pluoštais

394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

kur paslaptis. Ša- 
ūkio triobelės suirę, apgrihvę,; Ha šios maūdyhės randasi vi 
dirvonai 
žolėmis, taip 
apielinkėj atrodo ūkių budin- 
kėliai ir jų laukai* Na; o pa
tys ūkininkai? «

štai vienas su1 pora tuzinų 
kiaušinių, įsidėjęs į gurbelį, 
kitas su keletu pundelių svo
gūnų, trečias su biskeliu kito
kios lengvos daržovės stovi ša
lę vieškelio ir laukia, kartais iš- .ti ir tuo būdu bevaikščiojant, 
stovi visą ’ dieną, kol sustoja 
koksai pravažiuodamas žmo
gus ir pasiperka ką nors už 
dešimtuką vertės.

Ties vienu tokiu 
rium” sustojome 
.daržovės. Šitas ž: 
sigyrė 
apie pusšimtį akrų 
klausiau: kodėl gi tamsta, tu
rėdamas tiek savos žemės, ne- 
apsėji, o užleidi augti dyko
mis žolėmis? ūkininkas giliai 
atsidūsėjęs, štai ką -atsakė:

—Taigi, būtų gerai, kad tu
rėčiau kuom apdirbti! Bet

nei
apdirbti! 

vargas, neturiu nęi <pįūgpj 
akėčių, nei arklio užkinkyti už 
t|i akėčių; neigji už ką visą 
tai susipirkti, Dveji metai at
gal turėjau už paskutinius su
taupytus centus nusipirkęs jau 
ną drūtą'' arklį;' bet nelaimė— 
gyvatė įkando jam į koją. Šau
kiau gydytoją, bet šis pareika- 
lavd iš kaito, kad gyvulį’ at
gabenčiau pas jį į namus. Ka
dangi neturėjau kuom nuvežti, 
į porą dienų arklio koja suti
no, kaip rąstas. Vėl šaukiau 
kitą gydytoją. Pastarasis išl
anksto pareikalavo užmokėti 
15 dolerių. Aš jų neturėjau. 
Tai taip gyvulys ir nudvėsė, vi
sas sutinęs. Gaila 
tą giliai atsiduso šis suvar
gęs ūkininkas .

Važiuojame tolyn; vis tie 
patys matosi prasti reginiai. 
Kur-nekur žmonės patys ša
kėmis ir lopetomis krapšto 
sklypelius žemės. Tas paro
do, kad didžiuma

saulės spindulių 
šalygatvyje kankinasi 
penėję, kaip buliai miesto po- 
licijai’.tai dar apspardė šį 
žmogelį. Esą, tai “nusilakęs 
begėdis.” Ir taip bespardyda- 
mi nugabena vargšą į policijos 
stotį, ir įmeta vos gyvą ligo
nį į kamarą. Vėliaus, po gy
dytojo ištyrimo pasirodo, kad 
tas žmogus, viena, 'tai buvo 
išbadėjęs, o antra, tai smar
kiai užgautas saulės karščio: 
Ir kadangi jokia pagelba, ap
art išjuokimo ir apspardymo, 
nebuvo jam suteikta, tai žmo
gus turėjo užbaigti kankynėse 
savo dienas. Tai bjaurus elgė* 
sis iš pusės miesto ponų valdi
ninkų ir kartu policijos. Tie 
ponai priveisė pilną miestą 
smuklių, na, ir dabar mano 
sau, kad visas svietas girti tu-

i Čeba- 
tų, o jie tik spardys ir juoksis 
iš to. Bet teks apie tai .prisi- 
minti įvėliaus*; dabar ddr vis 
apie kaitras pakalbėsime.

Stebėtinos kaitros tuo laiku 
žmonės naktimis nega-

vienos tapo 
nugriautos visai, kitos per- 
budavotos, taip, kad rodosi, 
pats savaime miestas auga 
ir keičia savo išvaizdą. Tro- 
kų ir autobusų buvo visai 
mažai—kur-nekur pamatysi 
riedantį, o dabar reikia at
sargiai eiti skersai gatvę,

nių apgaudinėjimas 
kur tik žmogus nežengsi ko
ją. Ir tie dalykai galės būti 
tik tuomet pataisyti, kuomet 
darbo žmonės nušluos šią ka
pitalistinę sistemą po vadovys
te Komunistų Partijos, o 
įsteigs savo, tai yra darbo 
.žmonių tvarką; tada išnyks 
ir visi išnaudojimai, kuomet 
bus suvaldyti dykūnai, siur
bėles ponai, kurie šiandien 
jokio naudingo darbo draugi
jai nedirba, o naudojasi visu 
kuom. Tat pasilieka juo 
smarkiau mums organizuotis, 
kad panaikinti tą visą išnau
dojimą.

