
Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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vų, ir tas turi būti (^atlikta iki i Komunistų Partijos spau-
pabaigai 1936 metų.
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BERLYNAS. — Vokieti
jos kruvinieji fašistai užda-

Jeruzale — Anglijos val
džia areštavo virš 20 žydų 
vadų. Policija susekė jų 
tarpe suokalbius.

džios.
1 Chang Kai-shekas jaučia,

Belgrade. — P r a s id ėjo 
niovynės tarpe įvairių Ju- 
gd-'Slavijos buržuazinių par
tiją vadų.

Post Apskrido Pasaulį 
, šeštadienį, 12-tą vai. nak
tį, New Yorko orlaivių lau
ke nutūpė W. Post, kuris į

mūsų kultūros ir aplietos įla
šinę organizaciją! Padėkite yi-

i-

jai ir revoliucinėmš unijoms!

rengimui.. Už juos būdavo- ^..'dienas, 18 valandų ir 59 
ja 32_naujus karo laivus, pa- minutes apskrido ' aplinkui

Komunistų Internacionalas nu
skyrė 1 dieną rugpjūčio, kaipo 
revoliucinio proletariato kovos 
dieną prieš imperialistų . rųoš^-, 
mąsi karan. Visi darbininkai 
privalo sujungti savo: eiles ir 
demonstruoti prieš pasauli-

KRISLAI
Už Apsiginklavimą.
Reakcioniėriaus Balsas.
Gaus į Kailį^ į
Pirmoji R%gį>jūčio.
Mūsų Uždaviniai.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Jungtinių Valstijų karo laivy
no ministeris (sekretorius) po
nas C. A. Swanson šaukia, kad 
Jungt. Valstijos yra labai atsi- ;

No. 173

likę karo laivyno reikale prieš I

VOKIETIJOJE ĮVEDAMA MIRTIS PO
LITINIAMS FAŠISTU PRIEŠAMS

kad budavojimas 32-jų naujų 
karo laivų, kurie atsieis $238,- 
000,000, dar toli gražu nepaten- 

* t kiną Amerikos imperialistų Rei
kalus. Jo manymu, apart jau 
budavojamų karo laivų, dar rei
kia būdavot apie 101/ naujų lai

New Yorko College preziden
tas ponas F. B. Robinson labai 
nusigando del komunistų įtakos 
studentų eilėse. Jis rašo “New 
York American” laidoje, kad 
Nacionalė Studentų Lyga turėjo 
visą eilę susirinkimų, kuriuos 
skaitlingai lankė studentai iš jo 
vadovaujamos įstaigos, ir ten 
kalbėjo komunistai. Kapitalo 
bernas šaukia, kad būk visi ko
munistai ir jauni komunistai 
yra niekas kitas, kaip profesio
naliai revoliucionieriai užlaiko
mi per Sovietus. Tai reakcio
nieriaus ir netekusio lygsvaros 
balsas. Nęsulaikyti komunistinį 
bruzdėjimą ir studentų tarpe, 
nes mokiniai mato, ką turi ka
pitalistinėje tvarkoje mokslą 
baigę kiti studentai. Jie vis 
daugiau permato. kapitalistinės 
tvarkos supuvimą ir biednesnių- 
jų tėvų vaikai persiima komu
nistiniu supratimu.

Chang Kai-shekas ir vėl orga
nizuoja naują kampaniją prieš 
Chinijos Sovietus. Jis traukia 
armiją* naujam užpuolimui. Jis 
su pagelba savo agentų rūpino
si papirkti Sovietų _yadus, bet 
tam nepavykus, vėl rengiasi pul
ti ginklų pagelba. Jau kelis 
kartus jo armijas mušė Raudo
noji Chinijos Armija—duos ji 
ir dabar, to imperialistų agento 
armijoms į kailį.

Rugpjūčio pirmoji diena yra 
viso pasaulio revoliucinių darbi
ninkų kovos diena. 1914 me
tais, rugpjūčio 1-mą dieną, tar
tum perkūnas trenkė į pasaulį 
ir prasidėjo imperialistinis ka
ras. Jis prarijo milionus dar
bininkų ir valstiečių gyvasčių! 
Jis paliko dar daugiau ubagų ir 
našlaičių didžiausiame .varge. 
Karas sunaikino veik ištisas ša
lis.

Pasauliniai imperialistai ir 
vėl visomis jėgomis rengiasi 
karan. Pirmoje vietoje jie visi 
dūksta prieš Sovietų Sąjungą. 
Bet ir savo tarpe niaujasi del 
pasaulinių rinkų ir pelnų. Im
perialistų reikalai reikalauja 
naujo pasaulio persidalinimo. 
Jų pačių tarpe eina visa .eilė, 
pasiutusių niovynių ir padūkęs 
apsiginklavimo darbo varymas.
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nių draskūnų prisirengimus ka-’^as Roosevelto p|ąno(. prave-’ 
ran.
darbininkų ir valstiečių tėvynės 
—Sovietų Sąjungos.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos nariai 
jau gavo po dvi knygas už 1933 
metus. Jaunuoliams taipgi la
bai geros knygos parūpintos. 
Centro Komitetas iš savo puses 
daro viską, kad mūsų organi
zacija augtų ir daugiau įsi
trauktų į klasių kovas. Mes tu
rime patyrimo: kur ALDLD

Pasisakyti už gynimą; dimui, jau dabąr užlaiko 
’ 600 propagandistų, kurię 
važinėja ir ruošią, karui dir
vą. Jie planuoją militari
zuoti pramonę ir priversti 
darbininkus dirbti už $12>00 
į savaitę, tuom . metu, 
kada pragyvenimas ir kitos 
reikmenys labai brangsta.

Prisiruošimas prie (karo

rime patyrimo: kur ALDLD ges, prieš išnaudotojų sistemą! 
daugiau įsitraukia į abelnas Kvieskite naujus darbininkus į 
darbininkų kovas, tai ten grei
tai kuopos nariais paauga—nau- _____ „_e.
ji darbininkai ateina į mūsų ei- so^e kovose ’komunistų Parti 
les. Kovokite, draugai ir drau- jai ir revoliucinėmš linijoms!

1 Pirmas lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, * Apart

Sekmadienių

dą, užgrobė įstaigas. Tą jie 
padarė ir su socialistais, kur 
rie jiems pataikavo. Sude
gino desėtkus tūkstančių 
knygų. Vienok jiems nepa
vyko išnaikinti komunistus. 
Komunistų Partija veikia 
slaptai, leidžia lapelius, lai
kraščius ir kovoja prieš fa
šistus. Dabar Prūsijos pre
mjeras Goering išleido pa
tvarkymą, kad visi fašistų 
politiniai priešai, agitatoriai 
ir literatūros platintojai bus 
baudžiami mirčia. Jis pro- 
ponuoja įsteigti specialius 
baudžiamuosius biurus ir 
greito veikimo būrius. Kol 
kas tai dar tik Goeringo pa- 

Rugpjūčio 1 dieną sukan- varomas visais garais. Pir- 
ka 19-ka metų nuo pradžios moję vietoje jis taikomas 
pereito imperialistinio karo, prieš Sovietų Sąjungą. Bet 

tuom pat kartu grūmoja ka
ras ir pačių imperiąlistų tar
pe ųž ri^kąą, ir pelnus.t,... v 

Rugpjūčio’ 1 dieną po vi- 
Jsą pasaulį darbininkai’ruo^ 
šia demonstracijas prieš ka

ita. Jungtinėse Valstijose

kuris sunaikino desėtkus 
milionų gyvasčių ir dąr dau
giai! paliko sukpneveijęįų įr 
sužalotų darbininkų klasės 
narių.,

Viešpataujanti klasė dar 
su didesniu įnirtimu rengia- i x > moujuov
si prie naujo karo: būdavo- po vadovybe Komunistų

Partijos, Jaunųjų Komunis
tų Lygos, Priešimperialisti- 
nės Lygos ir revoliucinių 
unijų .visur bus ruošiamos 
demonstracijos ir masiniai 
susirinkimai. Lietuvių dar
bininkų organizacijos priva
lo darbuotis, kad sutraukus 
kuo skaitlingiausiai darbi
ninkus į demonstracijas. 
Platinkite prieškarinę lite
ratūrą ! Dalyvaukite masi
niai demonstracijose!

ja naujus karo laivus, or
laivius, kanuoles, tankus, 
gaminasi amuniciją ir nuo
dingus gazus.

Marx Sullivan, korespon
dentas “New York Tribu
ne”, sako: “Dabartiniu lai
ku mes jau esame kare, o 
karas yra karas.” Jis tu
ri mintyje dar negirdėtus is
torijoje kapitalistų susirė
mimus už rinkas ir pelnus 
ir pašėlusį jų ginklavimąsi.

Roosevelto atbudavojimo 
industrijos planas faktiškai 
yra karo planas. Paskirti 
viešiems darbams pinigai 
yra naudojami karo prisi

skyrė $53,000,000 mechani
zacijai arpiįjos, desė£kai mi- 
lionų skiriami būdavo j imui 
paujų karo orlaivių ir .orlai
viam lau^^*i ; generolus 
Johnson, kitrįs yra, paškir- 

siūlymas, bet nėra abejonės, 
kad jis bus primtas per Hit
lerio valdžią.

Vokietijos fašistai atvirai 
pripažįsta, kad pavojus jų 
viešpatavimui grūmoja ne iš 
lauko pusės, bet iš vidaus, 
tai yra bijosi Vokietijos dar
bininkų sukilimo ir todėl 
griebiasi tokių kruvinų žy
gių.

Nepaisant, kokių fašistai 
priemonių nesitvers, jiems 
nepavyks sunaikinti darbi
ninkų revoliucinį judėjimą, 
kuriam vadovauja Komuni
stų Partija. Vargas, skur
das ir fašistų teroras dar 
didesnius darbininkų būrius 
sutrauks po kovingomis ko
munistų vėliavomis už jų pa
čių pasiliuosavimą.

pasaulį, padarydamas • 15,- 
596 mylias. Jis skrido vie
nas. Orlaivyje turėjo; “r6- 
>botą”, kuris jam gelbėjo. Jo 
orlaivis viėiiu motoru,' ’su 
550 arklių’ pajėgos, ir galė
davo pasiimti 660 galionų 
žibalo. Jain prisiėjo veik 
7^000 mylių padaryti kelio
nės per Sovietų Sąjungos 
teritoriją. Jis buvo apsi
stojęs Maskvoje, Novosibir
ske, Irkutske, Ruchlovo . ir 
Chabarovske. Labai prie
lankiai atsiliepia apie SSSR, 
kurios orlaivininkai ir kiti 
piliečiai sugabiai ir draugiš
kai jam visur gelbėjo. < *
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Kongresmanas Sirovich Iš- O

vyko j Sovietu Sąjungą ‘

Italų laivu “Rex” išplau
kė į Sovietų Sąjungą kong- 
resmanas W. feirovich. Jis 
mano matytis su d. Stalinu, 
Sovietų Sąjungos vadais ir 
gauti iš SSSR tiesįoginių 
užsakymų už $300,000,000. 
Jis sako, kad SSSR apie 

■ tiek perka Amerikos prekių 
per Vokietiją., Atrodo, kad 
jis vyksta kaipo neoficialis 
Amerikos prekybos atstovas 
į Sovietų Sąjungą.
i

Maskva. — M. Connelly 
liko įleistas į Sovietų Sąjun
gą. Pirmiaus buvo padary
tas draudimas jo įleidimui, 
nes manyta, kad tai kitas 
asmuo tuo vardu.

Karaliaučius. —V Qauja 
fašistų užpuolė ir išvilkus iš 
kalėjimo nulinčiavo komu
nistą Lange. Kruvinas fa
šistinis teroras vis Gabiau 
plečiasi. į /

Roma.
bininkų Lombardijoje pa
skelbė streiką prieš algų nu- 
kapojimą. Algos ant tiek 
mažos, kad darbininkai bu
vo priversti badauti.

Detroit.—Chevrolet kom
panijai paskelbus laikrašty
je, kad jai reikalingi darbi
ninkai, prie vartų susigrū-l 
do apie 10,000 j ieškančių 
darbo darbininkų. Paimta 
tik keli.

Pittsburgh, ^a.—800 dar- 
bininktį susirinko, kad ne
leisti išmesti iš namų bedar
bį. Policija metė į juos ga- 
zų bombas ir šaudė. Trys 
darbininkai peršauti.

Paryžius^ — Veik • pusė 
Socialistų Partijos > parla- 
,mento atstovų atskilo nuo 
pardavikiškų ;vadų. ir įsuor-i 
ganizayų naują partiją^ .va
dinamą Nacidnalė Sdčialistų 
Partija Francjjoje. t1 D :

I ■ .
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Berlynas.—Vokietij os! fa- 
šistai t sūLobalsiu: (“šturmi- 
ninkai Jėzaus/Kristaus, ku
ris buvo1 pirmas žyįų prie
das, p eina balsuoti. Jie 
puola tik įiednesius žydus. 
Turtingi eina su jais. ;

VILKAI DŪKSTA > , 
RUMUNIJOJE i x

BUCHAREST, Rumuni- 
ja.-^Seniau tik žiemos metu 
vilkai puldavo žmones. Da
bar, Kronstadto srityje ir 
eilėje kitų vietų, vilkai pa* 
darė puolimus ant t žmonių. 
Jie darosi1 vis drąsesni. ;

Japonijoje Susektas 
“Suokalbis”

TOKIO.—Japonijos impe
rialistinė valdžia susekė fa
šistinį suokalbį. Gauja re
akcionierių ir apsvaigėlių 
Japonijos imperialistiniais 
žygiais Chinijoje dar nėra 
patenkinti tuomi.

SH AN G HAL—Pasaulinių1 
imperialistų bernas Chang 
Kai-shėkas ir vėl riktuoja 
savo karo jėgas prieš Sovie- 

...     tinę Chiniją. Šiuom kartu 
patenkinti tuomi. Jie pla-jPs traukia armiją į Hunan 
navo reikalauti iš karaliaus įf Kiangsi provincijas prieš 
dar agresyviškesnių žings
nių Chinijoje. Suimta eilė 
suokalbininkų, atimta 
jų 108 kardai ir daug 
kių ginklų.

Raudonąją Chinijos Armiją. 
Pasirodo, kad pastaruoju 
laiku buvo tyla tame fronte 
todėl, kad Chang Kai-shekas 
su pagelba savo agentų no
rėjo sudemoralizuoti Sovie
tų Chiniją. Jis manė, kad 
jam pavyks papirkti kaip 
kurie vadai ir iš vidaus iš
sprogdinti Sovietų Chiniją. 
Bet tie jo žygiai nedavė pa
geidaujamų jam rezultatų.

Iš kitos pusės Chang Kai- 
shekas pasijuto blogoje pa
dėtyje: jo atviras pardavi
mas Chinijos plotų japo
nams labai iššaukė pasipik- 
tinimąfpas Chinijos gyven
tojus. 1 Net Cantono valdi
ninkai grūmoja paskelbti 
jam karą. Chang Kai-she
kas mokėdavo Cantono ge
nerolams didelius pinigus, 
kad jie laikytų Fukien pro
vincijoje savo jėgas prieš 
Raudonąją Armiją. Dabar 
Cantono generolai piktinasi 
Ghang Kai-sheko pardavys- 
tėmis ir grūmoja jam, kad 
jeigu jis ir toliau > pardavi
nės Chinijos plotus japo
nams, tai jie paskelbs jam 
karą. Kadangi Sovietų Chi
nijos valdžia yra siūlius 
Chang Kai-shekui bendrą 
frontą kovai prieš japonus, 
tai jis bijosi, kad nesusida- 

Tai i bendras frontas kovai

Nevyksta Chang Kai- 
Shekui

SHANGHAI. — Nepavy
kus Chang Kai-shekui nu
galėti Sovietų Chinijos Rau
donąją Armiją ginklų pa
gelba, jis, patariant profeso
riui Hu Shi ir naudodama
sis Jungtinių Valstijų im
perialistų pinigais, kreipėsi 
į Raudonosios Armijos ka
reivius, siūlydamas jiems 
krūvas pinigų už areštavi
mą jų vadų ir prie Sovieti
nės Chinijos valstiečių, siū
lydamas jiems užgrobti že
mes. Bet tas jam neduoda 
pasekmių; kaip nedavė ir 
kelios karo < kampanijos 
prieš Sovietinę Chiniją.

