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Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasauli!

Liepos 17-tos dienos “Laisvė- 
Ef* tilpo Komunistų Partijos 

nepaprastos konferencijos pri
imtas atviras laiškas į visus 
partijos narius. Aštri, bet la
bai sveika veikimo savikritika, j 
Nebijokite, draugai, kad mūsų Į 
priešai džiaugsis ir 1 
Kompartiją diskredituoti, saky
dami, “žiūrėkite, jie patys pri
sipažįsta, kad jiems prastai se
kasi.” Bolševikai neslėpė ir ne
slepia nuo darbininkų savo silp
numų ir klaidų. Mes iškeliame 
jas aikštėn ir bandome jų iš
vengti ateityje.
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baidys i Lakūnas Wiley Post 
Jau Pasiekė Irkutską

“Atviras Laiškas” nėra tik 
šiaip eilinis partijos dokumen
tas. Neužtenka jį kartą per
skaityti ir padėti “amžinam at
ilsiui.” šis laiškas turi virsti 
mūsų visų veikimo kelrodžiu. Jo 
prasmę mes ne tik turime su
prasti, bet pravesti gyveniman. 
Savo energiją, savo spėkas, sa
vo revoliucinę ištvermę turime 
pasukti į sunkiųjų pramonių 
lietuvius darbininkus. Perma- 
žai mūsų eilėse angliakasių, per- 
mažai plieno darbininkų, per- 
mažai audėjų, permažai metalo 
proletarų, štai kur mūsų pro
blema. štai kur turi būt nuo 
dabar lietuvių komunistų ir sim- 
patikų atyda nukreipta!

IRKUTSK, Sibiras. — 
Liepos 18 d. ryte čionai pri- 

Įbuvo amerikonas < lakūnas 
Post, kuris skrenda aplin
kui pasaulį. Jis sako, kad 
turėjo labai sunkią ir pavo
jingą kelionę iš Novosibirs
ko. Nėra žinios, kada galės 
apleisti Irkutską ir skristi į 
Chabarovską, nes labai di
delės miglos.

Masinės organizacijos ir ko-l 
munistinė spauda turi būt mū
sų kita, lygiai svarbi veikimo 
dirva. Mes negalime pasiten
kinti dabartiniu “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų tiražu. Tu
rime jį smarkiai padidinti. Tu
rime išmokt įdėti į rankas mū
sų dienraščius naujiems tūks
tančiams lietuvių proletarų.

Masines organizacijas priva
lome kiečiau surišti su darbi
ninkų ir bedarbių kovomis. Mū
sų organizacijos neprivalo sto
vėti ant vietos. Jos 
šuoti pirmyn.’ .

turi mar-

renegato 
organas

Japoną Armija Vėl 
Maršuoja Chinijoje

PEIPING. — Gautas pra
nešimas, kad Manchukuo ir 
japonų armija traukia į 
Chahar provinciją užgrobti 
miestą Dolon Nor. Siunčia
ma 20,000 kareivių.

TOKYO. — Japonijos im
perialistinė valdžia provo
katoriškai skelbia, būk So
vietai suteikiu amunicijos ir 
kareivių chinų generolui 
Feng, kuris veda karą prieš 
japonus.

Bijo Darbininkų Streiko, 
tai Bosai Pakėlė Algas

' Pateko į rankas 
Lovestono .grupės 
“Workers Age” iš liepos 1 d. 
Tai tikras sutrų puodas. Dar 
niekas taip niekšiškai nėra nie
kinęs Vokietijos Komunistų 
Partiją ir begėdiškai padėjęs 
fašistams, kaip šitas “Workers! 
Age. 
sako
Partija... privedė prie fašizmo( pakėlimas labai menkutis, 
pergalės!” Lygiai taip rašo į ______________
mūsiškis Grigaitis. Taip pat v . į,
seilėja Prūseika. Jie seka pas- ValOZiOS raSlgyriHiaS 
kui Lovestoną.

International Paper kom
panija ^praneša, kad ji pa
keisianti algas savo darbi
ninkams. Prie dabartinės 
algų sumos pridėsianti du 

į milionu dolerių per metus. 
Vienoj vietoj tūlas A.P. j Kadangi tas paliečia simtus 
•‘Vokietijos Komunistų I tūkstančių darbininkų, tai

apie Darby Atsiradimą
Kitoj vietoj kitas Lovestono 

leitenantas burnoja: “Vokietijos 
Komunistų Partija skęsta gilyn bo sekretorė panelė Perkins 
į politinį bankrūtą ir organiza- Į raportuoja, kad per birže- 
cinę disintegraciją.” Tiktai,' |į0 menesį apie pusė miliono 

°P0Z1C1]a (re’| <500,000) darbininkų gavo
Lovestono organas nė žodžio darbus. Ant tiek, girdi, su-

WASHINGTON. — Dar-

VISAS SVIETAS
SU MANIM'.

L Prujeika
/

Plieno ir Metalo Darbininkai Stato 
Savo Reikalavimus Bosam ir Valdžiai

nesuranda prieš Vokietijos so
cialdemokratijas } pardavikiškus 
vadus. Nė žodžiu neprasitaria 
prieš Antrąjį Internacionalą, bet 
keliais atvejais bjauroja Komu
nistų Internacionalą.

mažėjo bedarbė.- Bet jinai 
nepasako, kaip ilgai tie dar
bininkai turės tuos darbus. 
Daugelis dirbtuvių turi už
sakymus tik ant savaitės ar
ba dviejų. • • i

Brooklyno fašistų “Vienybės”' 
redaktorius Tysliava gali di
džiuotis ilgu liežuviu ir besar- 
matiški^ nesiskaitymu nei su 
faktais, nei su teisybe. Tai be
ne bus tipiškiąusįas Tašistpa- 
laikis lietuvių tflrpe. Savo la-

IŠVYTI Iš VOKIETIJOS 
NUSIŽUDĖ

/ PARYŽIUS. — Dr, Frey- 
muth ir jo patų abu- žydų 

pe liepos 14 d. jis užsimerkęs jlkilmės, nusižudė. Jie buvo 
Komunistai n švyti iš Vokietijos. Palik- 

^.~s?iename miest1e’Jtam rašte sako, kad jie pri- 
ėjo prie išvados,** jog jie per- 
seni kovoti prieš fašistus.

meluoja šitaip: “

sakydami, kad aname mieste 
reikia padėti streikuojantiems, 
o tuo kart tame pačiame mieste,j 
kur neva eina streikas, renka
mos aukos ano, pirmojo miesto’ 
streikuojantiems darbininkams. 
Tuo tarpu nei viename, nei kiJ 
tame mieste jokio streiko nė-\ 
ra.”

Bet kur įrodymai, faktai? Nė
ra, ponas Tysliava nepaduoda 
jokio. Bile laikraštininkas, nei 
atkaklus politinis priešas, bei 
turintis nors truputį sąžinės in

PITTSBURGH, Pa.—Plie- džios ir bosų lėšom visiems 
no ir Metalo Darbininkų In
dustrinė Unija išleido lape
lį, kuriame telpa reikalavi
mai, kurie bus priduoti plie
no pramonės bosams ir val
džiai. Unija reikalauja, kad 
būtų nustatyta minimum al
ga $20 ir kad būtų įvesta 
visoj pramonėj šešių valan
dų diena ir penkių dienų sa
vaitė.

Tuo tarpu plieno karalių 
ir valdžios agentų sudaryta
me kodekse minimum alga 
tokia: $10 pietinėse valstijo
se ir nuo $15 iki $16 kitose 
Amerikos dalyse. Taip pat 
bosai siūlo 40 valandų sa- 

I vaitę.
Revoliucinė unija stato 

dar kitus svarbius reikalavi
mus. Pirmas, kad būtų įve
sta socialė apdrauda val-

darbininkams, kurie negau; 
na darbo. Antras, darbinin
kams turi būt suteikta teisė 
organizuotis be jokio bosų 
ir valdžios kliudymo bei per
sekiojimo. Trečias, neturi 
būti jokios diskriminacijos 
prieš negrus ir ateivius 
darbininkus. Ketvirtas, tu
ri būti panaikinti visi sku- 
binimo metodai.

Unija šaukia darbininkus 
organizuotis ir kovoti už 
šiuos reikalavimus. Visur 
šitie unijos lapeliai yra pla
tinami ir darbininkai uoliai 
juos skaito.

Dabar puiki plieno dar
bininkams proga susiorga
nizuoti į tvirtą revoliucinę 
uniją ir kovoti prieš tą ver
giją, kurią žada ant jų už
dėti plieno karaliai ir Roo- 
sevelto valdžia.

AMERIKOS VALDŽIA NEKLIUDYSIANTI PALAI 
DOJIMUI DARIAUS IR GIRĖNO LIETUVOJE

Washington, D. C.—Nors 
Darius ir Girėnas buvo Am
erikos piliečiai, bet Roose- 
velto valdžia praneša, kad 
jinai leis juos palaidoti Lie
tuvoje, pagal Smetonos val
džios prašymą.

Fašistų Suokalbis Nužudyt Vokiečius 
Komunistus Laike Būsimo Teismo

PARYŽIUS. — Komunis
tų Partijos organas “L’Hu- 
manite” iškėlė aikštėn fak
tus, kad Hitlerio valdžia 
planuoja tiesiog pulinčiuoti 
draugus Torgler, Dimitrov 
ir kitus, kurie apgavingai 
kaltinami padegime reich-

stago rūmų. Kadangi prieš 
juos jokių, įrodymų nėra, 
tai laike teismo valdžia pla
nuoja surengti milžinišką 
fašistų demonstraciją Ber
lyne, užpulti teismą, pasi
griebti draugus ir juos nu- 
linčiuoti.

Kruvinasis Smetona Nubaudė Darbininkus, 
Kurie Protestavo Prieš Hitlerio Terorą

Jau senai eina gandai,) “Smarkiai nubaudė de-
Jęad Lietuvos valdžia .parsL j monstra^usius prieš hitleri- 
. _ . - - - ninkus.—Demonstravusieji
ir aeua visas pastangas, Kati 
prisigerinti prie Hitlerio P™ (vokiečių atstovybės 

prieš: hitjerininkus visi bu- 
vo atiduoti’ komendantui nu
bausti. Nubausta iš viso 30 
žmonių* Trys iš jų išsiųsti' 
1 metam laiko iš Kauno, ke-

duoda Vokietijos fašistams 
ir deda visas pastangas, kad

diktatūros. Kad tą^ tikslą 
atsiekus, kruvinasis Smeto
na pradėjo terorizuoti visus 
darbininkus, kurie Lietuvo
je protestuoja prieš fašistinį 
terorą Vokietijoje.lui VI Cį V VIYICLIJVJC. i

Štai ką praneša Kauno U nubari po 3 mėn. kalėjk 
klerikalų “Rytas” (liepos 1 mo, likusieji—po 2 mėn. ir

* po 1 mėn.”

DIDELI NUOSTOLIAI 
NUO AUDROS

sveiko proto, nedarys tokio niek
šiško primetimo, neparemdamas 
jokiu faktu. Bet mūsų “poetui” 
faktų nereikia. Su visokia tei
sybe jisai senai atsižegnojo. Tu-1 nai siautė labai smarkios 
ri ilgą ir purvina liežuvi ir pla- au(]ros, nuversdamos namų

f ka jUomi, nors čia galėtų iš gė-|! 
dos rausti ta baltą, pqpiera, an/ 
kurios jis rašo. Kast jam gm-l 
voj! 1 1 ’’’

CARACAS, Venezuela. — 
Liepos 17 ir 18 dienomis čio-

stogus, sugriaudamos fabti- 
i kus. Nuostolių padaryta hz 

L. ■ $5,000,000.

Iššaukė į Streiką
PATERSON, N. J.—As- 

sociated Silk Workers uni
ja iššaukė į streiką skrybė
lių kaspinų audėjus. i. Tas 
paliečia 4,500 darbininkų. Į 
Streiką jau išėję apie 1,000
•audėjų. $

LEIDŽIA SUGRĄŽINTI 
MONARCHIJOS 

ŽENKLUS

BERLYN. — Hitlerio val
džia patvarkė, kad ant visų 
viešų namų galima dėti viso
kius monarchiškus ženklus, 
kaip kad būdavo prieš revo
liuciją.

Kaltina Hitlerį už Mirtį 
Pačios, Dukters ir Žento

Soldin, Vokietija. — Čio
nai pribuvo Smetonos val
džios keturi oficieriai ir du 
orlaiviai pargabenti lakūnų 
Dariaus ir Girėno lavonus.

Vokietijos valdžios vardu 
Hitlerio agentas Goering iš
reiškė Smetonos valdžiai 
simpatiją delei žuvimo Girė
no ir Dariaus. Vokiečiai la
kūnai sako, kad Girėnas ir 
Darius stebėtinai tiesiai iš
silaikė ant kelio savo kelio
nėje. Jie nebuvo paklydę.

ar buvo ji priežastimi la
kūnų mirties?

-Mechanikas, kuris priren
gė lakūnų lėktuvą, ddr nėra 
pasirodęs Bennett Fielde, 
iš kur lakūnai pasikėlė 
skrisdami į Kauną. Jeigu 
šis mechanikas atsirastų, 
tai jis gal galėtų duoti daug
informacijų, nes be jo žinios 
būtų buvę sunku kam nors 
pašaliniam į lėktuvą dasi- 
gauti.

Visas Miesto Klinikas 
Užplūdo Liguisti 

Bedarbiai
. i ■ ■» ■ •

., PRAGA.—Čionai yra 
bėgęs iš Vokietijos garsusis 
Šeidemanas, kuris savo par- 
davystėmis padėjot fašistų 
gaujoms įsigalėti Vokietijoj. 
Laike ikaro buvo kaizerio• . > ♦
valdžios. ištikimas žmogus. 
Dabar šis Vokietijos buržu
azijos agentas (turi slapsty
tis nuo tų spėkų, kurias ji
sai išauklėjo.,

Šeidemanas sako, kad Hit
leris kaltas už mirtį jo pa
čios, jo dukters ir dukters 
vyro. , .

Rooseveltas konferuoįa 
su Karo Ministeriu

at-

Pa-

Kaunas. — Kauno Orlai- 
vininkų Gildą jau planuoja 
steigti paminklą Girėnui ir 
Dariui.