bininkai vieną .gražią 
pasiims į savo rankas 
tvarkyti,-—tai tik } tada 
galės būti pagirtina 
tvarka visame kame, bet ne 
kolei, godus kapitalistas, už
sėdęs ant žmonių suvargusio 
sprando, tunka mūsų prakai
tu ir apsvaigęs maudosi per
tekliuje bei šampane.
/Matomai, ir šioj maudynėj 

daug žmonių netenka gyvas
čių tik todėl, kad šalyj vieš
patauja begėdiškas išnaudoji
mas. Juk šitokiems parkams, 
jų aptaisymui ir prižiūrėjimui 
bei įrengimui žmonėms paran- 
kumų ir, pagalios, apsaugai 
žmonių gyvybes yra išleidžia
ma didelės sumos pinigų, šim
tai tūkstančių yra 
šitokiem reikalam; 
šimtai tūkstančių

ra, nei 
nėra.
gaurds” (gelbėtojų) nėra. Ta- 
čiaus, kaip pirmiau minėjau, 
keli doros sargybiniai valkio
jasi ten, kur jiems nereikia, 
ir žiūrinėja, kad negulėtų kur 
žmogus su atvira krūtine 
prieš saulę. O kad žmones, 
kurie jau skęsta, gelbėti, tai 
šitiems sargams tas nepriklau
so. Tai ir puiki čionai tvar
ka, nėr ką sakyti! Bet, žinant 
šios visos šalies valdžios tvar
ką ir. “rūpestingumą” darbo 
žmonių gyvasčių apsaugojimu, 
tai nėra ko nei stebėtis. Juk 
nepaisant, kur šiandien žmo
gus nedirstelsi, visur pamaty
si betvarkę valdžios vaire, 
kur juo tolyn, visi bjauresnė 
maišalienė pasireiškia, iki dar- 

dieną 
Viską 
šalyje 
graži

matomai, tenai pluoštais 
draikosi jau nuo 'senai; kad 
vandens nėra žmonėms atsi
gerti; išėjimo vietos nėra. Ta
tai šitiems < sargams * visai ne- 
ąpeiįia. | Ot 
nenupjautas
jieškOj, kas kur atsigulęs kai
tinasi saulute. . ’

Šis ežeras yra stebėtinai gi
lus nuo pat krantų^ ir keistai 
šaltas janfe esti visuomet van
duo; todėl' labai daug žmo
nių,'kurie įkaitę nuo saulės, 
neatsargiai b e s i m audydamiį 
praranda saVo gyvybę, daug 
jų prigeria. Nes.daŽnAi pagau
na traukti mėšlungis (krerp- 

Tik šią < vieną diėną 
dar ten bpbilkant, trys 

žmonės prigėrė. Plačiau įsi
kalbėjus su vietos gyventojais, 

ūkininkų- papasakojo, 1&4 kas vasara

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

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

apaugę laukinėmis sa eilė biznierių, kurių vieni* 
idžiumos šioj užlaiko “aiškritn parlors,” ki

ti sodos fontanus, dar treti 
garsinasi didelėmis iškabomis: 
“beer garden, 15c a bottle.” 
Tai čia ir glūdi visa paslap
tis nebuvimo žmonėms įtaisy
to vandens atsigerti.

Bejieškant mums' vis to ne
buvėlio tėnais vandens atšiger-

Klauskite 

Kainos,

Rašomos 

Mašinėlės

galima duoti plačių nurody 
mų, kaip sparčiai būdavo j a 
si šalis žengdama prie so 
cializmo, negalima dargi į ri voliotis po jų kruvinų
kasdien sekant visas ži-p 
nias apie nuveiktus darbus i 
būdavojime socializmo, su*- ■ 
imt į galvą, kad persistaj 
<nus tą visą spartų šalies buvo
ūkio augimą. Man tiktai du miegoti kambariuose. Pa- 
mptni hAffwrfrtast ežerai Prikimšo žmo

nių. Tai vis gathtos šposai. .
Iš pat pavasario, kuomet 

Žmonės būna taip ' didžiai iš
siilgę saulutės, tai kaip ant 
juoko, per kokias 5 savaites 
ąaulė visiškai nepasirodė. Tai 
paskui, kaip ir atsimokėdama, 
kad jau svilino, tai svilino žmo 
neliams suvargusias nugaras.

