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Pirn*a* Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Sovietų Sąjungos mieste Ka- 
zaniuje atidarytas naujas fabri
kas gaminimui spausdinamųjįj 
mašinėlių. Tas fabrikas 1933 
metais duos 1,000 mašinėlių.

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Liepos (July) 21 d.f 1933

KRISLAI
SSSR Mašinėlės.
SSSR Atsiekimai.
Imperialistai Ginkluojasi.'
Mainosi Laikai ir

Popiežiai.
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS

£ Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Ialaimėsite 
Pasauli!

Birželio 30 dieną Maskvoje 
jaunimo parodoje dalyvavo 50,- 
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PLIENO PADAROMA DAUGIAU, NEGU
^=i~SjSUNAUDOJAMA; NAUJAS SMUKIMAS
upėn atplaukė eskadrinis mini- ------------------ ---------

Šeidemanas Prašo :!
Hindcnburgo Susimylėjimo

Hitlerio Agentas Papen 
Yra Popiežiaus Draugas

Jau dabar Amerikos pra-ninkas, ant kurio buvo jūreivių 
dalyvavusių “Potemkino” sukili-'monė padaro daugiau pilė
me 1905 metais, taipgi jūreivių ino negU sunaudojama. Tuo 
nuo kreizeno “Aurora”. Tą 
dieną baigė mokslus daug būsi
mų Raudonojo Laivyno koman- 
dierių.

Liucernės mieste, Šveicarijo
je, Įvyko radio klausimu konfe
rencija. Sovietų Sąjunga gavo 
iš 15 ilgų bangų stočių penkias. 
Francija, Anglija, Vokietija ir 
kitos septynios šalys—tik po 
vieną. Trumpų bangų Sovie
tai gavo keturias stotis ir 
pilną laisvę veikimui į rytus 
nuo 40 meridiano.

Susitarta, kad Europos radio 
stotys netrukdytų Sovietų Są
jungos radio stotims. (

būdu plieno perviršis krau
namas į sandėlius, kas, pa
galinus, veda prie greito 
perpildymo ir prie naujo su
smukimo.

Štai iš Pittsburgh© pra
nešama N. Y. kapitalisti-

PR AG A.—Vokietijos so- 
cialfašistų vadas še'idema-' 
nas parašė laišką preziden
tui Hindenburgui, prašyda
mas, kad jis priverstų Hitle-

niam “Evening Post”:
“Daug daugiau plieno ei

na į sandelius ( į “stoką”)...
Tas procesas krovimo plieno rio valdžią paleisti jo šeimy- 
negalės tęstis ant visados.._ ną, kuri tapo suareštuota.
Kaip kad šiandien yra, ša- —----------- —
lis sunaudoja plieno daug Lakūnas Post Sutrukdytas . 
mažiau, negu pagamina- jr Priverstas Nusileisti 
ma...”

Hitlerio dešinė ranka yra 
ponas Papenas. Bet Pape- 
nas yra Vokietijos klerika
lų vadas ir popiežiaus Pi
jaus XI asmeniškas drau- 
gas. 1

CLEVELAND DARBININKU MILŽINIŠKA 
DEMONSTRACIJA; POLICIJA PADA
RE UŽPUOLIMĄ; DARBININKAI GYNĖSI

ir Priverstas Nusileisti

MINKŠTOSIOS ANGLIES MAINIERIA1 ATSI
DŪRĖ BAISIOJ VERGIJOJ-PR1ESPAUDOJE

MASKVĄ. — Liepos 19 d. 
gautas pranešimas iš Sovie
tų Sibiro, kad amerikonas 
lakūnas Wiley Post nepasie
kė Chabarovsko, bet -buvo 
priverstas nusileisti Ruchlo-

CLEVELAND, O. — Lie- 
TodeTHitieHs ir siun- Pos 19 d- valdžia bandė par- 

tinėja jį į Romą vesti dery- du°ti John Sparangos namą 
bas. ir išmesti “fornišius”. Smul-

I kių Namų Savininkų Fede
racija surengė demonstraci
ją prieš šitą valdžios žygį. 
Tai buvo milžiniška demon
stracija. ^Apskaitoma,* kad 
buvo susirinkę iki aštuonių 
tūkstančių darbininkų. 
John Sparanga gyveno po 
num. 11427 Lardet St.

Trockis Prisiglaus prie 
Francijos Buržuazijos

Sovietų Sąjungoje y ta apie 
100,000,000 žmonių, gyvenančių 
iš apdirbimo žemės. 1928 me
tais buvo 30,000,000 atskirų val
stiečių ūkių. ' Dabar jau 64.4 
nuošimčiai jų apsijungę į ko
lektyvus. Sovietų ūkiai ir ko
lektyvai apdirba 85 nuoš. dir
bamos žemės, šiemet traktorių 
skaičius padidėjo ant 50,000, tai 
yra, Sovietų laukuose yra apie 
200,000 traktorių ir apdirbama 
trys penktadaliai žemės mecha-x 
nižuotu būdu. ,Su kiekvienais 
rtietais socialistinis sektorius 
darosi galingesnis ir stipresnis. 
Mašinos ir kultūriškas žemės 
apdirbimas—traukia valstiečius 
prie kolektyvų.

Jungtinių Valstijų imperialis
tai nutarė mechanizuoti armi
jos apginklavimą. Tas planas 
bus pateiktas ponui Rooseveltui 
ir,, veikiausiai, jis jį pripažins. 
Sulyg tuo planu patobulinimui 
karo ginklų turės būti išleista 
$53,000,000.

Tuom pat kartu daro planus 
įrengimui trijų didelių karo or
laiviams laukų: New Yorke, 
Chicagoje ir San Franciscoje. 
Kiekvienas karo orlaiviams lau
kas atsieis po $6,000,000. štai 
kam išnaudotojų valdžia nesi-

tys geri, o tu nori traukti 
laukan. Tada šitas dentis- ve, prie Amūro upės. Ūž
tas pasakė: “Kaip tau, tai ėjo baisios audros, ir Jis ne
gerai, kitą syk pataisysiu, j begalėjo skristi. --------
duok dolerį, tai gausi dar
bą.”

Tai. matote, koksai mai- 
nierių padėjimas be organi
zacijos. Mainieriai, organi- 
zuokitės ir kovokite prieš ši
tą vergiją* Stokite į Nacio- 
nalę Mainierių Uniją. Kuo
met būsite organizuoti į sa
vo klasės organizaciją, tai 
nereikės sveikus dantis 
traukti laukan ir mokėti 
niekšams savo sunkiai už
dirbtus dolerius.

WASHINGTON, Pa. — 
Kur tik eini, ten mainieriai 
aimanuoja. Ką sutinki, pir
miausia klausia, kaip dar
bai, ar dirbi. Kartą cinu 
gatve ir sutinku pažįstamą 
mainierį. Klausiu, kas nau

ja o, ar dirbi? Jis man sako: 
“Buvau nuėjęs Lincoln Hill, 
tai bosas nusiuntė pas kom
panijos daktarą. Tas išek- 
zaminavo ir pasakė, kad 
mano dantys negeri, turiu 
eiti pas dentistą. Jis turi 
tau dantis ištraukti, tąsyk 

I darbą gausi. Nuėjau pas 
dentistą ir sakau, kad ma
no dantys geri/ niekad man' 
jų neskaudėjo ir kam juos 
gydyt. Daktaras pažiūrėjo 
ir sako, kad reikia visi dan
tys ištraukti. Pamislinau, 
trauk, bile darbą gausiu. Ir 
ištraukė. Sugijo burna. Nu
ėjau darbo prašyti, ir vėl bo
sas mane pažino. Jis sako, 
ar pasiutai, kam dantis is-; yanovskis pribuvo čionai su jis paims Matterną ir nuves

Laukia 
geresnio oro. Visa kelionė 
susitrukdė.

PERVĖLAI BANDĖ NU
SILEISTI, DU UŽSIMUŠĖ

ST. LOUIS, Mo. — Per 
klaidą orlaivininkas pasiėmė 
sugedusį orlaivį ir išskrido, 

pasiėmęs savo frentą. Tuo- 
jaus per radio gavo praneši
mą, kad turi nusileisti. Ir 
bandė nusileisti, bet orlaivis 
pradėjo suktis- ir nukrito, 
užmušdamas abudu.
, »■ L —■ . . . ..... ............................ ...~

SOVIETU DRĄSUSIS LAKŪNAS NUGALĖJO 
AUDRAS IR SĖKMINGAI PASIEKĖ ANADYR

ANADYR, Sibiras. —Pa- nas pasiekti ■ Anadyrą. Bet 
galiaus Sovietų lakūnas Le- pagaliaus pribuvo. Dabar

traukei, ar mislinai, _kad an-jgalingu orlaivju. jjs Sako, 
glį ėsi, tau darbo nėra. kelionė iš Nikolajevsko
parėjau namo. Nei darbo, į Anadyr buvo be galo sun- 
nei dantų, nei duonos! Tas pavojinga. Du sykiu 
kompanijos daktaras kiek- jis(apleido Nikolajevską ir

jį į Nomą, Alaską. Iš ten 
grįš atgal.

Bet oras labai blogas, tuo 
būdu Levanovskis ir Mat
tern turi laukti. Šita kelio
nė iš Anadyro į Alaską yragaili pinigų, o bedarbiams atsi- darbininką, kuris toj kandę lėkti, bet turėjo su- ne iš Anadyro į Alaską yra 

kompanijoj dirba, siunčia grįžti. Nesvietiškos audros trumpa, bet pavojingiausia 
pas tą patį dentistą, savo 

Nesenai Jungtinių Valstijų frentą.”
Kitas darbininkas sakė, 

kad jis gavo darbą toje ka-

sako duoti pagelbą.

imperialistai išdirbo planą bu- 
dąvojimųi naujo karo jūrų lai
vyno. To plano pravedimas į
tris metus prarys apie $400,- sykloje ir jį nusiuntė dantis 
000,000 vien tik budavojimui išegz’aminuoti. Bet kompa- 
naujų karo laivų ir moderniza- nįjos daktaras pamiršo ant
vimui jau esamų.

Japonijos irrtperialistai į tai 
atsakė nauju planu, paskirda
mi 500,000,000 jenų, budavoji- 
mui karo laivyno. Japonijos 
imperialistų laikraštis “Hochi” 
sako, kad Jungtinių Valstijų 
grobikai nesugebės būti viešpa
čiais Ramiojo vandenyno. Gink- 
lavųnasis einą viąajs jga^ąis, kas 
reiškia prisirengimą prie bai
saus karo. L-' ' *' ‘

Italijos fašistai prisiuntė 24 
karinius jūrų orlaivius į Chica- 
gos pasaulinę parodą. Jie sėk
mingai atskrido. Fašistai išsi- 
garsino per spaudą ir radio. Iš 
kitos pusės, išbandyta ant kiek 
galima sėkmingai karo metu 
atakuoti kitas šalis su orlaivių 
pagelba.

Nežiūrint fašistinio ’ tikslo, 
perskridimas 24 orlaivių per 
Atlantiką yra įrodymas, kad 
technika nugali ercįves ir jūras. 
Tą skridimą sekė Romos papa 
Pius XI ir prisiuntė fašistų mi- 
nisteriui generolui Balbo pasvei-

raščiuko parašyti, pas kurį 
dentistą eiti. Tai tas mai- 
nierys nuęjo pas kitą. * Tas 
sako, kad tavo dantys geri, 
nereikia juos taisyt. Bet 
pagal raščiuką, girdi, turiu 
ką nors daryt. Tai paskuti
nėjo ir . paėmė du doleriu. 
Tada nunešiau pas kompa
nijos daktarą raščiuką nuo 
dentisto, kad dantis patai
sė. Bet pamatė, kad ten pa
sirašyta ne jo frento. Sako, 
“negerai, eik pas Deinį!” 
Nuėjau 'pas Deinį, jo frentą* 
Tas pažiūrėjo ir sako, kad 
tas, ve, dantys kreivas, tai 
reikia traukt laukan. Aš 
jam pasakiau, kad anas den- 
tistas sakė, jog mano dan-

kinimą, kad laimingai perskri
do. Seniau popiežiai tokius da
lykus prakeikdavo, dabar svei
kina. Mainosi laikai, maino ir 
jie taktiką.

neleido. Ėmė keturias die- iš visų.

ŽINIOS IŠ STREIKŲ KOVOS LAUKO
PHILADELPHIA, Pa. — ,apie 1,000 darbininkų randa- 

i si kovos lauke.
Seattle, Wash. — Žuvų 

pakavimo darbininkai išėjo 
į streiką ir privertė bosus 
išpildyti sutartį, kurioj rei
kalaujama algų* •' pakėlimo 
ant 5 nuoš. ■ •?..

Šiuo tarpu Pennsylvanijos! 
valstijoje streikuoja: apie 
35,000 darbininkų. Apie 
keturiolika tūkstančių mez
gėjų randasi kovos lauke 

■ i 1 ' t' 11 1
Rėadinge ir kitose vietose.

Philadelphia, Pa. — Lie
pos 19 d. čionai išėjo į strei
ką 500 marškinių siuvėjų 
Eclipse-Needle kompanijos.

New York.—-Po vadovys
te Čeverykų ir Odos Darbi
ninkų . Industrinės Unijos 
čia dviejų dirbtuvių darbi
ninkai laimėjo streiką. Pro
gress Shoe dirbtuvės ir Ox
ford Slipper Co. bosai pri
pažino dirbtuvės komitetą ir 
sutiko nepersekioti tų, kurie 
vadovavo kovai.

• * ? ■

Providence, R. I.—čionai 
prasidėjo^ audėjų streikas, 
kuris gali (apimti daug tūk
stančių darbininkų. Jau daug žmonių miršta/

DU UŽSIMUŠĖ i 
NELAIMĖJ

* MANGUN, Okla.-^Liepos 
19 d. čionaį orlaivis pataikė 
į kalno viršūnę ir užmušė 
du pasažieriu. Orlaivinin
kas taip pat pavojingai su4 
žeistas.

Cholera ir Karščiai
SIANFU, Chinija.-Shen- 

si provincijoje užėjo dideli 
karščiai, temperatūra siekia“ 
115 laipsnių. Pradėjo siau
sti [cholera, nuo kurios

ISTANBUL, Turkija. — 
Renegatas Trockis gavo lei
dimą nuo Mussolinio val
džios vykti į Italiją neva sa
vo pačios gydymui. Iš ten 
važiuos Francijon ir ten ap
sigyvens. Valdžia sako, kad 
jo gyvenimo laikas Franci- 
joj priklausys nuo to, kaip 
jis užsilaikys. O jis užsilai-

Buvo sumobilizuota šim
tai policijos demonstracijos 
sutriuškinimui. Padarytas 
stačiai kruvinas užpuolimas 
ant darbininkų. Panaudo
ta ir buožės ir ašarų bom
bos, taip pat revolveriai. 
Trys darbininkai pašauti. 
Darbininkai gynėsi su pasi
ryžimu ir kovojo prieš bu
delišką policiją tuom, kas ką 
sučiupo.

