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PRAGUE.—Karpatiškoje
BERLYNAS Sugrįžus

VIENNA.—Austrijos val
džia paskelbė, kad Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni-

dėtį ir re^kąlaųti iš valdžios 
tuoj autines pagelbos.

tų.( .Jie areštuoja darbinin
kus ir nori sunaikinti jų ap
gynimo organizaciją.

venti. kdįnuništų-Partija 
šaukia tuos darbininkus ko-

pas yra , nelegalizuojamas, fašistu ministeriui .Goering 
uždraudžiama toliaus iš vakacijų, prasidėjo pasiu-

$86,000,000, Visi į Prieškarines Demonstracijas. Rei vie®®1
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vąrto a M ecialius ’’ ta R * • L 2* J. V. PRADĖJO BŪDAVOT! 21 KARO ivąrtoja specialius prietaisus ir Benamių Darhinmkit r -r • -n •
metaliniame ; kambaryje apvalo Į { f] ” ; '
orą. . ' ' I i ' . Į I ‘ ‘ |

j Rugpjūčio mėnesį; ' skris į PRAGUE.—Karpatiškoje
.Stratosferą ir Sovietų Sąjungos £echo-SlovakijoS dalyje yra 
SSu ‘apie 14-ką '■pyiTfor?8^2’000 benamių, kurie neturi 
tyrinėti planetas bei kitus dan- ne^ ką vąlgjyti, .ųei kur ^y- 
gaup kūnus.
i .’.Gi U

Anglijoje jiardaVė aštuonis voti prieš bado ir vargo pa-
Napoleono meiliškus j laiškus už 
$20,46Š’ ' Laiškai buvo parašyti

I apie pusantro šimto metų atgal 
tūlai Josephine. Napoleonas 
buvo ne tik kariautojas, bet ir 
meilužis. Bet tie laiškai ne
verti nei išvalgyto kiaušinio. 
Tik kapitalistinės ’ tvarkos iš
gverėliai ir visokių pornografi
jų jieškotojai gali už juos mo
kėti desėtkus tūkstančių dolerių.

Pavienio Numerio Kaina 3c* Metai XXIII, Dienraicio XV
- ■ ■■■ ■!... !■:. . : . . I ■ I. T Į '1*1 ,1 ,

VOKIETIJOS KOMUNISTU PARTIJA į
’ NENUGALIMA ' O

Į stratosferą, oro erdves, 
skrenda profesorius T.G.W. 
Settle 'iš Chicagos. Jis mano 
išsikelti apie 50,000 pėdų į orą. 
Tokioje augštumoj nėra pakan-l 
karnai kvėpavimui oro. i Tam

KRISLAI.
r| Stratosferą.
i $20,465 už Laiškus. , 
Rugpjūčio Pirmoji, 
Balbo ir Apsiginklavimas. 
“Spalis” ir Duoklės.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

... j . ji . j
Pirmas Lietuvių j 

Darbininkų ’ Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart ;

Sekmadienių
L i ....— i .,... i. .... .. . ..... ....

LAIVĄ—PIRMĄ DIENĄ RUGPJŪČIO 
J DEMONSTRACIJAS PRIEŠ KARĄ

■ I • I , ■ j
Ruošia Naują Laivyną, Kurio Išbudavojimas Atsieis

Austrijoje Nelegalizavo T. 
Darbininkų Apsigynimą

i
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kniaukite, kad Karo Reikalams Skiriami Pinigai Būtp
Į Atiduoti Bedarbių Reikalams.

Darbininkai ViĮ^ Salių* 
Viefeykites! nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

Prasidėjo Jaunuolių
Klasinė Mokykla 

Waterbury, Conn.

V. End, komunistas, nušau
tas, varąnt į fcalęj'inią,. Trys 
komunistai nužudyti Laucn- 
stade. Viepas kęrųunįs’tas 
nušautas gelžkėlio stotyje 
Bochum mieste. * Fašistai 
maudosi darbininkų krau
juose, vienus žudo, kitus 
kankina koncentracijos lo- 
geriuose! . .

Fašistai pradėjo siusti, 
kad nepaisant jų dūkimo, 
kada jie uždarė komunistų 
viešą spaudą, tai komunisti
nė spauda platinasi slaptai. 
Nepaisant šio kruvinojo fa
šistų teroro Berlyne ir kitur 
labai plačiai paskleista ko
munistų spauda ir išklijuoti 
lapeliai. N e ž i ū r i nt kiek 
dūks fašistai, jiems nepa
vyks sunaikinti darbininkų 
revoliucinį judėjimą! . •• ’

Išnaudotojai tęs puolimas ,ant komunistų 
mokinasi iš Vokietijos f ašis- ir nužiūrimų darbininkų. Vi

sa policija, fašistų būriai ir 
net kareiviai pastatyti ant 
kojų ir pradėjo visur kra
tas ant gatvių, namuose, 
stotyse ir t. t. Areštavo ke
lis šimtus darbininkų. Vien 
Stuttgarte,< Schwarzenbur- 
ge, Breslau, Bochum ir Her
ne yra areštuota 200^ drau
gų. Šimtais areštuoja ir ki
tuose miestuose. Stuttgar- 
te areštuota 40 ir vienas ko
munistas nušautas. E. Ru
dolf ir G. Rudolf, komunis-

* WASHINGTON. — Roo- štai koki tieji vieši Roo- 
sevelto valdžia pradėjo.'bu-:1 sevelto darbai — smarkiau- 
davoti 21 naują karo laivą, sias prisirengimas prie nau
jų išbudavojimas reikalau-'jo karo! Net “New York 
ja $86,000,000. Dar niekad Times” sako: “kad dar nie- 
pirmiau Amerikos istorijoje kados pirmiau Amerikos is- 
taip pasiutusiai nesirengė (torijoje nebuvo vienu kartu 
imperialistai prie karo, kaip, būdavo j amas tokis didelis 
jie dabar rengiasi. Apie 20' karo laivų skaičius.” 
karo laivų yra būdavo j ama | Imperialistai išleidžia šim- 
ir baigiama, t Dabar dar nu-! tus milionų dolerių prisiren- 
sprendė buuavoti sekamos gimui prie naujo' karo. Jie 
rūšies laivus:

Japonijos Protestas
Prieš Francijos 

Grobimo Žygius

r-

Lenkijos Ir Sovietų Są-

ANT 50 NUOŠ. PAAUGO KARO GAMYBA

” ”ežla “ “'“•°“ Roosevelto Burtinin-
kavimas

tu. 1 '

jamos “degtinės’,’
i

- Rbosėvel- r London.
ir giuti. jiems angliį.'kal-

: PARYŽIUS. — Miestelį 
Villejuft, esantis netoli. Pa-

Berlynas. — Fašistai skel
bia, kad nuo sausio pakilo 
gamyba ant 25 nuoš., o dar
bininkų kiekis paaugo tik 
ant 15 nuošimčių.

Paterson, N. J.—2,500 da
žytojų darbininkų rengiasi 
prie streiko prieš Textile 
Dyeing & Printing Co. iš
naudotojus.

šių mėnesių 1933 metų iš 
Francijos karo pabūklų bu-

kad visi pinigai, skiriami 
karo laivams ir kitiems karo 
reikalams, tuoj aus būtų ati
duoti del bedarbių šeimynų 
—duonai ir drabužiams! ,

g U.CX OUAAlVlllį, vauiįi A ‘vi A A < ♦ t į

gą laiką! Amerikos mhrinai Drg. P J. Miller Jau Sovietų 
gaudė jį 'ir negalėjo sugau-, Sąjung0je » > T • "7 /

W ashing ton.
tas įsake vestii karą prieš 
milionierlų vagius. Pasta
ruoju laiku Amerikoje išsi-

WASHINGTON. — R^o-

Buenos Aires. Brazdi--į atsišaukė į gyventojus, kad

Rengiasi Prie Karo
( h.į . __

, ; ISO:" 
LONDONi-

pjūčio. Kiekvienas: ir kiek-1 
yiėna dalyvaukite demonst- • 
racijose ir pareiškite savo

PARYŽIUS.—-Bėgyje še- kinkės, dalyvaukite prieška- 
' rinėse demonstracijose 1-mą 
dieną rugpjūčio.

platmo turčių ir- jų vaikų) siųsta 2,000 milicijos karei- 
vogimas. 1 vių. !u

jungos Santikiai GerėjaJ ?? j h i» < j x r1 J 1,850 tonų įtąlposy kiekvie-
4 nds .atsieis $3,783,000. l}ris solidarumą su < kitų kraštų

lauja dar didesnio apsiginkla-; yra sužymėtas: .Pilsudskio 
vimo. Jie sako:, “žiūrėkite, U, veikimas, kadh Jis buvo re- 
orlaiviai sėkmingai atskrido į. yoliuciniu social-demokra-

;UŽ. 85,000,000 frankų. Pirk- kįu burtininku. Jis kasdien j°s valdžia daugiau ginkluo-' saugotųsi slaptai pardavinė
ta ikhnnnn'ii’ ' knlkaavfjirl-ziii • _ ■ _ • . ...

vėl rengiasi paskandinti pa-'ponijos imperialistai prote-, jimo.
Du orlaivių nešėjus po šaulį kraujuose. Vėl desėt-! stuoja prieš Francijos žy-‘žudė’

knygos. Kurių kuopų įvyOta jis iėšavo' $6,250,000. (.Ją’.jl-

■J >.

i

- Italijos fašistai buvo prisiun- 
tę į Ameriką, po vadovyste jų 
karo orlaivyno ministerio gene
rolo L Balbo, 24 jūrinius karo 
orlaivius. Amerikos imperialis
tai tuom pasinaudodami reika-

Ameriką!” Jie nori įkalbėti 
darbininkams, kad reikia dar 
daugiau budavotj karo orlaivių 
neva ‘apsigyniifaui’V het tik^n-i 
mojo iužpuolimui aht kitų -krašr 
tų tikslu užkariavimo jfų. '

• i —■ f-j / i i -1 j \
ALDLD vi^otms kuopoms - iš

siuntinėta knyga “Spalis \ ir

“Priekalo” numeris 5 jau at
ėjo. Jame yra daug naudingų 
straipsnių, apysakų, eilių ir ki
tokio pasiskaitymo. “Priekalo” 
kaina 15 centų. Kurie dar ne
turite, kreipkitės į “Laisvę” ar
ba ALDLD Centro Komitetą ir 
gausite. Gaukite “Priekalui” 
skaitytojų. Jo metinė prenume
rata tik $1.50 metams. Jis iš
eina Maskvoje ir jo redakcijoje 
dirba dd. Kapsukas, Daubaras ir 
visa eilė kitų draugų.

Rugpjūčio pirmoji diena jau' 
visai netoli. Tą dierią viso pa
saulio revoliucinis proletariatas 
demonstruos prieš karą ir už 
Sovietų Sąjuųgps apgynirhą. KaL 
pitalo šalyse viešpatauja di
džiausia beda/b&~ besėtkai me
lionų bedarbių^ if - ją ‘ šėinriynų 
kenčia didžiausį vargą, .skurdą 
ir laipsniškai įpūšta., ’

To nėra Sovietų, Sąjungoje, 
ten ne tik nėra^ bedarbių, bet 
dar stokuoja darbininkų.1 Kapi
talistai negali tą pakęsti. Jiems 
yra baisu, kad jų kraštų dar-> 
bininkai nepasektų buvusios 
Rusijos darbininkų pėdomis^ Jie 
pagatavi bile laiku pulti darbi
ninkų tėvynę. Rugpjūčio pir
mą dieną viso pasaulio dąrbi- 
ninkai pareikš savo solidarumą 
su Sovietų Sąjungos darbiniu 
kais.