Camden^ N. J. — Ponia 
Škemonienė sako, kad Da
rius buvo ženotas su jos se
sers dukteria, 1925 metais. 
Bet buvo susipykę, ir todėl 
Darius skrido į Kauną, 
idant susitaikyti su Savo pa
čia. Bet panelė Garliaus- 
kaitė, philadelphietė, kuri, 
sakoma, mylėjosi su Da
rium, tą griežtai užginčija. 
Ji sako, kad Darius buvo 
neženotas.

NEW YORK. — Sveika- 
tos komisionierius Dr. Wyn
ne praneša, kad visos mie
sto klinikos užprūdytos ser
gančiais darbininkais. Kli
nikų štabai negali apsidirb
ti. Trūksta visokių įrankių 
aptarnavimui ligonių. Wyn
ne sako, kad tik per pirmus 
šių metų šešis mėnesius kli
nikų lankytojų skaičius pa
augo 44 nuoš.

Sovietai Davė Leii 
Matternui Sugrįžti

WASHINGTON. — 
skelbta, kad prezidentas 
Rooseveltas turėš specialį 
mitingą su karo departmen- 
to sekretorium Dern. Abu
du planuos, kąip išleisti 
šimtus milionų dolėrių prisi
rengimui prie naujo karo.

TREČIA YPATA SU DA
RIUM IR GIRĖNU

Dauguma angliškų laik
raščių praneša, kad su la
kūnais užsimušė kartu ir 
trečia ypata. Kas buvo ta 
trecia ypata? Ar ta “tre
čia ypata” turėjo ką nors 
bendro su lakūnų nelaime;

MASKVA. — Sovietų vai- 
džia davė leidimą ameriko
nui lakūnui Mattern iš Alas- 
l<os sugrįžti j Anadyrą ir vėl 
pradėt savo kelionę aplinkui 
pasaulį. O į Alaską Matter- 
ną orlaiviu nuveš Sovietų 
orlaivininkas. Ten jis gaus 
amerikonišką orlaivį ir ban
dyk užbaigti savo kelionę į 
New Yorką.
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APŽVALGA
...... /'/ '' „V”.. ..
imą”. Pagahaus. apsidairę 
i ir pamatę, kad svetainėje 
randasi “Vilnies” korespon
dentas, nutariama pašalinti 
iš ’■ konferencijos .visus sve- 

gerokai turėjo pajieškot gri- čius, su jais, žinoma, ir “V.” 
gaitinės LSS konferencijos,!korespondentą.
kurią; taip garsino “Naujie
nos” ir kuria džiaugėsi Prū- 
seika„ Pagaliaus surado. 
Dalyvavo, pasak jo, apie 20 
žmonių “šen ten apie stalus 
pasidraikę.” Prasidėjus an
trai sesijai,

Grigaitis pataria išsirinkti 
komisiją, kuri prižiūrėtų, kas 
ką turįs, kas ką norįs, taip sa
kant,; suvažiavimo sumanymų

< ir-red kalų tvarkymo komitetą. 
J komitetą išrenka Michelsoną, 
Grigaitį, Montvidą, Cibulskį, 
Levinską ir Aleksiną.

Komisija išeina ir suvažiavi
mą išsineša. Nėr kas kalbėti. 
Ką gi kalbės. Juk visą parėd- 
ką v£da kapitalistai, o socia
listai kitokios tvarkos nemano 
tfteigįiį tai reikia laukti iki su
važiavimo galvos i sugryš.

Išgelbėjo situaciją Socialistų 
Partijos atstovas iš Cook Coun
ty, poųas Burg, kuris pasako
jo, kad vargo ant žemės yra ir 
tuo fląciu sykiu perdadg visko 
yra. J^'Jis tikisi, kad» socializ
mas Hvyks. Jis nei nebandė 
painjti’bent vięną pamatinį šių

P^diem^ darbininkų kle'sos klau- 
simą«>‘kaip mažinimas darbi-

I ninkif gyvenimo lygmalos, kaip 
i ruošimasis* į naują imperialis-
II tinį Itarą, kaip kova už socialę 
B apdrHddą ir tt.
I Išsibaigė ir pono Burg ora- 
r toriją.: Nutilo. Nėra kas 

veikti. Sėdi keletą minutų, 
lairosį, bet nežino nuo ko pra
loti. &

. Vienas iš dalyvitj, matyt 
darbininkas, pasiima balsą ir

i sako£ aš kalbėsiu apie bendrą 
j! frontu.' Bendras frontas, jo 

•į ‘ %ųpr#tjmu, gerai, bet kad jį
Nųi^uoja komunistai. “Nau-
Aoę’J rašo, kad su komunis- 

j jeiti bendrai ir kovoti už 
i įgeltuosius darbininkų reikala- 

. vimus negalima, tai jis irgi tos 
į nuomonės, kad tą klausimą pa- 

likti Nuošaliai.
if*?

A Sugrįžta komisija. Gri- 
■gaitiš’ iškišą sakyti prakal- 
<Wbą Montvidą. Bet, sako ko-

f »spąęderit^u
’ j Užtęko jam ■ kalbėti 10 mi- 

l .^nutų^kad vieną poterį (regis
& iš Grand Rapidso) išvesti iš 
I kantrybės. Ji; atsistojo ir už

protestavo priėŠ-tas Grigaičio
> užko&anduotą® prakalbau, ro- 

dyti £iekoi>c|jąs. . Montvidas 
matėį tad bus gę^iąu užbaigti. 
Jis ffefreiškė* kad; Fyt^ bųvdsi

< ' labarfAudrintu sesija ir čionai 
ŠturmU dv ‘

T užbaigt.

LSS Gaivinimo
Konferencija 1

“Vinies” repųpteris per
eitą Isekmadienį Chicagoje

Pasirodo, kad nepagydys 
ilgai mer dėjusio kūno nei jo
ki vaistai, nei joki daktarai. 
Atsimenam, kaip 1924 me
tais, laike SLA seimo Wil
kes-Barre j įvyko panaši LSS 
konferencija. Buvo sakyta, 
kad ji padarys tą ir kitą, 
bet LSS miegojo per tą visą 
laikotarpį (beveik dešimts 
metų) ramučiu miegu. Ap
sivertus Chicagoje ant kito 
šono, LSS, matomai, snus- 
tels amžinai.

Vilnijoj Lietuvių Jaunimas 
Persiima Komunizmu

A S

/ ' ..
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ALDLD SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS
Amerikos Lietuvių Dar-,vienas iš šeimynos priguli 

prie ALDLD ir moka $1.50 
reguliarių duoklių, tai kiti 
šeimynos nariai gali prigu
lėti kiekvienas, mokant tik 
po 10 centų, tai yra vienas 
iš vedusių ir jų paaugę vai
kai. Knygas gauna tik tas, 
kas moka pilną duoklę. ,Kny
gas gali pasirinkti lietuvių 
ar anglų kalboje.

Bedarbių reikale nutarta, 
kad bedarbiai stodami į A. 
L.D.L.D. privalo užsimokėti 
įstojimo—rlO centų ir duok
lių po 10 centų, tai yra vi
so 20 centų. , Jeigu bedar
bis negali pamoksti įstoji
mo, tai tą gali padaryti už jį 
dirbanti kuopos draugai. Vi
sada atsiras dirbančių drau
gų tarpe, kuris sutiks pamo
kėti už bedarbį 10c. Jeigu 
senas narys yra bedarbis ar 
ligonis, tai jis moka tik 10c. 
Toki paliuosuoti nariai gau
na visas ALDLD knygas, 
kaip ir pilnai mokanti na-

bininkų Literatūros Draugi
jos visuotinas delegatų su
važiavimas praėjo. Jis bu
vo sėkmingesnis, negu gali
ma buvo laukti tokio krizio 
metu. Per dvi dienas drau
gai ir draugės svarstė mū
sų organizacijos reikalus ir 
išdirbo planus jos pakėlimui 
ir sekmingesniam darbinin
kų įtraukimūi. Dabar sto
vi prieš muš visus uždavi
niai pravesti gyveniman su
važiavimo nutarimus.

ĮVAIRUMAI
aukas
“Lais- “Aurora.”

Tai yra kreiseris Raudo- ... 
no jo Laivyno, įeinantis į 
Baltijos jūrų sąstatą. 
budavotas 1903 metais. Da
lyvavo rusų-japonų kare ,

Drg. V. Vilnietis “Prieka
lo” (No. 5) rašo straipsnį, 
polemizuodamas su tauti
ninkų laikraščiu “Vilniaus 
Rytojum” apie Vilnijos lie- 
;tuvių jaunimo komunizėji- 
mą, Tautininkų laikraštis 
nuogąstauja, nes, pasak jo, 
seniau lietuviškas jaunimas 
bijojęs komunizmo, bet da
bar, nežinodami, kaip daly-i 
kai dedasi Sovietų Sąjungoj,! ALDLD narys duoklių mo- 
jaunuoliai patiki gražiais ha, kaip ir pirmiau $1.50 į 
žodžiais ir “užsikrečia ko-: metus.
munizmo liga...”

Knygos
Už šiuos metus išleidome 

jau dvi knygas: “Bedarbė 
ir i Visuotinas Kapitalizmo 
Krizis” ir “Spalis ir Kitos 
Apysakos”. Knygos išsiun
tinėtos visoms kuopoms. 
Kuopų valdybos, atiduoda
mos knygą “Spalis”, priva
lo pasistengti iškolektuoti 
nariu duokles. /

Centro Komitetas\ atliko
gąno sėkmingai knygų leidi-; rmi. Bet paliuosuoti nariai 
mo planą. Dar labai mažai privalo atsiteisti likusią da- 
narių sumokėjo duokles už Ū duoklių ($1.40), kada jie 
1933 metus, gi mes turėjo- pradės dirbti. Draugija pa- 
me išleisti dvi knygas. Da- j gelbsti bedarbiams ir nepa- 
bar ruošiame spaudai trečią l jėgiantiems prigulėti ir 
šių metų knygą, tai draugo gauti apšvietą, bet jų parei- 
V. Kapsuko istoriją apie ga atsiteisti su draugija, ka- 
“Sovietų Valdžią Lietuvo
je.” Dalis atsiteista už 
rankraštį. Popieros knygos 
spausdinimui nupirkta pa
kankamai. Bet mes užtai | 
turime bilų virš $600.00, gi 
ižde yra tik apie $400.00. 
Reikalinga^ kad nariai5mo
kėtų duokles, kad mes ga
lėtume padengti bilas.
Duoklės ir Nauji Nariai

da jie gauna darbą. x
Nominacijos Blankos
' ■ ■ | p ■ ■ • .

Suvažiavimas mitarė, kad 
ALDLD Centro ‘Komitetas 
būtų renkamas kartą į du 
metus, nes tąs šiitaupins į 
mėĮūs draugijai j Ipie $100. 
Pri’e to kasmetinis rinkimas 
CK tik ap^unlyndąvp centrą 
ir kuopas.

Nominacijos blankos’ del 
Centro Komiteto kandidatų 
išsiuntinėtos visoms kuo- 

. poms. Kuopų ■ sekretoriai 
gavę blankas privalo garsin-

antrašū: °Laisvė”^ 46 s Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. 
Pasveikinimus ir, 
tvarkys mūsų org. 
ve.” Visų aukotojų vardai
bus skelbiami “Laisvėje.” 
Pasidarbuokite savo klasės 
revoliucinei partijai!

Knygos Ir žurnalas
ALDLD leisdama knygas 

atliko milžinišką švietimo 
darbą. Net kitų tautų re
voliuciniai darbininkai gėri
si mūsų organizacija. ALD 
LD apšvietė ir apjungė po 
Komunistų .Partijos vėlia,va. 
šimtus kovotojų. ALDLD 
sutraukė tūkstančius darbi- tuoj a, gaus tą darbą pirm,* priplaukė Ne vos upe arti 
ninku ir darbininkių į savo negu pilietis, gyvendamas žieminio palociaus ir apšau

tų vietų arba ^divizijų, kur 
darbas bus Atliktas. '

3. Piliečiams ir deklaran- 
tantŠ, kurie yra gyventojai 
valstijų, suprantama, jeigu 
,tik jie gąlės atlikt tą darbą.

Po įstatymu ateivis su pir
momis popieromis, kuris gy
vena vietoje, kur darbas tu-,
ri būti ’atliktas, gaus tokią Cusimos mūšyje. Laike su- 
pirmeriyfyę, kuri teikiama kilimo prieš carizmą jūrei- 
vietiniams piliečiams. Dek- viai nugalėjo “Auroros” 
larantas, gyvendamas tokioj ficierius, nudėdami juos ar- 
viętoj, grečiau gaus darbą, ba areštuodami. “Auroros”. 
negu pilietis gyvendamas ki- jūreiviai dalyvavo paliuosa- 
toje valstijos vietoje. Dek- vime politinių kalinių iš ca- 
larantas, gyvendamas vals- ro katorgų. Laike proleta- 

i tijoj, kur toks darbas egzis- vines revoliucijos, “Aurora”

0-

eiles. Bet /gyvenimas kei
čiasi ir mes privalome pa
keisti apšvietos leidimą 
taip, kad tas dar sėkmin
giau tarnautų mūsų reika
lams. Iki šiol mes leisdavo
me daugiausiai tik stambias 
knygas ir retkartėmis bruo- 
šiurų.

Pereitas ALDLD suva
žiavimas nutarė, kad būtų 
leidžiama kas metai viena 
stambi knyga, žurnalas kas 
trys mėnesiai ir jeigu dar 
išteks lėšų, tai leisti 
šiurų. Žurnalas bus leidžia- pirmenybę, 
mas sekamais metais. Bet neėmė jokių žingsnių tapti 
prie jo prisirengimas bus' piliečiais, nesulaikyti nuo to- 
pradėtas neužilgo. Žurnalą 
gaus visi ALDLD gero Sto
vio nariai, kaip ir gauna 
knygas. Taigi gaukite kuo 
daugiau naujų narių į mūsų 
organizaciją!’ Budavokime 
ALDLD! Stiprinkime savo 
klasinį apšvietos šaltinį!

,! D. M. šolomskas.
AįLDLD CK Sekretorius,

;; 46 Teų Eyck St., (
Bifboklyif, N. Y.

kitoje valstijoje. dė jį. Vėliau jos jūreiviui"
Kaip ilgai žmogus turi dalyvavo piliečių kare, kovo- 

gyventi vietoje arba valsti-ise prieš baltuosius. 1918 
įjoję, kad tapti “bona fide” | metais kontrrevoliucionie- 

* ‘ riai bandė išsprogdinti
“Aurorą” su bombos pagel- 
ba. Dabar “Aurora” yra 
vienas iš labiausiai pagarsė
jusių Sovietų Sąjungos ka
ro laivų.

gyventoju, prigulės nuo vie
tinių reikalavimų. Daugu
moj valstijų žmogus turi 
gyventi nors vienus metus 
prieš įgijimą legališkos rezi
dencijos. Tapti gyventoju 
apskrities, žmogus turi, pa
prastai, gyventi nors šešis 
mėnesius tame apskrityje.