LIETUVOJE SMETONINIS TERORAS 
PRIEŠ REVOLIUCINIUS DARBININKUS
Štai tik vienos Kauno lai-; monstravusių tardymas jau

kys del buržuazijos gerai, ^raščių dienos pranešimas baigtas ir jie perduoti teis-
nes dabar jo. vienatinis dar- apįe nubaudimus ir perse- 
bas, tai niekinti Sovietų Są- klojimus revoliucinių darbi- 
jungą ir Komunistų Inter- nįnkų:
nacionalą ir padėt organi- “Nubaudė komunistus. — 
zuoti kontr-revoliucinį-fron- Kauno apygardos teismas! 
tą prieš darbininkų tėvynę, komunistę Šeraitę nubaudė 

4 m, sunk. darb. kalėjimo. 
;Ji buvo kaltinama priklau
sius Komunistų Partijai ir 
rinkus aukas. Kariuomenės 
teismas nubaudė Lagunavi-

apie nubaudimus ir perse-

“Nubaude komunistus. —

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Chabarovskas, Sibiras

Nepaprastai greitai ir sek- čių 4 met. sunk, darbų kalė- 
mingai lakūnas Post pribu
vo į Chabarovską ir be jo
kio poilsio/ išlėkė į Fair
banks, Alaską. Turės pa
daryti 3,000 mylių. 

» . 
/ 

Cauquenes, čili. — Mirė 
tūla Garrido, 140 metų am
žiaus. Jinai buvo žmona 
kareivio, kuris dalyvavo 
1810 metų kare del čili ne
priklausomybės. 

# *

jimo už iškabinimą komu
nistų vėliavos Žaliakalny.”

“Baigtas gegužės 1 d. de
monstrantų tardymas.—Ge
gužės 1 d. Žyvų rinkoje de-

mui. Jie kaltinami už pri
klausymą komunistų parti
jai ir už pasipriešinimą po
licijai.”

Nepraeina ta savaitė, kad 
kruvinoji Smetonos Va
džia nenubaustų kelių ko
munistų ilgiems metais 
kalėjiman. Mes, Ameri
kos lietuviai, turime visais 
būdais remti Lietuvos Ko
munistų Partiją, kuri tokio
se smetoninio smurto sąly
gose organizuoja darbinin
kus ir valstiečius kovai. už 
pagerinimą jų būklės.

Augštai Lavintiems Darbi
ninkams tik $14 Algos

Socialdemokratai Gailisi 
Likusio Savo Turto

Paima. — Ispanijos val
džia paleido po kaucija pen
kis amerikonus, kurie buvo 
suareštuoti ant salos Major
ca už >sumušimą kareivio.

Washington. — Liepos 20 
d. pribuVo iš .New Yorko 
Mussolinio agentas budelis 
Balbo su savo keliais gize
liais. . Jiems prezidentas Ro- 
oseveltas iškėlė pietus*

. Albany, N. Y.—Valdžia 
įsakė New1 Yorko mieste pa
kelti pieno kainą po centą 
ant kvortos. (

Los Angeles, Calif.—Lie
pos 20 d. čionai atskrido or
laiviu du negrai lakūnai, 
perskrisdami per visą saus- 
žemį. Tąi pirmu sykiu ne
grų rasės lakūnai atliko šitą 
žygį- •

SAULĖ UŽMUŠĖ 
19 ŽANDARŲ

. NANklNG. — Čionai už
ėjo toki baisūs karščiai, kad 
liepos 19 d. saulė užmušė 
devynioliką valdžios žanda
rų, kurie laikė manevrus už 
miesto sienų. 1 1

WASHINGTON. — Val
džios planuojamame kodek
se delei elektrinių darbų sa
koma, kad minimum savaiti
nė alga bus $14. O tai augš- 
tai lavintos rūšies darbi- 
kai. Vadinasi, ir šios rū
šies darbininkams bus už
karta badavimo algų siste
ma Roosevelto valdžios 
gelba.

Nauji Areštai del Kunigo 
Olšausko Mirties

pa

su-KAUNAS. — Valdžia 
areštavo tūlus Budrį ir Sa
kalauską. Jie nužiūrimi

P R AG A.—Vokietijos Mi
lerio valdžia pradėjo skelbti, 
kad socialdemokratų parti
jos vadai pasigrobė savo 
įstaigų pinigus ir išsinešdi
no į užsienį. Dabar socia
listų centras čionai išleido 
pareiškimą, kuriame sako
ma, kad da gana daug tur- 
to paliko Vokietijoj ir pate
ko į fašistų rankas. Sako, 
kad apie už 40,000,000 mar
kių turto žuvo. Buvę 120 
partijos laikraščių, kurių 
vertė siekė iki keturių de
šimtų milionų markių!

, Sakoma, kad ir Ispanija > > 
kaipo užmušėjai kunigo oi-1 Pripažins Sov. Sąjungą 
šausko. Sako, Md pas juos: MADRID. — Buržujų’ir 
rado “karišką šautuvą ir šo-1 socialistų valdžia iki šiol te- 
vinių.”

liaujas Susmukimas Biržoje
NEW YORK.—Wall Stry- 

to spekuliacija vėl supurtė 
buržuazinę Ameriką. Lie
pos 19 d. nepaprastai nu
smuko visi šėrai. Kai ku
rie serai nusmuko ant 25 
punktų! Taip pat kukurū
zų, kviečių ir kitų produktų 
kainos nupuolė. Roosevel- 
tas nežinąs ką bedaryti!'

bėra nepripažinus Sovietų 
Sąjungos. Bet dabar eina 
paskalai, kad neužilgo pripa
žinimas būsiąs suteiktas.

PLAKIMU BAUS 
PLĖŠIKUS

LONDON. — Old Baily 
miestelyj teisėjas nubaudė 
du 20 metų amžiaus jaunuo
liu kalėjimu ir nuplakimu, 
pririšus prie stulpo. Jie bu
vo suimti laike apiplėšimo, ir 
abudu rasti su šautuvais.
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PASKYRIMAI IR SKAITLINES
Kapitalistinė spauda, o kartu ir socialfašistinė pilna 

garbinimo Roosevelto Industrijos Atsteigimo Plano. New 
Yorke požeminiuose traukiniuose, greta apgarsinimo mui
lo ir kjitų reikmenų, matome plakatus su šaukimu pasiti
kėti Rooseveltui, o jis būk išves Amerikos darbininkus iš 
vargo ir skurdo; » Kapitalistinė .spauda šaukia, kad birže
lio mėnesį 500,000 darbininkų gavo darbo, ir jeigu taip 
eis, tai į metus Ihiko gaus 4,000,000 darbus. Kapitalistai, 
skelbdami ir šaukdami apie tai, kur priimta* (Jarbininkų 
į darbus, tiksliai užtyli apie tai, kur darbininkai yra pa
leidžiami. Jau nekalbant apie atskiras dirbtuves, kur 
darbininkai buvo atleista, pažvelgkime tik į pietus: ten 
užsidajrinėja ištisa eilė medvilnės fabrikų ir darbininkus 
meta į bado nasrus. Kaip žinome, Roosevelto valdžia, 
kad išlaikius augštas kainas ant medvilnės (vatos) pa
darė patvarkymą, kad apie 10,000,0^0 akrų būtų mažiau 
apsodinama medvilne, negu pereitais metais buvo, o kur 
yra apsodinta, tai sunaikinti ją ant Įąukų. Roosevelto 
valdžia apmoka stambiems medvilnės plantacijų savinin
kams tiek, kiek jie tikėjosi gauti už savo medvilnę. Roo
sevelto valdžiai pavyko susitarti su medvilnės auginto
jais, bet krizio nagaika uždavė iš kitos pusės—to sėkmė-j

LAIS^Vfi
11 a, i .iteea i ! n. erosas

Komunistę Partijos H Metę
Gyvavimo Sukaktuvės

Šiemet J. V. Komunistų 
Partija turės paminėjimą 14 
metų savo gyvavimo sukak
tuvių. Visų tautų komunis
tinė spauda minės savo Par
tijos sukaktuves, ir tam pa
minėjimui visi komunisti
niai laikraščiai išeis padi
dinti. Partijos sukaktuvių 
paminėjimas įvyks 1-mą die
ni rugsėjo mėnesio, ir tą 
dieną “Laisve” išeis padi
dinta.

Visos darbininkiškos or
ganizacijos, visi revoliucinį 
judėjimą remianti profesio
nalai ir ’biznieriai yra pra
šomi sveikinti darbininkų 
klasės avangardą—Komuni
stų Partiją su jos 14-kos 
metų sukaktuvėmis ir pagal 
išgalę paaukuoti jai vedimui 
aštrių kovų už darbininkų 
klasės reikalus.

Komunistų Partija, jos 
spauda ir kalbėtojai ruošia 
darbininkų maršus į Wąsh- 
ingtoną, į valstijų sostines 
ir į miestų rotušes su reika-

Organizacijos, kurios aplai- 
kė tas blankas,, tuojaus turi 
rinkti pasveikinimus.

Į “Laisvės” specialę laidą 
mes dėsime visus pasveiki
nimus ir bizniškus skelbi
mus, už kuriuos kaina buš 
nuo vieno dolerio ir augš- 
čiau. Draugai, , rinkdami 
aukas Partijai, rinkite ir 
skelbimus iš darbininkišką 
judėjimą remiančių biznie
rių ir profesionalų.

Nepasilikime nuo kitų 
tautų darbininkų šioje kam-' 
panijoje. P a s i s pauskime, 
kad išpildyti savo (kvotą, 
parodykime savo, rūpestin
gumą stiprinime vado revo
liucinio judėjimo—Komuni
stų Partijos.

P. Buknys.

Atkabina Vagonus, Bebėgant 
Ekspresiniam Traukimui !

i Amerikoj ant tūlų gelžkelio 
linijų jau kuris laikas j daro
ma taip, kad, pav., traukiny j, 
einančiam iš . New • Yorko į 
Bostoną, susodina į kelis pas
kutinius vagonus tuos pasažy- 
rius, kurie turi išlipti Hartfor-

Bet 
va- 
turi

CARINIAIRUSŲ OFICIERIAIIR 
VOKIETIJOS FAŠIZMAS

Liepus 1$ d. š. m. “The Bor
der Cities Star” (Windsor, 
Canada) korespondentas Pier
re Van Paassen iš Paryžiaus 
duoda įdomių žinių apie Vo
kietiją.

Namas, buvęs Victoria Ho
tel Berlyne, tūlam laikui tar
navęs rusų pravoslavų sektai, 
šiandieną tapo baltagvardie
čių, velionio caro Nikalojaus 
Antro šalininkų ginkluota sto
vykla, ant kurios augštai ple
vėsuoja caristų vėliava.

Vokietijos fašistų su Hitle
riu priešakyje tapo įkurta 
“Rusijos Tautininkų Socialis1- 
tų Partija.” Visų tautų fašis
tai tokiu vardu vainikuojasi. 
Laike to įvykio apvaikščiojįmo 
Berlyne, džiaugsmo orgijas 
kėlė visokio plauko ponija. 
Partijos vadovybei! įeina: pir
mininkas Dr. Alfred Rosen-

kui keliauja sau toliau, 
kad atkabint paskutinius 
gonus, tai visas traukinys 
būt sustabdytas.

Dabar Francijoj yra jau iš
tobulinta toks išradimas, kad 
traukinys bėga su 50 ar 60' 
mylių greitumu per valandą, 
ir nei kiek nestaptęlėdamas 
nei greitumo nesumažinda
mas, atkabina tam tikrą skai
čių vagonų ir palieka juos,to
kiame mieste, kur reikia. Tuo 
būdu ekspresiniam traukiniui,, 
einančiam skersai ar išilgai 
visą Franci ją, niekur nėra rei
kalo apsistoti apart galutinos
vietos, kur jis keliauja. O;berg, Hitlerio užsienio reika- 
jeigu paliktoji traukinio dalis Įlų direktorius; kunigaikštis 
turi kur į šalį važiuot arba j Obolenski, caro, generolas Ava 
palengva padaryt kelionę tarp 1 l°v« Sacharov ir keletas Pa
kelių vietinių (lokalių) stočių, 
tai įtaisyta parankumai pri- 
kabint kitą garvežį prie palik
tų • vagonų, ir taip sau paskui 
keliauja naujas traukiniukas, 
kur reikalinga.

ĮDOMUMAI

je pradėjo užsidarinėti fabrikai ir dirbtuvės, kur med-: Javiniais greitos pagelbos 
vilnė buvo apdirbama. Taigi, jeigu vienoje vietoje pa-1 bedarbiams, apdraudos be- 
vyksta “išrišti” klausimas, tai kitur prasideda dar didės-, Barbėje ir senatvėje, nupigi-

• « • • ' nimn voYiHii t mniotn Iztyinis krizis.
^IP&iele Perkins, Roosevelto paskirtoji darbo depart

ment© sekretorę, labai džiaugias, kad 500,000 gavo dar- 
bušjįjBet |uom pat kartu paskelbia, kad 27 nuoš. darbi
ninko mažiau dirba, kaip dirbo 1926 metais, o algos yra 

‘ Perkins 
rbininkas 1926 metais gaudavo

maŽ&nės ant 50 nuošimčių, negu buvo tada, 
nurodinėja, kad kur
$10)00 algos, tai birželio mėnesį, 1933 metais, gavo tik 
$4.3Jt« Ir pati pripažįsta^ kad 32-jose industrijose yra 
mamų darbininkų, riegu buvo 1926 metais: IBM

T^fiaus panelė. Perkins nurodo, kad dabar yra didelis 
—skilimas ne tik tarpe dąųbinįnkų skaičiaus, tai yra ma- 

žiaiibnt 27 nuošimčių, negu tada buvo, bet skirtumas yra 
tarpe to, kiek tada buvo pagaminama ir kiek yra dabar 
pagaminama per tą pat darbininkų skaičių. Dabar tokis 
pat; darbininkų skaičius, kaip 1926 metais, prie geresnių 

^mašinų ir darbo paskubos, pagamina daugiau produktų. 
4 O tąs reiškia, kad viršprodukcija augs ir didės. Darbi

ninkai daugiau pagamindami ir mažiau gaudami atlygi
nimu jie mažiau galės ir nusipirkti reikmenų, o to sek- 
mėj^dar greičiau prisipildys sandėliai ir krizis didės. 
JaiC’dabar yra 17,000,000 bedarbių. Prileiskime, kad 
4,0d0į000 gautų darbo, tai dar būtų $13,000,000 bedar
bių

1

J'0
• «g

nimo randų ir maisto kai
nų, sustabdymo darbininkų 
šeimynų mėtymo iš stubų ir 
pasaulinio karo veteranams 
greito atmokėsimo bonųi Ko
munistų Partija kaujūsi už 
paliuosavimą Tom Money, 
už išgelbėjimą, gyvybių, skanėsi 
Scottsbofo jąųnboliafhš ir 
agresyviai kovėja pjieš' im
perialistų ruošiamą naują 
karą; Toliaus. j; Komunistų 
Partija organizuoją , darbi-

> . i i .' .< •

Kaip Sveikiau—Kojų Nykščiai 
Arti Viens Kito ar Toli?