WATERBURY, Conn. — 
Prasidėjo jaunuolių mokyk
la. Dalyvauja 38 jaunuoliai. 
Išrinko visas reikalingas ko
misijas. Entuziastiškai im
asi už klasinio lavinimosi 
darbo. Nutarė dalyvauti 30 
d.i liepos apskričių piknike, 
kuris įvyks Indian Grove 
(Lietuvių Parke),New Hav
en, Conn. Jaunuoliai pra
šo visų rėmėjų pagelbėti, 
paaukaujant maisto ir tei
kiant kitokią pagelbą.

VARŠAVA. — Tarpe Len
kijos ir' ' Sovietų Sąjungos 
santikiai . gerėja. Sovietų 
Sąjunga visada- draugiškai 
atsinešė linkui savo kaimy
nų, tame skaičiuje ir Lenki-' 
jos. Lenkija, matydama pa
vojų iš Vokietijos fašistu 
pusės/ '<'kovoj Juži koridorių, 
gęrinasi prie SSSR. Len
kijos spauda prielankiau at
siliepia apie SSSR. Taip
gi rengiasi užkviesti lenką 
revoliucionierių Karolį Ra- 
deką į Lenkiją ir paradyti 
jam prieplauką Gdynia. Sa
ko, kad d. Stalinas!prisiuntė 
pilną • dėžutę 1 Caristinių do
kumentų Pilsudskiui; kur

siuntinėta knyga 
siuntinėjamos anglų kalbioje (laivams ; taisyti fabriką), 
f
susirinkimai, narių pareiga nu
eiti ir. atsiimti apysakų knygą. 
Taipgi užsimokėti savo narines 
duokles. Išleidžiant “Spalis”< ij^į 
perkant anglų kalboje knygas, ” 
pasidarė labai daug išeigų. Rei
kia, kad nariai veikliau mokėtų 
duokles ir siųstų į centrą. Taip
gi gaukite ir naujų < narių. >

Įstojimas į ALDLD dabar yra 
tik 10 centų nariui. Jį moka 
kiekvienas narys, kaip dirban
ti, taip ir bedarbiai. Tėvai,' ku-lkestį ir ginti, jiems angliį.'kal- 
rie turi paaugusius laikus, pri-| boję’knygas; 'tai fnoka: tik po 
valo juos prirašyti prie ALDLD 10 ąentų už jaunuolį ir' tradkia 
organizacijos.'! J«igu nepajėgia jį į darbininkų revoliucinį <ju> 
už juos mokėti pilną nario tao- dėjimą.

TOKIO.—Francijos impe
rialistai užgrobė devynias 
Chinijos salas tarpe Indo- 
Chinijos ir Philippinų salų, 
Pietinėse Chinų jūrose. Ja- tai, nušauta varant iš kalė- 

, J. Messinger “ndsi- 
i”, kaip policija sako, 

20,000 tonų įtalpos. Buda- • kai milionų darbininkų sūnų; gins. Jie bijosi, kad tos sa- bet bus jį nudėję fašistai, 
voja Bethlehem Shipbuild
ing Corp ir kiekvienas atsi
eis apie $24,700,000.

Vieną kreizerį 10,000 tonų 
įtalpos, kuris atsieis apie 
$11,720,000. Būdavo ja ta 
pati korporacija.

Du lengvesnius kreizerius, 
kurie atsieis po $13,000,000.

I žus karo laukuose ir ištisus t paverstos į Fran-1
miestus išnuodys gazais bei^B0® submarinų bazes.; Bet 
užleis ligų perąis. Jungtinių Valstijų imperia-

Visi darbininkai ruoškitės ^s^ai palaiko Francuos žygį.
į masines prieškarines de
monstracijas. Prieškarinė^ IVAIDMK
demonstracijos r u o š iamos ĮVHllUUiJ LllliUO
po Visą pasaulį 1 dieną rug- Notija. Prie-

plaukes darbininkai atsisa
kė iškratyti’prekės iš VokW 
čit| laįyo1 “Grūndsee”, ant 
kurio bokšto plevėsavo 'faši
stinė vėliava. ' ■ 'nąikintojus po 1,500 tonų, [darbininkais. Reikalaukite 

kurių kiekvieno išbudavoji
mas reikalauja po $3,984,000 
ir du. sųbmarinus, kurių iš- 
būdavojirhui bus išleista po 
$3,200,000.

frankų arba ant 50 nuošim
čių daugiau, negu per tą pa
tį laiką 1932 metais. 1932 
metais į pirmuosius 6 mene-. , , 
sius iš Francijos į užsienį seveltas, Jungtinių Valstijų' 
karo ginklų buvo išEabsntaOprezidentas, virto kaip ko-

. tą kanuolią, kulkasvaidžių, jgkėlia naujus u apgavimo 
parako,; kitokių šprogstami

I v į,r r f j į į v \ čįų rtiedžiagų < ir> daugiausiai 
Ąnglįja Jiąi-^fculkų del šautuvų. Pereitais 

g£ Sbuthamptono .priepjąųj metais šautuvams patronų 
toje! > didžiausį v., “drydoką”

gis yra 1,000-pėdųp fe (gąlės. 
j talpinti 75,000 tonų\ laįyą. 
.Tai tik dalis, -būdavojimo 
programos, kuriai paskirta 
$75,000,000. Atidaryme 
“drydoko? dalyvavo ir .ka
ralius Jurgis. Šis laivų .tai
symo ir įrengimo fabrikas 
bus naudojamas daugiausiai 
kariniams laivams. —

ppvof įpirkta už 8,000,000 
franką,’6 [dhbar už 25,000,- 
QQO. ‘ 'Daugiausiai pirko Ja
ponija, Chinija irxPietų Am- 
ęrpcos respublikos. Pirko 
Rumunija, Jugo-Sląvįja ir 
Lenkija. \

g” -J L;i;
Kas sako, kad imperialis

tai nesirengia prie naujo ka
ro? Ką gi reiškia didesnis 
ir smarkesnis ginklavima- 
sis? /Tik ainunięijos jr gin
klų pramonė nežino kapitalo 
šalyse krizio. j Ji dirba die
nomis ir naktimis, o įtie gin
klai gaminami baisiausiam 
kafruii r; a i,h . ?.•

Visi darbininkai ir darbi-

ėbalsius. • < Vakar; šaukė, kad 
gaus du\ tryš milipnar be
darbių darboy o.šiandieh jau 
šaukiaf kad gąus darbus 
5,000,000.' arba dr daugiau į 
trumpą laiką, i Kad būk • jis 
gavęs nuo 17,000 darbdavių 
pasižadėjimą paleisti dar
bus. : Bet tuom; pat įkartu 
šaukia, kad algos bus tik 
apie $12.00 į savaitę. .Dar
bininkas sutvers kelis kar
tus daugiau, tai darbo? vai
sių kiekis greitai perviršys 
tą išpirkimo jėgą ir krizis 
dar daugiau paaugs; •

Sovietų Sąjunga Nu
teisė Nepaisinto jus

20,000 Dalyvavo Ati 
. daryme Mokyklos

Detroit, Mich.—Sakoma, 
kad 200,000 automobilių 
darbininkų gaus pakelti al
gas su 1 d. rugpjūčio. Jų 
algos buvo labai mažos ir 
negalėjo pragyventi.

jasi, ir rengiasi. nuslopinti 
sukilimą.. Sakomą, kad bųr 
vę kareiviai grupuojąs^ apie 
Sao Paulo*; .u į jj . j . >

Norwalk/ Conn. /Susi
kūlė orlaivis* nukrisdamas, 
500 pėdų,dr, du žmonės užsi
mušė. I r .

5,000 Kietos Anglies 
Mainieriy Sustreikavo
UNIONTOWN, Pa.—5,000 

mainierių, dirbančių H. C. 
Frick Coal Co., ! paskelbė 
streiką prieš RoOsevėltoj ver
giškas sąlygas, kūriau norė
jo įvesti darbdaviai. Guber
natorius Pinchot ' užsakė, 
kad į streiko vietą būtų pa-

AlMASKVA.j41Lifepos 9-tą d., 
ant Volgos upės nuskendo 
garlaivis ir žuvo 98 žmonės,! ryžiaus/ y ra valddrfias .ko- 
Nuskendo todėl,, kad laivo 
!kapitbna^?X' 'AmįĮrięjey < įy 
jo pagelbininkai priėmė ant' 
daivo 250 žmonių, kada jis 
galėjo sutalpinti tik 125.

Sovietų teismas nuteisė 
kapitoną sušaudyti, jo pa- 
gelbininką L; Kurakovą 10 
metų kalėjimo ir 9 kiti as
menys gavo nuo vienų iki 
dviejų metų kalėjimo. •

Dvylika Žmonių Mirė Nuo 
Medinio Alkoholio

PHILADELPHIA. — Kas 
tai pavogė medinio alkoho
lio iš W. Phila. garadžiaus 
ir matyti slaptai pradėjo 
pardavinėti „jį kaipo degti
nę. Jau dvylika žmonių mi
rė nuo jo. Mirusių tarpe 
yra didžiumą baltų, bet ,ir 
negrų. Presbyterian ligoni
nė praneša, kad dar keletas 
guli netekusių regėjimo. Ji

munląto niajoro draugo——: 
(Pfiul,, Vąillant —- Couturier, 
vieno iš kovingiausių draū* 
gų ir redaktorių komunisti
nio dienraščio “La Huma- 
nite.” čionai mokyklose 
prisilaikoma mokinimo me
todų, kaip ir Sovietų Sąjun
goje. Atidarant naują,mo
kyklą, susirinko 20,000 dar
bininkų.

Paskleisti Kmnunisty Lapeliai 
Tarp Italy Jūreivių . -

LISBON. — Portugalijos 
revoliuciniai darbininkai Or
ganizavo ir masiniai išplati
no komunistų lapelius tarpe 
Italijos karo laivyno jūrei
vių. Čionai apsistojo ketu
ri Italijos kreizeriai, kurie 
rengiasi išplaukti ant kelio, 
kuriuomi skris gen. Balbo 
su savo armadą. . f • y’'

----------- r a
Nužudytas Tėvas ir Sūnai

: ; MANAGUA, Nicaragua! 
Generolas P. Altamirano ir 
dti jo* sūnai nužudyti netoli 
Bkcay. šis generolas se- 
Wiku buvo vienas iš Nicara
gua sukilėlių1. Vadų?' Per il-

ti. Gal būti, jis ir jo sūnai 
žuvo nuo Sandino ir "kitų 
vidujinių Nicaragua priešų, 
kurie pastaruoju laiku par
sidavė Amerikos kapitalis
tams. > H

Vokietijos fa
šistai norėjo pirktis iš Ang
lį jos,, 50 karo orlaivių. Ang
lijos valdžia atsisako jiems 
parduoti, pasiremiant .Ver- 
sailes sutartim.

> • /Shoal Harbor, Nfld.—-Ita
lijos fašistų Balbo >arkada 
čionai nusileido.' Vienas ori 
laivis sugedo kelyje ir liko’ 
Kanadoje. Iš čia jie rengia
si ' skristi į Irlandiją tiesiai 
—1,806 mylių. {

Visa eilė laisviečių gavo 
atvirlaiškius nuo drg. P. J. J 
Miller, “Vilnies” administ
ratoriaus, iš Leningrado. Jis 
rašo: “Po ilgos kelionės pa
siekiau Sovietų prieplauką. 
Esu sveikas ir smagu ..ma
tyti, kaip iš fabrikų kaminų 
verčiasi dūmai—darbas eina 
visais garais. Greitai para
šysiu daugiau.