Vieną tų karštųjų dienų, 
kadangi buvo sekmadienis, po
ilsio diena, tad mano šeimyna 
vienoalsiai nutarėme nusiduoti 
kur nors palei ežerą, pasimir
kyti vandenyj, tuo būdu at
vėsti šiek tiek bei pailsėti, pa
kvėpuoti tyru oru, ir taip pra
leisti sekmadienio pusdienį, 
gamta besmaguriuojant.
. Na, tai susėdę į mašiną, kad 
važiuojame, tai net dulkės 
rūksta ,per Michigano kaimuš 
linkui ežero ir valstijos par
ko, kurį vadina Phoenix Park.

ka patirti, kad netiktai idė
jos draugai nepamiršo ma
nęs per pastaruosius du ine- 
tu nuo mano išvažiavimo į 
S. Sąjungą, bet pasirodo, 
kad ir atviri priešai darbi
ninkų klasės-fašistai prisi
mena mane ir skleidžia įvai
rius prasimanymus.

Draugas D. Krūtis, iš Eli
zabeth, .N. J., rašydamas 
ajpie visus , kitus dalykus, 
praneša, kad lietuviški fa
šistai skleidžia gandus, būk, 
aš Sovietų Sąjungoj, bejieš- 
kodamas lengvo gyvenimo^ 
išėjęs iŠ proto—“pasidaręs 
kreiže’*. Žinoma, tie darbi*- 
ninkai, kurie supranta fa
šistų politiką ir jų propa
gandos metodas, tai tie su
pras, kad fašistai skleidžia 
tokius prasimanymus tuo 
tikslu, kad varius propagan
dą prieš S. Sąjungą,—aišku, 
kad fašistai mano likimu 
“nesirūpintų” kitais išroka- 

Jfe nori mulkinti

skiriama 
bet tie 

paprastai 
neina ant įtaisymo ar pageri
nimo tų vietų; jie sulenda 
valdininkėliams į kišenius. Ir 
tai dai jiems to neužtenka. 
Jie, matomai, gauna kyšius iš 
šio paežerio biznierių, ir to
dėl nėra žmonėms nei van
dens atsigerti,—kad . suvažia- 

šioj pusėj nėra. Na, ir ko-įvę žmonės eitų, ištroškę pas 
del taip nieko čia nėra? Juk.1 šiuos ; biznierius ir darytų 
tiek svietelio suvažiuoja, tai Jiems biznį, Vagystės, žmo- 
būtinai tūrėtų /būtf toki. įtai- nių apgaudinėjimas matosi, 
symaj

į . “biznie- 
pasipirkti 

mogus pa- 
kad turįs savos žemės 

Aš už-

ųingradb išvaizda: praves
ta naujos linijos tramvajų, 
pertiesta hauĮu j giltai per 
Nevą; kur stovėjo 'dar tuš
čios vietos, dabar stovi mil
žiniški namai ar zavodai"; 
ant daugybės cerkvių dar 
riogsojo paauksuoti kryžiai, 
dabar jau jų vietoje stovi 
nauji namai

yra mažažemių, netpri įran- daugybe 
kių, kuom apdirbti savo ūke- • gyvybės 
liūs. Tai Visa šeimyna su spa^- Į 
tais bei šakėmis, lopetomis 
stengiasi nors mažyčius skly- 
pukus apsodinti daržovėmis. 
Tai šitaip atrodo šiame aps
krityje mažųjų ūkininkų gy
venimas ir jų vargai, (

štai ir ežeras. Svietelio, 
svietelio! Prisigrūdę, kaip kad, 
atmenu, kitados Lietuvoje prie 
EIvito ežero per kunigų iš
galvotus atlaidus šv. Onos. 
Mašinoms kur sustoti vietos 
labai' mažai, tad visaip susi
grūdę, matėme ir tokių atsiti
kimų, kad du smarkuoliai už 
vietą, kur pasistatyti savo au
tomobilius, apsikūlė 1 gerokai 
vienas kitam žandus. Na, mes 

šiaip taip užsirioglinę ki- 
“lamazynui” ant bumpe- 
sustojome. Užsidangstę 

šiek tiek mašinos langus, pei> 
sirengėmė į maudomuosius 
kostiumus, ir be ceremonijų 
pūkšt į vandenį. Kiek pasi- 
mirkinę ir atvėsę, pradėjome 
apsižvalgyti aplinkui po šį 
Michigano valstijos vadinamą 
parką. Patsai ežeras yra ne- 
perdidelis, aplinkui 
augštoki; didokais 
veik visas aplinkui 
Vienoj jo pusėj 
augšti krantai, ir iš šitos pu
sės priėjimas prie vandens ne
galimas. Tačiaus čionai yra 
vanduo įtaisytas žmonėm at
sigerti, keletas stalų, išėjimui 
vietos ir tt. Bet kadangi čio
nai maudynių nėra, tai ir-žmo- 
nių nėra. Visi žmonės susi
grūdę antroj pusėj, kur, mat, 
prieinamesnį krantai, kur, taip 
sakant, jei nebijai sprandą 
nusisukti, tai galima šiaip 
taip per griovius prilipti prie 
vandens. Tačiaus, kaip* ant 
juoko, šioj pusėj ežero jokių 
žmogui parankumų nėra, nei 
vandens atsigerti, nei jokio 
stalo, nei kitko, kas reikia, 
vienu žodžiu, jokios tvarkos

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu

. 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.