Rusijoj caristinėse mokyk
lose ir armijoj mokindavo 
vaikščiot taip, kad vienos ko
jos nykštis būtų gana toli nuo 
kitos kojps nykščio,) o kulnys 
beyeik susisiek,tų vienas, su .ki
tu; taip 'susidaro1 tarpi kulnų 
kertė. Toks pėdų dėstymas

i gražiu dr, matomai, 
ęveiku. ’mokslininkai da
bar atraįnda, < kd(į delei kojų 
sveikatos' ‘yra 'kitaip, negu 
manydąyp cariniai,oficieyiai.

Amerikos (ądijonąi pėdas 
skirtingai dėstė h4 tebedėsto 
nuo senosios rusiškos mados. 
Pas juos kojų nykščiai vienas 
į kitą artimai “žiūri,” taip,kad 
nūo kojaitykščiiį eina, j Įvertė 
linkui užpakalio. 1 D’akt&ras 
Evans tvirtina, kad indijonų

WILKESBAKRE, PA.

tuom pačiu kartu iš kitų industrijų, kaip medvilnės, 
žiami darbininkai padidins bedarbių eiles.

SRg)sevelto valdžia paskyrė $3,300,000,000 atbūdavo j i- 
mo Reikalams. Bet apart to, kiek paskyrė karo reika- 
lamį^budavojimui naujų karo laivų, orlaivių, orlaiviams 
lau}ęų, karinių prieplaukų ir modernizacijos armijos, ki
tokiems viešiems darbams pinigų neduoda. Pasimojo net 
mizįernas bedarbių pašapas atimti, ir tik per kovą bedar
biai pajėgia jas apginti.-^

Rbbseveltas ir jo valdžia, nepaisant kiek jie darys viso
kių-planų,' kiek bus daug šumo ir pasigyrimų kapitalisti
nėj^ spaudoje ir spaudoje palaikančioje kapitalistinę sis
temą, negMeš išrišti krizio klausimo.

rifirbininkijl Uždaviniai'tvirtinti Komunistų Partiją, Be
darbių Tarybas, revoliucines unijas ir kitas klasines or- 
gardZacijasy kovojančias po Komuųistų Partijos vadovy
be. : Kovdti; Už kasdieninius reikalavimus ir ruoštis ptie 
praį alinimo kąpitafetinės tvarkos. ' . '

Trįc Sotie Sąjungoje,, kur valdytojais yra patys dar- 
binmjcai, ASręi bedarbės ir iš jos paeinančio,vargo. Ten 
dir£(a visi galinti dirbti ir išbūdavo j a pasaulinės .reikš
mėj fmlžiftusp Ten darbininkai trumpina savo darbo va
landas ir ^erįna gyvenimo sąlygas. Ten eina žingsnis po 
žiniįpio pšdcialistinį surėdymą ir tuomi rodo kitų kraštų 
darj^iinkams, kokiu keliu ir jie privalo eiti prie savo pa- 
siliijį^avimo.

d. m. š.

I BĖQA I 
STINĄ

ANGLIJOJ PRAGYVENI
MAS KYLA

Pranešama, kad jau apie 
ketiįrl tūkstančiai Vokieti
jos ;Jydų pasiekė Palestiną. 
Jie IJfega nuo Hitlerio val
džioj teroro’

LONDON. — Visų nau
dojamų daiktų kainos paki
lo 2 nuoš. bėgyje birželio 
mėnesio.., Tuo tarpu darbi
ninkų algos nekyla.

ninkus kovaL<iž geresnes 
gyvenimd sąlygas. Ji vado
vauja darbininkų streikus 
už augštesnes- algas, už 
trumpesnes Vdarbo valandas, 
už tinkamesnes darbo sąly
gas dirbtuvėse, kasyklose ir,kojos jauj taip yra ir suaugę; 
farmose. Komunistų Parti-šitoks kojų vs-ūaugimas yra 
jos nariai ir jos kalbėtojai nai]din8as ilgiems bėgimams 
bendrai su streikieriais da-į.šitaip kūpo svol.is atsiremia 
lyvauja pikieto eilėse kiek- sykiu ir ant visų pirštų ir ant 
vienam streike. Visuose viso kulnies. . ,. ■
streikuose streikieriai yėitųį O kita, jeigu su-
naudojasi k o m u n i stiniais g1?uįsti. 0 kojų' nykščiai, vienas 
laikraščiais ir kitokia kO- nuo kito "šalinasi.” šičia kiiiio 
vingumo dvasią gaivinan-' svoris daugiausia gula ąht di- 
čia literatūra. Svarbiausia, džiojo piršto ir t kulnies, ant 
Komunistų Partija organi
zuoja darbininkus, šviečia 
juos ir mobilizuoja galuti
nam pasiliuosavimui iš ka
pitalistinės’ vergijos.

Komunistų Partijos ve
damos kovos, už darbininkų 
klasjės reikalus yra milžiniš
kos ir padaro didelius i^kas- 
čius. Dėl Materialių trūkūs 
mų dainai jos vedąmdį ko
vos nhk^ięią; todėl mate
riale \ parama K^ųBs^, 
Partijos, jos vedamos^ ko
vose, yra labai įvertinan^a.f: i ■f • : 1 •; 11 x’’LT •< t .

Su -Šiuo paminėjimų jpąro4 
dykime Savo klasiiiį nuošir-^ 
durną: aukokime įaty^ ir* 
rinkime aukas ; iš kitiį' 
dai Komunistų Partijos.

Visų tautų komunistiniai 
laikraščiai yra pasižadėję 
surinkti tam tikrą kvotą 
pinigų Partijai minėdami 
jos 14 metų sukaktuves. 
“Laisvė” pasižadėjo surink
ti $500.

Žinomi tarpu visos darbi
ninkiškos organizacijos ga
vo, arba gaus blankas rinki
mui pasveikinimų ar aukų.

vienam streike.
su-

vidujinės kojos dalies^ abel- 
nai; i$ to pareina pėdos įlin
kimas, vadinta “plokščia

AIDO CH. IŠVAŽIAVIMAS
I

Aido Choras rengia puikų 
išvažiavimą liepos (July) 23 
d. Dotters Parke, palei Lehigh 
upę, kur yra puiki vieta mau
dytis ir labai,didelė vieta žai
sti ir tyrame ore dieną pra
leisti. Valgių ir gėrimų bus 
visokių.

Kurie draugai neturi maši-‘ 
nų, tuos choras pasirūpins' tro- 
kais nuvežti į vietą ir parvež
ti atgal. Kaina . ūžt < kelionę 
troku į abii puses labai :rpą^a, 
tik 30f centų. , Visi draugai, 
būkite laiku, 9 :30 vai. iš ryto 
Public Square, palei Post Of- ambasadorius, prekybos dele- 
fice, nes trokas ilgiau nelauks. Racijas, taip pat nugalabinti ir

Kelrodis:'Važiuokite į Bear I kitų valstybių visus tuos, ku-
• •• ivl 1 • • ' U 1 TTAn V\ U Y r Ty O 01 1Creek tiesiai per gelžkelį į 

kalną 115 keliu; pavažiavus 
apie 10 mylių, bus Aido Cho
ro ženklas, kur suktis po de
šinei į parką. Ant to užsisu
kimo yra du ženklai dabar: 
vienas tai “Pinchot trail” į 
White Haven, o kitas Crystal 
Cave.

Draugai, esate prašomi ne- 
sivėluoti, nes trokas ilgiau ne
lauks. . Troke gerai įtaisytos 
vietos susėsti; o kaina tik 30 
centų. Draugai, kurie važiuo
ja į Harvey’s Lake, turi mo
kėti po 25 centus tik del įva
žiavimo į parką, o kur kelio
nė?

Tad, draugai, visi pridėki
te savo petį prie rato ir bū
kite Aido Choro ramsčiais; 
dalyvaukite šiame jo išvažia
vime.

Kviečia Komisija.

koja,” pėdos gyslų ųtemjpimas 
ir fcu tuom surikti skauemal ir 
bendras kojos silpnumas. į

■; Kai kurie kojų gyctytėjai,. 
todėl, duoda patarimą Vaikš
čioti panašiai, kaip įndijonai, 
kur, vienas; kojos':hykŠ1$rs “žiū-

ai'®!A Oderio Verte Nusmukus ■tesą1 tuo pūdų omąžmt: kojų
skausmą : ir v. . A
abelnai Jąšįas; stistiprintuįBent . Londone ir Paryžiuje Am- 
jaiv’tiesiai^lig^ęčįafM^ dolerio vertė pasie-
^estyti pėdas;itfuvo kp žemiausį laipsnį nušmu- 
.^r^tę jąšias kimo.. Už Anglijos svarą

. ' par-' žof'‘ 
;Čęvėrykų

reikia mokėti $4.85, o už 
Franci jos franką—5.71c.

įteno 
aus, 

kuris uzgiftų augštul” kulnis. 
Jie yra žalingi; kenkia ne tik 
kojoms, bet visai kūno svei
katai. Bet kurios yra pripra- 
tusios prie labai augŠtų kulnų, 
tai nepatartina staiga permai
nyti ant žemų, i \ Geriau išpra-' 
džios būtų vidutiniai, paskui 
žemi kulrfys; bet sveikiausiai, 
tai kad visiškai pranyktų Če- 
vęrykų kulnys^ o padas avali
nės pasiliktų daug maž toks 
lygus, kaip lietuviškos nagi
nės.• Ii a i - Ch.- 6. L/

Morgan Londone su Misija

apkarūnavo Paryžiuje) lir jo 
sūnus “caraitis” Boris Roiha- 
nov.

Ne Tik Vokietijoje
B a lt ag v Ardiečių centras, 

kaip jau žinoma, buvo ir teb
ėra Paryžiuje, Francijoje. - 
Tarptautiniai caristus sujun
giantis viršininkas yra genero-, 
las Milleris ir kiti buvę caro 
generolai. Jie tariasi atgai
vinti pabėgėlių tarpe priešin
gą veiklumą prieš Sovietus Su 
tokiu obalsiu:

“Išvalyti Rusiją, kaip kokią 
žydų kraujo upę. . . Neišven
giamai žmonija sugrįš atgal į 
viduramžių barbarimą, beva
lant Rusiją, kad visa Ęuropa 
pasipils liepsnomis, bet mes 
esame pasiryžę to atsiekti.” ,

Ir kas gi nežino, kad jų ide 
alas yra susipratusius darbi
ninkus žudyti? Užtai ir čia jie 
didžiuojasi.

Anglijoje
Anglijoje gyvuoja vadinama 

Sąjunga Išliuosavimo Ukrai
nos. Jai vadovauja konigaikš- 
tis Skoropadski, ■ ukrainietis. 
Joje yra daug Anglijos ponų 
bei finansierių. Ta Sąjunga 
turinti skyrių pačioj Ukrainoj, 
per kurį įšmugeliuoja ir išda
lina žmonėms daug nelegališ- 
kos (priešdarbininkiškos) li
teratūros, daugiausia atkreip
tos prieš žydų tautą. “Mūsų 
tikslas,—rašo jų centralinis 
organas ‘Novoje Slovo’ (Nau
jas žodis) Berlyne,—yra grei
čiausias Rusijos išliuosavi- 
mas,” ir tęsia toliaus: “Mes 
sugrąžinsime monarchiją, bet 
ne ant senovinių pagrindų: ji

i mus tičiugictu luvauoLine. rnnia, 
mes išplausime žydišką įtekmę 
Rusijoj, kaip Hitleris padarė 
Vokietijoj. Paskui sugrąžihšL- 
me visus priklausomus turtus 
bajorijai. Įstatymais atstęig- 
sime ; patogumus mūsų numy
lėtoje žemėje.”

Dabar matome, kad ne tik 
caristiniai rusai, Ukrainai, bet 
visa parazitų gauja spiečiasi 
krūvon ir eina prie savo tiks
lo—ugnis, vanduo, kulkos, nuo 
dų dujos, kad užpulti ir su
daužyti Sovietų Sąjungą.

Tatai mums ir pasako, jog 
kas myli socialistinę Sovietų. 
Rusiją ir viso pasaulio darbi
ninkišką biednuomenę,— tad 
visi tie, viso pasaulio proleta
riatas, turi prieškarinėje tarp-” 
tautinėje dienoje Rugpjūčio 
Pirmojoj traukti į demonstra
cijas ir parodyti buržuazijai, 
kad mes neisime į imperialis
tinį karą ginti buržuazijos rei
kalus, bet kovosime prieš ka
rą ir už Sovietų Sąjungos ap
gynimą.

'lov, Sacharov ir keletas 
baltijos baronų.

“Yra pranešta,—sako Pa
assen,—kad ir Sir Henry De- 
terding,’ galva Royal Dutch ži
balo Kompanijos, paskyrė di
delę sumą pinigų tai organiza
cijai.

“Tarpe stambių jos finan
suotojų figūruoja ir Vokietijos 
buvęs kaizeris, Francijos kve
palų fabrikantas Coty ir keli 
direktoriai Francijos ir Angli
jos ginklų itrustų, taip pat vi
sas sąstatas dabartinės Vokie
tijos valdžios.”

Jų Tikslas
Ta jų teroristinė organiza

cija išleido laikraštį “Nabat” 
(Tocsen), arba “Persergėjimo | bus daugiau idealistinė. Pirma, 
Varpą,” kuriame redaktorius 
M. Jakovlev, asmeninis drau
gas Gorgulovo (nužudžiusio 
Francijos prezidentą Doume- 
rį) išleistame laikraštyje sa
ko-: . <

žudyti Sovietų Sąjungos

|rie užgirs bei ves prekybą su 
dabartine Sovietų valdžia.”

Toliaus korespondentas tę
sia :

“Šitos Rusų Tautininkų So
cialistų Partijos tikslas yra su
grąžint didįjį kunigaikštį Ki
rilą ant Romanovų sosto ir pa
statyti po apsauga sv. Mikolo 
archangelo, Rusijos globėjo.”

Gi kuomet tapo įkurta ta 
teroristų grupė Vokietijoj, tai 
jų draugai Paryžiuje iškilmin
gai ją sveikino; laikė mišias, 
giedojo “Te Deum” rusų kate
droje ant Rue Daru net 16 
patriarchų, archimandritų, me 
tropolitų ir kartu vadinamas 
caras Kiriląs (kuVį caristai Leonas.

APIE DARBUS WORCESTER, MASS

plie- 
dau- 

tik

j LONDON. — čionai pri
buvo-bankierių karalius po
nas Morganas tartis su An
glijos bankieriais. Matomai, 
jisai yra atsiųstas Roosevel
to valdžios gelbėti dolerį. Gi 
iš tyrinėjimo, kurį vedė 
Jungt. Valstijų Senato ko
misija, niekas neišėjo, nes 
visi Roosevelto '“frentai” 
pasirodė Morgano ban^ų ki
šenių j e. •'1

Apie Worcester} darbai 
pradėjo biskį geriau eiti, bet 
iš kitur atkeliavus darbą gaut 
sunku. Ba čia vietiniai dar- 

Jbininkai šimtais vaikščioja 
dirbtuvė nuo dirbtuvės, ir dar
bo i negali gauti.