Antras tuslap

DRAUGAS NJ A. SKRIPNIKAS

Šiemet Komunistų Parti

VSK IR UKP CEN, KOMI
TETŲ PAREIŠKIMAS
Nusižudžius Skripnikui,

už . geresnes gy venimo sąly
gas. Ji,vadovauia darbinin

Paminėkime Amerikos Komunistų Partijos 14 Metų Su
kaktuves; Sveikinkime Ją Laike Sukaktuvių ir Paremki 
me Finansiškai Jos Revoliucinį Darbą »

saro vietą/ o 1927 metais * 
pereina į apšvietos komisą-

pitalistineš vargi jos.L - j i; o-
Komunistų Partijos veda

mos kovos už darbininkų 
klasės reikalus yra įhilžihiš- 
kos ir padaro didelius iškai
čius. Todėl materiale para
ma Komunistų' Partijos/ još 
vedamose kovose,' yra lūbai 
įvertinama.

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
'1 Published by LAISVE, Inc.,

■very tUy, except Munday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

> Liepos 7 dieną nusižudė 
senas bolšfeVikas, n^rys 
VKP ir 'UKP Čentro Komi
tetų. Kaš buvo Skripnikas 
ir kodėl jis atliko- tą aktą, 
verta susipažinti kiekvie-

■UB9CRIPTI0N RATES:
failed Statai ter year--------- |5.Qp United States, six months.... 12.W

Brooklyn. N. Y„ yer year... .$7.0$ Brooklyn, N. Y„ six months.. .$3.50 
thMeJcn*'Countries, per year...$7.00 Foreign countries, six months..$8.60 
Bins ris and Brasil, per year.. $6.04 Canada and Brazil, six months $2.60

fatared as seeon slass matter' March 11, 1624, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 167V.

AMERIKOS PINIGAI IR HITLERIO 
, GAUJŲ ĮSIGALĖJIMAS VOKIETIJOJ

Kapitalizmas yra tarptautinis. Fašizmas yra tarp- 
Bet ne visi darbininkai tą supranta. Jeigu visi 

darbininkai tą suprastų, tai jie suprastų taip pat reikalą 
visų šalių darbininkų vienybės po kotnunizfno Vėliava.
/ Amerikos buržuazija išskėstomis rankomis pasitiko'
Mussolinio agentą Balbo. Kodėl? TędeI, kad Ąmerikos 
buržuazija padeda Italijos fašistams.- Amerikos kapitalis
tai savo pinigais šelpia Ėuroįidš 'reakcines spėkas, kurios 
kraujuose skandina darbininkę; klasę. Tą jie daro viešai 
ir slaptai. Viešai, suteikdami valstybėms į)ąškolaš, slap
tai, finansuodami fašistines partijas.

Dabar paiški, kad Hitlerio fašistinė partija buvo fi- 
nansubjama Amerikos bankierių ir ■ fabrikantų. <-Ameri-

- kos Kąį)itąlistai finansavo ir apginklavo-: Hitlerio gink
luotus'būrius, kurie žudė darbininkus dar prieš valdžios 
.vadelių patekimą į Hitlerio rankas. Buvęs Hitlerio agen
tas ir ištikimas kolega tūlas Steel dabar tas .visas, pasjap-

v tis iškelia į viršų.- Amerikos buržuazija bijojo'komuniz
mo laimėjimo Vokietijoj, tuo būdu dėjo desperatiškas pa
stangas, kad Hitlerio gaujos laimėtų. Dar prieš užgro
bimą galios Amerikos ir kitų kraštų kapitalistai išleido 

1 del HiUerip gaujų propagandos, apginklavimo ir užląi- 
pv kymo apie $350,000,000!

Henry Fordas, galva automobilių pramonės, buvo vy
riausiu Hitlerio globėju1 ir finansuotoju. Dar 1929 me

stais Ęordas suteikė darbą savo fabrike Vokietijoj tūlam 
Prūsijos kunigaikščiui, Louis Ferdinandui, kruvinam fa
šistui ir per jį. paaukojo Hitlerio partijai net tris šimtus 
tuksiančių dolerių ($300,000)!, , ' 1

Pono Steel įrodymais, grupė New Yorkb bankierių pa
aukojo Hitleriui $50,000! Morgano bankas davė $85,000.

Matote; kaip puikiai Amerikos kapitalistai įvertino 
Hitlerio laimėjipią. jNėra abejonės, kad Amerikos .vaį-

- ™džia įaip ‘P3t finansiniai.prįsidčjo prie Hitlerio kruvinų
jų gaujų įsigalėjimo.

gyvavimo sukaktuves. Atsi
šaukia į visų tautų darbi
ninkišką spaudą ir darbi
ninkų masines organizacijas 
kviesdami į revoliucinį dar
bą šiame paminėjime, , f 
'‘Su šiuofti1 apvaikščiojimu 
turim1 darbuotis, kad! gavus 
kuodaugiausia naujų narių 
į. Komunistę Partiją, naujų 
skaitytojų darbihihkiškai 
spaudai, ir kad kuodaugiau- 
sidi išplatinti ‘partijos1 su
kaktuvių išleistą špecialį 
“Laisvės” numerį. ;

kų streikus už augštesnes 
algas, už trumpesnes darbo 
valandas, už tinkamesnes 
darbo sąlygas dirbtuvėse, 
kasyklose ir farmose.
Komunistų Partija organi

zuoja darbininkus, šviečia 
juos ir mobilizuoja' galuti
nam pasiliuosavimui iš ka-

Lai būna visų tautu kla
siniai sąmoningų darbinin
kų bolševikiška kompeticija 
šiame darbe. Mes, lietuviai 
darbininkai, -nebuvome pas
kutiniais kituose vajuose, 
neapsileiskime nė šiame.,

ALDLD 2 Apskričio
■, Komitetas.,

STUDENTO BALSAS Is BROOKLYN!) JAUNUO- 
“ : I.IU MOKYKLOS

Brooklyno jaunuolių kla
sinio lavinimos vasarinė

‘Enciklopedija d. N. A 
Skripniko biografiją paduo 
da sekamai:

“Nikalojus AĮeksandrovįč'(B) Partijos praneša 
Škripnįkąs gimė- 1872 me-laPJ,e VSK (B) Centro Ko- •’ 
tais. Seųa^ jbolševikas, pro-! įlieto nario d. Nikalojaus;- 
fęs.ionąlis revoliucionierius, Aleksejeyipio Skripniko mirT... b 
sūnus .gelžkęliečio, ųuo .Į897 M’ rezultate saužudystės ak-i 
metų marksistas. 190Q me- ^°- i. i , ' -
tais jis įstojo į I^etįerbųipgo .< “Apibūdinant, saužudystės; • 
technikinį universitetą, Tęn Į ak.tą, kaipo, netikusį, ypatin-i .. 
įėjo į social-demokyatų g.ai neleistiną Centro Komi- 
grupę . vardu “Darbininkų tėtę VSK (B) partijos na-. 
Vėliava”. 1901 metąis prisi-1 rjui, Centro Komitetas .ma-- į 
dėjo prie “Iskros”. Prad^io- ‘ ,tp pareigą pranešti partijai, 
je 1902 metų areštuotas ir' kad draugas Skripnik krito, .• 
ištremtas penkiems metains' kaipo :auka tų buržauzinių- _• 
į‘ Jakutskbj Sritį. ? Kelyjė .pa- Į nacionalistinių . elementų, • 

kurie,, .prisidengdami savo . . 
formališku prigulėjimu prie •. 
partijos, įgavo, pas jį paeiti- ? 
kėjimą ir išnaudoja jo var
dą del savo interesų nacio
nalistiniais tikslais. Drau
gas Skripnik, susipainiojęs 
su jais, dasileido eilės poli- 
tinių klaidų ir, pamatęs tas ■ 
klaidas, jis nerado pas save 
pakankamai drąsos bolševi- ■■ 
kiškai nugalėti jas .darbaiš, - 
ir atliko saužudystės aktą.” ..

Ukrainos Komunistų Par- \ 
tijos pareiškimas sako: 
. i “Liepos 7 dieną, 1933 me- ; • 
tais baigė savo gyvastį sau- 
žudyste narys Ukrainos Ko- 
,munis|ų Partijos Centro

PartijOs Centro Komitetas 
i išleido sekamą pareiškimą:

“Centralinis Komitetas

metų marksistas, 1900 me-

Bet’ dabar ? kiekvienas stu- 
dent'as virstą į pasiryžusį, 
atsidavusį kpyptoją, korųu- 
nistą. Mes aUklėjūmfe , dar
bininkų klasė! jaunus Vadus. 
Kiekvieną mbkyklpš diena 
reiškia naują smūgį buržu
azijai. i Bėt jaunuoliai ne
turi pinigų. O mokyklos už
laikymas lėšuoja daug. Dau
guma jaunuolių neturi iš ko 
užsimokėti už valgį. Mokyk
la turi aprūpinti. Ta maža 
mokestis ($5), kuri buvo 
imama nuo studentų toli 
gražu nepadengia lėšų.

Taigi, mes atsišaukiame į 
suaugusius draugus ir į dar
bininkų organizacijas. Drau
gai, padėkite mums šitą 
mokyklą, užlaikyti visą mė
nesį, ; kąip, buvo iš anksto 
planuota. > Kaip atskirį 
draugai, taip organizacįjos 
Brooklyn^ ir’ Nėw ' .Jersey 
ąpidlinkeš' paaukokitė delei 
jaunuolių mokyklos.: Aukas 
siųskite:, . ,

Brooklyn Youth School* 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Svarbus dalykas yrą . or
ganizacijų ir individualų 
sveikinimai savo 
sukaktuvėm. Šiuo tarpu vi
sos darbininkiškos organi
zacijos gavo specia.les blan
kas rinkimui .Partijai pa
sveikinimu su aukomis. , i, T - j - - u s - . r r? n a i ' bas vedamas pagal gerai įsai.m n A 1 ° °

dirbtą planą.
Mes turime keturias kla

ses. Pirmoji klasė yra apie 
politinę ekonomiją. Šitoj 
klasėj mes mokinamės su
prasti skirtumą tarpe kapi
talistinės sistemos ir komu
nistinės sisternos. Mokina
mės, kaip suprasti darbinin
kų klasės reikalųą ir kaip 
mokėti juos atskirti nuo ka
pitalistų klasės reikalų. Mes 
skaitome Markso, Engelso 
ir Lenino rąštūs. 1

Mūsų anti’ėji klasė -yra 
apie proletarinį dailę’, čio
nai mus mokina ' suprasti 
.skirtumą tarpe buržuazinės 
dailės ir proletarinės dailės. 
Mes matome tikrąją rolę ar
tisto klasių- kovoje, ir kaip 
dailė panaudojama kaipo 
klasės įrankis. Mes mokyk
loje turime gana talentingų 
piešėjų ir poetų. Kai kurie 
iš jų jau pridavė gražių dar
bininkiškų kūrinių.

Trečioj klasėj mes susipa
žįstame su Amerikos lietu
vių darbininkų judėjimo is
torija. Šioj klasėj mes mo
kinamės praktiško darbo, 
kaip organizuoti ir budavo- 
ti jaunuolių judėjimą.

s Paskutinė klase ima spor
to reikalus, čionai, mes iš
mokstame, kaip panaudoti 
sportą del darbininkų klasės 
koyų, tyĮįęš ’auklėjame ko
vingus darbihinkiį klasės Va
dus. Ištikrųjų, jau dabar 
<h4es esame gHžihi ■ organi
zuota ’ proletarinei ?j armija.' 
Pavyzdžiui, mes dalyvavo
me demonstracijoje už 
Scottsboro, jaunuolius^ Wr- 
šayofnte j Uriipn Stjuaįė aik
štę gerai mobilizuoti, dai- 
nuoųąmi , revęlįucinęs dai
nas. liū^ų | grupę
net policistai nustebo ir jau
tėsi nekaip. ( Veikiausia jie 
pamąstė -apie tą valandą, 
kuomet visos darbo masės 
bus panašiai organizuotos). 
Taigi, draugai, jūs matote, 
kad mes. dedairrie visas pą- 
»stangąs. v - Mes mokįųaųaė^ir 
ruošiamės^ kovą. Pradžia 
padaryta. Galimybės*. dide
lės. Pradėsiant mokyklą, 
kai kurie jaunuoliai nebuvo

Partijos r™okykla Pau sėkmingai bai
r»"i o iru 4-11 <1 n i'o.t r r\ t 4- f mr

sveikinimų su aukomią. ,
ALDLD 2-ras Apskritys, 

aplaikęs blanką, pasiuntė 
savo pasveikinimą su $10 
auka.