Kuomet deklarantai, su
Autorcgės

A u t o r o gės naudojamos
• Po- 

pirmagaliu pritaisomos čiū-
; žės, panašios į roges. Už
pakalinius ratus sustato po 
du vienas paskui kito abie
jose pusėse ir apdengia 
dangčiais, kaip trakto rio. 
Tie'paskutiniai dangčiuoti 
ratai ir varo roges pirmyn.

bro- Amerikos piliečiais, gauna šalyse, kur ilga žiema.
ateiviai, kurie

kių darbų. Jeigu del kokių 
priežasčių jie negali gauti 
pirmų popierų, vistiek pa
tartina jiems prašyti tų dar
bų. Nes jeigu nėr užtekti
nai kvalifikuotų piliečių ar
ba deklarantų toje vietoje 
arba valstijoj, tad ateiviai 
bus samdomi. Jie turi tąsi . v . - , ,
pačias teises prie tų darbų, ^lP° požemine 'karalyste, 
kaip ir piliečiai, kurie nėr kuy po, mirties kankinaini 
gyventojai valstijos, kur j iešųinkąį., Ta pasaka pą-.
darbas turi būti atliktas. Su. G^a gilios senovės. Bet 
milionais vyrų laukiant dar-1 baisumą pridavė tik iš- 
bų, vistiek pirmenybė pilie- i sivysčius klasinė visuomenė, 
čių ir deklarantų yra svar- kurioje visokį kunigai pra-

Pragaras ■' : ‘
P r a g a r as perstatomas,

kur po. mirties kankinami

Viešus Darbai Ir 
AteiviaiTik pirmiau nariai — • ----  — - x ; pVFJ 

Drg. Vii-; buvo apsunkinami duoklė-1 ga 
nietis teisingai tautininkams ’ mis į apskiitį ii specialėmis įj* kad bus nominacijos, kad 
atkerta:---------------------------— •

Vilniaus lietuvių tautininkų i . . . . , . .
vadai įrodinėjo, kad tik del to' clales mokestis del kuopos 
Vilnijos komunizuojančių jau- naudos, O į apskritį narys 
nuolių akys krypstančios da- moka ne daugiau, kaip 5 
bar į Sovietų Sąjungą, kad jie centus į metus. Gi kurios 
nežino, “kaip praktiku atro- k turi ižde pinigų tai
dąs komunistų rojus Rusijoj. , .v .v , 1 v ■ .
O gal “Vilniaus Rytojus” sutik- Pa^artma is iždo uz narius 
tų pasiųsti į SSRS bent lietu-1 apmokėti į apskritį. Seniaus 
vių moksleivių delegaciją susi-‘taip pat buvo $1.50 duoklių, 
pažinti SU Sovietų gyvenimu ir, bet daugelis apskričių imda- 

vo po 25 centus, kitur kuo
pos uždėdavo špeciales na
riams duokles, o įstojimo 
buvo 50 centų, kas sudary
davo apie $2.50 ir apsunkin
davo nariiį gavimą.

Dabar naujas narys įsto
jimo moka tik 10 centų. Vi
sas įstojimas reikia siųsti į 
centrą. Duoklių $1.50: ir; į 
apskritį 5':c.,, tai viko mau4 
jas narys moka tik $1.65į gi 
seni nariai tik po $1.55. Ir Taipgi Cvwjlbį Ąuopbrii! 
šio suvažiavimo nutarimo išsiuntinėta pd mn- 
privalo prisilaikyti’ visos kučįų į parjnkįSM j į ;^kų, 
kuopos ir apskričiai. Apsk* ’
HČiai, kurie pirmiaus imda
vo po 25c nuo nario, dabar 
privalo imti tik po 5 cėntus. 
ALDLD suvažiavimo nuta
rimas yra verstinas visiems 
nariams. Kuopos ir apskri
čiai savo veikimą finansuo
ja ir privalo palaikyti iš sa
vo veikimo.

Taigi susidaro parankios 
sąlygos verbavimui naujų 
narių į mūsų apšvietos ir 
kultūros draugiją, ir visi 
privalome padirbėti. Dar blankutes, ant ku 

n tik Grigaitis mato-, kaip praktikoje atrodo ‘bol- parankesniaitf gavimui nau- rinkti aukas h\,. pąsveikini-

mdkestimis. Suvažiavimas 
nutarė visai panaikinti spe-

daugiau ateitų narių į su
sirinkimus. Nominuotų 
draugų vardus surašykite 
ant blankų ir prisiųskite ne
vėliau 5 d. rugsėjo.
Sukaktuvės 15 Metų; Kom. 

Partijos .
Išsiuntinėjant nominaci-

bus daiktas.

Neužilgo net 3,000,000 vy
rų bus pasamdyti sulig 
$3,300,000,000 viešų darbų 
po National Industrial Re
covery Act. Kaip ateiviai 
Suv. Valstijose galės pasi
naudoti po šituo milžinišku 
darbo progrąmu prigulės čiams ir

“Laisvės” Redakcijos 
Prierašas.—Vadinasi, FLIS 
neužginčija to fakto, kad at
eiviai, ne piliečiai, nebus 
diskriminuojami. Jie bus 
diskriminuojami, bus teikia-

“deklarantams.”

dėjo bauginti tikinčiuosius 
pragaru, būk jie po mirties 
bus ten visaip kankinami 
velnių ir kitokių baidyklių, 
o paklusnūs gyvens rojuje. . 
Pasaka apie “kankinimąsi 
tamsoje ir dantų griežimą” 
yra paimta iš vergijos lai
kų, kada vergų savininkai 
prasikaltusius vergas įmes-

i urvus už - 
miesto ir visaip kankindavo.

Išsiuntinėjant' nominaci- nuo Pilno suPratimo šito Ta diskriminaeijk, tas dar- ^vo i tamsius 
jos blankas kuopoms, ,kartu įstatymo, 
tapo pasiųsta i^ laiškai aįš- uome 
kinanti ALDLD pereito su
važiavimo vyriausius tari- i 
mus ir prašant f pasimoketi' 
duokle. ■ ' Kuomet Atstovu Bu.
pas mus susidūrę isląidų, j „rfa<viS oW<1 
kurios dar . nėpadėngtos. 
Kuopos išrinkite- komisijas: 
aplankymui ųarįą/ kurie nė-1 
atėiųą į šųsirinkimus ir 
pasvarstykite i^kaip, < gauti 
naujų narių į mūsų' orgarii- 
Raciją.

IS

bininkų skirstymas į pilie- . . . .v
tas įstatymas i £įus jr nepiliečius, į dėklą- Piagaias yia įiankis įsnau- 

rantus ir nedeklarantus, į dotojų rankose ir jų kunigų, 
baltus ir juodus, į čiagimius; palaikius tikinčius dar-

dotojų rankose ir jų kunigų, 
į kad palaikius tikinčius dar- 

ir sveturgimius, yra išnau-1 bininkus ir valstiečius pa-

statyba? Ne, jie to bijosi, kaip 
ir jų patronai Kaune... Už
tat “Vilniaus Rytojus” atsidė
jęs rašo beveik kiekviename 
savo numery j bjauriausius 
šmeižtus apie SSRS, kad tuo 
būdu sunaikinti Vilnijos dar
bo masių ir . jaunuolių simpa
tijas Sovietų Sąjungai. Bergž
džios ponų tautininkų pastan
gos: Sovietų Sąjungos milži
niškų atsiekimų socialistinėj 
statyboj, tautų klausimo išri
šime ir visame kultūriniame 
darbe nepaslėpti. Ir vis la
biau Vilnijos tautininkams-fa- 
šistams prisieis skūstis del 
'“komunizuojančių jaunuolių 
veikimo”.
Kaip tik panašįai daro ir 

Lietuvos, ir Amerikos lie
tuviška fašistija ir social- 

: kiekvienam savo 
j laikraščio numeryj’ jie 'der- 
, gia Sovietų Sąjungą, sklei- 
I džia melus, skelbia apie ją 
i nesąmones, kad tuo tikslu 

•pajudino priežastis so-"atšaldžius lietuvius darbi- V • i***! ni Ti • •

t dąr tebėra, tai

Paštui pertrfątytas kalbėti 
Past a r asisMicheteonas.

• -1-1- “Jr^Biūlė savo planą išpirkti iš ’ fašistija: 
kapitąMstų turtus...

V Nevienam punkte, sako re 
porteris, jis neparodė, kur so 
cialis£ąi būtų dėję rimtų pa-; 
stangu įvykinti socializmą, nei-; 
gi j’įtį ‘ ,
ciališĮM nepasisekimų ir ant'ninkus, kad padarius juos 

'įj?)atavimo fa-į SSSR priešais. Paskui, ap-
zrn<5 i sisukę, tie priešai ir vėl šau-
Tefttbjo Michelsonas ko-,kia, girdi, “žmonės bolševi- 

IUImKis; puolė juos ir kiti.’ Jęeja, kadangi jie nežino,

s

ir šaukė šį “suvažiavi-, ševikų rojus’. .

duos pirmenybę piliečiams 
ir deklarantams. (savinin
kams pirmų popierų) naujas

duokles. Kąip jau nųnejąu, AfaMwn R1,_
i tas priėmė aktą, jis davė 

F*: pirmenybę piliečiams. Fo- 
I reign Language Informa
tion Service tuoj bandė pa
naikinti skirtumą tarpe pi
liečių ir ne piliečių. Sena
tas, veikiant įnešimu sena- 
tqriaus Costigan, kuris sa
kė, jog Foreign Language 
Iniormation Service argu- 
mejitai buvo “convincing 
and indeed overwhelming”, 
nubalsavo išnaikinti skirtu
mą. Bet Butas nepriėmė ši
tą ameridmentą ir konferen
cijos raportas galutinai pri
imtas abiejų Butų sugrąžino 
šitą pirmenybės punktą, bet 
vistiek įėmė ateivius, kurie 
išsiėmė pirmas popieras.

Pasekmės yra, kad kuo
met tie 3,000,000 darbų bus 
išdalinti pirmenybė bus tei
kiamą:—

1. Buvusiems kareiviams 
su užlaikomomis ypatomis. 

z Piliečiams ir deklaran
tams, kurie yra gyventojai

®u- 
nį

sukdnką 
nuo ’ įšil ... v
Partijos Jungtinėse Valsti
jose. Mūsų organizacija 
nuolatos rėmė Kom. Partiją 
ir jos visas kampanijas. Ko- 
munistų Partija rengia mi
nėjimą Penkiolikos » Metų 
nuo jos įsikūrimo. Komu
nistų Partijai bus renkamos 
aukos ir pasveikinimai.

ALDLD kuopos gauna 
‘ lį’jų gali

jų narių nutarta, kad jeigu mus ir siųsti tiesiai šiuom

& I

tojų klases ginklas paskirs
tymui darbininkų, padary
mui tarpe jų skirtumų, kad 
tuo būdu neprileidus juos 
susiorganizuoti ir išvien ko
voti už savo būvio pagerini-

klusnume.

(PagaL Sovietų 
(Enciklopediją.)

D. M. š. 1
/ 

r

Cemento Darbininkai
mą. Todėl mūsų patarimas Organizuojąs į Uniją 
viennync< flni’hmin Izomo 4-irtLrvisiems darbininkams, tiek 
piliečiams, tiek nepiliečiams: 
organizuokitės ‘ir ’kovokite 
prieš tą kongreso patvarky
mą. ’ Prie viešų 
darbininkai turi būti samdo-: 
mi, neatsižiūrint į tautybę,! 
pilietybę ir rasę. Podraug 
reikia bendrai kovoti už so- 
cialę apdraudą ir pravedimą 
Darbininkų ..Biliaus už ap
draudą bedarbėj. Biliusi 
įteiktas J. V. kongresui per
eitų metų pabaigoj, kuomet 
alkanųjų maršuotojai buvo j 
numaršavę į Washingtoną.

NORTHAMPTON, 
Universal Cement Plantt

.oupatvainj- darbininkai laikė susirinki- .. 
i darbaviečių! . -- \ mą ir nutarė susiorganizuo-

j ti į nepriklausomą uniją. Jie 
atmetė kompaničną uniją 
Paliesta apie tūkstantis dar
bininkų.

FRANKFORT, Vokietija. 
—Fašistai užmušė savo bu
vusį vadą Schaefer, kuris 

į daug žinojo .apie hitlerinin- 
i kų šunybes ir ketino jas iš- 
• kelti aikštėn. •

Po- penkių dienų streiko *—; 1 ■ ~ ‘ ' =
laimėjo kovų keturi tūkstan- darbininkai. Jie gavo algų 
čiai trijų radio dirbtuvių pakėlimą ant 20 nuoš.

Darbininkai Laimėjo
PHILADELPHIA, Pa.

PERDAUG JIS ŽINOJO 
TAI JĮ UŽMUŠĖ
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Trečias Puslapis

Calif. Vasarinė Jaunuolių Kempė
LOS ANGELES, CAL.

Tarptautinės darbininkiškos 
organizacijos bendrai steigia1 
vasarinę vaikų kempę dviem 
mėnesiam (gal savaitėm? — 
Red.) labai gražioj vietoj kal
nuose. Šioje kempėje randasi 
geros maudynės (plunge) ir 
kiti parankumai. »

Į kempę jaunuoliai bus pri
imami sekamo amžiaus—nuo 
10 metų iki 16 metų. Mokes
tis jaunuoliui — už dvi sa
vaites $7; už tą patį jaunuo
lis bus pristatomas į kempę ir 
atgal, parvežtas. Maistas bus 
geras, gerai prirengtas; žo
džiu^(ariant, jaunuoliams bus 
geriausia priežiūra. Tas dvi 
savaites jaunuoliai daug nau
dos sau atneš, nes ne tik, kad 
pasilsės, smagiai laiką praleis, 
bet daug gero išmoks, nes šio
je kempėje jaunuoliai bus mo
kinami proletarinio sporto, 
dailės v ir apšvietos. Bus ga
būs vadovai ir mokytojai, ku
rie mokės supažindinti jaunuo 
liūs su darbininkų klasės rei
kalais ir sportu.