Daugelyje vietų, kaip 
no liejyklose, tiesa, ima 
giau darbininkų, bet ne
del savo tiesioginių pelnų, bet 
ir del kitokių išrokavimų. 
Kad jie imtų patyrusius ir 
mokančius darbą darbininkas, 
bet jie to nedaro, šiuom lai
ku ima jaunuolius darbinin
kus ir stato prie tokių sun
kių darbų, kurių jokiu būdu 
negali tie jaunuoliai tinkamai 
atlikti. Jie, žinoma, bando, 
bet tas daugelį jų prives prie 
patrūkimo.

Senesnių ir ženotų darbinin
kų kapitalistai suvisai nepai
so. Kodėl ? Todėl, kad jau
nuoliai galės tuojaus būt rei
kalingi dar kitokiam tikslui. 
Jaunuolį kapitalistai turi ge
resnę progą paimt į karijiome-

nę iš dirbtuvės, negu nuo gat
vės, ir panaudot jį karui; tu- 
rk progą jaunuoliui įkalbėti, 
kad tu pargrįžęs iš karo lau
ko gausi geresnį darbą, ne
gu dabar turi, tu būsi geriau 
mylimas ir tt., tik reikia štai 
ginti “savo šalį nuo priešą”; 
Amerikos vėliava ir ameriko
no kareivio drabužiai turi būt 
pagerbiami ir juos reikia ap
ginti ir kraują už tai lieti; bet 
sugrįšite su medaliais ir būsH 
te atsižymėję vyrai, o 
pat yra kožnam proga 
pficierium ir tt.

Aš tą gerai žinau, ba

taip 
tapti

man 
pačiam tuos žodžius kalbėjo 
1917 metais, ir buvau įtrauk
tas į to pragaro nasrus. Ir ar 
mes kovojome už Ameriką, 
kaipo už šalį? Ne. Mes kovo
jom tiktai, kad ka 
didesnius turtus sukrauti, 
ir šiuom tarpu ruošiasi į 
veikiausiai atkreiptą prie 
vietų Sibirą. * Ir šiais
Japonija yra siundoma

(Tąsa 3-čiam pusi.)

laikai:



Penktai, Liepos 21, 1933

ir
(Pabaiga ant 4-to pusi.)

Socialistinis Pasaulis Eko
nominej Konferencijoj

Kas Paralyžiuoja Kapitalis
tinę Sistemą?

Kame gludi kapitalizmo 
produktyviškų spėkų “pa- 

i skaidymo” ydos, apie kurias 
I buržuaziniai e k o n o m istai I

1932 Metai1 kalba? Kokio “recepto” sto- 
.......218.5 ka?

67
57
89
57
74

Sulig oficialių skaitlinių, 
tai rodyklė pagamintų pra
moninių daiktų kiekio (im
ant 1928 metų gamybą, kai
po 100 nuošimčių) buvo se
kama:

Šalis
Sovietų Sąjunga
Kapital istinis pasaulis

abelnai .................
Amerikos Juhgt. Valstijos
Didžioji Britanija ..........
Vokietija .......................

Francija ...........................
Tai tokios yra pasekmės Į gamybos santikių kapitalis- 

keturių metų eigos, kaip i tiniam pasaulyj; priešingu- 
kad nurodoma Sovietų Są- tarp socialio darbo p.obū- 
jungos Valstybinio Plana- džio ir privatinio pobūdžio! 
vimo Komisijos raporte, at-j jo pasisavinimo. Kapitalis- 
spausdintam anglų kalboje1 tiniam pasauliui ta marksiz- 
delei Pasaulinės Ekonomi-į mo-leninizmo “formula” yra 
nės Konferencijos.
toje skaitlinių kalboje paro-'taip nepagelbsti išaiškini- 
doma, kad kapitalistinis pa-į mui marksistinio-leninisti- 
saulis artinasi prie galo,jni° analizo, kaip kad apibū- 
kuomet jaunas socialistinis dinimas, kurį padarė tokis 
pasaulis, kuris užgimė tik,Amerikos buržuazijos auto- 
penkiolika metų atgal, įžen-! ritėtas, kaip prezidentas 
gia į periodą, kuriame su-: Rooseveltas, ir Penkių Metų 
muš kapitalizmą tarptauti- Plano pasekmės, kurių su-

Teisingą atsakymą į tuos 
i klausimus galima rasti 
Markso ir Lenino mokini- 

imuose; jie nurodo priešin
gumus tarp gamybos jėgų ir

j rankas 
specialius 
kurie ne- 
interesais,

Mano nuomo-

Papras-i mirusi raidė. Bet niekas
• * a m n*r\l i i» i Z 1/1 i

Kokią išvadą padaro J. 
Valstijų prezidentas? Jis 
sako:

Kontrolė ir vedimas (ekono
minio gyvenimo), kas bėgyj 
kelių metų pateko 
grupių, kurios turi 
interesus, interesus, 
supuola su krašto 
sudaro pavojų
ne, mūsų istorijos eiga pasta
raisiais laikais įrodė, kad nors 
mes turime naudotis tų žmonių 
žinojimu ir jų specialėmis ga
limybėmis, tačiaus neturime 
daleisti, kad mūsų ekonominį 
gyvenimą kontroliuotų maža 
grupė žmonių, kurių pažvalgą 
į visuomenės reikalus nustato 
tas faktas, kad jie gali pada
ryti didelius pelnus skolinant 
pinigus ir pardavinėjant serus 
ir bonus. (Iš Roosevelto kny
gos: “Looking Forward,” N. 
J., 1933.)

Skirtumas Tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos

du
pramo- 
žmonės,

Šiuo tarpu, reiškia, 
trečdalius Amerikoj 
nės kontroliuoja 
kurių pasaulinę pažvalgą

- ~ r; i r—---- <
mui socialistinės draugijos. ? ūžimą pasaulio pramoninėj džiaugia 

Pamatinė užduotis Penkių g^myboj
Metų Plano, tai įsteigti mūsų 
šalyj pramonę, kuri būtų to-! 
kioje padėtyj, kad galėtų vis-' 
kU° aprūpinti ir reorganize- JĮpje DarbllS Worcester, 
ti socialistiniu pagrindu ne tik;MIIr 1
ištisą pramonę, bet taipgi 
transportaciją ir agrikultūrą.

Pamatinė užduotis Penkių 
Metų Plano buvo smulkius 
ūkius sujungti į didelius ko
lektyvius ūkius, kad tuo būdu'

i padėti ekonominį pagrindą so- 
jCializmui ant žemės ūkio ir tuo 
būdu sudaryti tokią padėtį, 
kad kapitalizmas nebegalėtų 
sugrįžti Sovietų Sąjungoj.

Pagalios Penkių Metų Pla
no užduotis buvo sudaryti ša
lyje visus technikinius ir eko
nominius būtinai reikalingus

, dalykus pakėlimui šalies apsi
gynimo galios iki ąugščiausio 
laipsnio, taip, kad ji galėtų 
pasiryžusiai atmušti visus ban
dymus rhilitarinės intervenci
jos arba išlaukines atakas.
Kokią Vietą Sovietų Sąjun

ga Užima Gamyboj?
Ar Sovietų Sąjunga išpil

dė tas užduotis? Taip, išpil
dė. Geriausias to įrodymas, 
tai vieta,į kurią Sovietų Są
junga užėmė pasaulinėj eko
nomijoj po pravedimo Pen
kių Metų Plano.’ Sekama 
Gosplano (Valstybinio Pla
navimo Komisijos) lentelė 
parodo atsiekimus Sovietų

Trečias Puslapi*• 
,;x.x■ '? ■

j i LONDON. -4 Nacionalė
Bendroji Taryba, kuri at-f • I i . t n 
stovauja darbo unijas- ir 
Darbo Partiją, nutarė boL^.;,- 
kotuoti Vokietijos produkx"Lr?

Mass.

ia.un.ua. Kur šiandieh Frančija^ 
įsi, kad tos vietos yra 

derlingesnės, kur buvo karo 
laukas.

Tai tokį šiandien turi tiks
lą Amerikos kapitalistai, im-

.darni darban daugiau jaunuo
lių, kad galima būtų prie jų 
geriau prieiti ir iš dirbtuvių į, tus ir abelnai Vokietiją, koį ’ 
armiją nuvaryti; tai tuomet! , . *

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
visų šalių kapitalistų, ir jai 
sos tos šalys gelbsti.

Daugelis darbininkų mano, 
l’kad Japonija nori pasisavint 
Mandžuriją todėl, kad japo
nai neturi kur padėti savo gy
ventojų pertekliaus, čia tik 
dalis*tiesos tegalėtų būti. Bet 
svarbiausia tai rengiasi prieš 
Sovietų Sibirą su jo neapsako
mais žemės turtais, kur Sibiras 
ateityje galės palikti pąsaųli-i 
nės pramonėj centru. Jo tad. 
kapitalistai, ir pageidauja Jr 
nori išprovokuoti karą 
darbininkų tėvynę.

Tad, jaunuoliai ir 
prisižiūrėkite į praeito 
kareivius, p matysite, kad jie 
kraują liejo-? tik už savo kapi- 
listų turtus. O Amerikos ka
pitalistai manė, kad Europos 
tautos sumokės jiems didžiau
sias sumas pinigų, bet Euro
pos tautos, nuo karo nubied- 
nėję, atsisako Amerikos kapi
talistam krauti turtus. Tai da
bar Amerikos kapitalistai gali 
užtręšt Chinijos laukus ir So
vietų pakraščius lavonais ir 
krauju Amerikos jaunuolių, 
kaip kad užtręšė Francijos

5 n* M M M M M M Wl WIIVIIUIIUI iRAIUIIVICUIMfUI

vi-

prieš

tėvai, 
karo

niam lenktyniavime tarp ka-i trauką padarė Stalinas savo piešia Jungtinių Valstijų

armiją nuvaryti; tai tuomet! f. 4
tik senesnius darbininkus su-1 girdi, viešpataus ^Hitlerio; 
\ 1 * 

grūs po prievarta prie darbo, valdžia
A. S. '

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

BREMEN 
EUROPA 

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

LIETUVĄ

Arba keliaukite I I k A DI IC
Ekspresiniu laivu LJpYlDvJ^
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba 

NORTH GERMAN LLOYD 
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Komunistų Partijos Centra- tiška” ir “oportunistinę”; !
Centro Jungtinių Valstijų prezi-j 

dentas tik prižada kovoti 
prieš tą Amerikos buržuazi-| 
jos “nukrypimą”. Tame pa
čiame periode proletariatas 
Rusijoj, bendrai su darbo 
valstiečiais, sunaikino caro! 
ir buržuazijos .galią įstei
gė Sovietų galią, gynė ją, 

I kovoje prieš kontr-revoliuci- 
ją ir intervenciją, ir atėmė

kalboje Sovietų Sąjungos prezidentas,^ kaipopitalistinės ir socialistinės 
sistemos, nebent kapitaliz
mas griebsis karo, kas, ta
čiaus, nieku būdu neišgelbės 
jo nuo smukimo. Tūli bur
žuaziniai, gudragalviai ban
do sumažinti tų skaitlinių,^..... ................................... ~
svarbą, nurodant, jog kriziojleido Sovietų Valstybinio 
skaitlines negalima * lyginti 
su skaitlinėmis pirmynžan- 
gos Sovietų Sąjungoj. Ang
lijos buržuaziniai ekonomis
tai bando sumažinti svarbą 
Penkių Metų Plano atsieki- 
mų, nurodant, jog Sovietų 
Sąjunga pereina periodą 
statymo savo pramonės, 
pramonės, kurios pirma ne
turėjo.

• Abu argumentai gana gu
driai sutaisyti. Bet jie neiš
laiko kritikos. Kapitaliz
mas nebegali turėti periodo 
naujos didelės ir visuotinos 
statybos; jisai dabar kenčia 
visokias krizio ligas. Netei
singumas argumentų, ku
riuos kapitalizmo teisinto j ai 
patiekia, yra tame, kad ka- 

» pitalizmas nebegali užsiimti 
jokiu nauju dideliu statybos 
darbu ne del to, kad nebėra 
ko daugiau budavoti, bet del 
to, kad jis nebegali to daryti 
visuotinu maštabu. Pakan
ka paimti bile knygą apie 
gyvenimą darbininkų ir val
stiečių masių kapitalisti
niam pasauly del persitikri
nimo, kad (patenkinimui tų 
masių .reikalavimų, apsau
gojimui nuo bado, aprūpini
mui i butais, parūpinimui. 
jom* reikalingiausių drabu-1 
žiu) būtų reikalinga įdėti 
milžiniškas sumas pinigų, 
butų darbo ant daugelio me
tų, tūtų reikalingas aktyvis 
prohuktyviškumas milionų 
žmonių. Kapitalizmas turi 
tą medžiaginę spėką, kuri 
tam reikalinga. Technikos 
mokslas aprūpino kapitaliz
mą priemonėmis didelių 
naujų darbų, apie kuriuos 
žmonija nei nesapnavo dvi
dešimts metų atgal.

linio Komiteto ir 
Kontrolės Komisijos sausio 
mėnesio plenume, ir kurie 
dabar konkretiškoj formoj 
patiekti knygoje, kurią iš-

Planavimo Korpisija po var
du: “Pasekmės Pravedimo 
Pirmo Penkių Metų Plano | 
Išvystymui Sovietų Sąjun
gos Krašto Ekonomijos.”