SYRACUSE, N. Y.—Pine 
ir Oswego kempėse eina Na- 
cionalės gvardijos manevrai. 
Naudoja 155-mm hovitze- 
rius. Kanuolių baubimas 

[girdisi Fulton mieste, . v . 2 ~ .
vis prisirengimai prie karoJPries japonus arPe 0V1^’ 
Darbininkai, demonstruoki-1 tU.Chimjos ir Cantono vai- 
te 1 d. rugpjūčio ir pareis 
kite, kad jūs nebūsite impe 
rialistų įrankiai karo metu | kad jo armijoje yra didelis 
ir kanuolėms pašaras už jų nepasitenkinimas prieš jį. 
interesus. . . . ‘ ... Jis siųsdamas ją karan

Ęrookjyno lietuvių jaunuolių vasarinė mokykla 
įžengė į antrą savaitę. Jaunuoliai energingai mo
kinasi. . Visi entuziastiški apie mokyklą.

, Bęt čia susiduriame (su finansine problema. Į 
savaitę ;yįen maistui išeina apie $82. 1 šiuo tarpu' 

( ant rąnkų mokyklos komitetas turi pinigų tik del 
i ( $ios, savaitės. Komitetas laikė sušihinkimą ir nu- 

. tarė griebtis visų būdų, idant sukėlus1 pinigų nofs 
del bent dar vienos savaitės. ! Nutarėme ant grei
tųjų kreiptis prie Broųklyųo ir New Jersey revo
liucinių darbininkų ir odąrbininkhms simpatingų 
biznierių del finansinės .paramos. ' Taip pat atsi
šaukiame į darbininkų organizacijas ateiti mums 
talkon. 1 1

Draugės ir .draugai, ši mokykla yra labai didd
les svarbos fnūsų lietuvių jaunuolių judėjimui. Dvi
dešimts astuoni jaunuoliai lanko mokyklą. Jie 
mokinasi, kaip šviesti ir organizuoti mūsų jauni
mą šioje apielinkėje. Turime jiems padėti kuodau- 
giausia to žinojimo gauti mokykloje. Todėl pra
šome visų paaukoti mokyklai sulig išgale. Priduo- • 
kitę asmeniškai, arba laišku prisiųskite savo auką.

Jaunuolių Mokyklos Komitetas,
Amelia/ JesĮkevičiūte, Sekretorė,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

NAUJI ŽYGIAI CHANG KAI SHEKO 
PRIEŠ SOVIETU CH1NIJ A

prieš Raudonąją Armiją 
daugelį iš kareivių dar dau
giau pastums į Sovietų pu
sę. Bet gali būti didelių, 
mūšių tarpe Raudonosios 
Armijos ir< ChaUg Kai-ąhe- 
ko parinktųjų, ištikimų jo 
armijos dalių. Imperiąliątų 
bernui nepavyks nugalėti 
Raudonąją Armiją, nes jos 
užpakalyje stovi darbininkai 
ir biednieji valstiečiai.

500,000 Žmonių Mask
voje Norėjo Matyti ■ 

“Futbolę”
MASKVA. — Buvo rung

tynės tarpe rusų, anglųjr 
turkų “futbolistų.” 500,000 
Maskvos gyventojų suplau
kė ir reikalavo įžangos ti- 
kietų. Stadiumas galėjo su
talpinti tik 60,000 žiūrėtojų. 
Rusai pasiliko laimėtojais.

W. Durąnty sako, kad lai 

 

Ameriko$/gy ventoj ai nema

 

no, kad Maskvoje badas ir 
stovi ilgiausios duonos pa
geidaujančių linijos,

tvirtinimui to, jis prideda šį 
faktą. Suprantama, kad ai-' 
kani žmonės šimtais tūks
tančių netrauktų į “futbo-- 
lės” stadiumą.

Sov. Sąjunga už Preky
bą su J. Valstijomis
MASKVA. — Sovietų Są

junga sveikinančiai atsine
ša linkui Jungtinių Valstijų 
daromų žygių užmegsti tie
sioginę prekybą su Sovietų 
Sąjunga. Washingtone pla
nuojama įsteigti speoialę 
korporaciją su $500,000,000 
kapitalo, kuri kredituos So
vietams. Sovietų Sąjunga 
pasirengus pirkti: medvil
nės, mėsos, mašinerijos, prie 
gelžkelių reikmenų ir' kito
kios manufaktūros. Ji turi 
pardavimui: žibalo,, mėdžių, 
mangano, kailių, anglies ir 
grūdų. i j

Mollisonai Atskrido Ameri
kon ir Susikūlė Jy Orlaivis

BRIDGEPORT, CONN. 
Anglijos orlaivininkas J. M. 
Mollipon ir jo žmona atskri
do iš Anglijos į Jungtines 
Valstijas per Atlantiką. Jie 
padarė 3,190 mylių. Skrido 
į Brooklyną, bet jiems pri
trūko žibalo ir jie susikūlė 
prie Bridgeport. Abu sužei
sti.

Berlynas. — A d m i r olas 
Von Schroeder mirė, 
jau turėjo 79 metus. Admi
rolas pereito karo metu pa? 
garsėjo su pagelba submari- 
nų užpuolimais ant Angli
jos. ,



Darbininkam

NEUŽMIRŠKITE “LAISVES

o pasauli-

Pranešimas Visiem Water-

Grafas Tisza Jau Muzikantas
>

nistinė spauda yra perdaug vin£i streikai buvo puolami 
apfeišta*.)1 5 '' ir keveik visada, arklių ka-

lokalinių organizacijų jau 
pasisakė už gynimų fašizme

denburg, Berlin, Germany 
ir Vokietijos ambasadoriui 
Hans Luther Washington.

'i •t ■
Todėl t nenuostabu,, kad 

Vokietijos politiniai įvykiai,

viam, J

Mbtered m seeon class matter March 11, 1824, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., mnder the Act of March 8, 1879.

, Į Rugpjūčio jmį|heįsį W^ta 
teismas Vokietijos K. P. va-

didelę knygą, vargiai jis ne
tingės skaityti ir mažos. Kas 
'liečia mane asmeniniai, tai 
visiškai nepasitenkinęs suva- 

.... kad 
jau didžiuma taip nutarė, te- 

. O su 
[pasekmėmis masėse, tai pagy-' 
1 vensime, pamatysime. . •

Apysakos

dovanos raudonosios vėliavos 
ordeno, vieh už išvertimą ir 
per “Laisvę” perleidimą, iš 
rusų kalbos tokių 
kaip: m PąsaUliū,H

“Nuo Dniepro iki Višlbs,”
' ^dęmeį-:
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apie minima, apysaką.
Mano asipėnįnisj pdtą'rii^iia j 

būtu ALDLD Centro Komite
tai, kad pirmutinis ALDLD 
leidinys 1934 metais būtų 
knyga iš' šių apysakų ir vaiz
du: “Du» Pasauliu,” “Nuo

■
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Nereikia draugaųis aiškinti, jog dienraščio “Laisvės” 
finansinė padėtis yra labai sunkų Net geresniais laikais 
:vasaros metu laikraščiui būna sunku verstis. O šiemet 
prie vasaros prisidėjo baisus ekonominis krizis. Nema
žai bedarbių skaitytojų yra atsiprašę, kad jie tuo tarpu 
negali pasimokėti prenumeratos už dienraštį. Sutikta 
palaukei, Draugai džiaugėsi, kad jie ’gauna laikraštį 
skaityti. • \

Dabar kai kurie iš tų draugų yra gavę nors laikinus 
darbus. Bet jie dar nesiskubina atsiteisti su dienraščiu. 
Draugai, neskriauskite savo įstaigos. Jeigu negalite pil
nos prenumeratos užsimokėti, tai mokėkite tiek, kiek iš
galite.’ Mes prašome “Laisvės” agentų išnaujo tuoj per
žiūrėti visus, kurių prenumeratos yra pasibaigę, arba ku
riems buvo palaukta. Jeigu kurie jau išgali pasimokėti, 

.paraginkite, kad tatai padarytų. Kurie išgali, bet neno
ri mpkėtis, praneškite administracijai, tiems laikraščio

[ siuntinėjimas bus sustabdytas.
Dar kartą reikia paraginti mūsų draugus ir drauges 

įvairiose organizacijose, kurios yra skolingos “Laisvei” 
už darbus. Keli tūkstančiai dolerių yra paliesta. Jeigu 
visos tos skolos būtų atiduotos, tai dienraštis galėtų kankinamų Vokietijos dar- 
daug lengviau verstis. Šio svarbaus klausimo neatidė- bininkų.
liokite. Tegu) organizacijos suranda būdus atsilygini
mui su dienraščiu!

DAR VIENOJ ŠALYJE SOCIALDEMOKRATAI 
PRIRENGIA DIRVA FAŠIZMO LAIMĖJIMUI

dų, kuriems neteisingai pri
metamas padegimas reich- 
tago. Thaelmann’ui, Torgle- 
r’iui, Dmitrov’ui, Popov’ui, 
Tanev.ui gręsia mirties pa
vojus, jeigu Vokietijbs ir kL 
tų šalių darbininkai ‘neparo
dys savo pasiryžimo juos 
apginti. Jau gana aiškių 
įrodymų buvo spaudoje, ne
tik mūsų komunistinių laik
raščių, bet ir1 tokių liberališ
kų, kai “Manchester Guard
ian” Anglijoj, kad reichtago 
namą padegė patys Hitlerio 
šalininkai su jo paties žinia, 
bet primetė Komunistų Par
tijos vadam, kad galėtų juos 
legališkai nužudyti.

Tik galinga tarptautinė 
visų darbininkų kova galės 
jų gyvybę išgelbėti. Visuo
se mitinguose turi būt iš-

Nacionalė savaitė protes
to ir teikimo finansinės pa
ramos \hto fašizmo nukėntė- 
jusiems Vokietijos darbi
ninkams bus nuo rugpjūčio 
7 d. iki 14 d., išskyrus Chi- 
cagą, kur bu$ liepos 23 iki 
rugpjūčio 1 d., ir New Yor- 
ką, kur bus liepos 31 iki 
rugpjūčio 7 d. , •, . r

Per šį laikotarpį visur tu
ri būt rengiami protesto mi
tingai ir renkama aukos del 
pabėgėlių nuo fašistinio te
roro ir gynimui tų, kurie 
randasi kalėjimuose ir kon
centracijos kempėse. Dau
gelyje miestų Jungtinėse 
Valstijose jau yra susitvė
rę lokaliniai komitetai, ku
rie darbuojasi įtraukimui 
vis platesnių masių darbi
ninkų į tą judėjimą.. -Dau- nešta protesto rezoliucijos 
gelis nacionalių ir įvairių pasiųsta prezidentui Hin-

Apart kitų kruvinų išdavysčių, socialdemokratai nueis 
istorijon dar kaipo fašizmo auklėtojai. Tokia jų rolė im- 
periąjistinio kapitalizmo -gadynėje. Lietuvoje tiesiai įš 
socialistų rąnkų valstybės gąlia.perėjo į Smetonos, gaujų, 
rank&ę. Vokietijoj, galingoji soęialdenįokęatija per‘t^ryli-j 

■*~^ą metų sušilus rengė ‘dirvą Hitlerio kruvinųjų gaujų
• Jergąlei. Dabar patys fašizmo auklėtojai priversti slap- ■ __ 
wtytiS užsienyje. ; k
” Šiuo tarpu Antrojo Internacionalo ricieriai skina kelią
fašizmui Ispanijoje. Iš Madrido pranešama, kad socia-

bniepro iki Vislos” ir “Ce
mentas.”! ' ; j

Trečia Šių metų knyga tai, 
rodos, turėtų būti draugo 
Kapsuko knyga apie Sovietų 
valdžią Lietuvoje. Aš tos 
knygos laukiu jau, tberods, der 

Įšimtis metų, be,t d. Kapsukas, 
tai delei nesveikatos, tai delei 
apsivertimo begaliniai daug1 
darbų, vis negalėjo užbaigti 
to savo veikalo, bet,1 dabaL' 
pagal d. Šolorhsko pranešimus, 
galų gale, įminimą knygą gau
sime. Aš manau, kad, d. Kap
suko kaipo vyriausio Sovieti
nės \Lietuvos Valdžios Komi
saro, knyga'ne tiktai i bus la- 
baiyįdomi, kaipo dokumentas 
darbininkų valdžios Lietuvo
je, bet ji bus ir labai pą- 
traukianti skaityti, kaip ir d. 
Kapsuko parašyta knyga “Ca
ro Kalėjimuose.”

Todėl visi ALDLD nariai 
turėtume daugiau susirūpinti 
ne tiktai patys užsimokėti sa
vo duokles į organizaciją, bet 
taip jau rūpintis įtraukimu 
juo' daugiau lietuvių darbinin
kų į ALDLD.

J. D. Sliekas.

Vienok dar yra p ę Taipgi darbininkų blUlO ir Apielinkės Lietu-
daug vietų, kur suvis nieko 
tuom svarbiu reikalu nevei
kiama. Ypatingai mūsų lie
tuvių darbininkų tarpe veik 
nieko neveikiama. Dabar 
yra ląbai syarbtis iiįiorųen- 
tas irlme^-tujime dėtis įrie 
tų lokalinių komitetų, o kur 
jų nėrtį turėtumei patys rū
pintis, kad jie būtų suorga
nizuoti. d I H P

organizacijos turėtų išrinkti yj 
komitetus nueiti pas Vokie- / 
tijos atstovus miestuose ir 
įteikti protestus, reikalau
jant paliuosayimo Thąel- 
manno, Torglerio in kitų 

’įkalintų darbininkų. Tik vi
si organizuotai veikdami 
mes nugalėsime fašistinius 
budelius ir . išgęlbėsimę ,gy-|iv4iri; ją pildys '3 darbinin-

f listų /komandavojama valdžia uždarė visus “sindikalistų” Tik ką atsibuvo ALDLD' išvagia,^-išsihę^-namo, o .pri- 
: x _v_. ui. ....... suvažiavimas,į kurio didžiumą

delegatų pasisakė už leidimą 
.mažų brošiūriukių, o ’ tik 1 
j stambesnę knygą į metus. To- 
,kis tarimas padarytas su- ta 
iminčia, būk su mažomis bro-

“apadrchistų” centrus ir labai daug “kraštutiniųjų sua
reštavo.” Valdžia bijo jus darbininkų sukilimo (N. Y.

1^ *<TWtes”, liepos 24).
Tuo tarpu Ispanijoj fašizmas plečiasi. Fašistai vis 

drąsiau kalba ir viešai organizuojasi. Ar valdžia daro i
* žygius prieš fašistus? Ne, dar jiems padeda, terorizuo-' kraitėmis*bu7 gaiimą'pąJek- 

dama revoliucinius darbininkus, kurie yra vienatinė at-ti platesnes lietuvių darbinin- 
spark' prieš fašizmą. Prieš fašistus valdžios šulai pasi-'kų mases. Nelabai norisi tam 

Jtenkma liežuvio plakimu. Pasak to paties pranešimo, tikėti; jau kas tingi skaityti 
i i _ i_ v. .. _ •_ __ • t* x__ ____ _ _ _  Hi/lrUa rnvo-n varo-iiH no-valdžios darbo ministeris socialistas ponas Caballero, pa

reiškęs tą pačią dieną, kuomet vedė masinius areštus 
prieš" revoliucinius darbininkus ir jų organizacijas, kad ....... . ..... .....
“socialistai yra pasiryžę įsteigti socialistinę diktatūrą, žiavimo tarimu, bet 
idan| nušluoti fašizmą, jeigu bus reikalas.” Bet, girdi, 

trf , ,
Aluštai, kalėjimai, spėka, kruvinos priemonės prieš 

darbininkus, o Caballero ir kitų menševikų tik ilgas lie- . Hi - - - - - -

jiem g “geriau patinka legalės priemonės, vietoje prievar- gul taip jau ir .bus.