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

LENINGRADAS, SSRS-

Susirašinejant su drau

vimais, 
darbininkus, duodami su
prasti, kad, žiūrėkite, Kra
sauskas visą laiką stovėjo 
už S. Sąjungą, o kuomet 
nuvažiavo darbininkų tėvy
nėn, tai susitiko su tokio* 
mis gyvenimo sąlygomis, 
kad ir iš proto turėjo išsi
kraustyti. Sovietų Sąjun* 
goj nėra tų sąlygų gyveni
mo, delei kūrių žmonės ga
lėtų' išeidinėti iš proto, bei 
kurios vestų prie saužu- 
dysęių: Čia gy vęniip^kaį^ 
ekonominis, taip ir kuffin- 
ųis, virte-verda—kiekvienas 
Julies pilietis turi užsiėmL 
ihą ir pragyvenimą; tiktąi 
kapitalistinėse šalyse, ypa
tingai pastaraisiais keliais 
metais, egzistuoja sąlygos, 
vedančios darbininkus prie 
šaužudysčių ir beprotysčių 
ir tūkstančiai klasiniai ne
sąmoningų darbininkų, vie
toje kovos prieš kapitalis
tus-, išsižudė, nenorėdami 
laipsniškai mirti badu, o 
saužudystę papildo žmogus 
tiktai netekęs protinės lyg*

kad liepos' T5 
d., šeštadienį tuoj po pietų

♦ - t * •« . ■.»
bus ^la# konferencija, idant 
apginti unijas 
pragyvenimą abelhai.
ferencija -įvyks Webster
11 th St. prie 3rd Ave., 
Yorke. Pasiųskite delegatus

DETROIT, MICH.

Jau su pradžia birželio 
nėšio šiuosmet pasireiškė 
bėtini karščiai, kur nuo 8-tos 
dienos birželio iki 30-tai die
nai apie Detroitą ir abelnai vi
soj Michigano valstijoj svili
no didelės kaitros. Saulė spir- 
ginte spirgino. Vietomis kar
štis, o ypatingai Detroite, siekė 
apie 110-120 laipsnių. Dau
gelis žmonelių iš tokio nepa
prasto karščio susirgo. Taipgi 
daug silpnesnių, arba geriau 
sakant, išbadėjusių mūsų bro
lių darbininkų, visiškai del to 
persiskyrė su šiuom pasauliu. 
Krito jie nuo karštos saulės 
spindulių išalkę, vos pusgy
viai būdami, bejieškam palei 
dirbtuves darbų, arba\kiti bu
vo atrasti užbaigę nelaimin
gas savo dienas šalia vieškelių, 
kas rodo, kad tie nelaimingi 
bandė pėsti eiti kur į ūkius 
jieškoti darbų.“ Vienu žodžiu, 
daugybės abelnai žmonių bu
vo parblokšti be galo kaitrios 
saulės. Miesto šaligatviuose 
panašių atsitikimų dažnai bu- 
vo. ipątj[ti. Bet keisčiausia, 
kifOTūėi^žvafgęs ir išbadėjęs

Pakeliuj bevažiuojant nuo De
troito linkui šios vietos, matė
si kur-nekur ūkininkai: sėja, 
aria, akėja laukus bei sodina 
daržus. Abelnai matėsi tai 
pati darbymetė ūkininkams— 
pavasarinės sėjos laikas, nors 
jau baisiai vėlus. Bet kadan
gi anksčiaus pavasaryj šioj ap
ygardoj, kaip jau minėjau, 
saulės per 5 savaites nebuvo 
matyti ir lietus merkdavo die
na iš dienos, tai veik iki šiam 
laikui visur buvo šlapia, balos,, 
ypač ūkių laukuose; ūkininkai 
pirmiau visiškąi negalėjo į 
juos įeiti ir bent ką pasėti, 
pasodinti. Ir ot, kuomet da
bar saulutė pasirodė ir bėjgai- 
lestingai džiovina ūkių žemes, 
tad ūkininkai sukruto nors 
mąžutėlius sklypelius žemės 
apdirbti, apsėti, apsodinti.