Savo rinkimų kampanijos žemę ir dirbtuves iš tų gru- 
prakalboje prezidentas Roo- kurių interesai, kaip sa- 
seveltas sakė:

Trustų pelnai šiame periode1 
buvo nepaprastai dideli. Bet į 
tiktai maža jų dalis buvo pa-j 
naudota .sumažinimui kainų.! nę” ir “oportunistinę” pa- 
Jie užmiršo produktų naudo- žvalgą į pasaulį. Sovietų 
tojus (consumers). Labai m a- Į Sąjungos proletariatas gale- 
ža daiis tų pelnų buvo panau- i j budavojimą socialisJ 

miršo darbininką. Valstybė la- j tinęs ekonomijos sulig pla- 
bai mažai gavo taksų formoje. I no, nes jis patapo valdonas 
Kokios yra viso to pasekmės? krašto gamybos jėgų. Pa- 

sėkmės, kurias Sovietų Są
jungos proletariatas gali 
parodyti šioje srityje, drau-

ko Amerikos prezidentas, 
nesupuola su interesais visos 
šalies ir kurie, kaip prezi
dentas sako, turėjo “egoisti- 

” ir “oportunistinę”

dėsni, negu kada nors istorijoj, 
buvo sukrauti. Jie bpvo pa-| 
naudoti dviems tikslams: pir
ma, tapo pabudavota nauji fa-1 gas Stalinas nurodė savo 
brikai, kurie niekam nebuvo prakalboje apie pasekmes 
reikalingi; antra, pinigus tuo-iPirmo penkių Metų Plano, 

ir yra Gosplano raporte. 
Draugas Stalinas šavo pra- 

Pelnai, kalboj sakė:

jaus investino patys trustai ar
ba netiesioginiai per bankus 
spekuliacijoj. Paskui atėjo su
griuvimas (crash).
įdėti į nereikalingus fabrikus, 
perstojo duoti bent kokį pelną. 
Darbininkai tapo išmesti iš 
darbo, pirkimo jėga nupuolė, 
bankai užšalo. Tie, kurie tu
ri pinigų, bijo juos investinti. 
Kreditas sumažėjo, pramonė 
sustojo, prekyba nupuolė, be
darbė padidėjo.
Kas liečia klausimą: 

Kokios yra tos padėties į 
priežastys, Jungtinių Vals-j 
tijų prezidentas sako:

Nelabai senai smulkmenin- 
gai buvo išegzaminuota įmo
nių sukoncentravimas Jungti
nėse Valstijose. Tyrinėjimas 
parodo, jog mūsų ekonominis 
gyvenimas yra rankose apie 
60Q korporacijų, kurios kon
troliuoja du trečdalius Ameri
kos pramonės. Dešimts milio- 
nų smulkiųjų įmonių kontro
liuoja tik vieną trečdalį Ame
rikos pramonės.

Kokia buvo pamatinė užduo
tis Penkių Metų Plano?

Pamatinė užduotis Penkių 
Metų Plano buvo pasukti sa
vo kraštą su jo atsilikusia ir, 
tam tikrais atvejais, viduram
žine technika, į kelią naujos 
moderninės technikos.

Pamatinė užduotis Penkių 
Metų Plano buvo pakeisti So- 

• vietų Sąjungą iš agrarinio (že
mės ūkio) ir silpno krašto, pa- 
valdingo kapitalistinių šalių 
užmačioms, į galingą pramoni
nį kraštą, pilnai nepriklauso
mą ir nepavaldingą pasaulio 
kapitalizmo užmačioms.

Pamatinė užduotis Penkių 
Metų Plano visiškai išstumti 
kapitalistinius elementus, i pa
verčiant Sovietų Sąjungą į pra
moninį kraštą, praplėsti socia
listinės formos ekonomijos 
frontą ir sudaryti ekonominį 
pagrindą panaikinimui klasių

IŠVAŽIAVIMAS
* ’ : • ■ «

RENGIA AM. LIET DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS, LIET; DARB. SUSIVIENIJIMO, LIET 
DARB. SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ IR LIET. PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CONN.

' VALSTIJOS APSKRIČIAI

Nedelioje, 30 d. Liepos=July, 1933
INDIAN GROVE, NEW HAVEN, CONN

Kalbės A. BIMBA,.“Laisves” Redaktorius

Ukrainą Choras, kuris dalyvauja šioje programoje

Pelnas nuo šio parengimo yra skiriamas paramai jaunuolių organizavimo

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

GERA MUZIKA. ĮŽANGA TIK 15c
' Kviečiame skaitlingai dalyvauti šiame pasilinksminime, RENGĖJAI.
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Ketvirtas Puslapis
A

EAISV/t Penktad.j Liepos Žli, 1938

SHENANDOAH,’ PA.Kaip Išrodo Kapitalistinis ir Socialistinis Pasaulis 
Ekonominėj Konferencijoj

Pramones šaka
(Tąsa iš 3-čio

1911 m.
pusi.)

1928 m.

15
6

10
6
6

Visur
6

1932 m.
Europoj

Elektros jėga 
Kietos anglies pramonė 
Špižo gamyba 
Abelnai mašinų gamyba 
Aliejaus pramonė 2
Agrikultūros mašinų gam.— 
Traktoriai —
Durpių pramonė —
Automobiliai —
Visoj pramonės gamyboj —

Kas gali nuginčyti tas ~ 
skaitlines? Buržuazinis pa-inuro^s išeities. Londono

u • r. “Financial News” rašo, kad sauns net nebando jas nu-’ .. . . . v. v r. . .. . , „ , 'gilus pesimizmas viespatau- gincyti. Jis laikosi to f ak- • - - ■ -
to, kad Sovietų Sąjunga dar 
vis turi didelius keblumus; 
kad ji dar pilnai nepajėgia 
valdyti naujos technikos; 
kad agrikultūroj kolekty
viai ūkiai dar vis turi kovo
ti prieš neveiklumą, organi
zacinius trūkumus; kad So
vietų Sąjunga dar turi kau
tis. su sunkenybėmis kas lie
čia maistą.

Sunkioje kovoje, sunkioje 
gyvenimo mokykloje, atside- 
dent išimtinai ant savo šal
tinių, Sovietų Sąjungos pro
letariatas būdavo j a savo 
naują socialistinę ekonomi
ją. Yra sunkenybių, bet 
jos nugalimos ir bus nuga
lėtos. Stalino žodžiai, kad 
nėra jokios tvirtovės, kuri 
būtų bolševikams neįveikia
ma, pasitvirtina kiekvieną 
dięųą. Pereitais metais 
Stalingrado Milžinas, trak-' 
tortų išdirbystė, kovojo su i 
didelėmis sunkenybėmis, ir, 
visa šalis tėmijo tos kovos 
diagramą, kaip nutdyl^to 
sergančio kūdikio tempera-' 
tūros stovį. Šiandien Sta
lingrado išdirbystė sklan
džiai dirba. Tas pats bus 
su visomis kitomis išdirbys- . 
temis ir fabrikais. I

12 6

Tai kreipkime, draugai, 
daugiau domės į lankymą su
sirinkimų darbininkiškų orga
nizacijų, pašalpinių draugijų 
ir kt. Kad suteikti jėgų or
ganizacijai bujoti, kad palai
kyti gerą tvarku ir kovingu
mą, tai visų narių pareiga yra 
reguliariai lankyti susirinki-

PRANEŠIMAI^KITU? te dalyvauti >ir nepraleiskite1 progos. 
Dalyvaukite vietiniai ir taip 
kviečiame ir iš toliąu .atsilankyt, 
viską įžanga tik 25c.' Žinoma 
“šlakių” gėrimų, ths priklaiisys 
jūsų pačių, kiek kas norėsite,
galėsite pasimylėti už savo kaštus.

Ta farma yra netoli Karvys Lake, 
manome, kad visi rasite šią vietą. 

Visus Kvieča Rengėjai.

pat 
Už. 
bus 
nuo 
tiek

j n t n —

r NEW HAVEN/CONN.*
Draugai . ir. Draugės:—Jaunuolių 

mkyidos atidąrymas . jau čia pat, 
kuri prasidės Waterbury, Conn, lie
pos 24 ir'tęsis iki rugpjūčio 24, Iš 
New ’Haveno yra užsiregistravę 6 
jaunuoliai ir pasirengę važiuoti į 
mokyklą. Jaunuolių išleistuvėms yra 
rengiamas gražus pasilinksminimas- 
vakArėlis nedėlioję, liepos 23, 1933 
Lietuvių Svetainėje, 243 Front St., 
New Haven, Conn. Pradžia 4 vai. po 
pietų ir trauksis iki vėlumai. Kvie
čiame visų atsilankyti. Įžanga dykai.

J. Didjun.
(169-170)

bendrai
( . ’nedęlldjė,

23 d. Ijepos, naujoje gražioje pieto
je, Laudefnan Parke, Tcur yra gėra 
platforma šokiams, švarus prūdas 
maudynėms, puikūs pavėsiai ir suo
lai pasisėdėjimui. Dąinups ; Lyros 
Choras, vadovybėje D. Zdaniūtės-Ju- 
dzentavičienės. Piknikas prasidės 10 
valandą ryte. Kviečiame iš visos 
apielinkės atsilankyti ir linksmai lai
ką praleisti.

KELRODIS': IŠ Shenandoah 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. '

(169-171)

Rengia 
Komunist'

READING, PA.
ALDLD 143- kuopa rengia labai 

puikų pikniką liepos (July) 23 d.; 
prasidės 10 vai. ryte. Labai puikioj 
vietoj ir netoli nuo miesto. Draugai 
ir draugės; kviečiame visus vietos ir 
apielinkės atsilankyti ir praleisti die- 

mus ir atlikti mažus bei di- ant tyro <>ro ir tuoni. patim lai
delius darbus, kurie būna ski
riami. O visiems pasidalinus i 
darbais būna visai lengva 
veikti; tik reikia norėti ir ži
noti, kad už tave ir mane nie
kas neatidirbs darbininkų kla
sės kovos lauke. Tad prisidė
kime visi bent su maža dale
le darbo delei geresnio gyve
nimo darbininkų klasei.

Nutarta laikyti susirinkimus 
trečią nedėldienį. kiekvieno 
mėnesio Linden Parko svetai
nėje. Susirinkimas visuomet 
turės būti paskelbiama per 
“Laisvę”. Nutarta, orui atvė-

ku paremsite darbininkiškas organi
zacijas.

Vietiniai Readingo drg., kurie no
rės dalyvauti' piknike, tai susirinkite 
ant 6th ir Bingaman' St. O drg. 
Romikaitis nuveš su troku. Valan
dos paskirta nuo 12 iki 2 po pietų; 
nuvežimas veltui ten ir atgal.

Pribuvę iš kitur, iš’ Readingo pa
imkit kelią Lancaster Ave. ir važiuo
kit iki Kurtz House, davažiave pa
imkit No. 73 po kairei New Holand 
Rd. Pavažiuokit kokią 1 ir ketvirta
dalį 
prie

mylios ir rasite pikniko vietą 
pat kelio po dešinei.

Kuopos sekr. One Paužienė.
(170-171)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras rengia 

puikų išvažiavimą liepos. (July) 23, 
ant Dottero Park palei bėgančią Le
high upę, ten labai puiki vieta. Mau
dytis, žuvaut ir labai didelė vieta 
žaisti ir ant yro oro visą dieną pra
leisti. Valgių ir gėrimų bus visokių. 
Kurie draugai neturi mašiną nuva
žiuoti, choro komisija parūpins tro- 
kus nuvežti į vietą ir parvežti už 
labai mažą kainą apie 30 centų; 
gaukite tikietus iš kalno, tad komisi
ja žinos koki ar kiek trokų samdyti. 
Visi draugai būkite. laiku ant Pub
lic Square palei Post Office ne vė
liau kaip 9:30 ryte, nes trokas ilgiau 
nelauks. , •.

' > I
KELRODIS:—Važiuokite į; Bear 

Creek atvažiavę į Bear Creęk va
duokite tiesiai per gelžkelį į 1 kalną; 
115 keliu pavažiavę apie 10 mylių 
bus Aido Choro ženklas, kur sukitės

DIDELIS IR SVARBUS 
PIKNIKAS

Nedėlioję, 23 dieną liepos, 
Trade Union Unity League 
rengia didelį pikniką Tym- 
chyshyn Grove, 336 Burnett 
Ave., Union, N. J. Pradžia 
piknko 10 vai. iiš ryto. Šiu
rpe parengime bus gėra pro
grama, šokiai, dainos ir' už
kandžiai. Įžanga tik 15 cen
tų. Bušai išeis nuo 385 Spring
field

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

yra šaukiamas susirinkimas neqė- 
lioj, July 23, 11 valandą ryte, ,148 
Pierce Street. Draugai nepamirškit, 
ateiti į sūširinkitną' nės yla daliję 
svarbių, dalykų svarstyk. .Turėsime i 
apkalbėti jaunuolių klausimą ir jau 
atėjo knyga “SPALIS” už 1983 me«- 1 
tus. Kurie nesate užsimokėję užj • 
šiuos metus, stengkitės užsimokėti ir 
atsiimkite knygas. Atsiveskite nau
jų narių irgi.

J. Baranauskas. - t
(168-170)

EASTON, PA.ja Londono mieste kas lie
čia ekonominės konferenci
jos prospektus; bankiniuo- sus, suruošti svetainėje paren- 
se rateliuose viešpatauja ta 
nuomonė, kad pasisekimo 
progos yra viena iš šimto.

Tai ne mūsų dalykas ta
tai nuginčyti.

Socialistinis pasaulis ne- 
apgalimas. Jis gali sumušti 
ir sumuš kapitalistinį pa
saulį tarptautiniam lenkty
niavime. Jis taipgi neišven
giamai sumuš jį karo lauke, Prieita prie išvados, kad turė- 
jeigu tai būtų reikalinga tume kooperuoti su Jurgine 

* draugyste, svetąinės savinin
ke. Svetainę palaiko darbi
ninkai, o mums trūksta žinoji
mo. Tai turėtume bendrai vi
sos lietuvių organizacijos ru
denį įsteigti lavinimosi mokyk
lą delei politinio žinojimo ir 
prasilavint kalbos ir rašybos 
taisyklių, ir turėt politiniais 
klausimais diskusijas.

Kalbėta apie Conn, valsti
jos rengiamą jaunuolių, mo
kykla. Mūsų miesteliui buvo 
skiriama kvota sukelti finansi
nės mokyklai paramos du do
leriu ir gauti mokinių. Moki
nių negauname, o finansinė 
kvota bus išpildyta. Nėjome 
iš kitų kolektuoti aukų, bet 
sumetė sekanti draugai po 25 
centus: J. Zeletskas, J. Stan
kus, K. Kinzlis, B. Samoška, 
S. Danielienė ir G. K.;' viso 
$1.50. Kiti draugai, kurie 
nedavė, gal vėliaus duos.

Mūsų ALDLD 75 kuopa 
prašo tėvus darbininkus, ypa
tingai narius, kurie turite sū
nų ar dukterų, nevežkite juos 
į . tą mokyklą; ten niekas ne
kasiuos už maistą ir kamba
rius ; o 
gaus.
pos 24

girną; atsikreipti į Waterbu- 
rio Vilijos Chorą, kad suvai
dintų veikalą ir choras padai
nuotų, o gal dar duetai ir .sek
stetai. Pirmiau buvo nutarta 
rengti parke, bet dabar par
kas taisomas, tai jame nega- 

jlima; tad vėliaus turės būt su
rengtas svetainėje.

Pasikalbėta, kaip galima 
būtų čia išsiūbuoti geresnį lie
tuvių tarpe darb. veikimą.

} Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- P° tiesei; ten dabar ant to užsisu
kimo yra du ženklai: vienas Pinchdt' 

Į Trail to white Haven, o kitas Crys
tal Cave ženklas, ten pavažiavę biskį 
privažiuosite tiltą ir ten parkas.

Kviečia Komisija.

mo, Tom Mooney kuopa rengia šau
nų Pikniką nedėlioję, 23 d. liepos, 
Bushkill Parke, kuris prasidės nuo 
10 vai. ryte ir trauksis 
vakaro.