žuviį prieš besiorganizuojančius ir besiginkluojančius fa- Draugas D. M. šolomskas, 
šistu$—monarchistus! Tokia Ispanijos socialistų vadų dabartinis ALDLĮ) sekreto- 
taktįjka. Šitaip tie pardavikai, turėdami valdžią savo' rius, mano ; nuomone, vertas 
rankpke, begėdiškai atvirai ruošia dirvą fašistiniam per-

BIPER1ALISTAI RENGIASI PRIE KARO, 
’DARBININKAI TURI RENGTIS KOVAI

Rdftsevelto valdžia ginkluoja Ameriką, rengia ją nau- 
/jam ikarui. Bet tai daro “darbininkų gerovei.” Iš viešų 
darb!) -fondo skiria šimtus milionų dolerių kariniam lai
vynui ’ir armijai su tuo, girdi, tikslu, kad suteikti be- 
darMąms darbo! Taip rašo papirkta buržuazinė spau
da/ Ū/iip gieda Roosevelto valdžios-agentai visuose kam- 
Pįio^

/ Niiįp plačiosios visuomenės slepiamas energingiausias 
rengimas visų militarinių spėkų naujam karui. Štai žur
nalai “Army and Navy Journal”, kurio plačioji liaudis 
zrieskaito, pusią lūpų praneša, kad valdžia slaptai peror
ganizavo, pertvarkė visą armijos komandą. / Armija es
anti padalinta į teritorinius^ korpusus ir sako, kad pasi- 
rodėį jog tai didžiausios svarbos sustiprinimas ginkluo- 
tų S^į|tŲ. Toliau žurnąlas nurodo, kad tas perorganiza-1 
vimo darbasSbuvo padaryta taip, jog “nei šalis, nei jos

te,” “■
“Karas Lietuvoje” 
tas”, ir daugelio kitų. • ’ 1; ■■

Kokią rolę lošia tokios apy
sakos laikraščiui ir žmonių 
švietime, galimą spręsti štai 
iš ko: kada pex “Laisvę” eina 
tokios apysakos, tai nei kliu- 
buose, kurie “Laisvę” prenu
meruoja, nei pas privatiškus 
“Laisvės” skaitytojus tų “L.” 
numerių negausi, nepaisantį 
kaip norėtum juos gauti. ’Iš' 
kliubų tupjaųs tas “Laisves”

vatiniai skaitytojai taipgi no
ri susirinkti visą apysaką. Aš 
irgi vienas iš tų. Aš irgi nie
kam neduodu tų “L.” nume
rių, tiktai, kuomet jau suren
ku visą apysaką ir sudarau 
tam tikrą sąsiuvinį, tuomet 
jau duodu kitiem skaityti.

Šių Metų ALDLD Leidiniai^
Šių metų pirmu leidiniu 

“Bedarbė, Krizi’s” visiškai ma
ne nepatenkino, ir, matoMai, 
ne mane vieną nepatepkino. 
Su kuriais ALDLD nariąis ne
užsimink apie tą brošiūrą, vi
si atsako vienodai: nieko nau
jo, tai tęsinys tos brošiūros, 
ką metai atgal išleido “Lais
vė”., Leidinys antras—-“Spa
lis,” dar jo negavau, bet ma
nau, bus daug patraukiantes- 
nė U* daug ko*bus galima pa- 
ąimękinti iš jos, kaip ir 
iš daug d. šo.Iojnsko verstų iš 
rdĄr kalbos l 1 apysakų, ’/‘ir 
geriau patenkąs marius. Bet 
/‘K^ras jLiętųvo^ė,” nors ir|he 
ALpŲi IO Pliti
ftįibnę; ne jtąįiri kdkia apysa
ką/ jeigu ją rfą^ginti 
apysaka, kaip “Du Pasauliu.” 
Taį, mano nuomone, pastaro
ji turi tūkstantinę dalį pirme
nybių iš visų pusių, negu “Ka
ras LietuVPj e; 1 TAčihus nei 
“Laisvė” nei ALDLD. ' kąžin 
kodėl jos nesistengia išleisti 
knygos1 formoj ir ganai? Gąi- 
la, kad neturiu po ranka “Du 
Pasauliu” (mat, išduota ki
tiems skaityti) pacitavimui jo
je draugo Lenino nuomonės

’ X' . l y '• -j . r. u t, J

kiški chorai, yisi. iš New Ha- 
vejni Coijin. ;j garsus;^ Ukrainą 
chloras, žydų ęhoęąs ir lietuvių 
Choras Daina. Kalbės geras 
kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y. 
Taipgi bus"ir sporto, kurį pil
dys' bDS^jaunuolių kuopų na
riai' iš New Haven ir Bridge-, 
port, šio išvažiavimo visas 
pelnas yra skiriamas jaunuo
lių .organizavimui į LDS ir į 
sporto grupes.

Draugai, kurie norite va
žiuoti į minimą išvažiavimą, 
tam yra paimtas- busas, kuris 
nuveža ir parveža/ . už 75c. 
Draugai, nelaukite/ paskutinių 
dienų, ale įsigykite tikietus 
greitai, kaip galite. Tikietus 
galite gauti pas J. Yesulevi- 
čių, J. Bartkų/ J. Strižauską, 
V. Krasnitską. Daugelis drau
gų supyko, kad negalėjo nu
važiuoti į “Laisvės” pikniką, 
kadangi nebuvo vietos, o tai 
todėl, kad laukė iki paskuti
nei dienai. Dabar nelaukite.*

Komisija.

BUDAPĖST. — Karo me
tu buvęs Austrijos-Vengri
jos premjeras grafas Tisza 
jau muzikantas. Jis po nu- 
vbHimo Austrijos- Vengri
joj monarėhijos liko nuteis
tą^ 17-kai '■ metų kalėjimo. 
Būdanias kalėjime, išmoko 
sniuiku griežti. Prašo par 
liubsuoti jį iš kalėjimo, kad 
jis galėtų duoti eilę koncer-

•‘L/; ; ';l‘ 'L 1 •'>—' •' ;

Imperialistai ręngiasįprie kuro. Darbininkai turi 
rengtis kovai prieš imperialistinę skerdynę. Rugpjūčio 
1 dienos prieškarinės demonstracijos tūri išjudinti milio- 
p.ųs Amerikos darbo žmonių. Tegul kiekvienas lietuvis 
darbininkat ir darbininkė dalyvaus tose demonstraci
jose! *' s .

Trockis Išvyko Francijon *
NAPLES, Italija.—Rene- 

gatas ir kapitalistams par
sidavėlis L. Trockis vyksta į 
Franci ją gyventi. Jis vyk
stą apsuptas cielo štabo jo 
pągelbininkų. Trockis :rie- 
biai gauna mokėti nuo kapi
talistų už savo kontr-revo- 
liųcinius raštus prieš Sovie^ 
tįi Sąjungą ir komunistai 
judėjimą. ■ .

šaulyje, tam tarpe ir BrazL 
lijoj; čia net kur kas skau
desnėj formoj, kaip tose ša
lyse, kur darbininkų klasė 
jau ištisi dešimtmečiai ir 
net Šimtmečiai kaip veda ne
nuilstamą kovą pneš kapita
lizmą, per tai įgiję didelį pri
tyrimą ir augštą organizaci
nį bei teoretinį išsilavinimo 
laipsnį. Kur darbininkų 
klasės1 avangardas—Komu
nistų Partija—turi išaugi
nus reikiamoj augštūmoj 
užgrūdintus 1 kovose savo 
darbuotojų kadrus, —spau
dą ir įstengė plačioms dar
bininkų masėms reikiamu 
laiku išaiškinti Vokietijos 
įvykius ir padėtį pilnoj fak
tų šviesoj, numaskuojant 
II-jo Internacionalo pardaA 
vystės ir varomą kartu su 
buržuazija šlykščią demago
giją, b prie tam duoti toms 
masėms gilų istorinį mate
rialistinį įsisąmonėjimą apie 
kapitalistinės sistemos neiš
vengiamą žlugimą per toli
mesnes aštrias ir aštrėjan
čias darbininkų kovas del 
savo pasiliuosayimo, ten aiš
kų negalėjo prasiplėšti kiek 
plačiau nuomonė apie nega
limumus proletarinės revo
liucijos po to, kaip fašiz
mui liko parduota valdžios 
gale Vokietijoj. Tuo tarpu 
Brazilijoj jaunutė Komunis
tų Partija, žiauriai daužo
ma Teikei jos iš lauko ir nuo
lat sudemoralizuojama iš vi
daus jos priešų,1 to padaryti 
neįstengė.

i * > j 1 i ,

Reakcija
Atskirais laikotarpiais, - o 

labiausiai, kuomet čia impe
rialistai del savo apetitų su
kelia kruvinas puotas, su 
pagelba parsidavusių įvairių 
vietos buržuazijos politinių 
grupių, iškyla gana plačios, 
ypač industrinių miestų dar
bininkų kovos su ekonomi
niais ir politiniais reikalavi
mais. Komunistų' Partija 
paskutiniais keliais metais 
tose kovose pasekmingai iš
plėtė savo įtaką, vis labiau 
išstumdama visokios rūšies 
pardavikus ir toms .kovoms 
vadovavo. * Bet valdančio
sios klasės reakcija, o prie 
tam demagogija varoma 
kartu su visais darb. klasės 
išdavikais, visuomet liko le
miamuoju faktorium tuom, 
kad apart smulkių laikinų 
ekonominių užkariavimų, o 
jokių politinių užkariaviiiių; 
neatsiekę. Visos, revoliuci
nės darb. organizacijos liko 
kasdieną giliau stumiamos į 
palepini darbą. ,0 darbinin
kiškoji spauda/ tos dumplės, 
kurstančios , reyoliucihę ug
nį—kaip sakė drg. Leninas, 
—del tų pačių valdančiosios 
klasės persekiojimo priežas
čių, o kartu del augšto an
alfabetų nuošimčio visos 
Brazilijos liaudies, iki šiol 
nepasiekė, to išsivystymo 
laipsnio,, lead būtų veidrodis 
ir kelrodis visų prispaustų 
ir išnaudojamų darbo mašių 
jų -’L kasdieninėse kovose. |

(Europiečiai darbininkai 
sako, kad Brazilijos komu-

magoginiam būbnui, Brazi
lijos proletariatui, dar netu
rinčiam reikiamo aiškaus 
supratimo, kad tai kapita< 
lizino laikina ir paskutine 
išsigelbėjimo priemonė nuo^- 
proletarinės revoliucijos ir 
kad tie įvykiai buvo neiš
vengiami del susidejusios 
bendros pasaulinės padėties 
paeinančios iš klasių kovos 
aštrėjimo, įnešė nemaža ap- 
sivilimo. Tenka pažymėti, 
kad Kompartijos agitacijoj 
gal net perdaug1 optimisti
niai buvo. įvertinama Vokie
tijos darbininkų spartus žy-. 
giavimas prie .proletarinės 
revoliucijos, n ė į v e r tinant 
tinkamai kontr-revoliucinių 
jėgų, kas sudarė Brazilijos 
proletariatui viliojančias 
perspektyvas apie greitą 
Vokietijos, o' po Yo pasauli
nę proletarinę revoliuciją, 
kuri atidarys kelią į socia
lizmą. Buržuazija gerai su
prasdama tokio, momentu 
svarbumą užsimojo iš dvie
jų pusių, reakcijos ir dema
gogijos keliu užduoti Brazi
lijos revoliuciniam darbinin
kų judėjimui “mirtiną” • 
smūgį. Įkvėpimo tokiam 
žygiui visi reakcionieriai se
nai jau sėmėsi iš Mussolinio* 
ir dabar užbaigė su Hitlerio 
laimejirtfu.

Budelis Lima
Sao Paulo estados inten- 

ventorius (gubernatorius) 
gener. Waldimiro Lima kalį 
tik yra tipiškas šių dietiį ‘ 
buržuazinės politikos dema- ' - 
gogas ir reakcionierius. Ke
letas mėn. anksčiau, paduo
damas/ “Laisvėj” keletą 
vaizdelių iš Bražilijos darbi- “ 
ninku revoliucinio judėjimo, 
minėjau,’ kad kairieji darbi- " 
ninkai po susmukimui per
eito Wall Stryto bankierių 
inspiruoto sukilimo, užka
riavo iš geltonųjų pardavi- 
kų globos kelis didžiausius 
S. Paulo darbininkų sindL.....
katus. Tai buvo staigus S. 
Paulo\ proletariato pasuki-* 
mas.į kairę, kas įvarė bur-’ 
žuazijai nemaža susirūpini
mo. Todėl Waldim. Lima 
tuojau ėmėsi savo misijos/ 
Jis sumobilizavo iš daktarų, 
profesorių ir kitokių politi
nių spekuliantų—darbinin
kų klasės . pardavikų savo 
demagoginį aparatą ir per 
buržuazinę spaudą ėmė 
čiulbėti apie darbininkų' 
klasės /‘gelbėjimą,” neatidė
liojant iš esamos padėties 
per tąutinį socialįzipą, kuris^ / ' 
turi būt suderintąs su kitom ./ 
tautom kooperatiniais pa
grindais ir tt., o prie to su
stiprino šmeižtų kampaniją 
prieš Sov. Sąjungą ir Bra
zilijos Komunistų Partiją. 
T/ai buvo pradėta ideologinė 
ofensyva prieš kylantį re- ( , 
voliucinį darbininkų judėji
mą iš vienos puses ir iš ki
tos pusės, Lima pasmailinęs 
savo reakcines iltis, iš visų 
sindikatų suareštavo akty- ‘ 
vesnius draugus ir pasiuntė 
į salą ‘.Tlha dos Porkos”? 

i (kiaulių sala), kuri randasi 
netoli Santos uosto. O ko

nopom, atvirkščįais kardais, 
(Tąsa 3-čiam pusi.)



KAS DEDASI BRAZILIJOJ?Didžiausias VarideijiS Kelias

Colonia

Del ko atlikti sekanti darbai

(Tasa 4-tam Pusi.)

SPAUDOS PIKNIKAS

-Si SHREWSBURY. WOREESTER, MASSžmogumi;

103 kilo

South Bostono Laisves Choras, Vadovaujamas Ed. Sugar, dalyvaus programoje

> Fašistai Išskrido Namo

♦ BastnaČ, užėmus Sovietų valdžiai Turkes
taną, dalis kaimiečių, kurstomi mulų ir tur 
tuolių, bėgo j tyrus, iš kur užpuldavo ant So
vietų valdžios organų, bet su laiku buvo lik
viduoti. ■ ;

RENGIA MASS. VALSTIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJŲ APSKRIČIAI

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August,1933

I Valdžios nutarimu buvo pradėta sta
tyba perkaso, jungiančio Baltąsias ir Bal

tijos jūras. Perkasas prasideda ties Po- 
veno ant Onegos ežero ir baigiasi sale 
Sorokos ant Baltųjų jūrų. Perkasas turi 
ilgio 227 kilometrus.