MAYNARD, MASS, i
Pastaba LDS Nariui

pats komitetas taipgi 
karo veteranų konfe- 
nedėlioj, rugpjūčio 6, 
Hali, 220 Stanwix

“Laisvės” num. 165-tame til 
korespondencija iš Hudson,

Aprašoma LDS Pirmo
ko-

matysime.- Ar i koresponden- o imkitės bendro darbininkiš- met ir asmeniški krisleliai ne- 
tas, matydamas, kad kur buvo j ko 
netvarka, ar

i kad čia to trūksta, čia nėra j, jd 
!tvarkos ir t.t.? Gal būtų ko-
I misija ir tvarką padarius al
ką pataikius, jeigu būtų 
ma. Bet korespondentas 
ko nesakė. Bet ar gali 
teisingas užmetimas, kad 
ko r es p o n d e n tas “ k r i ti k as ’ 
josi pasirašyti savo vardą po 
korespondencija ?

J. Gaidis.

i veikimo. Vienas tikslas būtų išpučiami į didelius rąs- 
jis atėjęs pasakė J turėtų jus visus suderinti; tuo- tus.

V ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė- . 

’ hausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

po 
Mass. 
Apskričio piknikas. Drg. 
respondentas rašo:

“Tiktai gaila, kad ne visi 
dirbo iš širdies del organizaci-

gali-i 
nie-1 
būti Į 
pats 

bi

■-■■J

si kiti ; kviečiami dalyvauti. 
Susirinkime paminėt draugus, 
kurie žuvo metai atgal Wash
ingtone už mūsų visų reikalus.

Tasai 
šaukia 
re nei ją 
Walton
St., pačiame mieste. Prasidės 
2 vai. po pietų.

Visokiais reikalais karo ve
teranai kviečiami kreiptis į 
komiteto 
717, Lyceum Building, 
Penn Ave., netoli 
Karo veteranai toj raštinėj ga
li gauti reikalingų informaci
jų delei pensijų ir visais ki
tais reikalais.
KUR MŪSŲ KORESPONDEN

TAI PRAŽUVO? '

Pittsburgho apielinkės žinių 
mūsų spaudoj visai mažai. Ko
dėl taip? Juk mes turime veik mus tą visą prirengimo darbą 

i kolonijoj, veik j atlikti, tupėjo būti aktingęsnė.
miestelyj savo j Tas ir parodo, kad pačioj ko

ri visas reikalingas informaci-i draugijų, bet apie jų veikimą misijoj-buvo trūkumų.”
i nieko nesimato. Kas dabar 
yra matę nors vieną žinutę iš 
Soho teritorijos? Sėniaus bū- j 
davo žinių, bet dabar korės- j 
pondentai miega. Taipgi už
migo korespondentai ir ^STorth 
Sidės. Tai ką jau bekalbėti 
apie mažesnes vietas.

Ko^vos darbininkų su bosais 
į aštrėja. Daugelyje kasyklų 
šiuo laiku buvo streikų ir da
bar kai kur tebestreikuoja. 
Bet mūsų spaudoj labai mažai 
iš tų vietų žinių. Tai koks 
draugų, gyvenančių tose vie
tose, apsileidimas? Neatleisti
nas .

Kada draugai pabus ir pa
matys, jogei mūsų spaudai 
reikalinga žinių ? ALDLD 
kuopos, tuojaus turi tuo reika
lu susirūpinti ir paskirti iš sa
vo tarpo draugus ir drauges 
rašinėti korespondencijas. Tei- 

kėtu pasidarbuot gavimui bent I kime daugiau žinių daibinin- 
po vieną naują skaitytoją, ikiškai sPaudai ir, Platinkime 
Ypatingai ALDLD kuopos tu-J‘1 spaudą tarpe darbininkų, 
retų užsidėt būtinai gaut po | 
vieną skaitytoją ir tai gali pa- i 
daryti.

Subatiniai numeriai kainuo
ja tiktai $1.50 į metus. Kas
dieną—$6.00. Jeigu sunku 
gaut kasdieninių, tai nors gau
kim subatinių. .

LDS JAUNUOLIŲ KUOPA 
AUGA

reikalinga daug 
tikslui, kadangi

(būt ištikimu kapitalistų kla
sės vergu.

ALDLD 145 kp. ir LDSA 
66 k p. turi įšrinkę po atstovą

į ir prisidėjo po 5 dolerius virš- 
minėtai kempei. Kitos orgaJ 
nizacijos taip pat turėtų pri
sidėti, nes 
pinigų tam
pasisamdyti tokią gerą kempę 
yra didelės išlaidos, o kur dar 
visi kiti prisirengimai, kelio
nės ir t.t. ?

Draugai, kurie manote siųs
ti savo vaikus į viršminėtą 
kempę, malonėkite kreiptis 
kuo greičiausiai pas draugus 
Levišauskus po antrašu: 956 
Everett St., nes laikas trum
pas.

Minėti draugai yra nuo mū
sų organizacijų atstovai ir jie , kiekvienoj 
rūpinas tuomi darbu. Jie tu-, kiekvienam

kambarys jos labo: kaipo tokiam dide- 
ant liam parengime, reikėjo vie- 

Sixth St. ningai ir planingai, o pas mus 
kaip tik to ir trūko; todėl ir 
tvarka buvo nelabai tinkama.”

Drauge korespondente, ko
kio vieningumo čia reikėjo, 

‘jūs nepasakote, ir kokios tvar
kos čia trūko, irgi nepasakote.

Toliau korespondetas tęsia: 
“Komisija, kuri buvo apsiė-

TYPEWRITERS

jas tuom reikalu.
Taipgi kiekvienas jaunuolis 

bus peržiūrėtas gydytojo pirm 
važiuojant į kempę, nes tik 
sveiki bus priimami. Taip pat 

į ir darbininkai, kurie dirbs šio-luio ji opvivu. ii uai uuiiiiacu, nuliu unuo oiu-

Čia yra klasiniai susipratu-1 je kempėje, turės būti gydy- 
1 • _ 1 • _ JI  1 • • 1  1__ ’L • v • — — j • *T •šių lietuvių darbininkų, kurie 

turi jaunuolių viršminčto am
žiaus. Jie turėtų būtinai ras
tis šioje kempėje, nes mūsų 
jaunuoliai lanko kapitalistų 
mokyklas, bet jiems nėra ži
noma visos sunkenybės, kurias 
jų tėvai pergyvena ir kurias'kiek pinigų, 
jie patys greitai turės panešti. 
Apie tai kapitalistų mokyklo
se nemokinama; ten jaunuo
liams tik kala į galvai kaip

tojo peržiūrėti, ar sveiki.
Tėvai, kurie, negalėdami ap 

simokėti, negali siųsti savo vai1 
kų į kempes, taip pat turi Į 
kreiptis pas viršminėtus drau
gus; gal bus kaip nors gali
ma surasti būdai' sukėlimui 

kad pasiuntus 
kempę. Turime 

daugiausiai gauti
jaunuoli į
stengtis kuo
jaunuoliu j šią kempę.

M. B.

Pittsburgho ir Apielinkės Žinios
SMARKIAI RENGIASI PRIE į naujų skaitytojų. Visiems rei- 
TARPTAUTINIO PIKNIKO
Liepos 23 įvyksta didelis pik

nikas, kurį rengia lietuvių, 
rusų, ukrainų ir lenkų darbi
ninkų organizacijos. Tai bus 
bene didžiausias čia piknikas. 
Girdisi, visi smarkiai prie jo 
rengiasi.

South Sidėj bus keli trokai, 
kurie veš piknikantus. North 
Sidėj taipgi bus trokai. Girdė
ti, kad ir mckeesrockiečiai tu
rės savo trokus. Daugelis au
tomobilių taipgi važiuos. Net 
iš New Kensington trokas ar 
daugiau atvyks.

Važiuot į pikniko vietą rei
kia taip: Carson St. iki Hays 
Borough, pasukti į McKees
port Road ir važiuoti tuo ke
liu iki County Airport Road, 
tada šiuo keliu važiuoti iki 
Lebanon Church Road ir pa
matysite i š k abą: “Airport 
Picnic Grove.”

ALDLD 40 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

riame mėnesiniame ALDLD 
40 kuopos susirinkime aptarta 
keletas naudingų dalykų. Ap
kalbėta apie gavimą naujų na
rių ir pora ant vietos prisira
šė, kiti prižadėjo sekančiam 
susirinkime prisirašyti.

Perskaitytas Tarptautinio 
Darb. Apsigynimo laiškas apie 
politinius kalinius ir darbinin
kų deportacijas. Sekretorius 
pranešė, kad Tarpt. Darb. 
Apsigynimas rengia pikniką, 
kurio tikietų čia randasi. 
Draugai tuojaus išpirko tikie- 
tus ir pasižadėjo piknike daly
vauti. Piknikas įvyks liepos 
30, Miller’s farmoj, Milvale, 
Pa. Rengkimės visi dalyvau
ti.,

Taipgi išrinko delegatą į 
prieškarinę konferenciją ir nu
sitarė remti prieškarinę de
monstraciją, kuri atsibus rug
pjūčio 1.

Mckeesrockiečiai turėtų 
daugiau pasidarbuoti gavimui 
daugiau naujų narių į ALDLD 
40 kuopą. •.
“DAILY WORKERIO” VA
LIUJ REIKIA DALYVAUTI

WORCESTER, MASS

Kokių trūkumų čia buvo iš 
| komisijos, irgi nepasakoma. 
Tai kaip dabar komisija gali 
čia pasiaiškinti ir ateinančiam 
sykiui pasimokinti iš savo pa
darytu klaidų?

Bet kiek šitas užmetimas ko 
misijai yra teisingas, tai čia

Redakcijos Patarimas.

Drg. Korespondentas, taip 
ir kiti turėtų sutartiniau veik
ti. Nesenai buvo įkaitę be
veik asmeniški vaidai tarp 
dviejų Hudsono draugų. 'Kiti 
skaitytojai pradėjo protestuot 
prieš dėjimą spaudon tokių 
piktų pasikalbėjimų. Ne vie- i 
nas ir. hudsonietis rašė reduk
cijai, kad tie ergelįai žalingai 
atsiliepia į visą vietinę lietu
vių koloniją. Dabar vėl atro-’, 
do, kad tūli Hudsono draugai 
rengiasi į tokį kenksmingą 
darbą. Kodėl tūli draugai 
nesusitaria? Todėl, kad neno
ri susitarti arba nežiūri j ben-^ 
drą tikslą. Meskite, draugai, 
tuos smulkučius kerštavimus,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT

daug ;

S

s

Rašomos 
Mašinėlės

Klauskite 
Kainos,

Jei esate “Laisvės” 
Skaitytojas

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

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą 1

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

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams
K

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

keyboardo.”

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

DIDELIS SU STAMBIA MUZIKALE PROGRAMA

. 4'*
■"M

LS ir DBD susirinkimas bu
vo liepos 11 d. vakare. Buvo 
svarstoma draugijos reikalai. 
Prisirašė du nauji nariai—Jo
nas (Strumikis) Hartman ir 
Pranas Čupas. ,

Ruseckas išdavė žiburėlio 
raportą. Pranešė, kad vaikų 
mokykla neįvyksta, nes nega
lima jų vakacijos laiku sugau
dyti. Komitetas turės susirin
kimą spalio (Oct.) 8 d. 1933

, po num. 29 Endicott St.
Priešfašistinio Komiteto ra-

Pra-

s

IŠVAŽIAVIMAS
• i

RENGIA AM. LIET DARB. LITERATŪROS DRA UGIJOS, LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO, LIET
DARB. SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ IR LIET. PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CONN.

VALSTIJOS APSKRIČIAI

Nedelioje, 30 d. Liepos=July, 1933
2 
2

Liejos 14 Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo jaunuolių 
kuopelė laikė susirinkimą, 
Liet. Darbininkų Kliube, kur 
visados laiko susirinkimus.

Nacionalio jaunuolių šuva- m 
žiavimo delegatai išdavė ga
na gerus raportus. Buvo dis- pOrtą išdavė Ruseckas. 
kusijos ir pasitarimas, kaip nešė, kad prisidėjo prie de- 
konferencijos tarimus vykinti monstracijos birželio 21 d. 
gyveniman. | prie City Hali, prieš Welfare

Sporto komisija išdavė ra- (šelpimo) Board. Per demons- 
portą, jogei Mushball tymas . Graciją buvo reikalaujama, 
susiorganizuoja ir turės savo ^ad bedarbia.ms pašalpa būtų 
praktikas. Kvietė visus da- ■ mokama pinigais, o ne sli- 
lyvauti. Choro organizavimo Pats. Buvo keli draugai ar- 
komisija taipgi raportavo, kad e^u°ti; ^ad prašė iš draugijos 
jau apėjo pianą nupirkimui, pmigiškos paramos. Buvo leis- 
Kaip tik įsigys pianą, tuojaus aukų parinkti; surinkta 
šauks choro repeticijas. f $1.37 tarp draugų susirinki

me. Kita demonstracija įvyks 
Išrinkta keturi delegatai į nepos 21 d. toj pačioj vietoj 

prieškarinę konferenciją ir ir del to paties dalyko. Visi 
visi pasižadėjo dalyvauti draugai, būkite tenai. • 
prieškarinėj demonstracijoje' 
1 rugpj. West Parke.

INDIAN GROVE, NEW HAVEN, CONN
5 
S

s

E

E

E

Kalbės A. BIMBA. “Laisves” Redaktorius

2
Mūsų organizatoriai i 

nieko nenudirbo; nei
• Prisirašė pora naujų narių, nario neprirašė. Tai tikras ap- 

Keturios naujų narių blankos sileidimas. Verčiau tie drau- 
Centran, • dvi gai užleistų savo vietas kam. 

greitu/Į kitam; gal kiti geriau dirbtų.
Draugai Raulušaitis ir Ru* 

seckas aukojo savo darbą; jie 
padarė pagerinimų prie namo 
ir maudynių. Draugija tąria 
jiems širdingai ąčiu.

Buvo priimta fr pasiųsta pro 
testo rezoliucija į Washingto- 
ną, D. C., ir So. Bostoną, 
Mass., už paliuosavimą Ber
nardo Creegano, prieš jo kan
kinimą, tampant iš vieno ka
lėjimo į kitą ir prieš negerą 
valgį.