Eastono ir apielinkės 
yra kviečiami dalyvauti, 
remsite Tarp. Darb.
kuris kovoja už paliuosavimą politi
nių kalinių, veda jų bilas ir rūpinasi 
jų šeimynomis, 
džių ir gėrimų, 
vai pasiekiama, 
veltui.

iki vėlaus

darbininkai 
Tuom pa- 

Apsigynimą,

Bus gardžių užkan- 
Veta puiki ir leng- 
Būkite visi. Įžanga

Rengėjai.
(170-171)

Avė. 9 vai. iš ryto.

ginti savo gyvastį ginklais 
rankoje. Jeigu kapitalisti
nis pasaulis tatai supras, tai 
jis Ekonominėj Konferenci
joj svarstys klausimą, ar tai 
nebūtų daug naudingiau 
pripažinti nesu trukdomą 
augimą socialistinės siste
mos šeštoj dalyj pasaulio, 
kaipo neužginčijamą; ar 
nebūtų daug naudingiau pa
sinaudoti tam tikra proga 
normalių prekybos santikių 
su Sovietų Sąjunga.
(Iš “International Corresp

ondence.”
Vertė J. Siurba.

PITTSTON, PA.
LDSA 88-ta kuopa Wyoming, Pa. 

rengia draugišką išvažiavimą, kuris 
įvyks sekmadenį 23 d. liepos, A. 
Valinčiaus farmoje. Bus geri pie
tūs ir puiki programa. Be to, čia 
labai graži vieta; po žaliuojančiais 
medžais, tarp žydinčių gėlių, ant 
švelnių žolynėlių linksmai ir drau
giškai praleisite laiką būryje drau
gų. Taipgi užtikriname, kad turėsite 
apsčiai šposų ir juokų. Nepamirški-

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 
ateikite, nes daug svarbių tarimų 
yra aptarti ir gausite antrą knygą už 
šiuos metus vardu “ 
kurie dar neužsimokėjote, 
užsimokėti ir naujų narių ,

Sekr. Jul.
(169-171)

SPALIS”, ir 
ateikite 

atsveskite. 
Vaitkus.

MINERSVILLE,
ALDLD 14 kuopos 

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 nautfų narių 
atsiveskite.

PA.
susirinkimas

NAUGATUCK, CONN
Penkių Metų Plano pasek- ’ 

mės sudaužė garsiąją buržu- ‘ 
azijos “dogmą,” būk darbiniu-! 
ką klasė negalinti nieko nau-’ 
Jo pabudavoti, kad ji galinti. 
tik seną sunaikinti. Z 
Metų Plano pasekmės parodė, I 
jog darbininkų klasė gali pa
budavoti naują, kaip kad gali 
sunaikinti seną. 
' 41 i

Gyvenimas kas dieną pat
virtina tuos Stalino žodžius.

Kas gali nuginčyti argu-
mehtą, kurį Stalinas iškėlė Syečiu arba kur pasivažinėji- 
savo kalboje kolektyvių ūkių 
udarninkų (urmininkų) pir
moje konferencijoj, kad So-

DAUGIAU LANKYKIME 
SUSIRINKIMUS

Į ALDLD 75 kp. susirinki
mą, liepos 16 d., Linden Par- 

Penkių ■ ke, dauguma narių buvo kvie
čiami atvirutėmis, ,bet nedaug 
atsilankė. Negalima užtylėti, 
draugai naugatuckiečiai, kad 
toks nepaisymas susirinkimų 
daro žalos progresyviam vei
kimui.

Daugelis draugų, mat, dau
giau įvertina pasikalbėjimą su

mą betiksliai, negu lankymąsi 
savo kuopos susirinkime. Kai 
kurie draugai taip man jau

vietų Sąjunga turi viską, ikelint^ kartiJ’ pasakėte, o jau 
kas vra reikalinga kolektv-iper eilę metų esate tame mū" . ? £ v y isų judėjime. Pirma aš many-
vių ūkių pergalei: žemę, 
mašinas, valstybės pagelbą 
žmonėmis ir finansais. To- 
kiuo, būdu buržuazijos troš
kimai, kad Sovietų Sąjun
gos valstiečiai nelaimės ko
lektyvių ūkių pergalės nueis

davau, kad tai nesužinus išsi
tarimas ir sarmatydavaus pa
daryti pastabą, bet kad tas 
kartojasi jau kelintą sykį, to
dėl ir pastebiu per spaudą.

Mes, draugai, kiek turime 
toš laisvės kapitalistinėje tvar
koje ir nesame lenciūgais pri
rakinti prie darbo, tai ačiū 
tiems kovotojams, kurie kovo
jo už mūsų laisvę; o jie skaitė 
geriausiu būdu prisirengt ko
vai reguliarius lankymus su
sirinkimų tų organizacijų, kur 
jie priklausė. Už tą kovą del 
mūsų laisvės yra ir daug žu
vusių arba supūdytų kalėji
muose. O mes vadinamės pro
gresyviais darbininkais, . bet 
nesiskaitome net su pakvieti
mais j susirinkimus,1 ir dauge
lis visai nieko neveikiame su

yra neišgydomas. Tai yra lig savo išgalės; nesekame jų 
Pasaulinė pėdomis ir nevarome pirmyn 

jų pradėtą- darbą; nepager
biame jų, bet, tarsi, tyčiojamės 
iš jų nuveiktų darbų.

Socialistinis Pasaulis Nenu
galimas

Pasaulis pagalios yra pa
sidalinęs į dvi dalis: kapi
talistinis ir socialistinis pa
saulis. Kapitalistinis pa
saulis randasi krizėje, ku
rio pažymėjimo liųijos gali 
kreivuotis, tai pakilti, tai 
nupulti, bet patsai krizis 
vra npiš^vdnmas. Tai vra. A* - * —
senumo krizis.
Ekonominė konferencija ne
išgydys kapitalizmo; ji ne-

Freehold, n. j.
Liet. Ukėsų Noprigulmingas 

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
hold©, ant Englishtown kelio. Kvie
čiame visus lietuvius, suaugusius ir 
jaunus dalyvauti šiame piknike. Tu
rėsime naujo gero alaus, po 10c. už 
stiklą, dideli stiklai, 
tokių užkandžių ir 
gana žemą kainą, 
pikniko komisija.

Pa

Taipgi bus ki- 
gardumynų už 

Visus užkviečia

(169-171)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks 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)

SO. BOSTON, MASS-
LDSA 13 kuopa rengia išvažiavL 

mą 23 dieną Liepos pas draugus 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 ir šaltų gėrimų.
Kviečia Rengėjai.

(168-170)

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 grupės, Mandalinų 
Orkestrą, ukrainų šokikai, choras, 
susidedantis iš 200 balsų trauks re
voliucines dainas. John Reed Klių- 
bas perstatys vaizdą iš Tom Mooney, 
kalbėtojai sakys prakalbas visose 
kalbose. Gėrimų ir užkandžių taipgi 
bus apsčiai.

Kviečia RengėjaiSekretorius.

Ko

naudos jūsų vaikai 
Mokykla prasidės lie- 
d.

Sekr. H. Kuraitis.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ

pas

Avė.
ir So-

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM 
į Dabar galima gauti 
Į J. GEGŽNĄ 
412 W. Susquehanna 

; Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rfl 

šies kenuotos žuvys.

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

■ UŽ $5.75 ’
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO TREČIAS APSKRITYS

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

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

Nežiūrint, ar esat Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 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.

GRIEŠ GARSI ELIZABETHO MENO ORKESTRĄ

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



PenktacL, Liepos 21, 1933 Penktas Puslapis

Ave., Wilmerding, 
Pirm, pagelb. W.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

var-

f

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir\ kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

darbinin- 
irgi ren- 
piknikan. 
prakalbi-

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

<|> 
<’>

Pa.

Pa.

Pa.

640 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue

62 Dayton Street

80 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

u,, i ■ r. ■ i.i ■ n»

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR 

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

447 GRAND ST.
Pries Republic Teatrą

darbininkai ir visi 
važiuokite atei-

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

-—-
LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
DRAUevsiTĖS NAUJOS VALDY

BOS- *
Valdyba 1982 Metams

šokiai; dainuos 
200 balsų. John 
suloš veikalą apie

j.
j.
j.

j.
j.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybas 

<lai ir adresai:
Pirm. .1, Basdriunas, 228 Duffy Alcy,

Plymouth,
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St. 

Telf,': 32511 Wilkes Barre, 
Kasicrius K, Randarčikas, 613 Main St.

Tel. 74037 Edwardsville,
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane

Wilkes Barre, Pa, 
Prot. rašt, J, Sankcvičius, 10 Melrose Av, 

Tel,: 346^5 Wilkes Barre, Pa, 
Duobkaais J, Kulponas Tel. 32511 Centro 

tel, 91840, pas Aug, Stravinską, 
*BJ ‘ųinouiKĮjĮ “;s Ai.toj 0V

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

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

J. KARECKAS, 730 Nason 

KARL. RASIKAS, R. R. 

ir svetainės randuotojas A.
KARVELis,”'20 Dal’s St.

ANDRUŠKA, 1351 

McReynolds Ave.

- LAISWfi;
■ I , i l f| I I ■ Ii !

SAVIMOKSLYSTŪ
) 1

D. M. šolomskas

(Tąsa)
Pavyzdinė kalbos dalis yra ta, kada 

Kalininas nurodo, kad individualas vals
tietis yra apdedamas taksais, bet ne ant 
100 nuoš., o mažiau.

Faktinė dalis yra ta, kada įrodoma, ant 
a * kiek žemės ūkio mašinų kiekis yra dides- 
I nis, negu jis buvo pirm revoliucijos, kada 
' lyginama skaitlinėmis: prieš revoliuciją 

buvo žemės ūkio mašinų už 977 milionus 
rublių, o dabar yra jau už 1,040 milionų.

“Ir taip mūsų centraline užduotimi yra 
kooperavimas atskirų valstiečių ūkių į 
kolektyvus.” Čia aiški išvadinę kalbos 

* dalis.
“Antras kelias plėtimui žemės ūkio— 

tai socialistinis kelias. Jis reiškia perėji
mą nuo individualių valstiečių ūkių prie 
kolektyvų, socializacijos žemės ūkio,” 
tai aiškus apibūdinimas to, kokis turi bū
ti ateityje žemės ūkis.

Nesuprantami žodžiai
Pirmas sunkus akmuo del savamoks

lio draugo yra—tai nesuprantami žodžiai. 
Ant jų daugiausiai girdime nusiskundi
mų. Atrodo, kad visa bėda, tai tam.e, kad 
yra augštų, o ypatingai tarptautinių, žo
džių. Žinoma, mūsų rašytojai privalo jų 
vengti. Bet ne tokia jau didelė bėda 
tarptautiniai žodžiai, kada pasistengi 
juos išmokti. Leninas rašė: “Revoliuci
nis ratelis plečia vis daugiau ir daugiau 
propagandą ir agitaciją.” Aišku, kad 
vidutinis skaitytojas supras šią frazę. O 
joje yra du tarptautiniai žodžiai — pro
paganda ir agitacija. Kas gi yra propa
ganda? Tai perdavimas daugelio idėjų 
vienam arba daugeliui žmonių. Nuo agi
tacijos propaganda skiriasi tuom, kad tai 
yrą >daugiau gilus, pamatinis priėjimas 
prie: klausimo.

Kas yra agitacija ? Tai perdavimas 
vienos idėjos del daugelio žmonilį. Mato
te, pavartojame tarptautinius žo
džius “propaganda ir agitacija,” kada 
mes: jų prasmę žinome, tai ir sakinys 
lengvesnis ir pati mintis lengviau supras-4 
ti, negu tas būtų galima pasakyti lietu
vių kalbos žodžiais. \ .

Supratimui tarptautinių žodžių arba 
sunkesnių yra rekomenduojama (pataria
ma) kreiptis į žodyną. Žodynuose žo
džiai yra surašyti alfabetiškai— a, b, c, 
ir t. t. Jeigu nesuprantamas žodis pra
sideda iš “A” raidės, tai po ta raide ir 
reikia jo jieškoti.

Gramatikos Reikšmė
Gramatika yra reikalinga tam, kad 

spaudos ir rašto pagelba būtų galima su
sikalbėti. Nežinant gramatikos ir netu
rint nei paviršutinio apie ją supratimo, 
negalima tinkamai išreikšti per raštą sa
vo mintį ir ją negales tinkamai suprasti 
•tas, kam yra rašoma. Taipgi neturint 
nei paviršutinio gramatikos supratimo, 
negalima suprasti ir sunkesnių sakinių. 
Štai .vieną kartą prieš eilę mokinių mo
kytojas perskaitė sekamą sakinį: ““Poil
sio dienomis mes eidavome į gojų, kuris 
buvo ant upes kranto, kuri labai trauk
davo mus savo vėsumu.” Ir pastatė mo
kytojas klausimą: kas traukė savo vėsu
mu? Daugelis atsakė: “Gojus”. Kodėl 
jie padarė tą klaidą? Todėl, kad jie ne
turėjo jokio supratimo apie gramatiką. 
Jie. sumaišė “gojų” su “upe”. Gojus yra 
vyriškos kilmės ir negalima sakyti “ku
ri labai traukdavo savo vėsumu”, nes 
‘gojus yra ne “ji”, bet—jis. Traukė savo 
vėsumu ne gojus, o upė.

Taipgi didelę reikšmę turi ir gramatiš- 
ki ženklai: taškas, kabutė, klaustukas, 
šauksmininkas ir t. t. Jie parodo, kaip 
reikia skaityti ir kokiu balsu tarti bei kur 
apsistoti ilgiau ir trumpiau. Prisimena 
juokas, kada vienas karalius, nežinoda
mas gramatikos ant nuteistojo dokumen
tų užrašė: “Nužudyti negalima paleisti.” 
Tokis užrašymas turi dvi prasmes: jei
gu imsime ir parašysime taip: “Nužudy
ti, negalima paleisti”, tai reiškia, juk nu-

teistasis turi mirti. Bet jeigu parašyti 
taip: “Nužudyti negalima, paleisti”, tai 
jis turi būti paleistas, nes reiškia, kad 
“negalima nužudyti”—reikia jį “paleis
ti.”

Visas skirtumas tik del to, kur yra pa
dedamas ženklelis—kabutė (,). Šiame 
juoke pajuokiamas karalius, kuris norė
jo nužudyti nuteistąjį, bet nemokėdamas 
gramatikos taip parašė, kad jo budelis 
suprato, juk “negalima nužudyti” ir nu
teistąjį paleido.

Kiekvienas veikiantis mūsų judėjime 
draugas ir draugė privalo siekti to, kad 
nors paviršutiniai susipažinus su grama
tika.