Pirmadienį is New Yorko 
orlaivių lauko išskrido atgal 
į Italiją 24 Italijos kariniai 
orlaiviai. Jie buvo atskirdę 
į Jungtines Valstijas išgar
sinimo fašistų tikslais., Da-

Panamos kanalo, sujungiančio Atlanti- 
ko ir Ramųjį vandenyną, statyba trau
kėsi 28 metus. Visas krantas, ilgio 68 
kilometrai, padengtas kaulais dėšėtkų 
tūkstančių juodveidžių, indi jonų ir / baK

Išėmimąs žemės ............. 9,963,000 kb. m.
Iš jų uolos ............2,514,000 kb. m.
Padarytų užpylimų .... 3,412,000 kb. m. 
Žemės darbų pernešimui

Murmansko gelžkelio 2,500,000 kb. m. 
Nukirsta medžių ________ 921,000 kb. m.
Išnaudota batono............. 390,000 kb. m.

Išėmimui uolų padaryta daugiau kaip 
4 milionai sprogdinimų.

Šis naujas perkasas priverčia stebėtis. 
Tiktai į vieną Matkožnensko užtvanką 
įdėta tiek betono, kiek yra visame Vol- 
chostrojuje. Žemės išimta dešimts sykių 
daugiau, negu Dnieprostrojuje. Iš visos 
išimtos žemės galima būtų supilti puikų 
pylimą gelžkeliui nuo Leningrado iki 
Maskvos (600 kil.).

Jeigu dėtų visus balkius ten išeikvotus 
vieną po kitam, tai ilgumas jų užtektų 
nuo šiaurės iki pietų ašigalio.

Dalis dirbusių ten-ir paliuosuotų iš po 
priežiūros sutiko pasilikti ten visą laiką 
dirbti,. .Ęovietų valdžia iš tų žmonių, ku
rie kapitalistinėse šalyse niekinami, pū- 
dpmi kalėjime ir dagi jau neskaitomi 
žiĮrionęmis, statant socializmą, sugebėjo 
perąuklėti, perkraustyti naujan gyveni
mam Dalis iš jų, gavinėjo atostogų su
važinėti aplankyti gimineSj bet nebuvo 
atsitikimo, kad kas nors negrįžtų atgal. '■

loms (dvasiškijai). Dabar užtenka. Pa 
žiūrėkite, kas padaryta. Rytuose daino 
se daįnuosime apie tai, kokį perkasą pa 
darė Sovietų valdžia, kokius naujus žmo
nes sutvėrė ta štatyba.”

Sueęo kanalas dar didesnis. Sujun
gus Viduržemio ir Raudonąsias jūras; 
padaręs trumpiausią kelią Azijon, Aust
ralijon ir rytų Afrikon, jis turi ilgio 160 

^kilometrų. « Jo statyba tęsėsi 10 metų. 
Francuzų inžinierius Lessepsas,, darant 

/atskaitą lešavimo statybos, užmiršo įneš
ti desėtkus tūkstančių žuvusių Egipto 
kaimiečių, Nubijos gyventojų, juodvei
džių iš Afrikos.

Baltijos-Baltųjų jūrų vandens kelias, 
’turintis 227 kilometrus ilgio, pastatytas 
bėgyje 1 metų 9 mėnesių, rankomis nu
teistųjų. Jį statė prasižengusieji prieš 
darbininkų valdžią, čia ėjo statyba ne 
tiktai perkaso, bet ir atnaujinimas žmo
gaus. Kapitalizmo šalyse vadinamieji 
“žmonių atmatomis”, buvę vagiai, žmog
žudžiai ir. kiti, čia laike statybos gavo 
progą įsijungti darban ir sugrįžti atgal 
į eiles darbininkų klasės. Dauguma iš jų 

* už pavyzdingą darbą anksčiau laiko buvo 
paliuosuoti, bet nei vienas iš jų nepame
tė neužbaigto darbo, jie skaitė savo pa
reiga Sovietų valdžiai perkasą perduoti 
užbaigtu. Ir taip buvę vagiai, užmušė-' 
jai gfįš namo7 kvalifikuotais darbinin
kais. / 1 y”; ’ ' , ■ <

Taip“rękordistas Berkimbaevas^ > duo
dantis‘Icisdierią iki 250 nuoš. nuo užduo
ties, pasakė: “Aš buvau bašmdčius.Dą-: 
bar aš supratau, khip gerai gali dirbti 

žmogus'., Aš tikėjau turtuoliams ir mu-

r aww ? -,v T,-xr-'
-

vienas iš bjauriausių
perse-

lyvavo pasaulinėje parodoje yra 
Chicagoje,. Jiems vadovau- Italijos darbininkų 
ja generolas Balbo, kuris kiotojų.

TAIPGI-DAINUOS VISI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS ANTRO APSKRIČIO CHORAI 
Lenktynės plaukime Proletmeno Sąjungos Antro Apskričio narių su Labor Sports Union nariais
A. BIMBA LAISVĖS REDAKTORIUS IR VIENAS Iš JAUNUOLIŲ SAKYS PRAKALBAS

Pažiūrėkite žemlapin Sovietų Kareli
jos. Visiškai persimainė krantai vieno 
iš. didžiausių ežero Vyg. Pastatyta Nad- 
vockio užtvanka privertė pasikelti ir išsi
plėsti esįerą. Užpilta tėritorij'a, ant ku- 
jdos nukirtą,milįonų.mętrų miškd. 
\ Vanduo ežere pakilo ir prądėjo piltis 
pėr viršų, atgaivinęs ^puikius- didelius 
krioklius. Jie, reguliuojami 
atrodo dar gražesni.' ‘

Išsipylęs ežeras užskandino 
metrus Murmansko gelžkelio.

Bet taipogi jau pratęstas naujas gelž- 
kelis su visa eile geležinių tiltų ir naujų 
stočių, kokių iki išiol nematė tas gelžke-

pasirodžiu-
sios, paskutinėm dienom, 

apie “Ilha

S. Paulo reakcionierius 
socialistas Waldim. Lima su 
savo banda aiškiai mato, 
kad gražiais pažadais nei 
dabar vartojama reakcija 
darbininkų revoliucinio ju-

venimą ir tokios sąlygos su 
sunkia fizine bausme, ver
čiančios kalinius sukilti, ko
kios yra ant Ilha dos 
Porkos, turi būt panaikin
tos. Tokiais “mielaširdiA- 
gaiš” žodžiais gali patikėti 
tik tas, kuris nėra buvęs 
arba nieko nėra girdėję# 
apie Ilha Grande “pataisos■ 
koloniją.” Su laiku skaity-. 
tojams bus duotas platesni# 
aprašymas kaip ten kalinius' 
“taiso”; tuo kart paminėsiu 
trumpai, kad ten randasi 
nemažos kapinės kur sulai- 
doti lazdomis užkapotų ir 
kitokiais būdais užkankintų 
kaliniu kūnai, tam tarpe ii* 
du mūsų draugai—kovoto-

Vandens perteklius šiame ežere dau
giau 7 miliardų kubinių metrų. Greita 
akmenim išklota upė Vyg perkirsta Nad- 
vosko užtvanka. Ji gali skaitytis viena 
iš gražiausių pasaulyj e.x Ji išlaiko van
dens augštį 10 metrų, te/ puola krioklys 
augščiau 12 metrų. ' O

Ant kranto Onegos ežero, prie pirmų 
užtvankos vartų, pastatytas marmuro 
bokštas su SSSR1 vėliava viršūnėje.

Pradedant nuo Povenco iki pačių Bal
tųjų jūrų, ant krantų perkaso pastatyta 
daug pagražinimų, kaip tai arkos ir kiti, 
Krantai išdabyti-akmenimis ir žaliųjų 
raikščių žolėmis. .1
’ Pasibaigus perkaso; statybai, per jį iš 
pietų šiaūrėn perėjo visa eilė; garlaivių,- 
atlikdami paskutinį darbą—išrinkimą lai
kinų pastatų?.■ 'z -O. jL j/ m

Valstybėj ’komisija i jau priėmė, -šitąjį 
perkasą^ if jis perduotas ieksploatapi j on.

Perkaso Statytojai sveikino pasaulių jo 
proletariato vadą draugą Staliną su nau
ju laimėjimu, “ kbksai gali būti atliktas 
tiktai proletariato šalyje, vadovaujant 
Komunistų Partijai.
, ' ' i K. Matulaitis.

Leningradas, 3 liepps, 1933 metų.

Trečias Puslapis
I ■ ■ .'T-l!".?****‘o «• 

dos Porkos” salos kalėjimo 
reforma# (Dėl nepakenčia- . 
mų sąlygų nesenai saloj 
esanti kaliniai padarė suki- "T 
limą ir nuginklavę sargybą 
daugelis iš ten pabėgo. , , 

“Modernizuos” Kalėjimą ~7 
Dabar Limos valdžia daro * •> 

projektą, kaip rašo laikraš-t ._ 
čiai, visą salos kalėjimą mo-_ 
dernizuoti ir paversti į pa
taisos koloniją 
Corresional” kokia yra įtai
syta ant salos Ilha Grande, 
kur nusikaltęs žmogus turį 
visas tinkamas sąlygas ir

tarpe.: Buržuazija šiems rei-j 
kalams pinigų nesigaili ir 
išleidžia milionus, nes per 
tokias organizacijas jie 
auklėja darbininkų klasės 
žudytojus, ateinančioms kla
sių kovoms. Kai tuo tarpu 
apie šeši milionai mokykli
nio amžiaus darbininkų kū- 

1 dikių, vieton lankyti mokyk
las yra paversti vergais 10- 
14 vai. darbo įvairiuos fab
rikuos su 100-300 reisų atly
ginimo į valandą, arba 
kitokių darbų pagelba pri
versti padėti savo badau
jančioms šeimoms. Pana
šus, vaizdas yra ne tik Bra
zilijoj, bėt visam kapitalisti
nėj “c i v i 1 i z a c i jdj” ver

gaujančiam pasaulyj. Tie 
milionai kūdikių iš šios’ver
gijos bus paliuosuoti tik per 

1 proletarinę revoliuciją, kaip 
1 buvo paliuosuoti Sov. Są-

Dabar pažiūrėsime, kokią reikšmę* šis 
perkasas turi šalies ekonomikoje. Jau 
kaip žinoma, Sovietų 1 valdžia praveda 
šiaurės industrializaciją, Statomas šiau
rės cheminis kombinatas, plėtojasi chibi- 
nų įpionė. Pirmiau, kad papulti Archan- 
gelskan jūra, reikėjo važiuoti aplinkui. 
O dabar per perkasą galima bus papulti 
per 8-10 dienų, vietoj anksčiau reikalau
jamų virš 3 savaičių, tris sykius greičiau.

Iš šiaurės per naują perkasu, šalę Le
ningrado, per Marinsko sistemą, per Vol
gą į atogrąžas papuls chibinų apatitai, 
nefelinas, Karelijęs miškas, prekės šiau
rės cheminio kombinato, žuvys šiaurės 
jūrų, Kolskio pušiausalio ir Karelijos rū
dos. Į šiaurę bus vežamą Volgos, styrų 
duona, aliejus iš Baku (Kaukaząs) ir ki
tos pramonines reikmenys. Atsidarė di
delis pramonės kelias Kandalakšta-Baku 
iš projekto, kurio kapitalistinės valsty
bės juokėsi, tyčiojosi, vadindamos Šį pro
jektą bolševikiškomis nesąmonėmis.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
tandasl lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistuš daug 

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

87Q1 JOS. ČAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

btatyba pradėta gale lapkričio men., 
1931 m., baigta 1933 metų -birželio men. 
20 dieną, tai yra atlikta bėgyje 1 metų ir 
9 mėnesių. '

Iš viso ant šio perkaso yra pastatyta 
118 pastatų, iš jų:

Užtvankos vartų (šliuzų) 
Užtvankų ........................
Dalių numetimui vandens 
Šuniniu užtvankų ....
Perkamų ..(kanaįų);... 
Perkasų, kurie sudaro

uždaryti arba turės pereiti 
po ministerio letena.

Prieškomunistine Lyga
Toliaus, tenka pažymėti, 

kad Hitlerio įkvėpimo 
gauta buržuazija įkūrė

(Tąsa iš 2-ro pusi.) .
guminėm lazdom ir kalėji
mų rūsiąis, buvo sutriuškin
ti, nepasiekę jokio darbinin
kams laimėjimo. Reakcijai 
susilpninus kairiųjų darbi
ninkų pozicijas sindikatuo
se, geltonieji par davikai be 
didelio; vargo vėl sulindo į 
jų vadovybę,;, išskyrus; S. 
Paulo Audėjų Sindikatą, 
turintį arti 90Q0 narių, kuris 
nežiūrint visos eiles areštų 
lig šiol tvjrtai laįkosi prieš 
abudu, reakcijos ir geltonų- 
jų p arda vi 
frontus 
valdžia.. ruošiasi
greitų jaiku išleisti hitler- 
mussolinišką įstatymą, ku
riuo einant, bus palikti gy
vuoti tik tie sindikatai, ku
rie tiesioginiai priklauso ir 
vadovaujami Darbo Minis
terio (geriaus pasakius — 
fabrikantų ir fazendierių

rti Rio de Janeire. Ši orga
nizacija tai yra legalių ban
ditų gaujos, kurių tiesiogi
nis uždavinys užpuldinėti ir 
žudyti susipratusius darbi
ninkus. šie banditai už 
žmugžudystes nėra bau
džiami—viskas eina “tėvy
nės meilės” vardu. Prie 
tam, įkurtos iš studentų 
įvairios “kruzados” (tauti
nių kryžeivių organiz.); ku
rių (užduotis ta pati kaip ir 
pirmosios, tik šių daugiau

I nukreipta kova į universite- 
kų jojamus i tu?i prieš marksistinl>j ideiU 

Dabar federalė plėtimąsi. tarpe jbiednųjų 
žada' studentų. t Taip-pat, visais 

i garais pradėta fašizųoti ma^ 
l žametė jaunuomenė. Skau- 
' tų organizacija kaip ir nu- 
1 šidėvėjus — neatatinka šių 
■ dienų buržuazijos, reika- Jun£>°J 
lams. Todėl jos vietoj yra 

' įkurta kita, stačiai militari- 
[ ne vaikų organizacija, kur 

eikalų gynėjai), kitokį bus| jaunuoliai svarbiausiai mo
komi karo mokslų. Užsi
ėmimų metu jaunuoliai dė
vi puikias kariškas unifor- dėjimo suturėti negąli, to
mas, o parodų metu išeina Mėl jis ruošiasi dar labiau 
su brangiom šilkinėm vėlia- į terorizuot darbininkus. Tai 
vom ir savo orkestrais j aiškiai ■ liudija 

Ly- i gatves, kad sukelti patriot!
su cent-'nę aistrą savo vienmečių spaudoj žinios

BUS RODOMA GARSUS SOVIETU »‘POTEMKIN’
DRAUGAI DARBININKAI! Remkime savo darbininkišką spaudą, masiniai dalyvaukime šiame pik

nike. Iš arti ir toli važiuokite organizuotai, privatinėm mašinom ir busais. Lai šis piknikas, būna 
svarbiausias darbininkų pasilinksminimo susivažiavimas ir skaitlingiausias už visus iki šiol šioje apie- 
linkėję buvusius piknikus. / Visus širdingai kviečia RENGĖJAI.