Gaila žmogui, žiūrint į šiuos 
ūkininkus, kaip jie kankinasi 
su' vos-ne-vos kojas pavelkan
čiu kerėpla, pusiau padvėsusiu 
kuinu. Patsai plūgas, matyti, 
daugumoj dar “istorinis” be 
galo sunkus ir gremėzdiškai 
padirbtas, kurį vos-he-yos, į 
šalis puldinėdamąin^fes įasi- 

bedarbis likdavo auka karštos'šiaušes gyvulėlis pavelka* Ki- 
Parblokštas ' tur štai ūkininkas, kurio visos

Jei esate “Laisves
Skaitytojas

•Juozas Arleckis, 42 metųj
24 Little St., mirė liepos -10 «n
d. Cumberland ,Hospital5j^ 
Bus palaidotas liepos 13 d., 
šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

KrautuvStns proga Įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Pčnkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75 ‘ •
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave.
Taipgi pas jj galima gadti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios ril 

šies kenuotos' žuvys.

nei Mussoliniai, nei Hitle- 
riai, nepaisant, kiek sude
gins marksistinių knygų ar 
išžudys revoliucinių darbi
ninkų. Viską, ką jie gali 
atsiekti, tai padaryti kruvL 
nesnį istorijos lapą bemirš
tančio kapitalizmo!

B. Krasauskas.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—-Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



LORIMER RESTAURANT
Susi

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių(159-164)

the

REIKALAVIMAI

New Yorke

IŠRANDAVOJIMAI

,(162-164)

PAJIEŠKOJIMA1

iraraAxxxxi

PARDAVIMAI

INC
Telephone, Evergreen 6-5310gatve UZ

Graborius (Undertaker)

kont

231 Bedford Avenue

Evergreen 7-1643Evergreen 7-8738

DR. HERMAN MENDLOWITZ

r.sSi*’

NOTARV 
PUBLIC

i Policija Stabdo Baltuosius 
Vaikščiojant su Negrais

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

krautuvė, 
ir kitokių

Šeštadienio Demonstracija 
Delei Sovietų Apgynimo

MALIAVOTOJŲ 
LAIMĖJIMAS

kt. džiaugiasi, kad 
Įima bus brangiau 
nusenusią duoną.

Maisto Produktai 
Pabrangę 10%

vem, 
kiem

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

Čeveryky Darbininkų Susi 
rinkimas prieš Roosevelto 
Vergijos Politiką

LDSA 1-mos Kp. Susi
rinkimas

TEL. STAGG 
2-5043

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd St.

kitokiu daiktu 
Tik ■ ’ 
same 
viena 
vesti 
Yra 
vietos, 
lyn, N.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

St., Brook
Ave. Tel

Lietuviai, čeverykų ir odos 
darbininkai, dalyvaukite šiame 
susirinkime. <

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

! Goodman and George šapojė

Amalgameitų Vadai Ne 
paiso Eilinių Narių 

Reikalavimų

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Pries Republic Teatrą

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

PRIVERTĖ KRAUTUVĘ PRI 
I IMT MAISTO ČEKIUS

HARLEM
Food krautuvė buvo atsisakius 

! priimt miesto biurų duotus be
darbiams pašaipus čekius. 300 
negrų ir baltųjų privertė krau 

, tuvę duot už Čekius maisto, 
į Policija norėjo kelis areštuoti; 
i bet demonstrantai neleido.

DNYDO Sąryšio
Konferencija

. Par- 
sunkiai 

Kaina gana prieidama. 161

DR. ZINS 
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

KANKINTOJAI IŠTEISINTI.
Nassau pavieto detektyvai 

kankinimais išvarė iš proto 
kalinj J. Ant. d’Apolito, norė
dami priversti jį liūdyti apie 
jo sėbrus. Bet augštesni vai
dininkai išteisino kankintojus, 
kad jie būk “nenaudoję žiau
rumų.”

AUTOMOBILIŲ Ir REVOL
VERIŲ AUKOS

Nuo naujų metų iki dabar 
Didžiajame New Yorke žuvo 
249 žmonės 'nuok 'šaudomųjų 

automobilių.