. Pasirinkimas Knygos
Pasirinkimas knygos yra nemažas dar

bas. Sovietų Sąjungoje yra tam tikri 
apšvietos rateliai, kurie pagelbsti pasi
rinkti knygas ir pagelbsti jas studijuoti. 
Taipgi ten kiekvienas knygyno darbinin
kas suteikia tinkamą patarimą. Pas mus 
kapitalistinėje šalyje iš knygynų ir mo
kytojų tinkamų patarimų negausime* 
Apšvietos komisijas gali sudaryt mūsų 

• organizacijos, apskričiai ir kuopos.
Pasirenkant knygą, nebus naudos, kad 

prie jos skaitymo neprisirengęs draugas 
griebsis už jos. Jeigu nesusipažinęs su 
politine ekonomija griebsis už “Kapita
lo,” tai rezultatai bus prasti. Pirm ne
gu irutis už “Kapitalo”, prisieina perskai
tyti tuom klausimu visą eilę kitų knygų, 
brošiūrų ir straipsnių, kad prisirengus 
prie skaitymo “Kapitalo.”

Jeigu mes norime susipažinti su istori
ja, tai yra labai naudinga ALDLD leidi
nys M. N. Pokrovski—“Rusijos Istorija”. 
Perskaičius ją, gausite ne tiktai suprati
mą apie Rusijos istoriją, bet ir abelnai 
apie istoriją.

Jeigu mes norime daugiau susipažinti? 
su Sovietų Sąjunga, tai prisieina skaityti • 
d. R. Mizaros knygą—“Sovietų Sąjunga* 
Penkioliktais Metais.”
Kada mus interesuoja pamatiniai mark

sizmo klausimai, tat prisieina skaityti: 
“Konjunizmo A-B-C”, “Karolio Markso 
Teorijos Sistema”, “Leninas, Jo Gyveni
mas ir Darbai”, ‘Samdomasis Darbas ir 
Kapitalas”, “Aštuonioliktojo Brumerio ir 
Piliečių Karas Franci joj e”, “Politinės 
Ekonomijos Pamatai” ir visą eilę kitų 
knygų. • i

Kada mes norime 'susipažinti su karais., ’ 
jų priežastimi, tat turime knygas: “Ka-< 
ras Ko Delei?”, “Ugnyje’<įr “Naujo Ka
ro Gaisras”. f

Kada norime skaityti apysakas, leng
vesnius klasinio turinio .raštus, tat mes

’ turimp: “Karalius Anglis”, “Bolševikai”, 
“Spalis ir Kitos Apysakos”, “Motina”, 
“Karas Lietuvoje” ii’ tt.

Ir taip, nereikia knygas maišyti, bet 
reikia pasirinkti vienu klausimu ir skai
tyti kelias, vieną po kitai, kol tas klausi
mas tampa jums gerai suprantamas.

Drg. N. Krupskaja pataria, kad ne vi
sada reikia jieškoti tik brošiūrų, kartais 
kitas draugas iš karto pajėgia suprasti ir 
pamatinius raštus. Priguli nuo to, ant 
kiek jis sekė kasdieninę mūsų spaudą ir 
susipažino su darbininkų reikalais, ir ant 
kiek jis yra įgijęs abelno mokslo. Drau
gė rašo iš savo gyvenimo: “Dalykas buvo 
senai, apie 30 metų atgal. Nors aš ir bu
vau baigusi gimnaziją, bet niekados ne
girdėjau, tais laikais nebuvo tas nuosta
bu, kad pasaulyje yra tokis mokslas, kaip 
politinė ekonomija. Kartą viena mano 
prietelka atnešė Ivaniukovo knygelę apie 
politinę ekonomiją ir patarė perskaityti 
ją. (Ivaniukovas buvo buržuazinis pro
fesorius.) Brošiūra prigulėjo prie popu
liarių raštų ir savo kalba ir stilhim man 
buvo pilnai prieinama. Pradėjau ją skai
tyti. Ilgai ją skaičiau, vargau ir nieko 
iš jos neišmokau, o keli mėnesiai vėliau, 
kada aš pradėjau dalyvauti revoliucinia
me ratelyje, man pasidarė pilnai aišku, 
kodėl aš turiu suprasti politinę ekonomi-

(Bus daugiau)

; Visų Tautą . Darbininkiškos 
J Organizacijos Rengia Pikniką 

Komunistų Partijos Naudai,
23 Dieną Liepos

Prie šio pikniko visų tautų 
darbininkai' rengiasi plačiai 
dalyvauti. Philadelphijoj me
tinis piknikas parėmimui Ko
munistų Partijos įvyksta sykį 
į metus. Lietuvių 
kiškos organizacijos 
giasi masiniai vykti

Piknike bus gerų
ninku ; gera sportų programa; 
bus madolinų orkestrą; tikrai- 
nų tautiški 
choras iš 
Reed Club 
Mooney.

Lietuviai 
simpatikai,
nantį sekmadienį į Scheutzen 
Parką, 83rd ir Tinicum St. Pa
imkit karą 37 Subway ant 
13th ir Market St.

Važiuokim ne tik visi orga; 
nizacijų nariai, bet ir kuo dau
giausia kalbinkim pašalinius 
žmonės. Kom. Partija yra dar
bininkų partija; be jos darbi
ninkų klasė nieko nelaimėtų. 
Laikai sunkūs visiems, bet šį 
pikniką reikia paremti būti
nai.

Gal dar Pridės $120, 
000,000 del Karinio 

Laivyno
WASHINGTON. — Laivų 

statymo kompanijos pareiš- 
: kė, kad jos negali įvesti 30 
valandų darbo savaitės prie 
statymo naujų karinių lai
vų. Girdi, jeigu šitokios va
landos būtų įvestos, tai val
džia turėtų pridėt dar apie 
$120,000,000 prie jau paskir
tų sumų del ^karinio laivyno. 
Tas eįsą heikalinga delei pa- 
laikyiho Jgetfai, apginkluotos 
Amerikos.

Kaune Namai Tušti, o 
Darbininkai Neturi Namu

Pernai šiuo laiku Kaune 
buvo penki šimtai namų tuš
čių. Gi šiemet yra apie 
1,500. Bet suvargę darbinin
kai neturi kur prisiglausti. 
Tai tokia Smetonos valdžios 
sostinė..

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

RAPIDS, MICH

Pirmininkas A. DAUKŠA, 1131 Walker St.
N. W.

Vice pirm. A.
St. N. W.
Protokolų rašt.
9 Box 117

Finansų sekr.
GARBANAUSKAS, 1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas /V. K. --------
N. E.

Ligonių Globėjai J.
Broadway Ave. N. W.

M. VAZNIENĖ, 1326 
N. W.

Džcnitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 
Ave. N. W.

Trustlstai:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU- 

ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVICIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. H
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno i 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057- 
63 Hamilton Ave. N. W.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KL1ŲBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P., .

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas. Žirgulis, P„ 

62 Dale Street
Protokolu raštininkas Gendrenas, S., 

67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J. •

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,

Daukas, Geo„ 

Iždininkas Druseikis J., 

Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio | 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

PITTSBURGHO IR APIELINKftS 
PRIESFASISTIN1S K-TAS, 1SS1:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite
— " L Pa.

A. .Kairys, 414
Broadway. Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St, 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way S S Pittsburgh, Pa.

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

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

Linden, N.
Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas, 

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

1411 Clinton St, Linden, N.
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St, Linden, N.
Iždininkas J. Uskurėnas,

1501 S. Wood Ave, Linden, N.
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

J. Vertelis,
203 W. 16th St, Linden, N, 

Maršalka, K. Meskauskas, • |
1802 So. Wood Ave, Linden, N.

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, “J, 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Linden, N, J.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD,
CONN, NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. Selickas, 31 Amity St, 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St, 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St, 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave, W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas, 70 Ward PI, 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St, 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St, 

Susirinkimai atsibūna kas antrą, ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St, Hartford, Conn.

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St.
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R.’ F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St.

ir J, Jokubėnas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St.

Visi Gardneę, Mass.

Telephone Stagg 2-4409

o A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
VeAu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

Pertaisome senus namus ir buda- 
vojanie naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) i duris, langus ir-3 
porčius Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Dl,Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham

Kova už Bedarbiu Pašalpą
WASHINGTON. — Fede- 

ralė valdžia paskyrė $3,218,- 
624 keturioms valstijoms del 
pašalpos bedarbiams. Gau
na Michigan, Utah, Tennes
see ir Pennsylvania. Bet 
tai tik lašas vandens į vied- 
rą, kuomet tose keturiose 
valstijose randasi keli milio- ' 
nai bedarbių.

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plauku 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.

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

' į LOWELL. MASS. 
Pirminiiiikas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
I Dracut, Mass. 

Pirminin. pagelb, tJ. Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkaą,’ A- Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos globėjai: J. M. Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystės mėnesiniai susirinki

mai atsibūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
• : r J, M. Karsonas.

(>CO0000O00000000O000000000<>00^0CO0OO000000<>00000O0000000^>00O020O0O0O0O0O00O<%

Grand Paradise Ball Rooms

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

Puikiai Įtaisytos BUVUSI GRAND ASSEMBLY ■ Bankietams

z SVETAINĖS
Šokiams

Atdara Užsisakymams SVETAINĖS

Pramogoms 318 GRAND STREET ’ Vestuvėms

Konvencijoms Arti Marcy Ave. ir Williamsburg Koncertams

Ir Masiniams Bridge Plaza, Brooklyn, N. Y. Ir Kitokioms

Mitingams Telephone: Evergreen 7-1123-9884 Sueigoms *



>77

: v:

A 'L ; •

KM'-

I

* vfr

Federacijos Vadas 
Ryan Sveikino Bal-

- bo Fašistų Lakūnus

Kaip Revoliuciniai Juri
ninkai Kovoja Prieš Ka

ra ir už Sovietus
• J r. • : t • ; i 
į' ■ NE^ YORK. — Kada at- 
’ skrido iš Chicagos 24 orlai
viai, komandoje Balbo, Italijos 
darbininkų riezninko, juos pa
sitiko fašistų - kapitalistų ko- 

1 misija Floyd Bęnnett Air- 
lf>drt’e; bet komisijoj tarp Bal- 
(bo sveikintojų buvo ir Joseph
P. Ryan, galva Amerikos Dar- 
bd ’Federacijos unijų New 
Yorke. Balbo ir jo lakūnus 
taip (pat sveikino vadinamas 
“laisvas” F. La Guardia, kan
didatas į miesto majorus, John laike Kolčako ir imperialistų 
D. Rockefeller Jr., kapitalis- i karų prieš bolševikus. Seattle,) 
tai Cornelius Vanderbilt, O.! Wash., jūrininkai sustabdė iš 

prieplaukos gabenimą 
amunicijos ir ginklų, siunčia-

Didelės turi svarbos* nacio- 
nalis jūrininkų suvažiavimus, 
kuris nuo sekmadienio tęsiasi 
po num. 140 Broad St., New 
Yorke. Jis yra sušauktas In
dustrinės Jūrininkų Unijos Di
džiausia užduočia jie sau stato 
tai kovą prieš Japonijos karą, 

■vedamą prieš Chiniją, ir "kovą 
už apgynimą Sovietų Sąjungos 
nuo imperialistų. Ir . štai ką 
šie jūrininkai darė bei daro:

Delegatas Rae priminė, kad

D. Young, New Yorko finan- tos 
kontrolierius Berry ir kt.

Jungtinių Valstijų Prięška- mų karui prieš Rusijos Tėvo
ninio Kongreso Komitetas pa- liuciją. 
siuntė aštrų protestą majorui 
O’Brien’ui prieš valdišką pasi
tikimą Balbo lakūnų; protes
tavo vardu 60 nacionalių or
ganizacijų, stojančių prieš ka-

,rą. Komitetas nurodo, kad 
Italijos orlaivininkų pulko at
likimas yra karinė demonstra
cija, kaipo Mussolinio užgyri- 
pias Roosevelto politikos ir 
Italijos išreiškimas dėkingumo 
Amerikai už tai, kad Ameri
ka pasižadėjo Italijai duot pa
spirti karui prieš Franciją.

Apskaitoma, kad tas Balbo- 
Mussolinio orlaivyno 
kaštuoja $3,000,000.

šų

žygis

Visi į LDS Trečio

Dabar Seattle’o jūrininkai 
skleidžia prieškarinius lape
lius tarp Japonijos laivų jūrei
vių ir duoda tu lapelių par
vežt Japonijos darbininkams.

Delegatas iš Baltimorės ra
portavo, kaip jie sukėlė pasi
priešinimą komandai tafp Ja
ponijos laivu jūrininkų prieš 
vežimą geležies ir kitų kariš
kų reikmenų prieš Chiniją.

Įvairūs kiti delegatai kal
bėjo apie reikalu sustabdyt 
ginklų ir amunicijos gabenimą 
Japonijai iš Jungtinių Valsti
jų-

Jūrininkų suvažiavimas pa
sižadėjo remti Kubos darbi
ninkų ir valstiečių revoliucinę 
kovą prieš valdžią prezidento 
Mąchado, kuris yra Amerikos 
kapitalo ten pastatytas bude
lis, kraujuose murdantis darbo 
liaudį.

Kai del savo sąlygų, jūri
ninkai yra pasiryžę kovoti už

Apskričio Pikniko
Nedėlioj, liepos' 23- č£, Vai- 

čįonio farmoj', Meadow .Grove, 
Cranford,4 N.< J.,: įvyksta atvi
rame ore balius ir šokiai, kas 
užsivadiha pikniku, del “stai- 
lo’*. To dar negana, bus ir 
įvairių—įvairiausia programa. 
O jei kam nepatiks, tai ' “aš* b 
sugrąžinsiu jūsų tikietus. Ne-1 
užganėdinti klauskite: “Kur 
aš esu ?”

Apie N. J. artimesnius mies- 
ir miestelius nėra reikalo 

it kalbėti, nes tenai žmonės 
svęįtingi ir draugiški; tad jie 

XDS Apskričio iškilmėj “šiur” 
bus. C r

O ką Brooklynas sako? 
Newjersiečiai sako, kad mes, 
b r 2 o k I y niečiai,. miegodami 
knarkiame ; ir girdi, mum sun
ku esą pabusti.

( j. - i -
Tad įneš visi kaip vienas,, savaičių ligos Bellevue ligoni- 

ypač LDS nariai, pasirodyki- nėję, 
me, kad jie “persūdo.” , Bet, 
be juoko, laiko jau mažai 
Nors yra suorganizuota virš 
20 automobilių, juose visos 
vietos dar neužimtos.
• Tad sukruskite, i

Buvo ’paskelbta, kad J. Ei
senberg, 14 Steuben St., Broo
klyn, N. Y. reikalauja moterų 
atrinkimui naujų skudurų 
(rags).. Gavome pranešimą, 
kad ten yra streikas. Tad 
sergstime darbininkus, 
apsisaugotumėte.