Apskričio komitetas, savo 
susirinkime, laikytame 20 d. 
liepos Brooklyne, nutarė ra
ginti visas savo kuopaš, 
kad aplaikiusios blankas 
'tuojaus stotų į tą svarbų re
voliucinį darbą ir veiktų sej 
kamąis būdais:
... 1 Rūpintis, kad . sekąma-

■ -me > kuopos susirinkime Į tįn-, 
karnai būtų, perstatyta .Ko
munistų Partijos rolė- ’kla
sių kovose ir ■ paagituoti^ nat
rius stoti į Komunistų' Par-

i tiją. ” ’ ’
•ikoje. susiorganizavo komitetas, rėmimui Vokietį- įiv2. Kuoveikiausia ' kreiptis , 

irk i v\r\li'4-N vyLy 1 r 1 t va i i 1 t vi 4ii nniWAYTmi Dv»in 4“/\ - s ’ - - - - ’jos darbininkų—politinių kalinių ir jų: šeįmynų.. Prię >to 
dar^ę prisidėjo mūsiškis Lietuvių Priešfašįstinis Komi
tetas) Vokietijos darbininkams! parama reikalinga. Jie 
veda įdidvyrišką kovą prieš fašizmą. Tūkstančiai jų kan
kinami koncentracijos stovyklose. Lietuviai darbininkai, 
turiiųe ištiesti ranką tiems mūsų draugams. Amerikos 
kapitalistai finansuoja Hitlerio gaujas. Amerikos dar
bininkai privalo pagelbėt Vokietijos darbininkams kovoje 
prieš* Hitlerio ^valdžią.

-m ■ ■

AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJA KAIPO
VADAS DARBININKŲ KLASES KOVOMS

*” • * ' z • •* • * *• ' ' ■» , '. V t. . , . '

d . ■ Rdbševelto valdžios Nacionalis Industrinio Atstatymo 
AktaBjturi už tikslą išgelbėti ir sudrūtinti Stambųjį bįz* 
nį. apgynimui ir prūvedimui to ;akto susidarė bendrks 
fronte^, kuris nusidriekia per Wall Stryto finansinius ka
raliuj' per Amerikos *Darbo Federacijos lyderius ir per 
SociASstų Partijos*V&dus, kurie sveikina šitą Mktą, kaipo 
“žyg^įnk socializmu.” ' ' *

TiO<omunistų Partija veda kovą prieš algų, kapojimą* 
už ateų pakėlimą, prieš skubos sistemą dirbtuvėse, už 
bedaiflįių reikalus.’ ’ '•»»/</. ' .. ; 'Ui

’ ToAil turėtų būti aišku kiekvienam klasiniai sąmoųin-* 
^ganųjį

budą*|£jimd| ir T3ti$rini|no Amerikos Kofnunistų ?ąr|ijp j. 
Iš arįtios pūsė^, ki^kvibnas parti josi narys- pfi\®6. štiprps-? 
ti, kąd Komunistų Partija gali augti tik tada, kada' ji 
visa Įffelyvaujaįkfek.vienoje darbininkų kovoje, agina fyatj 
ir mBziausiusMOaCbininku reikalavimus. * ? -

rbininkui, jog gynimas savo interesų reikalauja

Gą^iajam Komunistų Manifeste Marksąs ir Engelsas 
pasate: “Komunistų Partija kovodama už: tuoj autinius; 
šiandpįninius darbininkų klūsės interesus, taip pat vedi 
kovąhiž darbininkų klasės ateitį.” Tai yra, Komunistų 
Partini. ruošia darbininkų klasę nuvertimui buržuazijos 
ir paęriiuosąvimui iš po kapitalizmo. . ,, ★

r.
A

t'

iuosąvimui iš po kapitalizmo.^ .
šiandien Amerikos Komunistų Partija, kovoda

ma prieš Roosevelto vergijos programą, • rengiaMsp^kas 
nuvertimui Amerikos kapitalizmo ir įsteigimui naujos 
tvarBdsz

Liguviai darbininkai ir darbininkės, stokite į Komu- 
partijos eiles. Budavokime didelę masinę-partiją, 
įegtip^a'dovauti' vis.omš.Amerikos proietariAtpi kprkurtį

▼oms!

į pašalpines organizacijas ir 
darbininkų kliubus prašant 
Partijai pasveikinimų su 
aukomis.
LD kuopos turi pirmos, pa
sirodyti su pasveikinimais. 
Turime atlankyti su blanko- 
mis darbininkų judėjimą re
miančius biznierius ir pro
fesionalus ir paprašyti juos 
pasiskelbti specialėje “Lais
vės” laidoje, kas taip pat 
skaitysis Partijai morale ir 
materiale parama. -7 \ . (

3. Tuoj aus užsisakyti 
“Laisvės” specialės laidos 
jr rūpintis; kad su £a laida 
pasiekti kuoplaciąusiaš lie
tuvių darbininkų mases. 
Ypač reikia kreipti dąug 
domės į tikinčiuosius dai’bi- 
ninkus, kurie A, paMenafe. 
skurde, tamsybėje ir prie
taruose. Thrpe ■ jų’ ■ įuriihe 
skleisti* darbininkišku A/iap-t 
^viętą.^< . v , ' '

Renkant pasveikinimus, 
jei kartais idraugiios >iš iž- 

į(jy t negalį pakauti, < rpikie 
parinkti aukų iš susirinki- 

>me, djalyvaujančių :ųarių.
jyišųltautų ^darbininkiški 

laikraščiai pasiskyrė sau 
kvotas, kiek -jSūįrjnkti pa
sveikinimais i^i įMgiškais' 
pagarsinimais Partijai ant 
jos šukūktuvių. Diėhraštis 
“Laisvė” pasiskyrė sau kvo
tą $500. , ? \

Apskfityą.prįaš^yĮsų kuo
pų ir visų narių \ darbuotis 
su pasirįžimu, kad padėjus 
“Laisvei?’ išpildyti jos kvo
tą iki penui.
* f Ko-mųnistų^Paątiją < orga-

aipgi pačios ALD

mzuoja

gia antrą savaitę' savo gy
vavimo. Mes, studentai, .es
ame entuziastiški ir labai 
sunkiai stengiamės!- mokin
tis. Visas mokinimo s dar-

Tegul gyvuoja vienybė 
tarpe suaugusių ir jaunuo
lių!

Studentas.

PHILADELPIA, PA
Atsišaukimas j ALDLD ir 
LDSA Apskričių Kuopas
Draugai ir draugės! Kiek

viena abiejų apskričių kuopa 
turi paėmę “Laisvės” pikniko 
įžąhgos tikietukų pardavimui. 
Kiekviena kuopa turi sužiūrė
ti išanksto, kiek tikietų par
duota, kiek dar neparduota. 
Už parduotus tikietukus pini
gus jau dabar kuopos laips
niškai turi išrinkti. Kuopų 
kdmišijos turi vesti visą 
skiaitaTr turi ją 
piijiiiką ir su pinigais turi at- 
siUisti.
•_>eatimkit neparduotų tikie- 

tūkų; lai pardavinėja iki pik
niko, bet'tik žėdna kuopa tu- 
■rės vesti tarp savo žmonių pil
ną apyskaitą. •: • ■ •

Visos ■ kuopos neužmirškit 
išrinkti' dalį darbininkų, ' nes 

’jų reikės daug. Pasišvęskinų 
draugai ir draugės; šį pikniką 
padaryti pasekmingu. >

Del ei įžangos tikietų pra- 
neškit finansų sekretoriui,. A.- 
Ramanauskui, 706 N. 5th St., 
Philadelphia, Pa. ’ Susinėsi
mais kreipkitės į A. J; Smitas,-

Phila., 
J. Rainys,

suinteresuoti;. .* ^iejią^ 
buvo katalikas’ ‘ jaunuolis

į • Jaku tskbį Sritį. Kelyj č j pa
bėgo ir perėjo į nelegalį gy
venimą. Dirbo kaipo orga
nizatorius ir propagandistas 
Caricino srityje (1902 me
tais), Saratove (1902-1903 
mėtais), Samaroje ir 
Ekaterinburge (1903 m.), 
Odesoje (1904 m.), Ekate- 
rinoslavlėje (1904 m.), kur 
buvo areštuotas ir ištremtas 
penkiems metams į Ar
changelsko guberniją. Bet 
kelyje ir vėl pąbėgo ir atvy
ko į Odesą. Buvo delgatu 
RSDDP II suvažiavime, po 
suvažiavimo organizatorių-1 
mi Ne vos rajono Peterbur
go gubernijoj, vėliaus rąjo- 
ipo .sekrętoriųm; rudenį
1905 metais sekretorium re- .Komiteto,^CK>Biųro drau- 
volįucinių organizacijų >Ry+ Nikąlojųs. Alekąejėvič

Pabaigoje metų iš- ;SkripųįkT..xn.(. . , ne
vyko į Jaroslavlių, kur buvo “Būdamas senas ręvoliu-
goję.

. . j - , j . • * • ’ ' t I . I ’ , t • v

areštuotas ir ištremtas pen- ciomepus ir bolševikas, tu
mėms'metams į Turuchans- rėdamas,, didelį užsitarHavi- 
;ką. Kelyje jam pavyksta 
pabėgti į Krasnojarską, kur 
jis pravedė bolševikų dva
sioje rinkimus į II Dūmą. 
Areštuotas ir ištremtas į 
Turuchanską. Skripnikas ir 
iš ten pabėgo. Jis atliko leistino akto buvo tas, kad 
1,200 verstų kelionę pėsčias 
ir valtyje. Pabaigoje 1907 
metų pasiekė Peterburgą, 
kur vėl stojo į bolševikų 
darbą. 1908 metais, vasarą, 
organizatorius Nevos rajo
no. Vėliaus narys unijų 
biuro Maskvoje. Pabaigoje 
1908 metų Peterburge iš
duotas per provokatorę Se- 
rovą ir ištremtas penkiems 
metams į Jakutsko sritį. 
Grįžo pabaigoje 1913 metų;

mą del darbininkų klasės ir , 
revoliucijos, d. Skripnik at
liko silpnybės aktą, netinka
mą bile komunistui ir dar 
daugiau Centro Komiteto 
nariui. Priežastimi šio ne- ....

paskutiniu laiku d. Skripnik 
buvo susipainojęs su ukrai- 
niškais buržuaziniai-nacio- ; • 
nalistiniais elementais, tu- .... 
•rinčiais partijos bilietus sa
vo kišeniuje ir, neturėdamas... 
daugiau jėgų išsikasti iš to 
voratinklio, tapo auka tų ,.,7 
kontr-revejiucinių elementų 
ir papildė saužudystę.”