Grieš prof. R'etikcvičiaus 
Orkestrą įvairius kavaikus šo
kiams. Įžanga 40 centų ypa-

PARSIDUODA Saldainių 
laikoma rūkomų dalykų 

kasdien naudojamų reikmenų, yra $ 
gyvenimui kambariui 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)

way, Btooklyne
'WT- •' - ------------------------

Liepos 23-čją dieną bus di
dysis LDS III Apskričio pa
rengimas,-kuris įvyksta nepa
prastai gražioje vietoje, t.y., 
J. Vaičionio farmoje, Meadow 
Grove, Cranford, N. J. čia 
bus proga iš apielinkės suva
žiavusiems žmonėms pasima
tyti su senesniais savo pažįs
tamais; galės praleisti laiką 
HųniM, tyrame Ore, kur nėra 
jdkio bildesio ir gazoliho dū-

issuetl 
and wine 
the Alcoholic Be- 
431 Irving Ave. 
State.

LICENSES
BEER—WINE

-----m------ ,u, Trr?—”-.......—

PARSIDUODA saliūno rakandai, 20 
pėdų fronto ir back bar. Kaina la

bai prieinama, kreipkitės: Riv-View 
Bar and Grill, 44 Grand 
lyn, N. Y., arti Kent 
Evergreen 7-0289.

Didžiajame New Yorke per 
paskutinius 3 mėnesius mais
to produktai pabrango 10 pro
centų abelnai, pagal “Daily 
News” apskaitliavimą. Ištik- 
ro gi valgiai pabranginti dau
giau kaip 10%.

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

genbergo pareiškimą ekonomi
nėje “pasaulio” konferencijo
je Londone, kur jis faktinai 
kurstė į karą prieš Sovietus. 
Demonstracijoj bus protestuo
jama ir prieš pabėgėlius ca- 
ristus, kuriuos įvairios šalys 
organizuoja panaudot prieš 
Sovietus.

Demonstracija prasidės 8 
vai. vakare ant 7th St. ir Avė. 
A ir trauks East Side

PARSIDUODA bar ir Grill. Par 
duosiu visą arba priimsiu partne

rį, nes vienam i 
na 
na prieinamas. Turiu 
partnerį arba pirkiką 
131 Harrison Ave., arti

NEW YORK.—čeverykų ir 
Odos Darbininkų Industrinė 
Unija šaukia visus tos pramo
nės darbininkus, kaip organi
zuotus, taip ir neorganizuotus, 
susirinkt šiandien 8-tą vai. va
kare, Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place. Čia 
bus svarstoma, kaip šiaučiams 
atsilaikyt^prieš Roosevelto val
džios daromas atakas ant jų ir 
unijos. Rooseveltas su fabri
kantais nustato, kad 21 metų 
amžiaus darbininkams toj pra
monėj būtų mokama “minimum” 
$15 į savaitę, o jaunesniems

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

MATHEW F- SALLAS 
( B 1 E L A U S K A S) 
G R A BORtUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA .. SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ* VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

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

P A S I R A N D AVOJA fomišiuotas 
kambarys, vienam vyrui, privati

nėj stųboj.i prie vienos, šeimynos, vi
si modeminiai -įtaisymai kambaryj. 
Duodame ir valgį. Arti prie geros 
transoortacijos., Vieta tyki tinkama 
poilsiui . Mrs. Malin, 6412 55th Av„ 
Maspeth, L. L, N. Y.

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 
darbininkų konferencijos, į 
kurias reikia išrinkti delega-

PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 
namas, visi modemiški įtaisymaį, 

vienam karui garačius, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X100, namas sta
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
arti prie mokyklų, ir prie geros 
transoortacijos. Kaina žema; kreip
kitės greitai:

ANDRIUS RABIKAUSKAS, 
6075 60th Avė., Maspeth, L. L, N. Y.

(162-167)

Betts
Piknikas prasidės 12 vai. dieną, muzika pradės griešt 

nuo 2-ros vai. po pietų. Grieš prof. Retikevičiaus 
Orkestrą.

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ YPATAI
Širdingai kviečiame dalyvauti Brooklyn© ir apielin

kės lietuvių visuomenę šiame pasilinksminime.

PARSIDUODA Candy Store (sal
dainių krautuvė) yra visi reikalin

gi įtaisymai su “fountain” ir kitais 
parankumais. Tas biznis čia eg
zistuoja jau per daugelį metų 
duodu todėl, kad atsibodęs 
dirbti
Roebling St., į Brooklyn, N.. Y\' Jei 
kas turėtų noro stoti į partnerius, 
priimčiau ant ganą lengvų -išlygų.

(162-1167)

RIEBIOS ISTORIJOS—BE
PROTYSTĖS ŽENKLAS?

New Yorke yra tardomas 
sukčišką bankrutą bankierius 
J. W. Harrimanas. Jo advo
katai įrodinėja, kad jis esąs 
nepilnaprotis. Kodėl ? Todėl, 
kad jis pasakodavęs begėdiš
kai riebias lytiškas istorijas. 
Brangiai pasamdyti daktarai 
užtvirtina tokią pasaką. Nori 
Harrimaną išsukti nuo kalėji
mo, .paverčiant jį bepročiu. 
Paskui gi iš'beprotnamio ga
lima išimti. Nesunku juk už 
pinigus greit jį vėl padaryti 
protiškai sveiku ir paliudsuoti 
iš varjotų namo.