Kitas susirinkimas įvyks 
August 1 d., 8 vai. vakare. 
Visi nariai, malonėkite būti su 
sirinkime.

LS ir DBD Korespondentas^
J. Kižys.

pasiųstos LDS. 
randasi išpildytos ir 
laiku bus pasiųstos. Pas jau
nuolius matosi entuziazmo. 
Susirinkimus laiko kiekvieno 
penktadienio vakarą Lietuvių 
Darbininkų Kliube, 1335 Med
ley St. Ten jie turi savo nuo
latinį kambarį ir kasdieną ga
li saviems reikalams naudoti.
KARO VETERANŲ MASINIS 
MITINGAS IR KONFERENC.

Karo veteranų eilinių narių 
komitetas šaukia masinį mi
tingą ketverge, liepos 27, Fifth 
Ave., High School, 1800 Fifth 
Ave., Pittsburgh. Mitingas bus 
minėjimui užmuštų kareivių 
Wm. Juškos ir Eric Carlson.šiuo laiku eina “Daily Wor- 

kerio” vajus gavimui daugiau! Lietuviai karo veteranai ir vi-

r vėl 
vieno

Z
5

Ukrainų Choras, kuris dalyvauja šioje programoje

Pelnas nuo šio parengimo yrą skiriamas paramai jaunuolių organizavimo

Programą išpildys sekanti trys New Haven Darbininkų Chorai, Lietuvių Cho 
ras Daina, Freiheit Singing Society ir Ukrainų Choras

' ĮŽANGA TIK 15c

Kviečiame skaitlingai dalyvauti šiame pasilinksminime, RENGĖJAI.
GERA MUZIKA

CO



Ketvirtad., Liepos

SAVIMOKSLYSTE
• D. M. šolomskas

i BALTIMORE, MD.

(Tąsa) 
Kaip Mokytis—Planas

Nesvarbu, kokioje srityje pasirinkti sa
vęs apšvietos, mokinimosi darbą, tam bū
tinai yra reikalingas planas ir akurat- 
ęas jo pravedimas. Tik tada darbas at
neš pageidaujamus vaisius. Tinkamas 
planas sudarys sąlygas, kad mes rasime 
lavinimui laiko. Mes perdaug lėti prie 
mokinimosi. Labai daug laiko praleidžia
me tuštiems pasikalbėjimams. Prie to, 
kaip sako amerikietis mokslininkas 
Kauffman,—“planas iškalno užtikrina 
mus nuo veltui eikvojimo laiko, kada 
mes nežinome, už ko imtis.” Save be
silavinančiam draugui neprisieis galvo
ti, “kas daryti?” kada pas jį bus liuosa 
valanda laiko, nes jis jau išanksto žino, 
kad jo pareiga pašvęsti tam tikrą laiką 
savęs švietimui.

Sudarant savęs švietimo planą, prisiei
na nuspręsti: ar vienas patsai mokysies 
ar grupėje. Geriau mokytis grupėje, nes 
grupėje savo žinojimą galėsi papildyti 
dar ir kitų tavo draugų žinojimu.

Kas Skaityti?
Koki yra savęs apšvietos šaltiniai? Į 

šį klausimą vienu žodžiu atsakys kiek
vienas susipažinęs su apšvieta darbinin
kas: “knygos!” Knygos yra šaltiniai ži
nojimo, knygos—įrankiai prie apšvietos, 
knygos—kelrodis prie pakėlimo mūsų ži-

Leninas mokino: “Komunistu galima 
būti tiktai tada, kada praturtinsi savo 
žinojimą visu tuom žinojimo turtu, kurį 
išdirbo žmonija.”

Knygos—saugotojos žmonijos prityri
mo, taupinys žmonijos žinojimo. Ant ži
nojimo, mokslo, kuris yra išdėstytas kny
gose, rymo marksizmas, jo teorija: “K. 

—Marksas suprato neišvengiamą kapitaliz- 
j mo išsiplėtimą, vedantį prie komunizmo 
J ir, svarbiausia, jis tą įrodė tiktai ant pat 
I smulkmeningo, patikrinto, pat giliausio,
Į išstudijavimo kapitalistinės visuomenės,

. p prie pagelbos pilnai paveldėto viso to, ką 
i davė pirmesnis mokslas.”—Leninas. To- 
| del ir yra labai didelis reikalas išstudi

juoti ideologines knygas. Jos sutvirtins 
mūsų pasauliažvalgą į viešpataujančiu 
tvarką ir jos besivystymą, tas parodys 

i mums, kaip sakė drg. Krupskaja, “kas 
ir prie ko eina,” pagelbės suprasti tei- 

L singą apibudinimą visuomenės praeityje, 
/ <č#bar ir ateityje. Bet, vienok, nereikia 

užmiršti, kaad nežiūrint, kaip didelis da
lykas yra knygos, bet vien su jų pagelba 
negalima toli nueiti. Reikia: mokytis ir 
dirbti, dirbk ir mokykis. Mokytis tam, 
kad galėtum teisingai dirbti ir iš prak- 

1 tiško darbo įnešk į mokslą papildymus, 
k ' —Palyginamai, aš daug skaičiau ir
V skaitau savo gyvenime, bet nieko arba 
I mažai išmokau,—girdime iš savo draugų 
E gnusiskundimus.

*

Čia yra daug priežasčių. Prisieina at
sakyti nors į svarbesnius klausimus. 
Skaitymas nebus vaisingas, jeigu knyga 
skaitoma be tikslo, be išsiaiškinimo, kas 
joje nušviečiama. Yra skaitytojų, kurie 

1^. “ryja” viską iš eilės: šiandien knygelę 
* apie Sovietų subudavojimą; rytoj kny

gą Flammariono apie astronomiją; pas- 
f kui knygelę RymkeviČio — “Stebuklai 
Į technikos,” o paskui A. Tolstojaus apy- 
Į saką — “Šlubas ponas,” ir tt. Prie to

kio skaitymo skaitytojo galvoj veik nie
ko neliks, nes pas jį nebuvo jokio pla
no, sistemos knygų skaitymui; jokios lo
giškas išvados jis negalės padaryti.

V Pirmiausiai reikalinga išsidirbti savęs 
apšvietos planas ir pasirinkti literatūrą

‘ skaitymui. Negalima vienu ir tuom pat 
kartu griebtis už bile knygos ir skaityti. 
Jeigu jūs norite susipažinti su politine 
ekonomija, tai tuom klausimu ir prisieina 
skaityti knygas, kad ir kelių autorių. 
Jeigu jūs norite susipažinti su unijų rei
kalais, tai tuom klausimu ir privalote

r

skaityti, studijuoti, knygas. Jeigu pat
sai negali pasirinkti skaitymui knygų, 
tai tą gali atlikti organizacija ant vietos 
arba atsiklauskite pas mūsų centrus ir 
dienraščius. Tik parinktas ir sistematū 
zuotas, planingas, knygų skaitymas pa
gelbės pakelti jūsų žinojimą.

Sparta Skaitymo
Knygos tai yra smegenys, tai sukrau

tas žmonijos žinojimas. Bet knygas ne
galima imti pasyviai; jas reikia imti kri
tiškai, jeigu tai yra mūsų priešų. Mū
sų knygas, autoritetingų vadų prisieina 
skaityti su tikslu, kad teorines išvadas 
papildžius praktišku žinojimu ir kad sa
vo praktišką veikimą pataisius teorinė
mis išvadomis.

Kiekvienos Knygos medžiaga susideda 
iš sekamų dalių: faktų, pavyzdžių, išva
dų, svarstymų ir apibudinimų. Skaity
mas knygos priguli nuo to, ką skaityto
jas nori iš jos gauti: pamatinį ir pilną 
mokslą, ar tik—paviršutiniai su jos tu
riniu susipažinti. Del paviršutinio susi
pažinimo su knygos turiniu daroma taip: 
perskaito įžangą į knygą, jos turinį, per- 
v^rčią ją ir susipažįsta su atskirais ant- 
galviais ir jų skyriais. Susipažįsta su 
metodą kaip pagaminta knyga, kam ji 
taikoma, kokis joje yra mokinimas. Pa
skui perskaito po keletą puslapių atski
ruose skyriuose, susipažįsta iš spaudos 
su atsiliepimais apie tą knygą ir galima 
skaityti, kad paviršutinis knygos per- 
žvelgimas yra užbaigtas.

Panašiai daroma ir greitame perbėgi
me su laikraščio numeriu: iš pradžios 
peržiūrimi jo antgalviai atskirų straips
nių, paskui peržvelgiami telegramai ir 
korespondencijos. Po to skaitytojas per
skaito pasirinkdamas žinias ir atskirus 
straipsnius bei editorialą.

Bet su paviršutiniu laikraščių ir kny
gų peržvelgimu reikalinga ir atsargos. 
Jeigu taip nuolatos pradės skaitytojas 
skaityti knygas ir laikraščius, tai iš jo iš
eis sugadytas, “viską žinąs” žmogus, ku
ris darys stambias klaidas darbe ir neno
rės mokytis. Paviršutinis skaitymas yra 
naudingas tik kaipo antraeilis, pagelbi- 
nis būdas: “Žinok viską apie vieną ir po 
biskį apie viską, bet ne visko po biskį!”

Del to, kad pasisemti pilną žinojimą, 
kad išspausti iš knygos, kas yra geriau
sio—reikia ją atydžiai skaityti. Skaityti 
ne vieną kartą, bet kelis ir studijuoti. 
(Kalba eina apie mokslines knygas.) 
Apysakas užtenka perskaityti vieną kar
tą, bet ir jas skaitant, reikia turėti sai
kas. Skaitant mokslinę knygą, nuolatos 
turėk rankoj paišiuką ir daryk atžynuėji
mus ant jos kraštų bei pabrėžimus teks
to. Bet ir šis skaitymas dar nepajėgs 
suteikti visą tą žinojimą, kurį prie studi
javimo gali gauti skaitytojas.

Taigi yra du skaitymai: paviršutinis-— 
greitas, kurį naudojant galime perskaity
ti daugiau, perimti tik svarbesnius fak
tus, o mažiau svarbius apleisti, palikti, 
ir pamatinis skaitymas, apmąstantis ir 
atžymėj antis' skaitymas. Save besisvie- 
čiančiam draugui jie abu yra patariami.

Giliau skaitant knygas, mels jas i dali
nai studijuojame. Kiekvienoje knygęje 
yra penkios dalys: svarstomoji, pavyz
džių, faktų, išvadų ir apibūdinimų. Pa
imsime analizui d. M. Kalinino praneši
mo dalį, padarytą VKP XVI kongrese. Jis 
sakė: “Tikrumoje, persistatykite sau mū
sų smulkų valstiečių ūkį, ar gali jis prie 
primityviškos mašinerijos, technikos, 
prie nepelningo darbo, tokiame susiskal
dyme pakelti gamybą iki to laipsnio, kad 
pilnai patenkinti besiplečiančio socialisti
nio ūkio ir padidėjusius šalies reikalavi
mus.” Čionai Kalininas kaip Jr klausia 
pas delegatus jų minties, kaip ir stato 
reikalą aptarimui, tai yra priverčia klau
sytojus tą patį apmusyti kartu su juom, 
svarstomoji kalbos dalis.

(Bus daugiau)
i

Vietinės darbininkiškos or
ganizacijos išsiuntė du moki
niu į Brooklyną, Ruth Staniū- 
tę ir Ed. Karko mokintis mark
sizmo ir leninizmo ir kaip or
ganizuoti darbininkus, ypatin
gai jaunuolius., Jiedu yrą pa-, 
siryžę mokintis, kad vėliaus 
galėtų padėti darbininkams. 
Tame reikale pasidarė išlai
dų ; o mūsų organizacijos iž
duose finansų irgi neturi. To
dėl išrinkta komitetas, kad 
atsikreiptų į lietuvius, kurie 
tik atjaučia tam darbui, kad 
pagelbėtų aukomis padengti 
mokyklos išlaidas. I

Kuomet komitetas atsilan
kys, neatsisakykite pagelbėti, 
po kiek išgalite. ’ ; ' ■

Abu jaunuoliai 1 yra- - pilni 
energijos ir pasiryžimo mo
kintis suprasti, kaip organi
zuoti ir šviesti darbininkus. 
Tad pagelbėkime jiems.

M. ž.

ateikite, nes daug svarbių tarimų 
yra aptarti ir gausite antrą knygą už 
šiuos metus vardu “SPALIS”, ir 

i kurie dar neužsimokėjote, ateikite 
užsimokėti ir naujų narių atsveskite.

Sekr. Jul. Vaitkus.
(169-171)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 23 d. liepos, Darb. 
svetainėje, 7 vai. vakare. Draugai, 
visi dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes delegatė išduos raportą iš ALD
LD suvažiavimo. Taipgi nariai gaus 
puikią knygą “Spalis”. Visi daly
vaukite, susirinkime ir naujų narių 
atsiveskite.

Sekretorius.
(169-170)

Taipgi bus įei- 
gardumynų |už

stiklą, dideli stiklai.
tokių užkandžių : įr gMruuuiyiių u z, 
gana žemą kainą. Visus užkviėČia 
pikniko komisija.

(169-171)

WORCESTER, MASS.
ALDLDj 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję, 23 liepos, 
,10:30 vai. ryte, Lietuvių Svetainėje, 
29‘ Endicott St. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime ir už
simokėkite duokles kurie dar nesate 
užsimokėję. Jau atėjo knyga “Spa
lis”, visi nariai gausite ją. Taipgi 
išgirsite iš suvažiavimo raportą.

Fin. Sekr. J. J. Bakšys.
(169-170) .

svarbių dalykų svarsty!. Turėsime 
apkalbėti jaunuolių klausiąją iy jau I 
atėjo knyga “6PĄLIS” už-1933 md-' 
tus. Kurie nesate užsimokėję už 
šiuos metus, stengkitės užsimokėti ir 
atsiimkite knygas. Atsiveskite nau
jų narių irgi.