“Pravdos” Pareiškimas
“Pravdoj” tilpo Centro Ko- ''' 

mitetų pareiškimai, Skripni
ko paveikslas ir sekamas

vesti visą at-. ^uv0 recĮaktorium laikraštu- 
ą pnrengt priešių __

ir vadovavo unijų veikimui, analizavimas priežasčių jo
1913 metais įeina į “Prav- mirties;

•• i i • • j ♦ ItT/7" 4*il/^4-i lrri/3

1 ko “Draudimo Klausimai”

5809 N. Fairhill St;
Pa.; į kasierių —,
110 W. Thompson St., Phila 
Pa.

U'LaisvėA” Pijkniko 
jo» Valdyba. >'i

Koniisi

Washington. 48 valsti
joms paskirta $91,077,588

dos” redakciją. 1914 metais 
areštuotas? Iš ’pat pradžios 
impepalistiriio 'kaito laikosi 
bplševistinės linijos.’Po ęaro 
univertimui xįeina( į fąbrikų 
[komitetą Peterburge. Prole
tarines 'revoliucijos metu 
"buvo nariu sukilimui vado- 
vau j ančių,, centro—Kariniai- 
Ėevoliucinio Komiteto. Po 
Revoliucijos pergalės išvyko 
ųJJkrainą, kur buvo liau
dies darbo komisaru, vėliaus 
komisaru prekybos, 1918 
metais komisaru užsienių 
reikąjų/^z 19,19< metais komi
saru liaudies? kontrolės rei
kalų' ‘1920 metais iš pra
džios buvo darbo inspekci
jos. vėliau vidaus reikalų
komisaru,^ Nuo 1922 iki 1926 
metų užima justicijos komi-

, “Kaip galėjo atsitikti, kad 
draugas - Skripnikas—šėnafe 1 
revoliucionierius ir bolševi
kas, narys Centro Komiteto ■ • * 
mūsų partijos, pėrgyvėnęs • r 
vargus pagrindžio carizmo 
laikais,’ energingai kovojęs 
sunkiose sąlygose už orga
nizavimą Soviėtį valdžios 
Ukrainoje,—kaip galėjo at
sitikti, kad tas žmogus pa* ’ 
pildė tokį aktą, ypatingai 
netinkamą CK VSK (B) ■ 
partijos nariui, veiksmą 
silpnybės—Saužudystę ?

“Atsakymą į tai mums 
duoda apžvalga, paskutinių 
metų drg. Skripniko veiki? 
juo. Jis išsižadėjo vieno ’iš 
pamatinių’ bdlševikų princi*

4‘. -
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Nedėlioję, 30 d. Liepos=July, 1933pinigų infliacijos laikotarpyje .būdu nesakysime, jog tos parti
organizacijos

INDIAN GROVE, NEW HAVEN, CONN

Pelnas nuo šio parengimo yra skiriamas paramai jaunuolių organizavimo

Dėžučių Dirbėjų 
Streikas ‘

darbininkai nema-
l

laikų, neš darbų
dar bedarbė didė-

LIETUVIŲ BENDRO FRON 
TO KONFERENCIJA 
PAVYKO

Kalbės A. BIMBA, “Laisvės” Redaktorius

Bolševistine Sovietine

Persiuntimas apmokytas. Pinigus 
prašome prisiųsti iš anksto

mą fašizmo šioj ar kitoj ša- fprd, Conn

427 Ldrimer'St„ Brooklyn, N; Y.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

vingi šnipai
jo įsigauti ir gauti >Skripni-| 
ko pasitikėjimą, sulindo į [ 
apšvietos komisariatą, pa-1 
stątė savo žmones apšvietos 
organuose Ukrainoje ir, pri
sidengdami Skripniko var- i 
du, varė pardavikišką dar-| 
bą. Po vėliava kovos už uk-( 
rainišką kultūrą buržuazi- 
niai-nacionalistiniai, petliu- 
riniai elementai už užsienio

Rezoliucija Bendro Fronto 
Klausiniu

PANA, III 
kų pulko kareivių važiavo 
troku iš Taylorville. Jų 
tarpe sprogo gazų bonibos 
ir du kareiviai užmušti ant 
vietos, o 25 sužeisti. Jie bu
vo pasiųsti žudyti streikuo
jančius mainierius ir vežęsi 
bombas, bet nuo jų patys 
nukentėjo.

lėšomis; užmokėti bedarbiams 
randą ir gaso ir elektros bi

jos yra ckw’bmmfc?/. partijos. 
Konvencija turėjo mintyje mū
sų gyvuojančias revoliucines 
darbininkų organizacijas, kaip 
Literatūros Draugija ir tt. Td- 
čiąus būtų buvę aiškiau, jeigu 
būtų buvę įdėta “mūsų darbi
ninkiškas Organizacijas” ar tam 
panašiai. Bet ir be to, turint 
mintyje visą rezoliuciją, d. ,A. 
neturėjo prieiti prie išvados, jog 
čia kalbama apie kokias ten 
nežinomas darbininkų organiza
cijas.

Apie jaunuolių mokyklas bu
vo daug rašyta. Buvo nurody
ta jų tikslas ir turinys, jog tai 
bus darbininkiško supratimo la-

rus, permatantis ji? atsako- 
mingas. > •< r (<

M. Jaroslovskis savo kny
goje “Leninas, Jo gyveni
mas ir Darbai” tarp kitų

“Partija ir Sovietų val
džia sudaužė priešų suda
rytą organizaciją, kuri ban
dė pasislėpti už d. Skripni
ko nugaros. • Tas atidarė 
akis ir d. Skripnikui ir jis 
pamatė savo politines klai-

paslydb; nuo sąvo dabotojo 
pozicijos' ir pašida^ė1 štiga- 
bių priešų įtakai; 'tas pada
re daug žalos darbininkų 
tėvynei ir jį patį pražudė.

D. M. š.

ALDLD PIRMO APSKRIČIO 
VEIKIMASklasių kova išimta, o pasitenki

nama vien sportu ir kultūra; 
Kodėl nėra punkto, kaip dar
buotis masinėse Bedarbių Tary
bose ir kitose kovojančiose dar
bininkų organizacijose už duo
ną?

Pradines mokyklas baigę jau
nuoliai nori žmoniškai gyventi; 
švariau pasipuošti, pavalgyti, 
ant žaislų šiek-tiek turėti. Da
bar jie kitų malonėje turi būti, 
arba keliauti po margą svietelį, 
kur gauna nakvynes utėliuoto- 
se prieglaudose, arba patenka 
dirbti ant “chain gang” (rete
žiais surakinti) už “valkatys-

Bolševikui.—Jūsų slapyvar
dį pakeičiame po korespon
dencija iš dirbtuvės.- Toks pa
sirašymas būtų perdaug aiš
kus nurodymas į Jus, ir todėl 
galėtumėte darbo netekti. O 
dar naudinga būtų, kad Jūs 
ilgiau ten pasilaikytumėte, 
kaip darbininkų organizato
rius iš vidaus.

4. Reikalauti numažinti 
taksas iki vienam centui nuo 
dolerio.

5. Kovoti prieš visokią for-

diškusuoti, kovingą programą 
rezoliucijoj dapildyti.

Kodėl revoliucinio štabo sve
tainėj galėjo t^ip atsitikti, man 
tas režiišku.

Račiaus Jaunų Komunistų Ly 
gos ir Komunistų Partijoj 
draugų pareiga buvo jaunuo

Krautuvams pro;
žuvies už

! Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75

nizmą, petliurinius' elemėn 
tus, nepaisant, po kokU pri- 
sidengimo-nacionalistirie vė
liava jis nepasirodytų.”

Skripniko mibtis dar kar
tą iškelia tą svarbų klau
simą, kaip komunistas pri
valo būti atsargus ir jaut

visos apdraudos 
nėra saugios.

‘Kadangi suvažiavimas visą 
jaunuolių darbuotę parėmė vien 
tik ant meno, tai Amerikos 
Lietuvių Proletarų Meno Sąjun
ga turėtų būt vyriausia jau
nuolių . judėjimo organizacinė 
forma, o ne LDS. Yra patar
tina organizuoti jaunuolių kuo
pas prie LDS ten, kur galima, 
bet propoganduoti už LDS, kai
po vyriausią jaunuolių organi
zacijos formą, yra Idaidinga 
orientacija.

Nors rezoliucijos įžangoj kal
bama apie krizį, bedarbę ir var
gus, tačiaus pačioj rezoliučijoj

vių Jaunuolių Suvažiavimo, at 
sibuvusio liepos 3, 1933, Broo 
klyn, N. Y.

Paragrafe 1-mam rašoma 
“Aplinkui šias kuopas ir jų va 
dovybėje mes organizuosime vi
sokį sporto ir kultūrinį veiki

Containers (popierinių dė 
žūčių) Korporacijos darbiniu 
kai išėjo į streiką. Šiomis atatinkamą pagalbą valdžios 
dienomis čia fau eina didelė, 
kova tarp streikierių, iš vie
nos pusės, ir bosų, skebų ir 
policijos, iš antros pusės. Dar
bininkai reikalauja sutrupipin- 
ti darbo laiką nuo 12 iki 8 
valandų į dieną ir pakelti al- I

Chicagos Lietuvių Audito- 
riume liepos 23 d. įvyko visos 
Chicagos įvairių liet, organi
zacijų delegatų/ bendra kon
ferencija. Joj dalyvavo virš 
100 delegatų nuo 50 draugi
jų;‘ir pas delegatus pasirodė 
vienybe kovai už geresnes gy
venimo sąlygas ir kovai prieš 
karą ir fašizmą. Konferenci
ja pasisakė už bendrą frontą 
visų darbininkų. Priimta se
kama rezoliucija tuo klausi
mu :

kalavimus, turi kovoti už juos 
ir jei kuri organizacija išeitų 
prieš tai, tai ji laužytų bendrą 
konferencijos nusistatymą.

Bendro veikimo konferenci
ja pasibrėžė veikti sekamais 
punktais:

1. Kovoti už visiem bedar
biam ūmią pašalpą ir kad pa
šalpos būtų mokama pinigais; 
kad bedarbių ir organizAcijų 
paskirti komitetai būtų I pri
imami pagglpofr; stotyse ir jų 
reikalavimai •. išpildyti; kad 
būtų sustabdytos evikcijos — 
bedarbių mėtymai iš namų.

2. Kovoti už nupiginimą 
elektros, gaso ir telefonų kai
nų ir už gatvekarių fėrų nu
piginimą iki 5 centų.

3. Reikalauti mažiem namų 
savininkam, bedarbiam ir ma
žai dirbantiem moratorium bei

Apskričio Pildantysis Ko
mitetas turėjo posėdį liepos 24 
d. Aptarus bėgančius reika
lus ir iškėlus klausimą ALDL 
D vajaus ir kaip geriau .prie 
jo prisirengti, kad daugiau 
įtraukt naujų žmonių į orga
nizaciją, nutarta kviesti Dak
tarą J. J. Kaškiaučių iš New- 
arko su prakalbų maršrutu 
vajaus laiku, nes jis ir žadė- 
josi būti šį rudenį Chicagoj ir 
jos apielinkėse.

ALDLD kuopose, draugai, 
pradėkite svarstyti mūsų or
ganizacijos vajų; 'išdirbkite' 
planus gavimui naujų narių į 

|kuopa$; if mes su tuo vajum, 
beifabejonės, turėsime pradėti 
vąjų delei žurnalo leidimo ir 
delei gavimo jam skaitytojų. 
Bet turime nepamiršti savo 
dienraščių -“Laisvės” ir “Vil
nies” vajaus.

didelis mokėjimo dalykas. 
Jis mokėjo atydžiai įsižiūrė
ti į žmones,' jų nusiklaųsyt, 
nužymėt jų gerąsias ‘Ruses 
ir trūkumus.' Leninas* mo
kėjo prisengt naujų darbuo
toju, išauklėti ištisus kad
rus naujų darbuotojų, mo
kino juos, o tai yra neginči
jamai svarbi ypatybė parti
jos organizatoriui.”