•i

■ ; į j
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:•: Iš Lietuvių: Gyvenimo ;

SAVIMOKSLYSTF ’5010T < A f-# JL lijoj. šiomis dienomis išsi-
• D. M. šnlomskas ’ , nešė į Lietuvą šnipas ir

banditas kun. Sugintas, pa
lydėtas visos kolonijos, ne
skiriant ir tikinčiųjų, su pa
nieka, su atatinkamais žo
džiai jo adresu, kaip pasku
tinis niekšas įsiėdęs visiemš 
iki gyvo kaulo. Jo šnipinė-' 
jimo darbai iš lietuviu dar b. 
revoliucinių o ng a n i zacijų, 
veikimo- jau būvp spaudoj 
tinkamai iškeltiJ “Rytojuj” 
ir, “Laisvėje,” todėl :šiuo’ 
kartu tenKa trumpai pąžy- 
Įnetij jo paskutinį banditis-' 
ką žygį, .kuris sukėlė prięš, 
jį visą koloniją dr privertė 

: išsinešti. (
.Darbininkas J. Budreika 

per sunkų darbą susitaupęs 
šiek tiek pinigų ir per tai 
palikęs Brazilijos eksploata
toriams; savo sveikatą, nu
tarė sų visa savo šeima iš
važiuoti į Lietuvą. Reika
lingų dokumentų sudarymui 
reikėjo kreiptis prie konsulo 
Mačiulio, bėt šis'1 nieko į 
akis nesileidžia be kun. Su
ginto paliudymo, kad yra 
‘geras” žmogus, ne komu
nistas ir t.t. J. Budreika 
nuėjo pas Sugintą ir tokį 
liūdymą gavo, nes buvo 
žmogus tikintis, dievobai
mingas. Bet čia prasidėjo

TT

Ąntradienis, Liepos 25, 1033
1 ........ 1 M , 1=
Village ir važiuokite link Green Rd., 
išlipę eikite po tiestai į kalną, pa- 

. ėj| 'apie .10( minčių' ra^iteį pikpiką.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 26 d. lepos (July), Lie
tuvių Piliečių Kliube, 376 W. Broad
way, kaip 7:30 vai. vakąre. Sis su
sirinkimas yra labai svarbus, todėl 
visi dalyvaukite. Turime daug1 dar
bų atlikti, taipgi išduos raportą iš 
ALDLD suvažiavimo ir gausite lau
kiamą knygą “Spalis”. Ateidami pa
tys ir naujų narių atsiveskite. - t 

. . Sekr«
(173-174)

— i. i. > s

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni* 

mo (ILD) 21 kuopos susirinkimas 
įvyks ketverge, 27 d. liepos, 8 vai. 
vakare, 1933 m. po N. 376 Broadway 
So. Boston, Mass. Visi nariai da
lyvaukite, bes daug yra svdrbių1 ’da
lykų nutarimui, taipgi atsiveskite ir 
savo draugus. Sekr, M. K.

(172-174.)
r # ■ f 5 *

ELIZABETH, N. J. •
ALDLD 64 kp. susirinkimas įvyks 

' 27' d. liepos, 8 vai. vakare, Court St. 
*408, LDP Kliube. Susirinkimas t|ar•.< 
j rėio įvykti 19 d. liepos, iš priežasties 
: Bangos Choro repeticijų turėjo būti 
perkeltas ant virš minėtos difenos. 
Neatbųtinąi turite bi^ti visi .nariai 
ant susirinkimo, o taipgi ir naujų 
narių atsiveskite, nes bus daug svar
bių reikalų. Pirmas, tai bus rinki
mas naujos valdybos į centralinį ko
mitetą; antra, bus duodama knyga 
nariams “Spalis”, taipgi ragina, vai-' 
dyba visus būt ant mitingo.

Komitetas.
(172-175)

WILKES BARRE, PA.
APLA 51 kuopa rengia labai di

delį pikniką, kuris įvyks 6 d. rug
pjūčio (Aug.), ant upės kranto, tar
pe abiejų tiltų, Lynwood, ši kuo
pa visuomet remia darbininkišką ju
dėjimą, ji prisidėjo prie įkūrimo dar
bininkų centro, ir taipgi priguli prie 
Tarpt. Darb. Aps. Todėl darbjnin- 
kai privalo remti šios organizacijos 
parengimą. Bus gerų valgių, gė
rimų ir gera muzika.

žmogaus nelaimės. Tą pa- , 
čią dieną vėlai vakarų atva
žiavo policija, paėinė jo’ vi
sus pinigus, jį patį suareš
tavo ir išvežė į kalėjimą. 
Žmonai su mužu kūdikiu 
pragyvenimui paliko tik 10 
milr. Per tardymą J. Bud- 
reikai paaiškėjo, kad jį ka- 
lėjiman patupdė kun. Sugin
tas, primesdamas piniginio
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CLEVELAND, OHIO1
Didelis piknikas, rengia ALDLD 

22 kuopa, TDA 11 kuopa ir LDSA 
24 kuopa, jvyks nedėlioję 6 rugpjū
čio (August), ant V. A. Andersono 
Faęmos, Gręen Rd., tai lietuyiatnp 
žinomoje vietoje. Prasidės 11 vai. 
ryte. Gera orkestrą grieš šokiams 
ir bus puiki programa', i Įžanga tik 
20c, i Ateikite linksmai laiką pra
leisti. . /
KELRODIS: Gatvekariais važiuojant 

imkite Green Road ar Euclid

j gafdas nepasibijotų uždavinio padirbėti 
ant patsai savęs, perauklėti patsai save, 
atvirai pripažinti savo nepakankamą pri- > 
sirengimą, nepakankamą sugebėjimą...”

Ęeikalingumas Lavinimosi Ratelių
Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera- < 

tūros Draugija yra apšvietos ir kultūros 
' draugija; Mes privalome susirūpinti auk- ' 
Įėjimų organizacijos narių, pakėlimu1 jų 
klasinio susipratimo įr tuom, kad ALD- 

1 LD taptų ąpšvietos ir kovos punktais.
Kiekviena1 kuopa, ir apskritys-; privalo 
virsti švietimo darbininkų punktais.

> ■ Reikia ■ kiekvienam' n’ariūi ’ skyrium la- 
' yintis, išnaudoti', ąpšyiętai' kiekvieną ! 
valandą liuoso laiko, reikia organizuoti 
kolek.tyvį .lavinimąsi narių. (j . :,

Lavinimosi ratelius gali tverti nuo 3 
iki 10, 20 drąugų ir draugi^. Tokis ra
telis nusitaria , kada jie laikys lavįniriio-' 
si susirinkimą, išsirenka |š sąvq tarpo 
vedėją, susisiekia su mūsų centrais del 
patarimo ir pagelbės, išsidirba lavinimo
si darbui planą, pasirūpina knygas ir ki
tą medžiagą ir pradeda darbą.

Lavinimosi ratelyje jūs papildysite sa
vo žinojimą jau nevien iš studijuojamos 
knygos, bet ir iš tų draugų žinojimo, ku- . 
rie kartu su jumis lavinasi. Gal .būti 
pas vieną yra platesnis, gilesnis suprati
mas vienu klausimu, bet pas kitą yra 
daugiau žinojimo kitu klausimu. Bendrai 
lavinantis, diskusuojant bus geresni re
zultatai, negu lavintis vienam skyrium.

Į tokius lavinimo sųsirinkiuius galima 
įleisti bile dąrbininką, >kad ir nė naifį mū
sų organizaėijos. Bei privaloma discip
lina—laiku lankymas susirinkimų, prisi
laikymas tvarkos, dalyvumąs jame įr tt.

- Lavinkis ir Dirbk
“Mes netik 3tumė ,'į mokinimądi; auklėji- 

\ mą ir švietfr lą, jeigu tąi būtų tik į mo
kyklą įgrūsti, irf atitraukta nuo .bųnguor., 
jančio gyvenamo,’’—mokino Loninas.; , Ir 
įpliaus Leninas nurodinėjo, kad mokinir 
masis yra tąm,: kad sėkmingiau; dirbti: 
“Mokinkitėsfjtaip, kad;kiekvieną žįpgsnį 
savo rpokinlpiosi, auklėjimosi Įr Švieti- , 
mosi būt galima sujungti su nepertrau-'! 
'kiančia prolątariato ir dirbančiųjų kova 
prieš seną išųaudojimo visuomenę.”

Leninistiniąi mokytis, tai reiškia, kad’ 
'kieKvjpnąs lavinimosi žingsnis privalo 
įąrnauti .prolęĮąriato kovos stiprinimui, 

- tvirtin|mųi, ąštriniiųui prieš ųinsų klasi
nius priešus.

Tąliąus buvo iškeltas obalsis: “Moky- 
kis—dirbk, Dirbk—mokykis!” Tai reiškė 
tą, kad mokytis reikia ne tam, kad tik ■ 
Išmokus, p del to, kad mokėti gautą ži- 1 
ųpjimą pritaikyti gyvenime, panaudoti jį 
vadovavime dirbančiųjų kovoms, kad ži- 

’imth Kur vesti darbininkus* iy. kaip yestį..
' .' > (Bus daugiau)

(Tąsa)
Kode} tas rejkąlin^ą? Mokslininkė 

įrodė, kad nąųji faktąi tuo lengviau iš- 
spau^tį iš knygos, sjųkrąųtį į savo ątmin- 
ties sandėlį, ant kiek pas žmogų iąkęlią- 
ina aųgštųmon jau pirmesnis žinojimas. 
Pąs jį nuo pįrmiąų buvo visą eilė dar ne-. 
aiškių kląusimų. J|§ dąbąr jieškos į juos 
atsakymų ir sustjprips jau esamą žipo- 
jim-

Daugelis mokytojų pataria net.užsira- 
syti tą, ką jąp įįpąj, pirm pradedant ątų- 
dįjuoti knygą. Lai nenusimena skaityto- 
jąs ir įsirengiantis prie save apšvietus , 

. drąpgąs, kad tiek daug yrą patarimų^ Jie 
visi artą nors didžiuma jums bus reika
lingi tam, kad jūsų žinojimo sandėlis bū
tų turtingesnis. Kiekvienas- privalome 
siekti ne daugiau perskaityti, bet dau
giau pąsisemti, pęrįmti iš pęrskaįtyto.

Ištraukos ir Kortos
‘ I Jau minėjome, kad skaitant knygą rei
kalingas laikyti po ranka paišiukas tam, 
kad pabriežus po faktais arba ant kny
gos kraštu padarius atsižymėjimus, išna
šas ir prierašus. Kada reikės surasti 
faktai, tas palengvins ir nebus reikalo iš- 
riaujo skaityti visą knygą.

! Patvirtinimui savo minties, mes daro
me iš autoritetingų vadų Lenino, Mark
su, Stalino ir kitų raštų ištraukas—cita
tas. Jas reikia padaryti pilnai. Mes tą 
praktikuojame savo raštuose—straips
niuose ir prakalbose bei pranešimuose 
arba diskusijose.

parankiausiai ištraukos daryti ant 
Kortų. Kortos privalo būti iš stiprios 
PQpieros, neperdidžiausio formato 4x6 
Uolių. Visos vienodos, kad galima būtų 
susidėti į dėžutę. ’ ' ‘

Jeigu jos yra gaminamos įvairiais 
glausimės, tai ant viršaus kortos stam- 
lįpmis raidėmis turi būti klausimo tema:' 
‘(Proletarinė Revoliucija”, “Socializmo 
^udavojimas Sovietų Sąjungoje,” “Dar
bia Unijose”, “Kova Prieš Oportunizmą” 
ir t.t Kiekvienas naujas faktas tuom 
Klausiųjų rėkU Musyti ant kortos. 
Kortos privalę, būti numeruotos, o dėžu
tes prądžįojo įųrStl jų visų surašą-kąta- 
im-

Nereikia £Ut tortų rašyti (įąųg. At
minkite, kad jos yrą tik pagelbihis bū
das prįę atmintas sandėlio. Jeigu 
bus perdaug prirašytą, tai vėliaus sunka 
lįus ir susirasti faūtąi perjidęliame Kie
kyje.
! Darant citatas, ręikalingą ant pąt vir
šaus užrašyti autoriaus vardas. Žemiau 
knygos vardąs ir puąląpis, o dar žęmįap

čekio pavogiųią tuo.'/ laiką,į, u
kaip jis buvo išsiimti /"ne
kaltybės” liūdymą. Oia aiš
kiai • žmogus pamate, kad 
kunigas pasikėsino išplėšti 
jo kruvinu prakaitu 1 už
dirbtus reisusvien' del go
dumo ant pinigų, o ne, kad 
jį būtų, gaįįma. nors mažjaųr 
šiai, įtarti pavogime, kadam. 
gi liūdymo išdavimo laiku 
jis nebuvo priėjęs artyn nė 
prie rašomojo kuh. stalo. J. 
Bųdreįka savo nekaltumą 
policijai tuoj išaiškino tuom, 
kad savo pinigus buvo tau
pęs amerikoniškais dole
riais, kuriuos nesenai banke 
iškeitė į vietinius pinigus, 
ką bankas patvirtino, kad 
tokia suma, tokią policija 
pas jį rado nėra pavogta o 
jo paties sutaupyta.

Saopaulietis.
(Daugiau bus)

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ?’

t

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvčihs 'proga jsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
I ; Į Į i

Pepkių Rūšių Žuvprą
10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų
( ) ' fI I ! ■

, . Už $5.75, ,i .

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašorpe prisiųsti iš, anksto, ,

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

£o

PHILADELPHIA, PA. •
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas ji galima gauti
vietų žuvų. Tai ' puikinusios rū 

šies kehuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-

irf atitraukta >nųo .bąnguo

A t

T"

KAS DKDASIBRAZ1IJJOJ?

jai, darhinjpkai; tpp flUfilą-
Ali: i-i____ ‘X tuL\' .

i L

būtų kiek palankesnės sąly
gos pabėgti, tai kaliniąi tuoj

! PiĮnąs mWpys, tfljti. $yiĮl, pysi. 66.
i Wisa svąrbą kad avąn-
I f

_ - - - - - - ----~- -- -- -- *

i

■ i
njų, kolonijas

■gų įr bėmvįy jutams 
.uti, bet ištikrųjų jos ten 
omos kareivių ir > sargų 
jams ręįkąjąpis, su 

m jos lazda priverčia- 
s sutikti ir niekas jas ten 

stpja, wa tom pasis
ėsti. Daugiausiai tai juo- 

ės—našlaitės, Kuriomis 
niekas iš laisvės nesirūpina 

jos daugumoj vigą savp 
ių tofejlmuos prąlei- 
. Tęp Kąiinių gyvybe 
sargų rąnkopp; jie gąli 

inį užmušti lazda ar nu- 
i—už tai prieš nieką ne-

S.. 1O tik wW ir.M' he-.

tiek, kad palaikyti kalinių 
gyvybę ir tai dažnai prisiei
na po kėlės- savaites' badau-: 
ti mintant daržo Viiic Ūpais 
ir sandelio s^slavum, kurios 
susidarą įš,žiųrKU toIšIp. ir 
paleistų iš maišų pupelių, 
Iš čią kaliniai kasdieną bė
ga, bet retam pavyksta^ 
Apie pusę atokių ; .bėgančių/ 
kareiviai ir sargai iššaudę, 
o sugautus muša lazdomis 
po kelis kart lig nualpimo; 
dažnąi sutrupina rankų 
kaulus ir tokius sumeta į 
karcerius. Yrą kalįnių lįgo- 
nipė, bet jei ten kalinį neša, 
tai jam jau užsako ir dirb^ 
tuvėje grabą, nes retas iš 
ten grįžta gyvas. Jei ten 
nebūtų stipri apsauga ir

to, ,jęi butų totoh (tarP^; 
ypųč krįmipąįinių, vienybę.1

Tkt še su' tokiom'pasitai-' 
symo '-sąlygom' ,Lįmbs)val^ 
džįą projektuoją įtaisyti to-! 
lobij^ ju iartt! ĮihA idož 
Porkos. Ant jąsz panašios j 
sąlygos jau buvo pradėta^ 
praktikuoti, bet kaliniai dar 
tupėjo galimybės sukilti ir 
daug pabėgo. Bet reformos; 
tas visas galimybes mato
mai .panaikins. Tokiom ka-: 
tarkom Lima su visa žmog
ėdrų banda tikisi suturėti 
revoliuc. darbininkų judėji- 
jną, tačiaųs vęlMl Jis au
gę ir augs ligi pribręs pro
letarinė revoliucija, kuri 
sušluos į tas salas pasitąi- 
syti visus tuos, kurie dabar J 
jas priruosia.

SPAUDOS P1KNIKKS
1 1 1 _ RENGIA AM. LIET. 'DARĘ.' LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS

Nėdeliojčį 6 Rugpjūčio-Aug., 1933
VAIČIONIO PARMOJĘ, MEADOW GROVE, CRANFORD, N. J.