J. Baranauskas.
(168-170)

SO. BOSTON, MASS-
LDSA 13 kuopa rengia išvažiavi

mą 23 dieną Liepos pas draugui Ta*' 
mošauskus, 91 Gardner St. West 
Roxbury, Mass. Bostono ir apielin- 
kės lietuviai esate kviečiami daly
vauti. čia galėsite linksmai laiką 
praleisti; bus prigaminta skanių val
gių

SHENANDOAH, PA.
Gražus Piknikas

Rengia LDSA 62 kuopa bendraiKengia LDSA 62 kuopa bendrai su 
Korhunistų Partija; įvyks nedėlioję, 
23 d. liepos, naujoje gražioje vieto
je, Laudeman Rarke, kur yra gera 
platforma šokiams, švarus prūdas 
maudynėms, puikūs pavėsiai ir suo- 

Dainuos Lyros

NEW HAVEN, CONN.
Draugai ir Draugės:—Jaunuolių 

mkyidos atidarymas jau čia pat, 
kuri prasidės Waterbury, Conn, lie
pos 24 ir tęsis iki rugpjūčio 24. Iš 
New HaVcno yra užsiregistravę 6
jaunuoliai ir pasirengę važiuoti į į lai pasisėdėjimui, 
mokyklą. Jaunuolių išleistuvėms yra l Choras, vadovybėje D. Zdaniūtės-Ju- 
rengiamas gražus pasilinksminimas- dzentavičienfės. Piknikas prasidės 10 
vakarėlis nedėlioję, liepos 23, 1933 valandą ryte. Kviečiame iš višos 
Lietuvių Svetainėje, 243 Front Št., apielinkės atsilankyti ir linksmai lai- 
New Haven, Conn. Pradžia 4 vai. po • ką praleisti, 
pietų ir trauksis iki vėlumai. Kvie- j KELRODIS: Iš Shenandoah 
čiįame visų atsilankyti. Įžanga dykai.

J. Didjun.
(169-170)

ir šaltų gėrimų.
Kviečia Rengėjai.

(168-170) •

BALTIMORE, Md. — Kas 
penktadienį būna prakalbos 
ant kampo' Gillmore ir Lex
ington gatvių. Jąsias rengia 
Kom. Partijos trečia kuopelė. 
Kol kas nesimatė lietuvių da
lyvaujant šiose prakalbose, 
nors jų dalis gyvena arti tos 
vietos. Tad visi bent nuo šiol 
ateikite į šias prakalbas, o iš
girsite daug naujo.

Rep.

WILKES BARRE, PA.
APLA 51 kuopa rengia labai di

delį pikniką, kuris įvyks nedėlioję, 
6 d. rugpjūčio, ant upės kranto, tar
pe abiejų tiltų, Lyndwood. Ši kuo
pa visuomet remia darbininkišką ju
dėjimą, ji prisidėjo prie įkūrimo dar
bininkų centro ir ji priguli prie 
Tarptautinio Darb. Apsigynimo. Tat 
darbininkai turi dalyvauti jos paren
gime. Bus gardžių užkandžių ir gė
rimų ir grieš gera muzika.

J. Gervis.
(169-170)

• va
žiuokite N. Main St. (Ronte 142), 
nauju Ringtown keliu, nuvažiavę į 
pakalnę, prie pirmos gazolino stoties 
sukite po 'kairei čia bus pikniko vie
ta.

PHILADELPHIA, PA.
Didelis piknikas Komunistų Parti

jos pagelbai įvyks nedėlioję, 23 lie
pos (July);- pradžia 10 vai. ryte, 
Scheulzen Parke, 83rd St. ir Tini- 
eum Avė. Programą išpildys darbi
ninkiško sporto grupes, Mandalinų 
Orkestrą, ukrainų šokikai,' choras, 
susidedantis iš 200 balsų trauks re
voliucines dainas. John Reed Kliu
bas perstatys vaizdą iš Tom Mooney, 
kalbėtojai sakys prakalbas visose 
kalbose. Gėrimų ir užkandžių taipgi 
bus apsčiai.

Kviečia Rengėjai.
(168-170) ’

(169-171)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, liepos 24 d., 
1933 m. kaip 8 vai. vakare, Rusų 
name, 995 N. 5th St. Visi nariai

FREEHOLD, N. J.
Liet. Ukėsų Neprigulmingas Pa

šalpos Kliubas rengia pikniką, kuris 
įvyks nedėlioję, 23 d. liepos; pra
džia 1-mą valandą po pietų, ant 
Dziaskaus farmos; grieš gera muzi
ka lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius.' Vieta viena mailė nuo Free- 
holdo, ant Englishtown kelio. Kvie
čiame visus lietuvius, suaugusius ir 
jaunus dalyvauti šiame piknike. Tu
rėsime naujo gero alaus, po 10c. už

ELIZABETH, N. J.
LDS 3 Apskričio piknikas įvyks 

23 d. Liepos, J,’. Vaičionio farmoj, 
Cranford,. N. J. Busas išeis kaip j 
pirma valanda j>o pietų, 408 Court I 
St. Elizabeth, N. J.

Visi, kurie važiuosit ant šio links
mo pikniko, ateikit į laiką; nepasili- 
kit ne vienas namuose. Visi daly
vaukite šiame linksmame LDS III 
Apskričio piknike.

GRAND RAPIDS, MICH.
Pirmas šiame sezone rengiamas 

bendrai ALDLD 66 kp. LDSA 37 kp. 
ir Dailės Choro išvažiavimas įvyks 
subatoje ir nedėlioję, 22 ir 23 d. lie
pos, Darbininkų kempėj. Galit užsi-

j registruoti šiose vietose:
718 Richmond St., 19 I...... ..... ................. 19 Dale St., N.

E. ir 1058 Elizabeth Ave. Visi kvie
čiami dalyvauti šiame parengime ir 
praleisti laiką smagiai.

Rengimo Komisija.
(168-169)

Komisija.
(168-169)

PHILADELPHIA, PA.
S. Phila. Pa. ALDLD -141 kuopos 

yra šaukiamas susirinkimas nedė- 
lioj, July 23, 11 valandą ryte, 143 
Pierce Street. Draugai nepamirškit 
ateiti į susirinkimą nes > yra daug

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. Susirinkimas ir “Lai

svės” Pikniko Plakatai
Draugai ir Draugės:—Visų orga

nizacijų nąriai dalyvaukite šiame 
susirinkime,' nes ateis “Laisvės” pik
niko plakatai. Yra atėjusi ALDLD 
knyga “Spalis” Daug yra svarbių 
reikalų. Susirinkimas atsibus 995 
N. 5th St., 8 vai. vak., 24 d. liepos.

Sekr. A. J. S.
(167-169).

I

DIDELIS PIKNIKAS
f ‘ . • ...

..renčia Rietuvių darbininkų susivienijimo trečias apskritys
"i 1 A ' ‘ ' '

Nedėlioję, 23 Liepos=July, 1933
VAIČIONIO FARMOJE, MEADOW GROVE, CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

Bangos Choras, Elizabeth, N. J., Vadovaujamas V. Žuko

i Šiam išvažiavimui dedama pastangos, idant padarius įvairią programą: Dainuos Eliza
betho Bangos Choras; užkviesta du tymai “Ball Game” lošti bolę. Beabejonės, tikimasi, 
idaiit dalyvaus ir kiti šios apielinkės chorai.
Taipgi dalyvaus uniformuotas Broklyno Ai do Choro Merginų Sekstetas.

Nežiūrint, ar esat Lietuvių Darbininkų Sušivienijimo narys ar ne, bet stengkitės po-' 
draug dalyvauti Vaičionio Farmoje su daugeliu svečių iš New Jersey ir New Yorko vals
tijų ; o gal ir iš toliau bus. z 1

GRIEŠ GARSI ELIZABETHO MENO ORKESTRĄ

8 ' KELRODIS: Iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelž- X
v kalį ir eiti iki North Ave., pasisukti į dešinę vieną bloką iki Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, į dešinę
A iki- Brookside Hospital ir čia bus Division Ave.; čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Park. Su automobi- V
O . liais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią ir važiuoti iki Garwood Station. X

8 H < ' 8
8 L- ' ' ’ ’ 8
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KRIZIS
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I Laimėjo Divorsątas turi

Taip jau buvo duotas įne-

<♦>l Daily Workerį, kad st< 
,'užprenumeruoti jo kuo , 
giausia. Nutarta, kad <i>

«>

Evergreen 7-1643

NEW HAVEN, CONN

pa-

Ko

buvo išrink- 
į raštininkus

negalėjo pri- 
iš priežasties

klausimas
Paaiškėjo, 

susirašę

zur
Ko-
ma-

!Į

5

. Bravo, hartfordiečiai! 
Newbritainieciai irgi turėtų

<b

<l>

piknikus, kad 
Apskritys su- 
piknikų ir ki- 
Tas buvo

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

PROTOKOLAS

pane-i 
kuria

. Pra-
A. Bimba

JApskričic iždo $5.00 padengi-1
■mui kelionės lėšų; ir delega
tas turi važiuoti su jaunuo- 

ALDLD 4-to Apskričio Pusipe-liais ir sykiu su jais dalyvauti.
tines Konferencijos, Kuri
Įvyko 11 d. Birželio, 1933 Šimas ir paremtas, kad kuo- 
m., Lietuvių Darbininkų 'pos, kurios gali, prisidėtų prie 
Kliube, Pittsburgh, Pa. | jaunuolių ir , 4-to Apskričio 
Tz - .. ... _ i T idėlegatij kelionės lėšų sukeli-Konferenciją atidarė drję. J. >

Nutarta, kad būtų pasiųsta 
rezoliucija teisėjui del Scotts
boro jaunuolių.

Toliau buvo svarstymas apie i 
kad stengtis

, dau- grama.
_ 4-tas trys chorai: New Haveno ne

lygiai kainas ant visų daiktų, paaiškėjo, kad randasi delega-į Apkr. turi užprenumeruoti 5: tuvių, ukrainų ir žydų.
i tų iš šešių kuopų. Išviso dele- subatinius ir du dienraščius, i kalbą sakys drg. A.
I gatų dalyvavo 8 ir apskričio Apskr. komitetas apsiėmė tą iš "Brooklyno, N. Y.

Visi Organizuojasi, 
Tik Ne Dirbtuvių

* Darbininkai
NEW BRITAIN, CONN.

Čia po vadovyste Vaizbos 
Buto, kaip ir visur kitur, ver- 

yra suorganizuoti į jų 
' tam tikrą organizaciją. Jie, 
f būdami organizuoti, nustato

Urbonas kaip 1 vai. dienų.
Į mandatų komisiją buvo iš

rinkti* šie draugai: D. Leka
vičius ir A. žvirblis.

Toliau liko perskaitytas die- 
notvarkis ir vienbalsiai priim
tas.

Po perskaitymui mandatų, 'giausia.

kurie reikia darbininkam pir
kti del pragyvenimo ir visas j komitetas—5.

. kitokias reikmenis. Vadinasi, i 
Wbiznieriai yra organizuoti į 

| vieną organizaciją, su kurios
pagelba jie daro sau gerą pel
ną iš darbininkų.

Tai pamatę čeverykų taisy- 
I tojai irgi jau šį praėjusį pava

sarį susiorganizavo į savo or- 
f ganizaciją, pakėlė kainą už 
j pataisymą čeverykų ir susi- 

^trumpino darbo valandas. Nuo 
to paties jau neatsilieka nei 

(barzdaskučiai. Jie laikė kele
tą savo susirinkimų ir nustatė' ką, ir taip jau 4-to Apskr. ko
kainą už plaukų kirpimą nuo i mitetas stengėsi darbą varyti 
25 centų iki 40 ir 50 centų.: ant toliaus.
Tokiu būdu ir bazdaskučiai | Finansų raštininko raportas 
gales daryti sau geresnį gyve-(liko vienbalsiai priimtas ir pa- 
nimą, nes kaina jau nemaža, (aiškėjo, jog kasoj randasi pi- 
o darbininkai vis tiek turi ap- nigų $13.30; skolos apskr. tu- 
švarint save. Nors kai kurie ri $28.00. .

barzdaskučiai sako, kad kaip I* Knygiaus raportas liko pri- 
4 žmones išmoko, užėjus prohi- imtas vienbalsiai.™ bicijai pasidaryti “mėnulio 
spindulių, 
plaukus kirptis.
yra organizuoti ir žmonių, ku- parduota, 
rie save kirpsis, bus 1 ' ‘ 
daug mažiau.

Dabar paliko neorganizuoti 
tai dirbtuvių darbininkai ir 
bedarbiai. Šie vieni dirba už 
keletą centų į valandą ir kei- •

Akia, kad negali uždirbti,” o‘ ki<, 
jti bastos'gatvėmis negaudami '^ 
darbo, ir sako tą patį. Kas 

sulaiko dirbančius ir bedar-1 
bius nuo susiorganizavimo? ■ 
Pirmiausiai tai kapitalistinė Į 

spauda, paskui tai visoki bur
žuazijos agentai, kurie kas
kart kalba, kad ateina geri lai i 
kai, nes jau Rooseveltas pla-1 
nuoja visiems darbus ir mini- i

|jnum algą. Bėda su darbinin
kais, kad jų tokia didelė di- j 

džiuma yra lengvatikiai. Bi
le kas ką pasako arba prie
šų spaudoje parašyta, kad tas 
ir tas daroma, ir tam pilnai 
patiki. O tokio patikėjimo 
turčių klasė tik ir laukia. Jūs, 

durneliai, laukite, o mes. sau 
milžiniškus pelnus krausimės,' 
taip turčiai sau mąsto. '____

fhe be reikalo jų spauda ir vi
jos kitos propagandos įmonės 
^paleistos darban žmones nu
raminti ateinančiu “gerlaikiu.” 1 Darbininkai, jei jau nepasiti

ki savimi, tai lai irųa pavyzdį 
iš viršminėtų biznio šakų, ku
rių savininkai susiorganizavo 
ir daro geresnį gyvenimą. Jei 

| mes, darbininkai, būtume or
ganizuoti^ tai bedarbiai gautų 
socialu ąpdrauJą. Jei būtų .J ^nuolatinė bedarbė, bedarbiam

Kitos kuopos 
j!siųsti delegatų

I bedarbės.
Į pirmininkus 

tas J. Urbonas, 
S. Orda.

Toliaus buvo skaitomas pro
tokolas iš metinės konferenci
jos; liko vienbalsiai priimtas, priežasties

Paskui buvo duodami ALD 
LD 4-to Apskr. kom. raportai, 
kurie vienbalsiai tapo priimti 
ir buvo draugų .užgirti, kad 
apskričio komitetas daug nau
dingų darbų atliko per tą lai-

ja Conn, valstijoj.! O feiidge- CTmailC Pati
portas tai visas turi čia būti lie- IVvUoCVCllu OUIlCmd 1 all 
pos 30 d. Indian Grove darže, 
nes jis arčiausia prie New Ha- 
veno.