■NEW YORK. — Sovietų 
Sąjungos Draugai ir keliolika 
kitų darbininkiškų organizaci
jų išvien rengia liepos 15 d. 
demonstraciją delei Sovietų 
Sąjungos apgynimo. Tuom

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 
Grajyam 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

JONAS
512 Marion St.,

Lietuviai Melsteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

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

NOTICE is hereby Riven that License No.
N.Y.A-1768 has been issued to the un- 

I dersiRiied to sell beer and wine at retail, 
I under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
■ Control Law, at 1055 Flatbush Ave., Kings 
I County. New York State.

WELLWORTH GROCERIES. INC.
1055 Flatbush Ave.,

Brooklyn, N. Y.

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žyiniai hupigintos ant visko.

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

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias iryx|ironiikas vyrų ir 

moterų ligas"Skraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

NEW YORK.—Streikavo Ac- 
kermano šapos Amalgameitai 
siuvėjai; nesutiko su žadamu 10 
procentų algos priedu; reikalavo 
daugiau. Unijos vadai paliepė 
kirpėjams grįžti ir dirbti; o ki
tiems sako, jei norite galite sau 
streikuoti. Taip ir sulaužė 
streiką.

J. Friedmano siuvykloj dar
bininkus vadai taip pat priver
tė grįžti Idarban, nors darbinin
kai norėjo tęsti kovą už tikrą, 
apčiuopiamą algos pakėlimą.

Kada J. Schlossberg, Brons- 
ville Labor Lyceum kalbėdamas, 
piešė “gerumus,” kokių darbi
ninkai gali laukti iš Roosevelto 
“darbų atgaivinimo politikos,” 
darbininkai jį užrėkė; jie smer
kė Roosevelto naujos vergijos 
programą ir statė savo reikalą-1 
vimus.

Amalgameitų Unijos prezi 
dentas yra valdiškas narys Roo 
seveltinės “atgaivinimo” (ver
gijos) tarybos.

HARLEM. — Policijos leite
nantas O’Neal pirmadienį pasa
kė T.D. Apsigynimo komitetui, 
kad bus vykdoma patvarkymas 
“stabdyti ir klausinėti” negrus 
ir baltuosius, kurie sykiu vaikš
čios gatvėse. Bet “stabdyti ir 
klausinėti” paprastai reiškia 
areštuoti. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas organizuo
ja protesto mitingus prieš tą 
policijos patvarkymą.

, Liet. Am. Piliečių. Kliubas 
rčngia pikniką, 23 d. liepos, 
klasči.'us Parke, Betts ir Mas- 
l -th Avė., Maspeth. L. L, N.

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšis 
šaukia pusmetinę saVo Jkonfe- 
renciją ateinantį sekmadienį, 
liepos 16 d., “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St. Prasidės 
9:30 vai. iš ryto.

Draugai, kurie esate išrinkti 
delegatais, malonėkite laiku pri
būti. Kurios organizacijos bei 
kuopos nesuspėjo išrinkti dele
gatų, tai .jąsias turi konferenci
joj atstovauti jų valdybos.

Sąryšio Sekretorius.
(163-165)

NEW YORK. — Pakeliant 
kainą daugiau cento ant duo
nos kepaliuko, pagal Roosevel
to. programą, pagilozketuriais 
doleriais Šerai didžiųjų kepy
klų kompanijų, kaip kad 
Ward, General ir Continental. 
Senos duonos pardavinėtojas 

j. B ir 
dabar ga- 
imti ir

Turint norą, bus galima 
smagiai pasišokti, nes per iš
tisą dieną grieš gera orkestrą, 
čia tandasi labai paranki sve
tainė šokiams, tad ypatingai 
jaunimui yra geriausia vieta 
praleisti laiką tą dieną. Be 
to, bus įvairi programa: spor
tas, dainos ir kiti dalykai. 
Taipgi tuom pačiu sykiu skait
lingas publikos atsilankymas 
nuteiks šiai organizacijai mo
ralę paramą ir duos progą pa
rodyti šiai organizacijaj savo 
populiariškumą.