! ’ « i I | . !•>, | ; i ' ' I ! I J ; . , , , , . ' ' '

PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUMAI. ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI

t -W * ' A • VWilkes-Barre Aido Choras, vadovaujamas N. Valinčiūtės
A • ’ ■ ) i • f /

__ ookiyno Aidas, kurį dabar mokina V. Žukas. Bus. Elizabetho Bangos Choras ir kiti, 
t»• I• .-'.r • ■ ;' .. ■ ; , •» ( i - .• • . , ‘ ‘ ’ r ,

DRAUGAI! Šis piknikas turi būt masiniu pereitas šip Apskričio piknikas buvo skaitlingas ir gra
žus; ;šis. turi būt dar sėkmingesnių.,, , \ ,, t • , ■'

; GRIEŠ GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Yra puiki šokiams svetainė. Gi gamtos atžvilgiu vieta irgi gana graži. Todėl traukime iš visur; 

pasilinksminkime ir pąremkime. savo spaudą.
Jei tą dieną lytų, tąi piknikas atsibus Liutvjno Svetainėje, 69 So. Park St., Elizabeth, N. J.

■ ‘ ' v; -1 ■ ; ■ , ..

KELRODIS: iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelžkelį ir eiti iki 
North Aye., pasisukti į dešjnę vieną bloką iki Cedar St., paeiki 4 blokus iki Brookside Place, i dešinę iki Brookside Hospital ir Čia 
bus Division Ave.; Čia sekite ęignas (iškabas) iki Meadow Grove Park. Su automobiliais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią 
ir važiuoti iki Garwood Station. F.........  ■ 1
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Antradienis, Liepos 25, W33 ■.

APIA CENTRO KOMITETO BERTAIN1NB 
. PROTOKOLAS

_____________________ L A t S' V B K:

VIETINIS 'ZINI03WO»^f-
Efi±S=!5i=£Xa±±S=

APLA Ceiitro Komiteto po- Skyriaus IX paragrafą 1, kuris 
gėdis įvyko birželio 16, 1933,'skamba sekamai: “Narys, už- 
Centro raštinėj. Visi Komite- j vilkęs duokles, antdėlines ar 
to nariai dalyvavo. Posėdis (kitokias mokestis bei bausmes 
pradėtas 10 vai. ryte. per du mėnesius nuo paskirto

Pirmiausia iždo globėjai j _neu^aįm0“
peržiūrėjo Centro sekretoriaus 
ir iždininko knygas ir taipgi 
visą turtą, ir surado viską 
tvarkoj. Atlikta įvairūs išmo
kėjimai.

Perskaityta bertaininio po
sėdžio ir dviejų nepaprastų 
posėdžių protpkolai ir vien
balsiai priimta, kaip skaityta.

Centro Komiteto nariai iš
davė raportus iš savo veikimo. 
Vtei veikė sulig savo išgalės ir 
pavestus jiems darbus atliko. 
Sekretorius reportavo turėjęs 
susirašinėjimus su Insurance 
Departmentu; konstitucijos 
pataisymus sutvarkęs ir spau
dai padavęs; No. 2 blankas 
sutvarkęs ir jos greit bus ga
tavos; pasveikinimą pasiuntęs 
jaunuolių suvažiavimui; Susi
rašinėjęs su 41 kuopa ir da
lykus gelbėjęs sutvarkyti; tu
rėjęs daug darbo 2 kuopos’pašalpos už 144 dienas, to- 
reikalais. Visų raportai pri- liaus gali gauti tik pusę pašal
ini ta.

Išduota ir užgirta finansinis 
raportas už balandžio, gegu
žio ir birželio mėn. Rapor
tas rodo, jogei per tuos tris 
mėnesius įplaukų buvo $4,- 
247.14, išlaidų 4,107.45, per 
tris mėnesius paaugo 139.69. 
Apdraudos fondas turi 23>- 
663.20. pašalpos fonde neda- 
teklius 1,202.41, lėšų fondus 
turi 36.59. Visas piniginis 
turtas 2Ž,497.38, su invento
rium 28,432.13. Pašalpos fon
do h ėda teklius vis dmėja.

Skaityta įvairūs laiškai. 3 
kuopos laiškai Seimo tarimų 
ir Centro Komiteto klausimu 
nutarta archyvan padėti; 41 
kp. narių laiškai rįutarta taip
gi archyvan pAdėti. *• ę <*

Svarstyta prašymai ir ape
liacijos pomirtinių ir pašalpų 
reikalu. 2 kp. nario Čepaičio 
pomirtinės mokėjimas aptarta 
ir palikta Centrui daugiau pa
tyrinėti. 3 kp. nario Barkaus
ko pašalpos prašymas svarsty
tas ir nutarta išmokėt nuo už- 
simaldavimo iki atsisakymo 
dienai. 3 kp. nares Andrulio- 
nienės prašymas svarstytas ir 
nutarta likusią dalį atmokė
ti. 9 kp. narės Raudonienės 
apeliacija priimta; nutarta 
damokėti 14.00. 24 kp. nario 
Autilis pašalpos mokėjimas 
paliktas patyrinėjimui. 41 kp. 
nario Statkausko trūkumas

kėjęs iki trečio mėn. 15-tai 
dienai, su ta diena susispen- 
duoja.” Vadinasi, narys susis- 
penduoja trečio mėn. 15-tą 
dieną. Tad visiems reikia at
siminti, kad iki tręčio mėne
sio penkioliktai dienai visos 
duoklės turi būt sumokėtos.

Kuopų finansų sekretoriai 
matydami, kurie nariai yra 
neužsimokėję už du mėnesiu,; 
trečio mėnesio pradžioj turi: 
pranešti tiems ‘nariams, kad 
jie tyri usimokėti iki 15 die
nai, o jeigu iki tai dienai ne
užsimokės, liks suspenduoti. 
Sekretoriai turi tą pareigą bū
tinai atlikti.

Kai kuriems nariams vis 
dar neaiškus Dalies I, Sky
riaus VII paragrafas 18, kuris 
skamba: “Narys išėmęs pilną 
pašalpą už 144 dienas ir pusę

pos ir nedaugiau kaip už 72 
dienas kiekvienais ’metais.” 

j Kiti mano, kad šitas pa
ragrafas nusako, jogei galima 
gaut pašalpa kas metai 
už 288 dienas. Visai ne. šitas 
paragrafas nusako, kada na
riai beturi teisę gauti tiktai 
pusę pašalpos. Jeigu jie sirg
dami per kiek metų išims 
pašalpos pilną, už 144 dienas 
ir pusę už 144 dienas, viso 
už 288 dienas, tada visados 
tas narys begaus tiktai pusę 
pdšalpoš. i , t;

Jeigu kurie ‘ paragrafai pa
sirodytų kuriems nariams ne
aiškūs, tai jie turi kreiptis į 
kuopos valdybą paaiškinimo. 
Kiekvienos kuopos j valdyba tu-i 

būt 'pilniausku su kiekvienu* 
konstitucijos paragrafu susi-

tada išpildo atsisakymo nuo li
gos blanką. Sekr. taipgi tu
ri prižiūrėt ligonių lankyto
jus, kad jie kas tivi savaitės 
grąžintų sekretoriams išpildy
tas blankas, kurios 
reikia Centran pasiųsti.

Jeigu visi bendrai koope
ruosime, jeigu visi atliksime 
reikalingas pareigas, tuojaus 
galėsime pilnai sutvarkyti ir 
tą pašalpos fondą ir organiza
ciją reikiamai sutvirtinti. To
dėl ir 
siekus.

Prie 
ti, kad 
kė paveikslus, kurie parsiduo
da po 50 centų. Gana geri 
paveikslai, gerai pasilaikyt at
minčiai. Todėl, jei kas nori 
užsisakyti paveikslus Šio per
eito seimo arba kitų, lai užsi
sakydami ir prisiunčia mokes
tį, tada aplaikys reikalauja-’ 
mus paveikslus.

Kitas dalykas. Rūpinkimės 
platinimu savo organo “Lais
vės”. Kiekvienas narys turė
tų ją skaityti. Jei kurie ne
išgali delei bedarbės, tai pas 
savo draugus, pažįstamos in 
kur nors kitur turi gaut pasi
skaityt. “Laisvėj’ 
blausios žinios api 
kitus reikalus. Kuriems pre
numerata pasibaigusi — atsi
naujinkite. • ;

J. Gasiunas, Centro Sekr,

tuojaus (
iti. j

Į LIETUVIUS 
BEDARBIUS

roduos į Madison Square, o 
iš ten į Union Square.

dirbkime, kad tai at-‘

pabaigos noriu primin- 
25-tas Seimas nusitrau-

elpa svar-
APLA ir

Iš AL0LD Susirinkimo
Liepos 16 d. įvyko 13 kp. 

susirinkimas, šiame susirinki
me tapo išduoti raportai iš 
jaunuolių konferencijos ir 
ALDLD suvažiavimo. Gana 
vykusį raportą išdavė iš, jau
nuolių ; konfęrčhrijos. E. * šljį- 
pikaitė, atžymėdama svarbą 
jaunuolių organizavimosi ir 
padarytus parimusį konferenci
joj šiuo klausimu. Priėmus

sų lįDŠ .M kpl orgąAizayljtu 
j^unublių. Išrinkta d. S. Tar

pažinusi. Jeigu kas neaiškų!žydaitė bendrąjį, Vį^ldar-’' 
kuopos valdybai, tai jinai td- jbininkiškų organizacijų kbmi- 
ri kreiptis prie Centro Komi- tetą, kuris rūpinsis jaunuolių 
x_x_ i—__ i .’y vnilralaia ' . J ’ ‘ 'reikalais. ? . . r , i;

Vėliau sekė raportas iš AL 
___ » suvažiavimo. Raportas

teto, kuris gerai išaiškins.
DELEI KO PAŠALPŲ MOKS- DL’p

MIMAI UŽSIVELKA . buvo ’ smulkmeniškas^ T^po
Visiems juk žinoma, kad : vienbalsiai priimtaą $u pilnu 

pašalpos fondas šiuo laiku yra sutikimu su suvažiavimo pk- 
dideliam nedatekliuj. ' Finan- Įdarytais pakeitimais. . .■ 
sinis raportas tai pilnai paro-1 Kuopos įvykusio pikniko, 

komisija išdavė 
piknikas buvo 
Pelno liko virš

do. ’ Centras todėl negali grei- liepos 9 d., 
tai išmokėt pašalpų. Liepos raportą, kad 
16 turėjome išmokėjimus. Iš»- pasekmingas, 
mokėta 22 nariams * $648.00, T8 dol. 
liko' dar nemokėta 33 narių ! Pagaliaus, 
pašalpos, kurios siekia virš klausimas 
$1,000.00’. Kuomet t u r ė- Philadelphijbs apylinkėj, kib
sim kitą išmokėjimą rugpjū- ris įvyks rugp. (Šeptėpftbėr) 3 

. ti x. . ’’ čio 20, tai pirmiausia bus mo?'d. Nutaria dalyvaitį. IŠrink-
kp. nario Pečiuros blankos , o VnUa-noUVA knmfaifa nfcrfiwiM: bu-

, tapė pakeltas 
Laisvės” pikniko

i 1 Z, -1 X « ut |$1,VUO.UO. Kuomet ture- Jrniiaueipnijvs apieiiiikėj, kiu- 
pašalpos delei sekretores blo-lsim kj jSmokgjimą rugpj8- ris įvyks rttgp. 3
goblgSsfo nutarta atmokšt 47. j taf pirmiausia bug m0 'd. Nutarta gyvauta Išrink-
kp. nario Pečiuros blankos kama tjemg kurie-paliko lie-ita komisija plar^ittt porą bu- 
suvėluotos u mažai daktaio ; rr< j i lan, . , , . . i ,x xiPOs 16. Todėl daug nereikialankyta; nuUrta mokžt už;,.api„tis tuo reikaĮu visiems 
v ii1, V> es .• P'.. V n.°,bus išmoksta, tiktai reikia
nutarta atmokėt pašalpa. |į,sk! palaukt,b Jalgu 'Utų k0‘

Sekretoriaus pasiūlytos blan- to pašalpos nemokėjimui, tuo- 
kos No. 2 užgirtos ir nutarta jaus bus pranešta, 
atspausdinti 3,000 ir tuojaus

kia nors priežastis vieno ar ki-

Sekreto*, 
riai turi sirgusiems nariams 

visoms kuopoms iŠsiuntinėt-.. infonnuoti.
y^os knopon imtai
ta, blankai, tuojaus turi savo Us pataisymui to
±*7T- ■ Dabar visi turime kOO-

lankytojai ir daktfci-as išpildy- * 
ti ir kas dvi savaitės į Centrą 
siųsti. Atsisakymo blankos, 
kurios iki šiol vadinosi No. 2, 
nuo dabar vadinasi No. 3.

Nutarta skelbt vajų spalio, 
lapkr. ir gruodžio mėnesiuo
se. Vajaus laikų įstojimą ant 
pusės numažint. Daugiausia 
kreipt atydos į jaunimą. Visi 
kviečiami darbuotis šiame va
juje. ’• \ '■ ‘ " '• '

’ KONSTITUCIJOS PATAISY
MAI VISIEMS NARIAMS '

25-to Seimo priimti konsti
tucijos pataisymai jau spaus
dinami ir tuojaus visoms kuo- 
pon^i bus išsiuntinėti. Kuopos 
turi stengtis pridūot kiekvie
nam nariui po vieną kopiją.

Ypatingai visi nariai turi at
siminti ir gerai žinot Dalies I,

sų. Norintieji dalyvauti “Lais
vės” piknike ii* u žši tikrint 
transpotto'Ciją gali už^IltSėgis- 
truoti pas bflfe Vi’ėftą iŠ si.bs 
komisija narių ; M. V. 
Stančiką^ & Ifrbą, Vi kaulių, 
W. Tilviką jaunąjį, J*. Šlapiką 
ir V. J. Senkevičių.'; ■■

peruoti, kad seimo tariuA 
pravedus gyvenimam Reikia 
geriau j prižiūrėti .sergancfllį 
kuriems turi būt naudojamos 
trijų rūšių blankos: Užsimal- 
davimo Blanka vadihasi No; 
1; Dvisavaitinės ligonių lan
kytojų ir daktaro blankos va
dinasi N. 2; Atsisakymo Blan-, 
ka, kuri iki šiol vadinos No. 2, 
nuo dabar vadinasi No. 3 
blanka. Visos tos blankos turi Keletą kartų buvo nueita paš 
būt pildomos taip, kaip kons- jį ir pareikalauta atskaitos,

Ą3LĮ.Į.-A1U

Kurios Vice pirm, J, Kulponaa. 27 Corler St.
Kpilierius’

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Juk ir dabar daug bedarbių 

jokios pašalpos negauna. O 
sustabdžius pašalpą, arba dar 
labiau sumažinus, dar daugiau 
bedarbių ir jų šeimynų atsi
durs bado padėty.

Aišku, kad turtingiausiam 
’pasauly mieste Į niekas neturi 
badauti. t

Let tik per kovą, masiniū 
spaudimu darbininkai gali 
priversti išna'udotojuss kapita
listus . suteikti pragyvenimą 
bedarbiams,i jeigu nėgali duoti 
jiems darbo.

Mes atsišaukiame 
lietuvius bedarbius ir ' 
me dalyvauti bedarbių ; 
kime, rugpjūčio 10 < 
Upion Avė., Lietuvių 
Piliečių Kliube, Brooklyne. 
Nėra abėjonės, kad daugelis 
lietuvių bedarbių šeimynų ne
gauna pašalpos; pavieniai be
darbiai negauna pašalpos. Yra 
nemažas skaičius bedarbių, 
kurie priklauso prie įvairių 
lietuvių organizacijų, prisidė
jusių prie bendro fronto.