Kitos visos mažesnės kolo
nijos, miesteliai, farmeriai- ir 
pavieniai, taipgi rengkites or
ganizuotai į šį pikniką, nes tai 
yra visų mūsų pareiga remti 
darbininkišką išvažiavimą.

Newbavenieciai yra pasiren
gę su mielu noru jus visus pri
imti ir linksminti su gražiau
sia darbininkiškoj dvasioj pro- 

Programą išpildys

RENO, Nevada. — Čionai 
prezidento Roosevelto sū
naus Elliot Roosevelto pati 
gavo divorsą. Ji skundėsi, 
kad jisai labai žiaurus ir ne
galimas sugyventi žmogus. 
Tuoj po teismo nuospren
džio Rooseveltas orlaiviu 
leidosi į Chicagą pas 
lę Ruth Goggins, su 
jis draugavo.

keag dirbtuves darbininkai 
priėmė 20 nuoš, algų pakėli
mą ir baigsią streiką, kuris 
tęsėsi per dešimts savaičių. 
Taip pat darbo valandos 
bus tik 40 savaitėj, vietoj 
48.

PARYŽIUS. — Per pirmą 
šių metų pusmetį Francijos 
eksportai sumažėjo ant 11 
nuos. Daugiau produktų į- v 
vežama, negu išvežama, ant 
šešių bilionų frankų.

komitetas apsiėmė tą iš "Brooklyno, N. Y. 
nuveikti. Ir taip delegatai su 
tiko paraginti kitas kuopas, 
kad užsiprenumeruotų “Daily , 
Workerį.”

Paskui buvo tarta
“Priekalą,” jog “Priekalas” 

'yra perbrangus — po 15 cen
tų, kad būti) kaina sumažinta 
iki 10 centų del bedarbės

Paskui buvo įnešta ir pa
remta, kad knygini būtų duo
ta privilegija Važinėti po ko
lonijas del išbandymd parda
vinėti ir platinti mūsų litera
tūrą. \

Buvo įnešta ir draugų pa
remta surengti pikniką naudai 
spaudos, 
nies,

Drg. P. Martinkus iu J. 
taip išmoks ir sau | Gasiunas aiškino, kad daug( 

Bet visgi jie šiemetinių kalendorių liko ne-
Draugai nutarė 

tokių atlikusius kalendorius parda- 
jVinėti po dešimt centų, o ku
ris draugas myli skaityti, o 
neturi pinigų, tai jam duoti ir 
dykai; bet turi būt * paimta 
skaitytojo vardas ir pavardė.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausioj rūšies medžiaga naudojama, 

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Mes
Darbininkai laimėjo

SALEM, Mass. — Naum-

pas

Avė.
ir So-

tiktai 15

WWW

’MVM

centų, 
dalyvauti.

Parodykime 
kumštį

turi būti 
darbi- 

darbininkų

Laisniuotas Graborius

Draugai ir draugės, visi ren 
gkimes; mūsų jaunuoliai irgi 

(turėtų to nepamiršti. Orga- 
•nizuokime busus, automobi- 

apie .lius; kvieskime visus darbinin
kų klasės simpatikus į taip 
svarbų išvažiavimą, k u r is 
įvyks Indian Grove, New Ha- 
vene, liepos 30 d.

Šis išvažiavimas 
masinis;
ninkišką 
priešams.

Įžanga 
Kviečiame > visus 
Išvaž. Rengimo Komisija.

Laisvės” ir “Vil
nies,” ir pavesta tas darbas 
atlikti apskričio komitetui.

Konferencija užsibaigė kaip 
6:30 vai. vakare.

Sekretorius S. Orda, 
Pirmininkas J. Urbonas*

APSKRIČIŲ IŠVAŽIAVIMAS
Visa Conn, valstija yra susi-' 

domėjus apskričių rengiamu 
išvažiavimu liepos 30 d., š. m., 
New Havene, gražiame darže 
Indian Grove, delei jaunuolių I 

Toliaus, .drg. Janavičiene orgap^avimo parėmimo. / 
'davė raportą, kąipo jįelegatė,.! Harifordas sako, r“subytys” 
iš “Laisvės’1 suvažiavimo. Su- visas kitas kolonijas; organi- 

įvažiavimo raportas liko vien-.zuoja pusę tuzino busų ir at
balsiai priimtas, ir užgyrė , pleškės liepos 30 d. į New Ila- 
“Laisvės” redakciją, jog yra veną.

■vedama geroj tvarkoj.
Paskui buvo skaitymas ko-‘nepasiduoti. Waterburys kad 

respondencijų (s u sirašinėji-,kaip gali pralenkti; visus, nes 
mų); visi liko vienbalsiai pri-įtai didžiausia lietuvių, koloni- 
imta. 1 • --------- -------------------- ------------

Toliau sekė delegatų rapor
tai iš įvairių kuopų.

Įnešta ir draugų paremta, 
kad 4-to Apskričio raštininkas 
per laiškus duotų paraginimus ' 
toms kuopoms, kurios nėra už 
simokėjusios į apskritį ir ne-, 
parodo veiklumo ALDLD rei
kaluose. ♦ 

Sekantis buvo
ToJel api9 jaunuolius- 

jog jaunuolių yra 
apie 10 narių ir turi jau 3 de
legatus siųsti į nacionalį jau
nuolių suvažiavimą liepos 3 
d., Brooklyn, N. Y. Delegatai 
vienbalsiai sutiko šelpti jau
nuolių veikimą ir taip jau iš
rinko tris į kom. pagelbėti jau 
nuoliams sukelti finansinę pa

yramą kelionei—draugus S. 
i Ordą, J. Urboną ir A. Nor
kienę.

Sekantis punktas buvo svar- 
. f pragyvenimas būtų užtikrin-'8^8 aPie .po“sn kal!;

tas; jeigu kurie turi laime .n,u,;yPač _a,>le Frank BT 
... .. _ . ... _ . —suteikti finansines pašalposdirbti, tiem butų didesnes ai- . ... . . ..i ir pasiųsti avi rezoliucijas:

Department of Labor, Wash
ington. D. C. ir U. S. Marsh
all, Pittsburgh, Pa.

Toliau buvo svarstymas apie 
parengimus ir 
ALDLD 4-tas 
rengtų daugiau 
tų parengimų, 
vesta apskričio komitetui.

Padaryta įnešimas apie 
nalą, kad ALDLD Centro 
mitetas išleistų žurnalą, o 
žiau knygų, bet per balsus ne
perėjo ; liko atmestas.-

Paskui buvo' svarstymas.' 
apie siuntimą delegatų į ALD 
LD suvažiavimą, Brooklyn, N. 
Y., liepos 3 d., 1933 m. Dele
gatas buvo išrinktas drg. D. 
Lekavičius ir paskirta iš 4-to1

lį skurdą: kęsti.
Todėl įlekvieno susipratusio 

darbininįo pareiga vesti agi
taciją su padidinta energiją 
už Industrinę Metalo Darbinin- 

ų Uniją ir Bedarbių Tarybą. 
Tik organizuotai tegalėsime iš- 

ovoti bent kiek tinkamesnį 
venimą. Kol esame pasi- 

sklaidę, neorganizuoti, tol mus 
buržuazija įvairiais būdais ga
li išnaudoti taip, kaip jiem ge- 

u patinka. Kitas dalykas, 
reikalinga sekti Komunistų 

• Partijos direktyvas arba ge
riausiai tapti jos nariais ir ves
ti organizavimos darbą visa 
plotme

>

Vikutis.

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

Pranešame, kad‘ mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

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

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ0
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

PHILADELPHIA, PA.
■ t

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys.

Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS 
f I

Carpentry, Painting
Art Decorating •—

Pertaisome senus namus ir būda- * 
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.

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 vaJtmdai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

PHILADELPHMŪS PIKNIKAS ‘LAISVEI’
Jie Duoda Tris Dideles Dovanas Prie įžangos Tlkieto

{vyks Sekmadienį

3 Rugs.-Sept
Prieš Labor Day

Ten Kur Pernai Buvo

Vytauto Parke
HULMSVILLE

Galloway Rd.

PIRMA DOVANA PLYMOUTH AUTOMOBILIUS, 1.933 MODELIO, $621.00
I ' ’

Nuo Thornton-Fuller Co., 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa
1 "V

Gera Orkestrą Grieš Šokiam^
Muzikais ir Sporto Programa: Brooklyn©, Newarko, 
ir Wilkes Barrio Chorai yra Užkviesti Dalyvauti

i Programos Išpildyme
ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS

MODEL 1933, $50
Dovanojo JOHN BUKENAS, 216 E.
Girard Ave., Philadelphia, Pa., tai 

bus antra Dovana

PH1LC0 JUNIOR RADIO,
MODEL 1933, $18.75

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

trečia dovana

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



Šeštas Puslapis
M

mTRAS-DAINOS-MUMA
LORIMER RESTAURANT

REIKALAVIMAI

(168-169)

PAJIEŠKOJIMAI

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

New Yorke

Amalgameitų Rūbsiuvių Uni

(159-170)

PARSIDUODA

titJtionunof>o(iof>onot>LJf>oDLJfWWW'AAAAAoAAAAxiAAoirioA;

INC

Balbo-Mussolinio Lakūnai

DR. HERMAN MENDLOWITZTelephone, Evergreen 6-5310

Graborius (Undertaker)
TORIUS

IŠRANDA VQJIMA1
J. Saulėnas

231 Bedford Avenue

Ęedarbis

pnga^ 
apie

NOTARY 
PUBLIC

Avė. 
tapo

Antonio Fierro Laidotuvėse 
Dalyvavo 1,200 Darbininku

KARŠTOJ’ VIETOJ DETEK 
TYVAI NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ

tai yra tas, 
giliukingas 

Kitiems bus

UŽTROŠKO LAIVE BEDAR
BIS, SLAPTA VAŽIUOJANT

Svarbus Amalgameitų 54-to 
Skyriaus Susirinkimas

12,000 Skrybėlių Darbininkai 
Tęsia Streikų

Eilinių Amalgameitų 
Visuotinas Susirinkimas

TEL. STAGG 
2-5043

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd St,

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

LAIDOTUVIŲ DIRE

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

NEW YORK

TDA Demonstracija 
Šaukiama Brooklyne

* NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEW YORK. — Miesto de
mokratų valdžia buvo išanks- 
to prisirengus iškilmingai'pri
imt Mussolinio-Balbo orlaivi- 
ninkus atskrindant j New Yor- 
ką pereito trečiadienio pava
karėje. Chicagoj darbininkai 
jiems iškėlė tok j priešfašistinį 
pasitikimą, kad laike parodos 
Balbo ir kiti oficieriai važia
vo uždaruose automobiliuose: 
bijojo parodyti savo galvas. 
New York o darbininkai jiems 
taip pat rengė panašų pasitik 
kimą. . . ...

NOTICE i« hereby Riven that Lidcnse No.
N.Y.B-971 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Bfeverage Control 
Law,, at 594 4th Ave. 
York State*

P. J. C
594 4th Avenue, ,

MUŠA ALGAS PAšALPI 
NIAMS DARBININKAMS
NEW YORK. — 350 rasti 

ninku, kurie tarnauja kaip be 
darbiai pašalpiniai darbinin 
kai, liko nukirsta savaitinė ai 
ga nuo $22.50 iki $20.

NOTICE is hereby given that License No. 
! N.Y.A-7328 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at, retail, under 

i Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
I Law, at 442?. Eighth Avenue, Kings County, 

New York State.
ROBERT BERNSTEIN

4423 Eighth Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I N,Y.B-6178fhas been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 171 Wyckoff Ave., Kings County, 
New York State. ,

PHILIP PHILIPS
396 Stanhope St,, ' Brooklyn, N. Y,

SUSPENDAVO NELEMTĄ 
DAKTARĄ ,

MIRUSIUS PERVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
i. ‘'Turim privatiŠką 

PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ,

BROOKLYN. —Suspenduo- 
’duotas iš ligoninės Dr. -Max 
Sharon. Jis atsisakė priimt 
Haroldą Feingoldą, 15 metų 
berniuką. J pusantros dienos 
po to berniukas mirė nuo kau
lų Įdegimo. . <

Telephone Sta^g 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

' (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm,' krikštynom ir' kito
kiem reikalam. ' '
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avepue) 
BROOKLYN, K Y.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja šeši kambariai su 

maudynėmis, visi šviesūs, naujai iš- 
dekoruoti, randa nebrangi, įsavinin- 
kas lietuvys, ąntrą^as 251 Ridgewood 
Ave., netoli Norwood “L,” stoties.

: ,, į i•;u S ? i (4.69-171.) \ S

LICENSES
BEER—WINE___

Kings County, New
COFFEE SlkoP, INC.
..J, . ( Brooklyn, N, Y,

merginos 
taikų gy- 
ūgio, am-

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkouišku Stilium

Iš tos priežasties, kad. pik
nikas negalėjo Įvykti liepos 
16, tai distriktui pasidarė iki 
30 dolerių nuostolivų. Buvo 
užsakyta šviežia mėsa iš ank
sto ir sukapota kepimui 200 
svarų; tai negalima buvo su
grąžinti; taip pat buvo 50,000 
lapelių atspausdinta.

Tad distriktas atsišaukia Į 
visas kuopas ir organizacijas, 
kad per visas šias dienas mo
bilizuotų darbininkus, kaip

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

JONAS
512 Marion St.,

darbininkas Nicholas Prazza, 
norėdamas slapta veltui at
plaukti iš San Fransisco Į New 
Yorką, užtroško laivo “Cali
fornia” dugne ir tapo palai
dotas ant jūrų, nuleidžiant jį 
Į vandenį. ' j ( . >

MATHEW P. BALLAS
( B t E L fi U SK A S )
G R A B O R tU S

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS 
1 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA 
PIRMĄJĄ!
KURJUO PATARNAUJAM NUVEŽTl'( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA, VIETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

< VISAIS TAIS - REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

, MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄJR NAKTL. MpSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

NEW YORK. — Antradie
nio naktį vienas vyrukas Har
leme ant gatvės užkalbino du 
džentelmaniškai atrodančius 
vyrus; sako, nuvesiu jus į vie
tą, kur yra įvalias karštų mer
gų, gert ir valgyt. Tiedu vy
rai buvo slaptos policijos na
riai. Nuėjus į minimą vietą, 
pora plėšiku liepė iškelt po
licijos detektyvam rankas 
augštyn. Tiedu išsitraukė re
volverius ; viena plėšiką nušo
vė ; antra areštavo.