Įvairių politinių ir religinių 
pažiūrų, darbinjnkai susirinkę 
į konf,„ liepos 23 d. Liet. Au
ditorijoj, «• kur dalyvavo 107 
deleg. nuo 49 org., nutarė su
daryti bendrą frontą kovai už 
greituosius darbininkų klasės 
reikalavimus. Nei iš vienos 
organizacijos nereikalaujama, 
kad ji . atsisakytų nuo savo 
principų, taip pat kiekviena 
organizacija palieka sau pilną 
teisę kitos organizacijos bei 
partijos programą kritikuoti. 
Bet

ganizuojame taip pat kovai už 
bedarbių reikalus, prieš algų 
kapojimus it tt., yraį teisįnga jr 
vietoj. Pasitenkinta abelriu 
supratimu, jog mūsų komunistų 
visur vyriausias tikslas yra jau
nuolius ir visus darbininkus 
traukti į klasių kovas, todėl re
zoliucijoje tas nesuminėta.

Ne visos šios d. A. pastabos 
pataikytos į tašką. Pavyzdžiui, 

aiškiai pasakyta, 
j kad konvencija užgiria Labor 

“Jaunuolių lavinimosi mokyk-' Sports Union ir pasižadėjo ak
las.” Kokio lavinimosi? Nejau- tyviai dalyvauti išvystyme pro- 
gi mokyklose nėra t lavinama letarinio sporto. Gi d. A. pasi-' 
klasinio skirtumo? i ėmė iš rezoliucijos keletą žo-

Par. 1: “Vyriausia jaunuolių džių ir padarė išvadą, kad gal 
judėjimo organizacinė forma mes rūpinsimės ir buržuaziniu 
bus Lietuvių Darbininkų Susi- sportu. Taip pat ten aiškiai 
vienijimas (LDS) jaunuolių pasakyta, kad organizuosime 
kuopos.” • | “visokį sporto veikimą", o jis

LDS yra surištas su finansine padaro “visokį sportą”, čia 
prievole. Bedarbiai jaunuoliai draugas sumaišo du dalykus, 
neturi pinigų. LDS pomirtinė. Tai pat jokiu būdu negalima 
apsauga ir ligos pašalpa yra sutikti su d. A., kuomet jisai 

organ iza- 
cijomis parapijas ir tt. Tas t i e-

Chicagos Mokytojai Kovoja 
prieš Sunkias Gyvenimo 

Sąlygas
Liepos 21 d. Chicagos Sta- 

diume įvyko milžiniškas masi- Bet kiekviena organizącija 
nis mitingas mokytojų; daly-'prisidėjusi prie bendro fron- 
vavo apie 25,000 
prieš Chicagos miesto apšvie
tos valdybą, kuri yra pasikė- 

sumažinti mokytojams

Protestavo to, negali išeiti prieš bendrus 
konferenc. nutarimus ir juos 
laužyti. Visos organizacijos, 

sinus sumažinti mokytojams j visi asmenys, priėmė bendro 
algas ir apie 1,400 jų paleisti j fronto veikimo pabrėžtus rei- 
iš darbo, tuom padidinant be
darbių eiles. Dalis mokytojų 
eina su Bedarbių Tarybomis ir 
reikalauja savo algų del žmo
niško pragyvenimo. Kita da
lis pataikauja Roosevelto “gef 
laikių” programai. Bet šiame 
mitinge didžiuma mokytojų, 
vyrų, moterų ir merginų, pasi
sakė, kad eis į kovą išvien su 
visais bedarbiais, demonstra
tyviai trauks prie miesto ro
tušės reikalauti geresnių pra
gyvenimo sąlygų.

Chicagos 
to gerovės 
nesimato, o

“Jis suprato jas, pripaži
no savo klaidas, bet nerado 
savyje drąsos iki galo, bol- 
ševistiniai jas nugalėti savo 
darbe ir atliko saužudystę. 
Jis krito, kaipo auka na- 
^ionalistiniai-šovinistinių el
ementų, kurie savo ryšiais 
susipainiojo su juom.

“Kaip ne skaudi pamoka 
iš paskutinių drg. 'Skripni
ko gyvenimo metų, bet tai! paremta kaštais pačių darbinin-, pavadina darbininkų 
vis gi .pamoka, perspėjanti. 
Ši pamoką privalo būti ypa
tingai įvertinta. Nėra ko
munistui didesnio pavojaus, 
kaip nustot bęlševistinio at
sargumo, proletąrinio klasi
nio pajautimo.

“Sovietinės Ukrainos bol
ševikai, po tvirta vadovybe 
leninistinio Centro Komite
to VSK (B) partijos ap
jungs ir sutrauks po savo 
vėliavomis galingas darbi
ninkų ir kolchozninkų ma
ses, dar daugiau paaštrins 
kovą prieš kontr-revoliuci- 
nius petliurinius, nacionalis
tinius elementus, daijriušant 
likučius jau supliekto prie-

vinimosi mokios. Ir tas mo-.'gas 10 nuošimčių 
kyklas koaVętiėija-užgynė. Bet kai gerai laikosi, 
tik todėl, kad rezoliucijoje dovauja Box Workers' Indus 
smulkmeniškai nepakartota tas trial Unija, 
mokyklų 'tikslas ir turinys, d.
A. bijo, kad tik konvencija būtų 
neužgyrus buržuazinių mokyklų.

Buvo plačiai kalbėta apie Me
no Sąjungą irgi, kaipo centrą 
jaunuolių veikimo. Bet po visa
pusio apkalbėjimo prieita prie 
išvados, jog LDS yra daug pas
tovesnė ir tvirtesnė organizacija 
ir geriau atsako, tam dideliam 
tikslui. Tačiaus būtų buvę ge
rai ir vietoj, jeigu d. A. būtų 
šitą klausimą diskusavęs pirm 
konvencijos. Dabar tik reikia 
konvencijos tarimus pravest gy- 
veniman, vietoj kelti abejones, i

“Laisvės” No. 160 tilpo rezo
liucija del darbo ir problemų 

žvalgybų pinigus dirbo tam, lietuvių jaunuolių judėjimo, 
kad atplėšus Ukrainą nuo Priimta 1-mo Amerikos Lietu- 
Sovietų Sąjungos, įstūmus 
Ukrainos darbininkus ir val
stiečius ir vėl į vergijos pa
dėtį, padarius kapitalistų ir 
dvarponių vergais, kad pa
tenkinus Deterdingus, Vo
kietijos fašistus, Lenkijos 
ponus, kad numarinti ir su
naikinti šimtus 'tūkstančių 
ir milionus Ukrainos dir
bančiųjų gyventojų.

“Drg. Skripnikas, netekęs 
partijinio prižiūrėjimo, ne
išvengiamai turėjo pakliūti 
į ’painų voratinklį, surišan- 
tį jį su tais buržuaziniai- 
nacionalistiniais elementais. 
Savo literatiniame dirbę 
tautiniu klausimu ir kultū
ros budavojime, o taipgi ir 
praktiškame darbe apšvie
tos komisaro jis dasileido 
eilės stambių politinių klai

kų. Klasiniai sąmoniningų dar
bininkų- įr darb. jaunuoliu pa,- kad ten priklauso ir, darbi- 
reiga yra , kovoti už socialę ap-. ninkai, i bet tai dar nėra dar- 
draudą kaštais turčių ir vai- biriinkų* organizacijos. Juk ra

ksime i darbininkų republikonų ir 
deniokratų partijose,. bet jokiu

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
pas jį pasireiškė supuvęs li
beralizmas linkui žmonių, 
kurie, prisidengdami savo 
formaliu priklausymu prie 
partijos, vedė priešsovietinį 
darbą, del pakirtimo prole- 
rinės diktatūros galios. Jis 
pasitikėjo tiems žmonėms, 
neprižiūrėdamas ir nepatik
rindamas jų veiksmų ir sie-

Ukraina dar augščiau iš 
kels proletarinio tarptautiš 
kūmo vėliavą, dar daugiau' Lenino ypatybių sako 
padidins kovą už tyrumą
Lenino in Stalino mokinimo.; partijai žmones, o tai labai

“Sovietinės Ukrainos bol
ševikai, visada vedė ir atei
tyje ves pačią griežčiausią 
kovą ant dviejų frontų, kaip 
prieš didžios valstybės šovi
nizmą, esantį pat didžiausiu 
pavojum tautiniame klausi
me, taip ir prieš nacionalį 
šovinizmą, išnaikinant Jkarš-

“Visokį” sporto ir kultūrinį 
veikimą mūsų jaunuoliai pildys, 
reiškia, buržuazinį, arba koks 
■papuls, kokybė rezoliucijos ra
šė jams nesvarbu, bile sportas, 
bile kultūra. Nejaugi sporte ir 
kultūroje nėra klasių?

Paragrafe 3-me rašoma:

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

VALSTIJOS APSKRIČIAI

Jaunuoliai tą jaučia, supran
ta ir prieš tai kovoti nori. Jau- 

“Bet konvencija taip pat pasi- ntoblių kovinga dvasia ir suva- 
sAko už drąsinimą organizuoti i žiavime pasireiškė, nors jie.re- 
jaunuolių kuopas, grupes bei | zoliuciją beklasę parašė, bet gal 
kliubus aplinkui kitąs suaugusių, ^ųt tąj (Įarę su gerais, norais, 
darbininkų organizacijas.”

“Suaugusių darbininkų orga 
nizacijas”. Bet .suaugusių dar _
bininkų'organizacijose yra viso-į liens' pagelbėti, draugiškai pa 
kių pakraipų: parapijinių, tau
tinių, socialfašistiriių ir kitokių 
nusistatymų. Tveriant tenais 
jaunuolių kliubus, visokio spor
to pamatais, tai kur mūs jau
nimas nueis? Atsakymas aiš
kus—į “Vyčius” bei kapitalis
tinių armijų rekrūtus.
Par. 8—“Konvencija pilniau

siai užgiria organizuojamas jau
nuolių lavinimosi mokyklas ir 
šaukia visus jaunuolius ir su
augusius draugus jas remti mo- rezoliucijoj 
raliai ir finansiniai

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

GERA MUZIKA. , ĮŽANGA TIK 15c
Kviečiame skaitlingai dalyvauti šiame pasilinksminime, RENGĖJAI.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ 

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

Sies kenuotos žuvys., .

VILNIEČIAI SUSILAUKĖ 
SVEČIŲ Iš TOLIMŲ 

KOLONIJŲ
Pasaulinė paroda eina ne

blogai; Chicagos biznieriai pa
sipelnys iš praeivių. Jie savo 
įvairius biznelius išstatė ne tik 
pačiuose “fėruose,” bet ir 
apielinkėse gaudo centus iš 
žmonių.

Atvyksta ir lieuvių darbi
ninkų į parodą ir tūli iš jų 
aplanko “Vilnies” įstaigą. 
Draugė Kazlauskienė iš Hart-

“Badanai, Javorskiai, Er
steniukai atkaklūs priešai įa geležimi kiekviena šovi 
partijos ir Ukrainos dąrbi 
ninku ir valstiečių, parda 

todėl sugebė-

džios. Kapitalistinio ekonomi
nio ir finansinio krizio, šiame

Sirgaliai ir 
lyj. Naveckai iš Norwoodo, Mass!,

6. Kovoti už įvedimą turtin- it viena draugė iš Californijos
gosios klasės ir valdžios lėšo- lankėsi pasaulinėj parodoj)iv 
mis bedarbių socialę apdrau- aplankė vilniečius; o' vilnie- 
dą. čiai suteikia visas informaci-

7. Dėtis prie bedarbių ko- jas, nurodo, kur apsistoti pas
vų su kitų tautų darbininkais gerus draugus, ir svečiai gali 
už pašalpas ir remti dirban- būt patenkinti vilniečių pa- 
čiųjų kovas už al^ų pakėli-ytarnavimu. ;
mus bei gyvenimo sąlygų pa
gerinimus.

8. Kiekviena organizacija, 
kuri prisidėjo prie bendro vei
kimo, bei kuri prisidės turėtų 
įsteigti bedarbių komitetą, jsu- 
regis^huoti bedarbius narius ir 
su'jais nueiti į pašalpos stotį 
padėti išreikalauti jiems pa
šalpos.