BROOKLYNIEČIŲ ATYDAI, 
NORINČIŲVAžlŪOTIJ 

PIKNIKĄ
kurieDraugai ir draugės, 

norėsite važiuoti į Cranfordą 
ant pikniko, tad stengkitės už
siregistruoti “Laisvės” admi
nistracijoje ne vėliau iki se
kančiam šeštadieniui, tuomet 
komisija žinosime, kiek bus 
galima žmonių paimti su au
tomobiliais; o jeigu būtų labai 
daug norinčių važiuoti, tuo
met prisieitų pašąujcti busą.

nuo šiandien vienu centu pa-1 Vienok automobilių jau yra 
kelia pieno kainą kvortai. Ne-. suorganizuotas'nęrriažaf? būrys, 
valia bus pigiau pardavinėti . ry . „i-
kaip po 12 centų New Yorke, su karais 
ir kituose dideliuose miestuo-1 sekstetui, 

ir choriečiams, bet dar

per
kąri

Pieno Pabranginimas Šiandie
New Yorko valstijos pieno 

kontrolės Valdiška komisija

Iš Brooklyn© pirmoje eilėje 
važiuoti yra tarta 
‘base ball” lošėjams 

• gana 
-------------- - , j daug gali ir pašalinių užsire-

T. D. Apsiffynimo Advokatas,Bistr'u0’į-.1.... „
. n, 1 1 Pikniko Kom. Narys-Parodo Mirtiną Sumoksią j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prieš Nekaltus Darbininkus Qeraj pavyk0 Prahai-
LONG ISLAND, CITY.— 

šimtus italų ir kitų priešfa- 
šištinių daVbininkų policija 
per visą bloką neprileido arti 
teisėjo magistrato teismabu- 
čio, 115 Fifth St., trečiadie
nį. Ten, mat, buvo tardomas 
priešfašistinis darbininkas At- 
hos Terzani. Prieš jį Khaki 
Shirts fašistai ir policija pa
darė sumoksią, būk Terzani 
nušovė Ant. Fierro laike ka
riškių fašistų susirinkimo As- 
torijoj, pereitą penktadienį. 
Sykiu su Terzani buvo suim
tas ir kitas priešfašistinis dar
bininkas, M. Palumbo.

Nušautasis Fierro buvo fa
šistų priešas, City College 
studentas, 22 metų amžiaus. 
Valdžios advokatas ir policija 
pabėgdino tikrąjį žmogžudį, 
bet pačiupo nekaltus kovingus 
darbininkus.

Laike tardymo' kaltintojai 
parodė būk tai Terzanio re
volverį. Bet ' Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katas Harry Sacher' 
statomais klausimais 
fašistų vadą Art Smithą pri

Pikniko Kom. Narys-'

bos apie Roosevelto 
Planus

Trečiadienio vakare, 
vės” svetainėje, įvyko

todėl apsieita be 
o gal ir dėlto ne- 
kad draugai kalbė- 
aiškiai viską išdės-

“Lais- 
labai 

pasekmingos prakalbos. Nors 
oras buvo tiesiog ^šutinantis, 
bet žmonių prisirinko apie 
200 ir visi su didžiausia aty- 
da klausėsi prakalbų iki pa
baigai. Tik reikia pridurti, kad 
lietuviai kol kas nėra pratę 
diskusuoti, 
diskusijų ; 
diskusavo, 
tojai labai
tinėjo. Prakalbom pirmininka
vo draugas šolomskas.

Pirmas kalbėti pakviestas 
“Tiesos” redaktorius d. Siur- 
ba. Jis kalbėjo apie pono 
Roosevelto prižadus sugrąžin
ti “"gerovę”. Draugas Siurba 
nuodugniai išdėstinėjo, kaip 
valdančioji klasė, prisideng
dama visokiais blefais, ne tik

A* VZ VV V. V . . J f

, mitriai bžindo, bet jau daugelį baigia 
privertė įtraukti į vergijos kilpas, arba 

į beviltį laukimą gerų laikų 
pažinti, kad revolveris buvo (darbų). Nurodinėjo, kad no 
atrastas į pianą įkištas antra- tik kapitalistinė spauda mui- 
me Columbus svetainės gale, liną darbininkam akis ir mig-

nizacijas suregistruotų visus 
bedarbius, 'kuriem reikalinga 
pašalpa, ir kad visus tokius1 
bedarbius atsiųstų į “Laisvės” j 
raštinę, ne jis tenai kasdieną 
randasi; nurodinėjo, kad ne
organizuoti bedarbiai, ypač 
nevedę, negauna jokios pašai-' 
pos; o organizuoti su pagel- 
ba Bedarbių Komitetų, nors ir 
nedąug, .bet? gauna.

Po prakalbų buvo tik du 
klausimai, i kuriuos d. Bimba 1 z c. .
aiškiai atsakė.

Kaip viršuj minėjau, disku-' 
santų nesirado, tai susirinki
mas užsidarė pusė po dešimts.

J. Seeger.

LICENSES
BEER—WINE

NOTICE is hereby giveh that License No.
N,Y,A-747o has been issued to the uder- 

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 289 Oakland St.. Kings County, 
New York State,

MAX
289 Oakland St.,

St..

GEVILTZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
N.Y.B-78G has been issued to the under

signed to sell beer and wine nt retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 847 Flatbush Avenue, Kings County, 
New York State,

HYMAN AND RACHEL GRUBER 
234 Nostrand Avenue, Brooklyn, N,Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
• N. Y. A-5821 ‘ 
undersigned, to sell beer and wine, 
tail, under Section 75 of the 
Beverage Control Law at 634 Central 
Kings County, New York State.

1 SAMUEL VOLK. 
634 Central . Ave., 

Brooklyn, N.

has been issued to the 
at re- 

Alcoholic 
Ave.,

75

Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y: A-710 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine, at ' re
tail, under Section 75 of the Alcoholic Be
verage Control Law, at 554 Flatbush Ave., 
Kings County, New York State

EISENBERG DELICATESSEN, INC.
11 Midwood Street,

Brooklyn, N Y.

PAJIEŠKOJIMAI

merginos 
taikų gy
li gi o, am-

PAJIEŠKAU
Pajieškau apsivedimui 

arba našlės, kuri mylėtų 
venimą, kad būtų mažo
žiaus nuo 28 iki 38 metų, nerūkanti. 
Aš esu 38 metų amžiaus, kriaušius, 
turiu savo namą. Daugiau informa
cijų apie save suteiksi per laišką 
arba asmeniškai.

John Kujboka, 2327 W. State St., 
Milwaukee, Wis.’ ’ ' '

(169-171)

Pardavimai

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

♦

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

, . Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St.
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke:
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
------------ :------------------------------ ;--------------------- V-

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

i puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
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 ir Mešlažar- 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

r Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę , 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas visas ar- 

nes 
______ kreiptis 

Draugas A. Bimba kalbėjo'šiuo antrašu- 384 Grand St. Brook- 
į klausimą, ar atstatymo in-;Ln’ N- Y- 

i darbų?
Browder, Amerikos Komunis- lumbo tardymas atidėtas iki! , _^raU5a,s, Bimba fak
tų Partijos centro sekretorius, šiandien.
Delegatai ir ‘visą publika jį 
entuziastiškai pasitiko.

įvedimą jiems 8 valandų dar- kuriame kaltinamasis' nebuvo protą, bet įi lietuviškų la-
bo dienos, uždarbio pakėlimą 
ir t. t.

Trečiadienį prakalbą
ninku suvažiavimui sakė Earl

. .. vv. . .. ,. j ba galėčiau priimti partner),
ir negalėjo būti nei laike šovi-1 kuarų laiKiąsciai jiem gelbsti. į sunku ^'aįisidipbti. Prašau 1-— 

|mo nei po šovimui, kuomet ...... . A 15
jūri-ibuvo tuoj policijos suimtas.

Kito kaltinamojo, M. Pa- j dustrijos bilius dtios (169-171)

Rep.

Mirė Revoliucinis Rašytojas 
Harry Allan Potamkin

NEW YORK. — Pereitą tre
čiadienį po pietų mirė revoliu
cinis rašytojas, poetas, John 
Reed Kliubo sekretorius, Har
ry Allan Potamkin, po kelių

1 i

Metalistai Laimėjo Streiką
NEW YORK. — Kiekvie- 

l nam darbininkui Eastern 
užsiregis- Metal Kompanijos, 465 Green-* 

truokite “Laisvės” administra- wiefo St., tapo pridėta po 2 iki 
cijOje arba pas P. BaranAus-1 4 dolerių algos į savaitę, kuo- 

kad žinotų kelių busų rei- met jie laimėjo streiką, vado
vybėje revoliucinės' Metalistų 

• Unijos.
kės.

Kur Aš Esu-

Dvidešimt Septintas Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Įvyks Nedėlioję, 23 d. Liepos (July)
į > ' ’ KLAŠČIAUS CLINTON PARK
//Betts h* Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Kviečiame Brooklyno ir apielinkės lietuvius skaitlin- ■ 
gai dalyvauti šiame piknike, kur pasimafysite su- savo 
pažįstamais, pasilinksminsite ir tuoftii pat kąrtu parem- 

f sfte klitibą. ;
į PROF. RETIKEVICIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM 
'* |žanga 40 Centų Ypatai; Pradžia 2 Valandą Dieną 

širdingai Kviečia Vi«us RENGĖJAI

KALBAM LIETUVIŠKAI ,

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

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniiUkas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo Ir Šlapumo

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

♦hew York, N. Y. 
I

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
PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 

namas, visi moderniški įtaisymai, 
I vienam karui garadžius, yra gražus 

jskaitliaus darbininkų pagami-į kiemas, lotas 25 X .100, namas sta- 
' narna daugiau tavorų, negu . tytas*1922 metais, dar visai naujas,

j tais iš tūlų dirbtuvių raportu 
įrodė, kad ir dabar prie mažo

Padaugėję Darbai
Brooklyno kapitalistu Pre- 

, kybos Rūmas skelbia, būk ši
čia padaugėję įvairūs darbai 
10 iki 43 procentų ir būk dar
bininkai dabar gauną apie 14 
procentu išviso daugiau, negu 
pora menesių atgal. Bet rei
kia suprasti, jog kapitalistai ■ 
tyčia išpučia tas skaitlines, no- 
rėdami suturėt bedarbius nuo ]aikag leidžia, kol dar galima 
kovos už pašalpą.

narna daugiau tavoru, negu ■ tJ'tas “922 metais» dar visai naujas, 
o-alima bile šalvie sunaudoti Ai-lartl pne mokyk,ų’ ir Prie geros galima one saiyjc sunaudoti, ai- transportacijos. Kaina žema. kreip_ 
škiai įrodė, kad darbininkų • kites greitai: 
būvis dar labiau pablogės, o 
ne pagerės; kad Roosevelto 
valdžia velka fašistinį maišą 
ant darbininkų galvų tik švel
nesnė j formoj, negu Italijoj, 
Lietuvoj ir Vokietijoj. Ragino 

i visus darbininkus organizuotis 
i po komunistų vėliava, kol dar

ANDRIUS RABIKAUSKAS, 
6075 60th Ave., Maspeth, L. I., N. Y.

(*108-173)

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGGV 
2-5043 

t *

Davė Kaliniui Pasirinkt 5 
ar 60 Dienų Kalėjimo

BROOKLYN.—Joseph Schus- 
trin -už i 
nių. rjfinukų, su kųęiais gali-i C1O1° ----
mn ’nrDėiti ir važinėtnnžomi- 1 rirg. Taras.

■ kiek liuosiau žodis tarti, kad
I juodasis fašizmas neužkluptų, 
i it vanagas viščiukus aht gry
no laUkO. ■ < . ( ;

I Po d. Bimbos kalbėjo' Lie-

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė vi
same 
viena moteriškė negaliu 
vesti 
Yra 
vietos, 
lyn, N.

tos rūšies krautuvė 
bloke. Parduodu todėl, kad 

tinkamai 
biznio. Kaina gana žema, 
gyvenimui kambariai ant 

145 Ten Eyck St., Brook- 
Y.

(159-170)

to

vjui.in.—josepn ounus- ’ ~ ~ ;---- • ---- ---------- . a xrr\ ▲ <rr\ tyk a v
pardavinėjimą metalį-;tuviu Bendro’ Fronto Veikiam IŠRANDA V()J(MA I 
inirn ‘ Vnrin’iu j-nlL i čiojo Kotniteto Sekretorius ' _-------

iria prafeiti ir važinėt požemi
niais j gėlž’kęti iafis ir /elęyeiter 
riais, vietoj penktukų, liko 
nuteistas kelėjiman. Bet tei
sėjas davė jam pasirinkt, ar 
penkias dienas sėdėt karšta
me Raymond St. kalėjime ar 
60 dienų vėsiame Long Islan
do kalėjime. Schustrin pasi
rinko karštesnį kalėjimą su 
trumpesniu laiku.

Jis savo trumpoje PASIRANDAVOJA 
kalboje kvietė visūfe d-raūfrus- Paširandavoja 5 kambariai, švie- 
gės, kad sugrįžę j savo orga,-'^’ ■".''sais įtaisymais; randa $23, 

; ; < , s i y t b j jei maža šeimyna tai galėsime nusi-

60 YEARS' SERVICE 
*, Save Safety

Dushwick
■ V SAVINOS BANK
GRANO ST.. AT GRAHAM A VE. BK LYN. 
BANK BY MAIL-vm^W,/r

leisti. . EI. Pažereckas, 1354 Wil
loughby Ave. Brooklyn, N. Y.

. r « (1(58-170) j

. PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja šeši . kambariai su 

maudynėmis, visi šviesūs, naujai iš- 
dekoruoti, randa nebrangi, savinin
kas lietųvys, antrašas 251 Ridgewood 
Ave., netoli Norwood “L.” .stoties.

1 (169-171)

L<WaWJ

i^^ssa^Ws?®^

MATHEW F- SALLAS (NC. 
(B ( ELA U S K A S) 
G R A B O R I U S 

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

Mūsų IŠTAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS( 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA, VIETA^ SAVO’ 

: MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MUSU 

TELEFONAS; NIEKAD NEMIEGA.

:*:*:*:*:*: . ■ h ■ •

Šiandien ir visų šią savaitę! Kiekvienam lietuviui atsimintini

DARIUS IR GIRĖNAS
Amerikos Lietuviai lakOhai nufoto^i'afuoti jų nensaciškamo pakilime skrist 

į savo nąnju fia|i. ,
Sekretnai..... tykiai.... : tGmijami tik kelių...... jie pradėjo kilt ankstyvoje aud

roje ir laipsniškai dingo horizonte

, DIDVYRIŠKAI MIRČIAI
•t Matykit—pradžių neiSnykstančio akto. Nei vienas lietuvis neturi praleisti nematęs!

Įžanga 25 Centai Visada
EMBASSY NEWS REEL THEATRE Rodoma be- perstojo ->o 10 vai.

1560 Broadway tarpe icth ir 47th Sts. ift ryto'ikl vidurnakčio

■. - 1 .. . , kfr* - I : U? J u-

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) < . ' 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 $°uth 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
, X-Spinduliu Diagnoza 

Gązo Anestetiką 
. Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
; Penktadieniais ir šventadieniais
> tik susitarus

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nub 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:10 v&L vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenup J 

Kampas Ė. Urd fit.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