Parsiduoda restaurantas visas, 
ba galėčiau 
sunku apsidirbti, 
šiuo antrašu: 384 
lyn, N. Y.

NEW YORK. — Amalga
meitų Kriaučių Uniioš eilinių 
narių įvyksta visuotinas susi
rinkimas šiandien, 6:30 vai. 
vakare, po num. 126 Universi
ty Place, prie UnioiK Square, 
New Yorke. Visi nariai yra 
raginami susirinkti. Reikia pa
tiems darbininkams apsvarsty
ti, kas daryt, kuomet Amalga
meitų vadai per dabartinį 
“stapičių” aiškiai tarnauja 
bosams, o ne darbininkams.

Amalgameitų Eilinių Narių
Komitetas*

20 d., įvyks ALDLD 185-tos 
kuopos susirinkimas pas drg. 
Chas. Mockų, 411 Autumn Ave., 
1st ’floor, Brooklyn, N. Y. Bus 
duodama nauja.knyga “Spalis.^ 
Visi pribūkite laiku—8-tą vai. 
vdkaro. Misevičienė.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

NEW YORK. — Antradienį 
po pietų buvo palaidotas 
Woodlawn kapinėse priešfa- 
šistinis studentas Antonio 
Fierro. Jį pereitą penktadienį 
nušovė Khaki Shirts fašistai, 
laike susirinkimo Columbus 
svetainėje, Astorijoje.

Iš 2238 Adams Place Fier
ro kūnas buvo iškilmingai nu
lydėtas į kapines. Maršavo 
1200 darbininkų ir pažangių 
inteligentų. Raudonfrontiečių 
orkestrą griežė Internacionalą 
ir kitas revoliucines melodijas. 
Nešė raudonas vėliavas. Ant 
vienos vėliavos buvo užrašas: 
“Darbininkai! Fierro mirtis 
ragina mus suvienytai veikti 
prieš fašizmą.” Prie kapo sa
kė prakalbas drg. Sam Stein 
nuo Tarptautinio' Darbininkų 
Apsigynimo, Carlo Tresca nuo 
Italų Priešfašistinės Vienybės 
Komiteto ir kit.

NEW YORK. — “Klokmei- 
keriai”, moteriškų ploščių dar
bininkai, antradienį atlaikė 
susirinkimą Bryant svetainėj^ 
ir išrinko veikimo komitetą iš 
Šešių eilinių narių. Penki iš jų 
keliaus į Washingtoną persta- 
tyt darbininkų reikalavimus— 
užtikrint bent 36 savaites dar
bo per metus ir įyest bedarbių 
apdraudą kaštais fabrikantų; 
kurie darbininkai negaus dar
bo, tiem turėtų būt mokama 
reguliarė pašalpa.

Socialfašistiniai vadai yra 
priešingi tokiam darbininkų 
veikimui. Tie vadai yra slap
ta, susiderėję su bosais pa
vergt darbininkus taip, kaip 
nori bosai ir valdžia. Jie da
bar neva rengiasi prie 
vingo “stapičiaus,” bet 
streiką bijo prisiminti.

• Industrinė Siuvėjų 
taip pat siunčia komitetą į 
Washingtoną kovot už tdkius 
reikalavimus, kaip ir eilinių 
klokmeikerių.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 5 kambariai, švie

sūs, su visais įtaisymais; randa $23 
jei maža šeimyna tai galėsime nusi
leisti. EI. Pažereckas, 1354 Wil
loughby Ave Brooklyn, N. Y.

, . (168-170)

NEW YORK. — Tebestrei- 
kuoja 2,000 skrybėlių darbi
ninkų. Fabrikantai jiem siū
lo no* 15 centų už tuziną. 
Darbininkai užvakarykščiame 
susirinkime atmetė tą pasiūlv- 
mą ir nutarė tęsti kovą ,už 50 
centų tuzinui, Streikieriai pri
klauso prie 
Hatters Unijos. , Jos vadai 
stengiasi suklupdyti streiką, 
bet eiliniai nariai stovi sar
gyboje. • .

'įvyksta šiandien, liepos 20, 
kaip 7:30 vai. vakare, 11-27 
Arion Place, Brooklyn.

Visi rūbsiuviai amalgamei- 
tai, dalyvaukite susirinkime, 
nes yra labai svarbus dalykas 
—tai streikų klausimas. Bus 
išduoti raportai iš streikų ir 
sužinosite, kas laimėjo strei-

T. D. Apsigynimo distriktas 
rengėsi prie, didžiulio savo 
pikniko, kuris turėjo įvykti 
liepos 16 d., bet iš priežasties 
lietaus %tą dieną piknikas ne
įvyko. Tad komisija su dar
bininkais ant vietos turėjo mi
tingą ir nutarė pikniką rengti 
sekantį šeštadienį, liepos 22 d. 
Tas piknikas prasidės 10 va
landą iš ryto toj pačioj vie
toj, Pleasant Bay Parke, 
Bronxe.

BROOKLYN. —Policija už
puolė tūkstantį darbininkų, 
kurio demonstruodami prie 
šelpimo biuro ant Christopher 
ir Belmont Ave. reikalavo be
darbiam pašalpos. Du darbi
ninkai taip sužeisti, kad turė
jo nuvežt juos į ligoninę.

Bemetant šešių narių bedar
bių šeimyną iš namų po num. 
1898 Douglas St., kada kiti 
dąrbininkai pareikalavo iš sa
vininko užmokėt bent persi
kraustymo lėšas, tai jis jiems 
parodė revolverį.

Didžiojo New , Yorko Be
darbių Tarybų centras pasiun
tė gubernatoriui Lehmanui 
telegramą; protestuoja prieš 
planuojamą įvedimą didesnių 
taksų ant perkamų reikmenų; 
reikalauja padidint sumą pi
nigų, skiriamų bedarbiam

BROOKLYN.—Myrtle 
iškelto gelžkelio stotyje 
areštuotas Joseph Schustrin. 
Jis pardavinėjęs žmonėms ri- 
tipukus, kuriuos galima įmest 
j praleidžiamą mašiną vietoj 
penktukų, ir taip važinėt ele- 
^įiteriąis ir požeminiais gelž- 
keliaig.

Darbininkų 
Williamsburgo 

rengia demonstraciją 
Bush- 

, Brook- 
Demon- 

rengiama delei 
Scottsboro jau-

P'ARSIDUODA 2 šeimynų medinis 
namas, visi moderniški įtaisymai, 

vienam karui garadžius, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X 100, namas sta
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
arti prie mokyklų, , ir prie geros 
transportacijos. Kaina žema; kreip
kitės greitai:

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

./ (168-173)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
’ Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

PAREIKALAVIMAS
; Teikalinga moterų atrinkimui nau
jų kaurų . (rags), atsikreipkite J. 
Eisenberg, 14 Steuben St. Brook? 
lyn, N. Y.

Tarptautinio 
Apsigynimo 
sekcija 
šį vakarą ant kampo 
wick Ąve. ir Moore St. 
lyne, 8 vai. vakare, 
stracija yra 
paliuosavimo 
nuolių ir kad geriau prisireng
ti prie bendros masinės de
monstracijos, kuri įvyks liepos 
21 d. Union Square.

gynimo. Būtinai yra, draugai, 
visų jūsų pareiga jame daly
vauti; ne vien kad tik komi
tetas visados susirinktų, o na
rių nėra. Tas, draugai, turėtų 
būt pataisyta. Mūsų lietuvių 
17 kp. yra kaipo dalis, ir visi 
jos nariai turėtų aktyviai su 
kitų tautų darbininkais būti 
mitinguose. Tad nepamirški
te, draugai.

Organizatorius.

NOTICE is hereby Riven that License No,
• N.Y.A-?!’? hlas 'been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, uder 
Section 76 of ’the Alcoholip' Beverage Control 
Law, at 95 Navy St, & Tillory St,, Kings 
County, New Yorkf State. • " > i

GINO CASCIANI !
72 Navy St., ! . Brooklyn, N, Y,

ŽINIŲ JUDŽIAI
New Yorke, Embassy News 

Reel Teatre, ant Broadway, 
tarp 46 ir 47-tos gatvių, yra 
rodoma judamasis paveikslas 
išlėkimo Dariaus su Girėnu. 
Tas teatrukas . užsiima tiktai 
bėgančiųjų žinių, kelionių ir 
sportų rodymu. Įžanga visuo
met 25c. Judžiai rodomi kas
dien nuo H) vai. iš ryto iki 12 
vai. naktį.

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

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

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

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
/ Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

“DAILY WORKERIO” PIK
NIKE LAIMĖS VAŽIAVIMĄ

I SOVIETUS
NEW YORK. — Vienas iš 

dalyviu Daily Workerio pikni
ko, Pleasant Bay t’arke, liepos 
30 d., galės veltui nuvažiuoti į 
Sovietų Sąjungą 
kuriam paklius 
įžangos tikietas.
proga išlaimėt veikalus Mark
so, Lenino, Engelso ir kitų 
darbininkų vadų. Reikia or
ganizacijose pasidarbuoti, kad 
išanksto išplatint> daugiau 
įžangos tikietų.

PARSIDUODA saldainhj krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime staka iš saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė vi
same bloke. Parduodu todėl, khd 
viena moteriškė negaliu tinkamai 
vesti to biznio. Kaina gana žema, 

gyvenimui kambariai ant 
145 Ten Eyck St., Brook-

Brooklyne:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts.
Bedford Ave. and So. 5th St

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

įdegimas 
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų be 
Čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagaL jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

PAJIEŠKAU
Pajieškau . apsivedimui 

arba našles, kuri mylėtų 
venimą, kad būtų mažo 
žiaus nuo 28 iki 38 metų, nerūkanti. 
Aš esu 38 metų amžiaus, kriaučius, 
turiu - savo nafną. Daugiau 'informa
cijų apie save suteiksi per laišką 
arba asmeniškai.

John Kulboką, 2327 W. State St., 
Milwaukee, Wis.- / j '

< (169-^171)__ ..... pAyIEŠKAU —
Pajieškau barberio, mokančio ge 

rai kirpti plaukus vyrams ir mote 
rims, darbas trim savaitėm, mokes 
tis geras. Barberys turi būt si 
laisnėmis. Antrašas 88 Kelsey St. 
New Britain, Conn.

(168-169)

ar-
priimti partnerį, nes

Prašau kreiptis
Grand St. Brook-

ils T. D. Apsigynimo 
Tuojautinio Veikimo

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 sūbatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

PARDAVINĖJO RITINUKUS 
VAŽIAVIMUI EpEVEITE- 

RIAIS

JONAS STOKES i
FOTOGRAFAS ;

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau sava, studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št.,’ 

k kampas Broad-, 
m way, Chauncey 
■i Street stotis 
■I Brooklyn, N. Y. 
n Naujoj vietoj 
W s t u d i ja daug 
' geriau įrengta, 

todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway 

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

Aido Choro Nariams
" . 4 • ' } - .ųa.:. ; p.'•

Aido Choro * susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 20 d. 
pos, “Laisvės” svetainėje 
valandą vakare “sharp.”

‘ Visi ’nariai,' dalyvaukite šia
me susirinkime, nes bus per
rinkimas valdybos ir yra daug 
kitų dalykų/.apsvarstymui.

8 Yra h 
vietos, 
lyn, N

Parsiduoda saldainių krautuvė ga
na ' tinkamoje tam bizniui vietoje. 

| Yra visi parankamai, kas tik reikia 
I prie i to biznio, 502 Wilson Ave.
Brooklyn, N. Y.

(167-169)

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki- 

te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

? I Odos NušašSji- 
/ mai, Nervų Ligos, 

y Abel nas Silpnu- 
mas, Skilvio žar- 
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

R^umatiški Nesveiku-

....... ......... .........ALDLD 185 KP NARIAM 
tik galima, kad sutraukus kuo I 
daugiausia į pikniką liepos 22 
dieną.

Tikietai įžangos—laimėjimo 
yra geri tie patys, ką buvo 
pirmiau watspausdinti; lapelių* 
reikės patiems atsispausdinti 
ant mimeografo ir žadama jie 
gerai išplatinti per didelę de
monstraciją, kuri įvyks liepos 
21 d. vakare, Union Square, 
New Yorke.

Tad ir lietuviai turėtų gerai 
pasidarbuoti delei minimo pik
niko. žinote, draugai, kad 
T a r plautiniam Darbininkų 
Apsigynimui reikia pinigų, 
kad galėtų vesti bylas Scotts
boro jaunuolių, Tomo Moo
ney ir kitų politinių kalinių, 
kurių yra galybė. L < 1 '

Todėl distriktas šaukia Visų 
| kuopų ir organizacijų mitinga

dešiniosios United , liepos 20' d.,’ 'ketvirtadienį, 8 
vai. vakarė, po num. 108 East 
14th St., New Yorke. Tai vi
sos organizącijbs; ■! pasiųskite 
be^t po vieną atstovą, kuris 
parneš lapelių. *

Taipgi lietuviu suvienytas 
frontas turi tame .darbe akty
viai darbuotis, nes bendras 
frontas tam tikslui ir yra or
ganizuojamas, kad įtraukti vi
sas organizacijas į kovą už 
ateivių apgynimą, už greitą 
pašalpą bedarbiams, už pa- 
liuosavimą politinių kalinių. 
Todėl reikia žiūrėti, kad tie 
tarimai nepasiliktų tiktai ant 
popieros.

Lietuviai turi skaitlingai 
dalyvauti rytojaus demonstra
cijoje.

Taipgi yra sekcijos šaukia
mas visuotinas narių susirinki
mas pirmadienį, liepos 24 d., 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje? Jame turi būti visi 
lietuviai, kurie priklauso prie 

šelpti, ir šelpt ne čekiais, bet Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
grynais pinigais; taip pat rei
kalauja išleisti įstatymą, ku- 
riuom būtų uždrausta mėtyt 
bedarbius iš namų del negalė
jimo užsimokėt už kambarius.

NOTICE 1h hereby given that License No.
N.Y.A-5258 ha« been issued to-thd iinder- 

signed tb sell beer and wine at retail, undev 
Section 75 bf the Alcoholic’-Beverage Control 
Law, at 351 Myrtle Ave., Kings County, 
New York State.

SALVATORE SICIGNANO 
ANIELLO SICIGNANO I

35 N. Oxford Street,| Brooklyn, N, Y,