Mes dedame pastangas vi
sus lietuvius bedarbius surašy
ti, kad žinoti, kiek yra lietu
vių bedarbių Brooklyne ir 
New Yorke; kad sužinoti,,ku
rie iš jų gauna pašalpą, kurie 
negauna. Mes dedam pastan
gas iškovoti pašalpą kiekvie
nam bedarbiui, kiekvienai be
darbių šeimynai. Tam tikslui 
mes ir šaukiame bedarbių ma
sinį susirinkimą.

Lietuviai bedarbiai, patys 
ateikite į šį susirinktą, ir ra
ginkite kitus ateiti. Visi be
darbiai, priklausantieji prie 
orgąnizacijų, prisidėjusių prie 
bendro fronto, turėtų dalyvau
titam e susi r i n k ii n d. » Taipgi 
if .visiikiti bedajrbjai ^vięčį^ml 
atsilankyti.
i Ątėiltįte , į Į susieji k imą ir 
papasakokite apie savo padė
tį. Bendro Fronto Veikiantis 
Komitetas jūsų padėtį persta
tys pašalpos biure, o „ 
bus reikalas, tai nueis ir pas 
miesto viršininkus reikalauti, 
kad pašalpa būtų suteikta. 
Mes reHkalausime, kad majo
ras O’Brien pildytų 
reiškimą: “Niekas 
New Yorke.” 
'• Visi 
hiis ir 
.darbių 
10 d.

Lietuvių Bendro Fronto 
Veikiantis Komitetas.

Iš už Barikadą Darbininkai 
Gynė Bedarbį Nuo Išmetimo

.. r >„z' ‘3
LIĖTW)SSŪ?fytfR foUttTEfcŲ 
DRA8oC * S NAUJOS VALDY- 

VafUyha Matams
MASS.

Pirmininkas A. Palubinskas,
Belle Grove, Box* 108, 

. Dracut, Mass.
Pirtnintn. nafrelb. J. Daugirda,

Rurre 
in t SO

lA-btjt r st

Duobkasio 
tel, 91840, nas Aug, Stravinsky, 

•bj ‘ų)noorX|d "is ot

.Pa-’ Ine •

.Avf

bedarbiai, su 
pavieniai

į visus 
ragina- 
susirin- 
d., 80

Am.

NEW YORK. — Pereitą 
penktadienį darbininkai buvo 
pasistatę barikadas, iš už ku
rių gynė negro bedarbio Wm. 
Bryano šeimyn4 nuo išmetimo 
iš namų po nuni. 1473 Kast 
New York Ave. Bryan turi 
moterį ir keturis mažus alks
tančius vaikus. Namų savi
ninkas gi stambus turčius. , ,

Sumobilizuota policija, į ta- 
čiaus, užpuolė ir sulaužė bari
kadas ir pavojingai apdaužė, 
sužalojo penkis darbininkus ; 
bet nieko neareštavo.

Tūkstantis darbininkų smar
kiai gynėsi nuo policijos. t

X.U TTAXippiC Ųl.|

Lowell, Mass.- 
FihafiBU tafitihinkas, Ą. Rutkauskas, 

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

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

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

’ ' i 42 Tyler St., Lowęll, Mass, 
ir A. Raudbliunas,
' . 75 Union St., Lowell, Mass.

MarSalka M. Uždarinis,
4 Corbet Place, LoWell, Mašsi 

Draugystės ’ mėnesiniai, susirinkit 
mai atsibūna kas aitras nedėldiėnis 
kiekvįeno mėnesio; Ž yąl. po pietų, 
19 Union St., .Lowell, Mass.

> Organo’ Prižiūrėtojas. • 1 ; ; *
J. i M. Karsonas.

LIETUVOS ŠONO I« DUfcTEttV 
DRAUGYSTES, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1983 METAMS
Pirm. M. Selickan, 81 Aihfty St., _, „ 
Vic«-Pirm. A. Griikevlčiue, 1868 Broad St, 
Prot. Rašt. J. Kasiauakas. 481 'Hudson St., 
Fin. Rafct. J, Pllkauekąs.

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pl.» 
Maršalka. J.' Giraitis, 489 Zion St., 
Organo PrlžiOr. A. Klimas, 86 Rutaell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą' 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
69 Park S(., Hartford, Conn.

Fašistiniai Sveikinimai Gen. 
Balbo Bažnyčioje

NEW YORK. — Generolas 
Balbo ir jo fašistiniai laku-1 
nai sekmadienį suėjo į pamal
das St. Patrick’s katedroj. ’ 
Visokių tautų buržujai ir ne
susipratę darbininkai, taip pat 
jų vaikai, fašistiškai sveikino' 
einančius per bažnyčią lakū- 
nūs, pakeldami ištiestą ranką 
augštyn. Tokios Scenos turi 
mums primint, kokis didelis 
yra reikalas auginti ir smar-‘ 
kinti priešfašistinį veikimą; %

Atinaty Darbininkai Strei
kuoja; Reikalauja $30.

Sekmadie-
1S-

BROOKLYN.
nį 300 darbin’inkų, kurie 
ima atmatas iš gatvių, valymo, 
vežimų, nutarė eit streikan, 
pradedant nuo pirmadienio 
ryto. Reikalauja pakelt sa
vaitinę algą iki1 $30 ir sutrum
pini 1 darbo laiką iki 8'valandų 
į dieną. ' - ’ f > i . i < - i ■;

Sov. Sąjungos Oro Lėktuvas
jeigu Jau Gatavas

savo pa- 
nebadaus

šeimyno- 
būkite be- 

susirinkime, rugpjūčio

Kariškis Užmušė Darbininką
Rooseyelto Kempėj t

NEW YORK.—Iš verstinų 
darbų kempės tapo parvežtas 
lavonas Abrahamo Yanco- 
yiteho. Susivaidijus kempėj, 
sdržahtas Gėrole Santriana 

- . . _. .. t . užmušė YancoVitchą. Bet val-
Apart dar* poros klausimų,j'džla iš pradžios norėjo žmog- 

nariai gavo po knjfgą “Spalis” įžudystę paslėpt ir pranešė gi- 
ir susirinkimas užsibaigė.. Įminėmš, kad * jis miręs nuo 

I: '' ' | %’ffĄkihĮo .krąųjp smegenysfe. 
Nekurį laikų atgal į>rie K6-; W tol?au valininkai 

munistų Partijos buvo prisi
plakęs tūlas Dan Hunter. Iš 
pradžių parodė nemano Vėik- 
lumo ir įgavo pas darbininkus 
pasitikėjimą. Rinkdavo au
kas ant blankų ir sugrąžinda- 
ydf Bet vėliau pradėjo elgtis 
keistokai, nebegrąžihti wei 
blankų nei nesirodyti niekur 
nei jokiuose susirinkimuose.

i buvo 
priversti pasakyt tikrą mir-> 
ties priežastį.

Juškos Ir Carlsono Nužudy
mo Apvaikščid jonas

PLYMOUTH, PA. «
Lietuvių Kapiniu Korporacijos Valdybos' Var

dai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Dtaffy Aiey, i

i Plymouth, Pa,

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAšALPINfiS 

; i ; DRAUGIJOS ; ? 
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pihmih.' A. Krukonis, 23 Banks St.
Pirm., pagclb. M. Meškinip, 9 Ęurton St. »' 
Užrašų* rašt., K. VensTauskas, ( lP’- 

12 Andover St." 
Ligonių talt. A. £Baro8a»,*16 Bolbroofc 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J* Stoškus,, 20 Faxon St. | • * 
Iždo Globėjai: 1 ‘ ‘ ‘

S.-Pętrsvičla, į 702 No.c Montello St, »'r 
J. JokubaViČius, 162 Melrose St. 
S. Mačlulaitis, 67 Arthur St 

Maršhlkri (P. KrUšfcsJ 141 Sawtejl A?®* 
Visi iš , Montello. Draugijos mislrinkltrffcl, 

atsibūna- kas mėnesi, kiekvieną pirmą 
dą, Lietuvių Tautiškame name. '

4-----L........... ......  uu---------------------------- i*

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių mėtų,- vė

liausio išdirbimo,/su. naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Rasornos
Mašinėlės

Klauskite 
i Kainos,

Jei eSąte “Laisvės” 
t

Skaitytojas

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

Ę>ulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

i KAINA $60.00, NblSELESS $69.50

• j Remie Scout Model $39.50 « u <

•Jį ' * ‘ ; b' r- - ‘ r .’s,'; u” * ‘ ' l I
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojam*

* . *■ v ♦ • * J .

3 / 7’

tai visaip išsisukinėjo. Tūp- 
met pastatyta griežtas reika
lavimas ir duotas/f&ikaš iki

* ""T-To' 
nepadarė?* Šietnis / dienomis1 
tapo išmestas iš Kompartijos, 

ligonį palieka blanką ir už 2 kaipo raketietlUs. Darbinin- 
savaičių sugrįžę pasiima palik kai neprivalo turėti su juo'me
tą blanką ir-palieką kitą, ir ko bendro. • ,z ,LV’ 
taip tęsiasi, iki ligonis pagyja,

titucija nusako. Kaip tiktai 
kp. sekretoriai aplaikys dvisa
vaitines blankas No. .2, tuojaus 
su 1 
ti ligonius, geriaus ligonių 
lankytojus, kurie atlankydami

ta diena turi jomis aprūpin- birželio To d; atsiskaityti.
liomniiia rrori d ne lirmnin a a rJ v3■ ŽllAlvUi.! ■■ zUaVi

Darbkor

NEW 1 YORK.—ši ketvirta
dienį bus apvaikščiojama me
tinės Sukaktuvės nuo to laiko, 
kai. pernai liepos 28 d. buvo 
Washingtone užmušti ex-ka- 
reiviai , marštiotojai Vincas 
Juška ir Eric Carlson. Mar- 
Suot^Fjl^^W^ ketvirta
dienį” buVo atakuojami dur
tuvais, gasinėmis bombomis, 
tankais ir kitais karo pabūk
lais:

Paminėjimo delnonstracija 
prasidės 3 vai. dieną Ėūtgers 
Square; paskui gatvėmis pa-

MASKVA.—Sovietų mok
slininkai jau pasibudavojo 
lėktuvų, su kuriuomi skris į 
stratosferą (oro erdves). 
Išbandymus atliks E.E. Čer- 
tovski. Gi vėliau profeso
rius Joffe ir oriaivininkys- 
tės profesorius Runin mano 
pasikelti iki 14-kos mylių į 
o'rą.

Vokietijos Fašistai Nugriaus 
Feucrbacbo Paminklą

MUNICH. — Vokietijos 
fašistai nusprendė sunaikin
ti ant Feuerbacho kapo pa
minklą. L. Feuerbach buvo 
vienas iš žymiausių tais lai
kais materialistų. Karolis 
Marksas ir F. Engelsas pra
plėtė jo mokslą ir išvystę į 
dialektinį materializmą.

<♦>

<♦>

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

■ “keyboard©.”

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

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

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

Vokietijos Komunistai Veikia
BERLYNAS, -i Nepai- 

sant fašistinio teroro Vo
kietijoj Komunistų Partija 
veikia. Tuom pat kartu 
Centro Komitetas persergs- 
ti darbiniųkus, kad vietomis 
fašistai bando juos apgauti, 
parodydami K. P. harystės 
knygeles. Laike užpuolimų 
ant komunistų, fašistai ne- 
ih^žąi ^užgrobė narystės 
knygelių 4^ Jų pagėlba nori 
šnipinėti darbininkus. Kom. 
Partija paskelbė, kad kny 
gėlės parodymas, dar neįro 
do, kad tas asmuo yra ko 
munistas. .

JUOZAS KAVALIAUSKAS
1

*?

A

Laisnitiotas Graborius
Pennsylvania it- New 

Jersey Valstijose
Ūžtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sėkAnčiū antrašu:
1430 Sduth' 2nd Street, 

PHILADELPIHA, PA.
Telėforiai: Bell—Ofegfth $136 

Keystųne—Main 1«W

HOSMMH
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Šeštas Puslapis

Unijos ir Bedarbiai C. Brooklyno Cukrinin- 
Šaukia į Rugpjūčio i kai. Kaskart Vis Labiau

1 d. Demonstraciją j Išnaudojami

C. Brooklyno Cukriniu

Antradienis, Liepos 25, 1983

Į LIETUVIUS BEDARBIUS
Bank i erių padiktavimų,. Ir ta menka 

(New Yorko miesto valdiniu-i kia iki šiol buvo 
i kai daro žingsnius sustabdyti liai bedarbių, 
I bedarbiams ir jų šeimynoms ir kovą. Jeigu ne

rybų vedamos kovos, jeigu ne 
masinės demonstracijos prie, 
mitsto rotušės, tai bankieriai 
ir miesto valdininkai nebūtų

pašalpa, ko- 
te.ikiama da
lai m eta per 
bedarbių ta-

REIKALAVIMAI» • • * /

REIKAUNGA'S lietuvis buČėri^' dirb
ti. lietuvių apgyventojo vietoje, 

171 Norman Ave., Brooklyn, N. Y. 
Reikalinga, kad kalbėtų angliškai, 
nes 'savininkas ne lietuvis.

■ <
(173-174)

<♦>

<♦>

<i>

,,VNEW YORK.—Darbo Uni
jų Vienybės Lyga ir Bedar
bių Tarybos išleido atsišauki
mą į.visas revoliucines, Darbo 
Federacijos ir kitas unijas; 
šaukia visus brolius ir seseris 
unijistus dalyvaut rugpjūčio 1 
d. demonstracijose prieš nau
ją imperialistinį karą ir prješ 
fašizmą. Primena, kad tą 
dieną sukanka 19 metų nuo 
pereito karo, kur buvo paklo
ta milionai darbininkų gyvas- 
jfcių, ir nuo to darbininkam bū
vis ne pagerėjo, bet pablogė
ja , . ,

Dabar Amerika ir visos ki- 
•tos kapitalistinės šalys skubo
tai rengiasi prie naujos pasau
linės skerdynės tarp savęs, bet 
labiausia prieš Sovietus, prieš 
vienintelę šalį, kur šiandien 
nėra krizio ir darbininkai ap-| 
rūpinti.

Visose kapitalistinėse šalyse 
puikiai eina tik viena pramo
nė—tai ginklų ir amunicijos 
industrija. Am. valdžia, sulig 
“atgaivinimo” įstatymo, skiria 
šimtus milionų dolerių būk dė
lei viešų darbų, delei bedar
bės mažinimo; bet po šia prie
danga milionai bus išleidžiami 
kariniams darbams, ir įsitaisy- 
mui galingiausio laivyno pa
saulyje.

Visi rugpjūčio 1 d. turime 
būti Union Square demonstra
cijoj, protestuot prieš imperia
listinį karą ir stot už Sovietų 
Sąjungos apgynimą, 
tai turi anksčiau susirinkt 
38 ir 39th gatvių į rytų 
sę nuo 6th Avė.

unijis- 
ant
pu-

Kaip Wall St. Gembleriai 
Išnaudoja Raštininkus

Arbuckles Bros, cukrinėj da- 
l>ar vasaros laiku dirbama 
daug srharkiaus. Vasaros lai
kas tai cukraus sezonas—žmo
nes daugiaus geria visokių gai
džių gėrimų ir'ypatingai daug 
daugiaus šaltAkošČs1 sunaudo
ja, kurios pagaminimui reika
linga gaila dikčiai cukraus. 
Reiškia, vasaros sezonas la
bai naudingas cukrinės savi
ninkam; jie prisilupa gana 
daug pelno, nes juo daugiaus 
cukraus pagaminama, tuo 
daugiaus pelno jiems lieka.. 
Na, o kaip su darbininkais? 
Kiek jie tos darbymetės laiku 
pasinaudoja ?