Todėl visi, Įjaip vienas, sten- 
gkimės ir savo pažįstamus 
kalbinkime tą dieną dalyvauti 
Šiame išvažiavime. Daugelis 
dtaugų-draugių iš aplinkinių 
miestų žada skaitlingai daly
vauti; vieni su busais, kiti 
traukiniais. O kurie turi au
tomobilius, žinoma, jie tuščio- 
piią neatvažiuos; jie žinos, 
kaip daug ypatų į savo karą 
galima sutalpinti. Apart ki
tų dalykų, šiame piknike bus 
įvairių užkandžių ir gėrimų; 
alkte ^nereikės* kentėti. Įžan
ga visai žema, tik 25 centai.

Apskr. Valdybos Narys.

sunku ^apsidirbti. Kai- 
arba partnerio įnešimas bus ga- 

greit gauti 
viso biznio. 
Lorimer St.

(159-164)

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

NOTICE is hereby Riven that License No.
N. Y. A-710 han been issued 

undersiRned to sell lx*!- and wine, 
tail, under Section 75 of the Alcoholic Be- 
verake Control Law, at 554 Flatbush Ave., 
Kings County, New Yohk State

EISENBERG DELICATESSEN, INC. 
11 Midwood Street,

Brooklyn, N Y.

27-TAS

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

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

Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

m.Mjj__Li'gųį'f.Tii 1 '■ »'i j■'in-'j.u i .1 r

NOTICE is hereby Riven that License No.
N.Y.B-475G has been issued to the 

undersigned to sell beer 
tail, under Section 76 of 
verage Control Law, at 
Kings County, New York 

GEORGE KNAPP, 
3G6 Cornelia St., 

Brooklyn, N

PARSIDUODA saldainių krautuvė, ' 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu- l 

rime staką iš saldainių, rūkomų ir ; 
kasdien reikalingų, 

viena tos rūšies krautuvė vi- 
bloke. Parduodu todėl, kad 

, moteriškė negaliu tinkamai 
to biznio. Kaina gana žema, 

gyvenimui kambariai ant 
145 Tęn Eyck St., >Brook-

mmMi

REIKALINGA
REIKALINGAS teisingas vyras kai

po partneris į Furniture biznį. Pa
tyrimas nereikalingas. Aš esu šia
me biznyje 14 metų tad turiu paty
rimų. Kas norėtų įstoti, galima su 
maža dalele .pinigų užimti vietą. 
Darbas lengvas ir geras uždarbis 
norinčiam turėti gerą gyvenimą. At
sišaukite greitai: P. SMITH, 550 
North 7th St., Newark, N. J.

(163-1,64)

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.

JONAS STOKES j
FOTOGRAFAS I 

šiuomi pranešu savo kostume--; 
riams, kad perkėliau savo studiją, 

naujon vietoftž 
po nu me r i u* 
512 Marion Stf 

k kampas Broad- 
h. way, Chauncey-; 

Street stotis;
U Brooklyn, N. Y.*; 
■ Naujoj vietoj j 
w s t u d i ja daug I 
r geriau įrengta,; 

todėl paveikslai I 
padaromi kuo-; 
puikiausi.

STOKES 
kampas Broadway I

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

PAJIEŠKAU partnerio į saldainių 
krautuvės biznį. Keli metai kaip 

užlaikome biznį ir duodame patenki
nančius rezultatus. Vienai moteriš
ke persunku apsidirbti. Yra dideli 
šeši kambariai ir duodama užkan
džių, ant vietos maudynės. Persi
rengimui vietos patogios, priimame 
svečius, persirengimui suteikiame 
kambarus. Tuojau kreipkitės: 2921 
W. 3rd St., Coney Island, N. Y.

(162-164)

BROOKLYN. — Pas
Faktorių Franką 14 maliavotojų IŠKOVOTA DAUGIAU AL- 
per vienos savaitės streiką lai- GOS KAILIŲ DAŽYTOJAM 
mėjo daugiau algos ir pHvertė NEW YORK. — Industrinė 
bosą pripažint pažangią Altera- Kailiasiuvių Unija iškovojo po

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
' Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

' į Brooklyn, N. Y.

Kliubas turi pasibudavojęs 
svetainę, kuri ant lengvų išly
gų išrandavojama organizaci
jų mitingams ir pramogoms. 
Palaikymui to namo, kliubas 
rengia šį pikniką. Todėl kvie
čiame lietuvius skaitlingai d a- 
lyvauti piknike ir paremti šią Morris Malek ant Avė 
įstaigą

Sergančių Vyry -ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien ateiki

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

Odos NušaŠėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas .Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų 4 it Mčšlažar- 
nės Ligos, .Nervų 

įdegimas bei Reumatiškl Nesveiku
mai. '

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

X-Spinduliai, Kraujo ištylimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmiękštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

■%<#.' .4. <■'< >■ • lriW ■ H