9.. Kiekviena organizacija 
kviečiama remti konferencijos 
priimtus reikalavimus ir įteik
ti juos ^valdžiai. Organizaci
jos privalo tdos reikalavimus 
priimti savo Susirinkimuose ir 
juos įteikti miesto,' valstijos 
bei federalei valdžiai, kur tie 
reikalavimai adresuojami.

Konferencijos Pirmininkas,.
Valiukas.

Konferencijos Sekretorė,
A. Jonikiene.

PHILADELPHIA, PA. 
k. ’ ■

Sovietu Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
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Penktąd.,, Liepos,

BORIS PILNIAK Iš Veikite “Amerikos Įspūdžiai”.

OK. VISKAS GERAI
(Tąsa)

Vakaro pokilyj puošniausia laivo drau
gija sėdėjo prie Kotoftono stalo. Visiems 
jisai pirko gardžiagėrių (cocktails). Tai 
ją istorijos filosofija.'

Pirmas dalykas padarė įspūdį į manė 
Amerikoj, tai pranykimas nacionalės vėlia
vos. (

Laisvės stovyla, su kuria visos Amerikos 
apyskaitos prasidėjo, ištrūko nuo manęs, 
kuomet mū^ų laivas artinosi prie New 
Yorko, tai aš buvau labai suįdomintas su 
Wall gatvės dangarėžiais ir abelnu laivo 
judėjimu. Tačiaus, kad nesuvilti kitų ke
liautojų į Ameriką, galima pasakyti, jog 
laisvės stovylos galvoje galima padaryti vi
dutinį gyvenamą kambarį. Paskiaus po tos 
“laisvės” andaroku, žemiau tų kvoldų, yra 
kalėjimas,—tai faktas, nemažiau reiškus, 
kaip kad pradžia “OK.”

Laivo reporteriai atvažiavo ant to paties 
laivelio su policijos viršininkais. Aš kelia
vau su “pagarsėjimu”. Todėl reporteriai 
pagriebė mane ir įvedė į pirmos klasės prie
žiūrą. Kambario sienos buvo dekoruotos 
su piešiniais—linksmų vaikų paveikslais. 
Ant stalelių ir kėdžių buvo įvairūs žaidimui 
daiktai.

kius 150. Sekantį rytą New Yorko “Times” 
išspausdino:

—Pilniak pranašauja kapitalizmo puoli
mą.

—Bagočiausias asmuo Sovietų Sąjungoj 
yra Pilniakas.

Kiti laikraščiai iš manęs padarė Rockefek 
lerį. Kelis mėnesius vėliaus, Maskvoje, 
mano draugas, amerikonas žurnalistas, pra
nešė man, kad jisai gavo iš savo agentū
ros, kuri yra New Yorke, paklausimų, ko
dėl Pilniakas nėra Pilniakas, bet Rockefel- 
leris.

SCRANTON, PA.
Čia pranešu visoms lietuvių prog- 

resyvems ir pašalėtiems draugijoms, 
kad 29 d. liepos š. m., rengę tarp- 
tautiŠkas prakalbas. Prasidės kaip 
7:00 vai. vakare International Hali, 
Lackawanna Ave.,1 Scranton, Pa.

Girdėjęs.

sušauktas

Aš praleisiu fotografistus, kurie ėmė ma
no paveikslus išilgai, skersai, kratant ran
kas, uždėjus mano ranką ant vaiko galvos 
(kas reiškia Amerikoje širdingumo simbo
lį.) Kuomet tie laikraštininkai apleido ma
ne, palikdami dar neišbaigtus baksus degti
nės ir tuščius butelius, tai aš buvau bepuo-

BALTIMORE, MD.
Farmer!ai ir Darbininkai Sto
ja Į Kovą prieš Išnaudotojus 

—Įvairios Kitos Žinios 1
Liepos 17 dieną Hagers

town, Md., buvo
specialis kongresas; dalyvavo 
virš 500 atstovų.

C. W. Whitmore pirminin
kavo ir Dr. Joel Seidman bu
vo sekretorius, abu iš Balti- 
mores, sušaukė specialį mas 
mitingą, kuriame atstovai da
lyvavo iš visų Marylando val
stijos sekcijų.

Rezoliucijoj buvo sekami 
r e i kalavimai: “moratorium” 

' klausime ir bedarbės klausi
me; reikalavimas algų pakėli
mo darbininkams ir mokyto
jams, baltiems ir juodvei- 
džiams, lygios algos už lygų 
darbą; taipogi buvo reikala
vimas, kad nebūtų praktikuo
jama militarizavimas mokinių 
mokyklose.

Į Kovos jau prasidėjo, 
reikia joms gerų vadovų, 
revoliucinių vadovų.

tik ' nj 
tai

metųVienas bedarbis 37 
amžiaus atvyko į Baltimorę iš 
Warsaw, S. C., nuvargęs, su- 
plyšęs, nevalgęs; pataikė užei-

Ant stalelių buvo padėta bonkos su deg
tine ir alum. Tie vaikiški reporteriai susė
do į vaikų kėdės, sudėjo kojas ant stalelių. 
Jie buvo įvairaus likimo—prastai apsiren
gę, nudėvėtais čeverykais. Skubiai jie pra
dėjo ryti degtinę ir alų, kuomet klausinėjo 
mane. Antrą valandą pasirodė dieniniai 
laikraščiai. Juose jau buvo, kad tas ir tas 
atvažiavo, ant tokio laivo, su tokiais ir to
kiais čeverykais, kaklaraiščiu ir siūtu. Su
stojo tokiame viešbuty j ir t. t. Mano plau
kai, aš sužinojau, yra “pieskiniai”.

Viešbutis St. Moritz pakartojo tą patį 
žydėjimą, kuris buvo ant Bremeno. Mano 
daiktai atvažiavo pirma manęs., Šalę to, 
dar aš radau skryneles su degtine ir dži
ne. Aš jau tuo laiku žinojau Amerikos 
svaiginančių gėrimų kainas po “sausuoju” 
įstatymu. Mano kišeniųje nebebuvo gana 
pinigų užmokėti už tuos gėrimus, kurie bu
vo sunešti. Stalų aptarnautojai ruošė sta
lą del 40 žmonių. Nepažįstamas žmogus 
atidarinėjo bonkas degtinės. Aš buvau pa
sirengęs duoti interviu.

Žurnalistai pradėjo rinktis—vyrai ir mo- 
terys. Bet šiuo kartu jau geriau apsiren- 

. gę ir rimtesni. Jie sveikino mane ir kratė 
ranką. Perstatydami save, davė laikraš
čių vardus, kuriuos jie atstovavo, vieton 
savo pavardžių. Žmonės, didžiumoje man 
nežinomi, išdalino laikraščių koresponden- 

- tams “statementus”, kuriuose saldliežuvau- 
jama apie mane patį,—apie mano amžių, 
kas buvo mano tėvas, kas aš esu ir “kas 
ką” sakė apie mane. Aš jau nebuvau aš 
pats, bet tik medžiaga skelbimams: Mano 
“svečiai” pradėjo gerti maišytus gėrimus 
(coctails) ir klausinėti mane. Aš kalbė
jau apįe istorijos kryptį. Paskiaus, klausi
mais šaudė į mane:

—Kiek kainuoja apsivesti arba gauti di- 
vorsą Sovietų Sąjungoje?

—Kaip man patinka Amerikos moterys?
Kuomet jie klausė, kiek Stalinas gauna 

algos,—aš atsakiau, kad jisai gal gauna 
Partijos maksimum mokestį—apie 150 rub
lių į mėnesį. Tuomet tie spaudos ponai nu
sistebėjo, kodėl Stalinas taip sunkiai dirba 
už taip mažai pinigų.

Vienas klausė: z
—Ar tenai yra žmonių, -kurie uždirba 

daugiau, kaip kad Stalinas? Aš nuštebi- 
nau tą poną, kuomet pasakiau; kad Sovietų 
Sąjungoje , nėra milionierių. (Kai kurie 
amerikonai dar nežino šios teisybės.) Vie
natiniai žmonės, kurie uždirba daugiau 50 
dol. į mėnesį,—yra lavinti darbininkai, inži
nieriai, profesionalai, rašytojai ir artistai.

—Na, o kaip su tavim?—vienas klausė. 
Aš atsakiau, kad aš uždirbu apie tris sy-

'llVwlteitr'...... ■ ■'

—Atiduok ciesoriui kas ciesoriaus. — Aš 
minėjau St. Moritz viešbutį kelis kartus. u i vietą, kur svečius priima, 
kinant Amerikos tradicijas, aš atsilyginu kurilJ betgi nelaukia ir jų ne- 
su padėka. Kambarys ir gėrimai veltui su- n Po]ice station/, kur bc. 
teikti man, buvo su St. Moritz viešbučio da.rbiui leido pernakvot, kaipo 
Vėliava plevėsuoja viršuj šio viešbučio. Vy- keleiviui po ilgai kelionei; ir 
komplimentais. Šio viešbučio skelbėjai ge- bedarbis turėjo “gerą” poilsį, 
rai žinojo, kad su minėjimu mano vardo, kuomet tūkstančiai blakių 
bus minėta ir viešbučio vardas. Dykai duo-.naįti’?iu?'. mane^us d.ar?: . 
ti_kambarys mažiau kainuoja, negu apmo-.kkd jis aploido namus> kad 
keti skelbimai. Be to, netiesioginis skelbi- *įen mažas algas moka ir ne- 
mas dar daugiau vertas ir efektyvis. Ačiū, Įgalima pragyvenimo užsidirb- 
St. Moritz!

. vai. iš ryto iki 9 vai. naktį už
Knaucius pasiūlė man siūtą drapanų, j 35 centUs.

jei aš sutiksiu liudyti, kad jisai išdirba ge
riausias drapanas. ♦

Nežinomi žmonės atėjo ir vėl išėjo. Grei
tai man paaiškėjo, kad norima mane pasta
tyti prie radio, kad pasakyčiau nors po vie
ną žodį “helio” arba “ačiū.” - Vakaro pro
grama buvo leidžiama per radio. Aš ir ma
no draugas buvome veltui nuvežti į’teatrą. 
Taip pat valgėme ir gėrėme. Buvau kvie
stas pasirodyti naktinio kliubo programo
je, kuri taip pat buvo perduota pėr radio. 
Sovietų rašytojas, šviežiai nuo laivo, siun
čia linkėjimus per radio. Taip buvo skel
biama. Aš apleidau tą kliubą įpusėjęs savo 
valgį. Sugrįžęs namo, turėjau išgerti ke
lias pantes - vandens, kad pašalinti neapy
kantą ir įnirtimą.

—Svetingumas, skelbimas,—imk juos vel
niai!—Maniau sau.

Skelbimų vėtra, rėkimas, arijų dainavi
mas, ap j akina tavo akis, nutrenkia tave 
nuo kojų. Sveikina tave visuose įėjimuo
se, išėjimuose, lobėse, išeinamose vietose, 
alkovėse. Tas skelbimų ūžimas lenda į ta
vo nosį, akis, ausis, į tavo maistą, į tavo 
kraują, širdį ir į tavo kišenių, kišenių, kiše
nių—rėkia:

—Pirkite daugiau automobilių, pirkite 
ledinius (aisbaksius).

■—Jei jūsų karas suluš—mes sutaisome į 
24 vai., padarome jį gražesniu ir naujesniu. 
Mes įdėsime du prožektorius, laikrodį, gy
duolių dėžę ir t. t.

—Įdėsime radio setą ir kitus pageririi- 
jnus. Važiuodami per Texas valstijos ty
rus,—galėsite džiaugtis muzika ir radio 
kalbomis.

—Pirkite daugiau drapanų, čeverykų, in
dų, rakandų, kaklaraikščių, cigarėtų, kosu
lio ir dusulio gyduolių!

—Valgykite daugiau mėsos, labsterių, 
kumpio.