Pirmiaus, žieminio sezono 
laiku pagamindavo apie 1,- 
500,000 svarų cukraus per 24 

! valandas, o dabar pagamina 
įsuvirš 2,000,000 svarų per tą 
patį laiką. Pagal daugį cuk
raus pagaminimo turėtų būt 
ir darbininkų proporcionaliai 
daugiaus paimtą, bet taip nė
ra. Kai į kuriuos skyrius vie
nas ar du darbininkai paimta, 
o kai kuriuose skyriuose dir
bama su tokiu pat skaičiumi 
darbininkų, kaip kad ir kuo
met mažiaus cukraus buvo ga
minama. Reiškia, savininkam 
įplaukos daug padidėjo, o iš
laidos veik tos pačios.

Dabar‘kai kas gali pama
nyti, kad jeigu su tiek pat 
darbininkų, o daugiaus^ paga- 
tnihama, tai pirmiaus ' darbi
ninkai turėjo 'labai lengvai, 
bet taip nebuvo.' Ir pirmiaus 
jau turėjo suhkiai dirbti1, o da
bar, žinoma, turi daug sun- 
kiaus dirbti,. na, ir. kai kada 
gauną, kiek daugiaus laiko iš
dirbti, o kai čia nuo valandų 

’ dirbama, tai kokį dolerį už- 
! dirba daugiaus, bet tai vis jo-

I tą menką pašalpą, kokią 
'šiol davė.

Suvirs milionui žmonių, 
rų, moterų ir vaikų, gręsia 
tękimaE ir tos menkos pašai-!sutikę duoti nei tos menkos 
pos.

Miesto viršininkai sako, kad 
pašalpa prisieina sustabdyti 
arba dar labiau sumažinti del 
to, būk miestas nebeturįs pi
nigų. O tuo pačiu sykiu mies-1 
tas turi 
grynų pinigų sąyo i 
miesto valdininkai bando' sus-,, . . v , , , . , (, , , ,. v , ! ,. ’. biu randos uz butus, tai be.-tabdyti pašalpa, svarbiausia , ; j ; • *j. . ', I darbių tarybos pasiuntė save-tuo tikslu, kad miestas turėtų į J 1
mažiau išlaidų ir J 
bankieriams atmokėti didelius 
nuošimčius už paskolintus pi
nigus. Bankieriai , nepaiso, 
kad milionai bedarbių badau
ja; jie lupa didelius nuošim
čius už miestui paskolintus pi
nigus; jie visokiais būdai^ .iš
sisukinėja nuo'taksų mokėji
mo; jie rūpinasi, kaip dau
giausia pelno prisiplėšti. Ir 
del to jie įsako miesto virši
ninkams panaikinti pašalpą ir 
tuo būdu sutaupinti pelnus 
bankieriams.

iki

vy
ne--

Kad išlaikyti nors J ir tą 
menką laimėjimą, darbininkai 
nuolatos turf vesti kovą. x To- 

jdel kaip tik miesto viršininkai 
suvirs $24 000 000 daVė is£lkVm^ miesto Paša1' 

ižde Bet'^0S biurams' suštabdyti pašdl- 
davimą ir nemokėti bedarf- 

svarbiausia !. . ■I darbių tarybos
kctua 
> V ČV k J lu X V V4 ‘ . j t j • v • • I 1 J >

kid ' ffalatn |at»tpy»s■ pas mięsto, virsniinr l.
. c Irns iv rpilrn 1 n vn Irn rl hn+u fiL '

ATSIDARIĖ beer garden
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus. ir. pažįstamus atsilankyti. Ska- 
nhį užkandžių duodame 1 už dyką. 
Kiekvieną šeštadienj, gražūs paren
gimai: grajys merginos mu^įkantės 
po vadovyste .Marty Turuta. Įžanga 
dykai. Antrašas. 131 N. 4th St. 
Brooklyn, N. Y., tarpe Ėerry ir Bed
ford Ave. Savininkai John Yure- 
yich ir Jukienė.
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kus ir reikalavo, kad būtų at
šaukta pašalpos sustabdymas. PARSIDUODA 2 šeimynų medinisi i/a ivoiv u vi/zi u beimyiių iiicuiuio 

Kad nukreipti darbininkus . nanias, visi ’ moderniški įtaisymai, 
, v v , i i Ivienam karui garadžius, yra gražusm Ifavao ii'z nnenlnn Knrlciv* /nuo kovos už pašalpą bedar

biams, tai miesto majoras 
O’Brien (pareiškė: “Nežiūrint 
kas bus, bet niekas nebadaus 
New Yorke.” A

Bet tai bandymas darbinin
kus apgauti, sudemoralizuoti, 
kad jie tuojaus nestotų į kovą 
prieš pašalpos uždarymą.

(Tąsa 5-tam pusi.)

' kiemas, lotas 25 X 100, namas sta
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
arti priėV’ mokyklų ir prie geros 
transportącij6š. • Kaina žema; kreip
kitės gr’eitdi:

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

(173-178)

DNYDO Sąryšio Išvažia 
vimas Sekmadienį

Ateinantį nedėldienį, lipos 
-July 30 d., Forest Parke, bus 
Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšio 
išvažiavimas. Visus kviečia
me atsilankyti. Turėsime pro
gą susitikti daugelį draugų ir 
pažįstami}, kuri Visi kartu ga
lėsimu linksmai, laiką praleis- 
leistiįfyrtame -ore. j (Bus įvairių 
užkandžių ir gėrimų. Apie 
programa toliau pranešime.

M.
(173-174)V

laer Polytechnic Instituto 
profesorius Obed Brooks ir ki
ti žymūs liberalai. Jų galvi- 
,nyj stovi Jack West, farmerys 
ir farmų reikalo žinovas. Su
lig patiriamų faktų, bus da
roma spaudimas į valdžia, 
kad pagelbėtų smulkiems ir 
vidutiniams farmeriams.

PARSIDUODA saldaihių krautuve, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime staką iš saldainių; rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdiėn reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė vi*- 
same bloke. Parduodu todėl, kad 
viena moteriškė negaliu tinkamai 
vesti to' biznio. Kaina gana žema. 
Yra ir gyvenimui kambariai ant 
vietos. 145 Ten Eyck St., Brooklyn,

(172-174)

PRAMOGOS

Valdžios Pagelba Kvie
čią Gembleriams

VISAI NEW YORKO 
APIELINKEI

i. . i i ■ .

Nedėlioję', 6 rugpjūčio atsibus 
spaudos naudai piknikas, Cranford, 
N. J. <Visa NėAr Jehsey ir visa New 
Yorko apielinkė turi samdyti busus 
ir Organizuotis masiniai dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime.

Ypątingos domės 
Bayonne, nes iš ten 

.organizuotai draugai 
parengimuose.

i
PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 

namas, Visi moderniški ■ įtaisymai, 
vienam karui garadžius, yra gražus 
kiemas, Idths .25 X Į00, najnas sta
tytas 1922 ;metais, dar visai 'naujas, 
arti prie mokyklų, ir prie geros 
transportacijos. Kaina žema; kreip
kitės greitai:

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

1)1 (108-173)

išrandąvųjimai

Wall Stryto Šerams vęl stai-
NEW YORK. — Raštinin-: kiu būdu nesusilygina su dar- ^a nupuolus, pasidarė pavo- 

kai, kurie tarnauja Wall Stry- bo produktų daugio pagami- 
to š^rų gembleriams, turi dirbt nimu. ____ ‘1
ilgas valandas viršlaikį; bet kaitomis, naktimis po 13 vai., daugybę kviečių; tikėjosi, kad 

“ * ‘ .......... dienomis po 11 vai. su 1 vai. itoHau dar brangiau par-
ba puse vai. pietum. Mo- idu0^- . šie gembleriai todėl

jus grūdų spekuliantams gem-
Dirbama dviejomis pa-., bleriams. Jie buvo supirkę

1
kreipiame j 

labai retai kur 
pasirodo mūsų

Komisija.
' ' (173-175)

. PA^IRANDjAVQJA, .
f’akiI‘aIldąVoja, 5 kambariai pu Įšil

tu vandeniu ir kitais įtaisymais, ran
da pigi; gyvenimo vieta patogi; greit 
kreipkitės šiuo antrašu: 799 Kni
ckerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

; 1 > •. (171-173)

už tai negauna apmokėti; tik 
kai kada bosai jiems duoda 
kelis centus užkąst vakarie
nės.
ninku Harris Upham Kompa
nijos sustreikavo ir reikalau-

Ketvirtadienį 13 rašti-

o < 
arba puse 
kesti^ nuo 
landą.

Skyriuj,

36 iii 41c. i va-

kur pilama cukr s
»4‘. . T„. . . i maišelius, daugiausia dirbaja geresniu sąlygų. Jų strei- į___ .____ ’ +__ , 6
kas suparalyžiavo darbą kitų 
300 tarnautojų.

Po 1,000 Naujų Bedarbių 
Kasdien Reikalauja Pašalpos

! merginos-moterys. Tikrai no- 
!sužinojau, kiek jos gauna į 
'valandą, bet daug mažiaus 
'negu, vyrai. Jeigu pilną sa
vaitę išdirba, tai uždirba apie 
12 dol. Darbininkai ;neorga
nizuoti. į •

paprašė žemdirbystes minis
ter! Wallace, kad jis uždraus
tų pigiau pardavinėt kviečius. 
Ponas Wallace todėl, ir už-^ 
draudė pardavinėt juos pi
giau, negu stovėjo kviečių kai
na pereitą ketvirtadieni. Taip 
rašo Now Ycrko “Times.” 
Matote, kam tarnauja Roosė- 
velto ministerial ir jis pats.

----- L !.1L""-j:-'JI tJl'.'L'J--.. 

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) , , ,
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

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

Telephone, Evergreen 6-5310

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

' ’ , Brooklyn, N. Y.

Laisve Gaunama ant
; Sekančių Stočių
> 1 *

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

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

New Yorke
Allen ir banal 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

: h i__ ’__
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JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume-; 
riains, kad perkėliau savo studiją! 

naujon vieton," 
po numeriui 
512 Marion Št„ I 
kampas Broad- ; 
way, Chauncey; 
Street stotis; 
Brooklyn, N. Y. [ 

Naujoj vietoj [ 
s t u d i ja daug! 
geriau įrengta,! 
todėl paveikslai; 
padaromi kuo-; 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway ! 

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

JONAS
512 Marion St.,

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

G

Y
i

>• >•

KRAUJO SPECIALISTAS.
Gydau GmiaH ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos t 
Padarau iityrlmus kr«ujd ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t

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

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

Ligos Gydomos 
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 Mfešlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
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.

Sekmadieniais 9 A. M. ik; 4 P. M.0

Iš LDS 3 Apskričio Pikniko 
Darbininkų Susi

vienijimo j - Trečio Apskriejo 
piknikas sekmadienį Cran
fords. N. J., vidutiniai pavy
ko. » Diena pasitaikė( perkars
tą, todėl j daugelis susilaikę 
nuo ' važiavimu Kalbėjo T dp., 

_ . J.i Siųrbą,; “Tiesqs”,. rėdąkto-
monės uniją, Įai apiė pkgeri- rius ,apie LDS iij jaunuęliy, ręi- 

Kintus.^ Qera| r j dainavo dr£. 
Sužeista Jievutė Bimbiene !lavim^ dkugiąus apmokėjinfib w. Žuko vadovaujamas Ban- 

|už darbą negali būt nei sv^-’ g,os Choras ir griežėEliza- 
jjonės. Dabar, kiek tenka nu'- betho Meno Orkestrą., . Ku-

NEW YORK. — Pagal bur-! ’ Kiėk laiko atgal buvo ban- y,ict’:Vi’V 
žuazinėe Labdarybės Tarybos doma užmefgsti organizacinius 
a pakaiti iavimą, dabar kasdien ryšius su nekuriu skyrių d ar- 
J,,00p daugiau naujų bedarbių bininkais, bet nepavyko. 
č5ą .reikalauja pašalpos, negu rie'iš syk buvo pasižadėję, pą- 
mėnuo atgal. Nežiūrint, kaip skui atstojo, biloda'mi, kad iš 
Rooseveltas blofįna apie dąr- darbo nebūtų 5 išvaryti. Kol 
bų atgaivinimą, šičia bedarbė nesusiorganizhbš į maišto prA- 
did^j'a. , _ ■] ’’ 1 ” r 1

-------------- - nimą daibb sąly'gų i? išreika- kaįus.

Oratorius (Undertaker)
Ku-

did£ją.

Automobilio Nelaimėj
■Sekmadienį, bevažiuojant 

automobiliu Long Islande, su
sikūlė automobilis ir tapo su
žeista drg. Jievutė Bimbienė 
ir jos sesuo Mamie Tamoliu- 
niūtė, Gavo daug stiklų šu
kių į veidą ir į galvą. „ Buvo 
paimtos ligoninėn, kur išiminė
jo stiklus ir susiuvo bei aptai
sė didesnes žaizdas, šiaip 
sužeidimai atrodo nepavojingi, 
ir abidvi seserys tą pačią, die
na sugrįžo pas savo tėvus 
Maspethe. Autbmobilis turė
jo likt Smithtowne, kur įvy
ko nelaimė.

Rep.

>už darbą negali būt nei svaf-

girsti, tai daugelis 'darbinin-' 
kų jau labai nusiskundžia sun
kiomis darbo sąlygomis, ir gal 
su laiku 'busi įgalimą5 Į rimtai 
kalbėti apie unijos organiza
vimą. ’ , t; |' ,■ J'

rie atydžiau dalykus tėmijo 
gal plačiau parašys.,

Reporteris

“Laisvės” Direktorių Atydai
Trečiadienį, 26 liepos, 8 va

landą vakare, įvyks “Laisvės” 
direktorių susirinkimas, 
direktoriai būkite laiku, 
bus svarbus, posėdis.

J. Nalivaika, Seklį
. .. ...!(173-174

Visi 
nes

.uoslei.

..........JJ... - - z (

Delegacija Tyrinėt Parme
nu Padėtį

Iš New Yorjco siunčiama de- 
legacįja tyrinėt farmerįų būk7 
lę Pennsylvanijoj, Michigane, 
Wisconsine ir keliose kitpse 
valstijose. Delegatus siunčia 
Nacionalis Komitetas Politinių 
Kalinių 
joj yra 
Lovett, 
public”

Apgynimo. Delegaci- 
profesorius R. M.

vierias iš {‘NefWJ. Re-’ 
' redaktorių < Rėnsšė-

M;;*/5 f

M, '
Z

>.4^ ■-J

AAAAAAAAAAftftAAAft:

NOTARY 
PUBLIC

TĖL. STAGG 
2-5043

INC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
.■"' ■■ ■ ' i ■

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo a iv 

( tpmobiliųs ir kęrietas <veselijoins,y 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

•231 Bedford Avenue 5

BROOKLYN, N. Y.

Pranešame, kad mūsų kainos yxa 
žymiąt nupigintos ant visko.

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

Permanent wavcsThuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 Yh^tįų(

Vyrams jiukerpąme* įplaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

MATHEW F. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS M 
m 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y. ™
1 , MUSU (STAIGA ATLIEKĄ SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ. ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATiŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU,

® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽEI.- .TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS

• ‘ PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES
f KUOGERIAUSJAI RATARNAUSIM.

' • Mūsų RašTInE atdara dieną ir naktį. Mūsą 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

f

"i

1.1

.EVėrgreen 7-8738 ’ , > Evergreen 7-1643
• ■ < I I 1 f ' . * . ['H ... ., •

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

, GENERAL CONTRACTORS.
Carpentry, Painting

/ Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame ^sie
tus (screens) į dūris, langus ir 
porčiųs. .Dengiame stogus visokiems 
namams ,
51 Meserole Street 188 South 3rd Street

Ai

.f imji muiiiin-'i..

. 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 nuo 1 iki 4 kas dlen, seredoma ir subatoms 
nuo 6 iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

. NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki • 12 wat ii ryto

K

A