—Valgykite daugiau duonos, sviesto, sal
dumynų.

—Gerkite daugiau coca-cola, kavos, 
batos. .

—Daugiau, daugiau ir danginu.
—Jūs neturite tėišės patys pasirinkti 

maistą, gėrimą, automobilių. (Visa tai lai
ke, kuomet 15 miliontj darbininkų nedirba, 
badauja.) ' *

(Daugiau bus)

SCRANTON, PA.
Pranešame draugams, vietiniams 

ir iš apielinkes, kad sekantį nedėl- 
dienį (tai yra 30 d. liepos) pikni
kas Runo Farmoje, Progresyvių 
draugijų, neįvyks, nes visi draugai 
ima vakacijas ir važiuoja pas ežer^.,

Toiiaus piknikai bus reguliariai 
kiekvieną nedėldienį, taip kaip iki 
šiol. Bendras Komitetas.

, . „(176-177.)-.

GRAND RAPIDS, MICH..
< i » > «j

ALDLD 66 kp.^usirinkimas įvyks 
pirmadienį, liepos'31 d. Liet. S. ir 
Dūk. Draugijos svetainėj, 1057 Ha
milton Ave. Visi nariai ateikite, tu
rim svarbių reikalų ir gausite. antrą 
knygą už šiuos metus vardu “Spalis” 
ir kurie dar neužsimokejote, ateiki
te užsimokėti ir naujų narių atsi
veskite. Sekr., A, S.

(176-177)

PATERSON, N. J.
Prieškarines demonstracijos rug

pjūčio (August) 1 dieną, 7:00 vai. 
vakare ant Mill ir Grand St. Lietu
viai darbininkai dalyvaukite < šioje 
demonstracijoje.

Prisirengimo Komitetas.
(177-178)

LENGVAI PRIEINAMA 
PROGA

Pajieškau partnerio į pelningą 
real beer biznį. Gražus daržas, po 
lapuotais medžiais stalai, kur pa
tarnaujama 'Užkandžiai geru alum. 
Greit reikalingas pusininkas, priim
siu už gana lengvą įnešimą tą, ku
ris ’greit atsišauks. Turiu du biž- 
niu tai vienam sunku apsidirbti. 
Kreipkitės po No. 131 North 4th 
St., Brooklyn, N. Y. Antras biz
nis po No«. 148 Grattan St., Brook
lyn, N. Y.

nės Jemonstrapįjps i* kitus dalyki 
Tad visų būtinas reikalas daiyval 
susirinkime. - » . j 1.

Sekr.,
G. A. Jamison.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, 29 d. July 4620 
Melrose St., 7-tą vai. vakare.

Visi draugai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime. Už šiuos metus 
gausite dvi puikes patraukiančias 
skaityti knygas. Valdyba.

190 kuopa. Piknikas įvyks sųbatoįe, 
29 liepos f July), Vikio Fermoje, ant 
Grėett Kd; Gerbiamieji! si$ ‘vasarą 
dar pirmas bus toks piknikas. P<ųj 
mus labai myli vakarinius piknikus. 
Pirmesnis piknikai buvo atšauktas 
iš priežasties lietaus. Tat publikos 
reikalavimu yra regiamas šią pik
nikas. Vieta labai tinkama vakari
niam piknikam. Bus skanių valgių 
ir gero alaus. Įžanga tik 20c. Kvie
čia visus RENGĖJAI. ' (174-170),/

WORCESTER, MASS.
EXTRA

Worcestefio jaunuolių mokyklos 
mokiniai rengia nepaprastą dramos, 
dainų ir prakalbų vakarą, liepos 
(July) 28, 7:00 vai. vakare, Lietu
vių svetainėj, 29 Endicott St. Visi 
draugai ir draugės, skaitlingai atsi- *- 7 
lankykite ir patirkit, ką jaunuoliai,, 
išmoko laike trijų savaičių. Įžanga 
veltui.

•I * (174-176)
—----- ;---- ,------ . J ’ M

WILKES BARRE, PA. 4 t
Darbininkų Centro > susirinkinjas - 

... įvyks ateinančią petnyčią, July. 28, * 
Parke. Lietuviai ; po 325 Ė. Market St., 7 vai. vakare.

. .? šiame j Draugai malonėkite pribūti j susirin-
v . - . I kimą, peš yra .svarbių dalykų apteik

, ne psate uzsirase ant radio ir turi- rimai Į8itėmykite įr pribūkite, ne- 
te zenklukus eidami į pikniką pasi- j atidėliodami.

(174-176)’

DETROIT, MICH.
Aido Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, July 28, 
1933, 7:30 vakare, 3600 West Vernor 
Highway. Visi nariai. malonėkite 
ateit nes bus daug svarbių dalykų 
apkalbėti ir raportas iš jaunuolių su- 1 
važiavimo bus išduotas.

, • Ruthie Astrauskas, Sekr.
' HAMTRAMCK, MICH.
Tarptautinis Darbininkų Namas 

rengia pikniką nedėlioję, liepos 30, 
Solidarity BuĮlio, i~ 
darbihinkai visi dalyvaukite i 
piknike. Bus radio, laimėjimas, ku-

imkite, juos.- Važiuokite Summer 
Road ir po kairei pamatysite .pik
niką. , (175-176)

CAMBRIGE, MASS.
I

ALDLD 8 kp. rengia šokius 29 ;
hepos (July), 1933, subatos vakare, |holme Parką 30 d. liepos, ateinantį 
P1 n e-H e o rst-Reservation, Bedford, ■ -• ... . .
Mass, (ant buvusio Joduko Farmos). jiai^riĮurią“yr^^^^ 
Patartina, kad South Bostono k. ir ! 
Brightono žmonės imtų dalyvumą.
Vieta puiki. Gera orkestrą.

KELRODIS: Nuo Lexington Park, 
kairei Westview St. 2 miles.' 

/ Rengimo Komisija. 
; ' (175-177)

PHILADELPHIA, PA. <
IŠVAŽIAVIMAS 

Philadelphijos darbininkiškos orga
nizacijos rengia išvažiavimą į Buri-

sekmadienį, naudai jaunuolių mokyk-

po

; delphijos keletas lietuvių jaunuolių. 
Reikalinga kelionės ir pragyvenimo 
išlaidos" padengt, o organizacijdS ne
turi finansų. Viši važiuokim ir pa- 
remkim šį svarbų parengimą.

Kviečia Komisija.
175-177)

ar-

I Bedarbis skundėsi policijai, 
j kad jis apleido namus, kad

ti; sako, kad jis dirbo nuo 4

Tai ve kokia darbininkų pa
dėtis be darbininkiškų organi
zacijų.

Sūnus sužeidė motiną, mes
damas peilį ant jos todėl, kad 
motina jam nedavė pinigų. 
Motina sako, jos sūnus jau 
yra 22 metų, gyvena pas mo
tiną po numeriu 600 N. Castle 
St. Motina įsakė policijai 
areštuoti jos sūnų Wilmer 
Hubbardą.

Tai ve prie ko buržuazinė 
sistema išmokina jaunuolius 
Amerikoj.

Moteris redaktorė, panelė 
Viola įima, leidėja žurnalo va
dinamo “Modern Youth,” 
tarptautiniame moterų kon
grese kalbėjo, aiškindama, 
kad ji dės visas pastangas, 
idant dabartinė jaunuomenė 
būtų atkreipta nuo ateinančio 
karo; ji sako, kad jaunuomenė 
dabartiniu laiku turi būt mo
kinama 'kultūros, apšvietos, o 
ne militarizmo, kuris mokina 
žudyti vienas kitą ir griauti 
pasauli, kurį ėmė šimtus metų 
laiko išdabint. Kita mergina

(176-181)

30 liepos 
po No. 185 
susirinkimas

a u-1 j

PLYMOUTH, PA.
liepos bus laikomas Lietuvių 

Kapinių Korporacijos susirinkimas, 
svetainėje, 40 Ferry St.; pradžia 2 
vai. dieną. Draugai malonėkite pri
būti į susirinkimą, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. Po gegužės 80-tai įieįos''neįvyko?" Piknikas“perkeltas 
dasidė.10 daug pagerinimų ant kapi- ant (J liepos> Tad vigi jsitėmykį. \ 
mų žemės, kaip tai kelių taisymas, 
tvorų apžiūrėjimas ir kiti dalykai. 
Žinokite jog kapinių žemė priklauso 
visiems, jei ką rasite negerai, tai 
ne vien tik komisiją kaltinkite bet 
kaltais jauskitės ir patys, jei daly
kų nesekate. Komisija daro viską m7žikinta7”dainLo7“Lyrw .
kuo geriausia sulig savo supratjmo. vadovaujant d. Jiidzentavičienei-Zda- 
Tat būkite susirinkime, išgirskite niutei. Pradžia 10 v. ryte. Tad dar 
apie viską, kad po laikui neišmeti- - • ......... »
nėtumėte. ■ ' •

L. K. K. Sekr. J. Stankevičius.
(175-176)

30
SHENANDOAH, PA.
PIKNIKAS PERKELTAS

Parko savininkas per klaidą išran- 
davo parką del kitos organizacijos 
todėl Lietuvių Darb. Susiv. Ameri
koje 62 kp. rengtas piknikas, 23 d.

. Piknikas perkeltas

te, kad LDSA 62 kpt rengiamas pik
nikas bendrai su kompartija įvyks 
30 d. liepos, naujoje gražioje vietoje 
Laudemen Parlj, kur graži platfor
ma del Šokių, vanduo maudytis, pui
kūs pavėsiai; šokiams grajis geri 

; Choras,

kartą yra širdingai kviečiami* vietos ‘ 
j ir apielinkes draugai ir draugės at- i 
silankyt ant šio .pikniko. 

; KELRODIS: Iš Shenandoah važiuo
kit N. Main gatve (Route 142) nau-

- --------------r------ j’ju Ringtown keliu, nuvažiavę į pa- t
kuopos bendrai_■. rengia įkalnę pc keiręi tėmykite pikniko , 

ženklus.. » Rengėjai.,
-i? - > t (174-176)

PORT CARBON, PA.
Keturios 1

CLIFFSIDE, N. J.

J^LDLD 77 kp. susirinkimas 
įvyks 1 nedėlioj, 
(July), 10 ryte, 

Jersey Ave. šis
yra labai svarbus, visi ir visos 
dalyvaukit, turim daug darbų 
atlikti, taipgi išduos raportą j 
iš ALDLD suvažiavimo ir 
site naują knygą “Spalis”.
Meldžiam jus visus dalyvauti 
ir nailin' noriu ntaivpsti Da- puikl1 Piknik^< Trys Liet Darbiniu., ir naujų narių atsivesti. a 1 kų Susivienijimo kuopos ir ALDLD j 
bar labai pigus įstojimas, tik f________ < * • •_________»_ i____ .
dešimts centų. 1 • < . • 1 ■ . 1 * • -

' M. M. <*

Drau- 
links- 
6 d.

YONKERS, N. Y.
Am. Liet. Darb. Literatūros 

gijos 172 kuopą rengia pirmą 
mą išvažiavimą, kuris įvyks
rugpjūčio (August), ant ^unelio 
Aqueduct, pradžia 10 vai. ryte. Vie
tos ir apielinkes lietuvius kviečiame 
dalyvauti šiame darbininkiškame pa
rengime. Nes šis yra pirmutinis 
lietuvių parengimas Šioje vietoje, tad 

progos. Visi 
lietuviškų ir 
Kviečia . visus

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

nepraleiskite puikios 
smagiai prisišoksite 
amerikoniškų šokių. 
RENGĖJAI.

Jei tą dieną lytų, 
įvyktų 13 d. rugpjūčio 
KELRODIS: Iš kitur
žiuokite Yonkers Ave., 
skersai trekių, .pasukite po 
ten

tai pikpikaš 
(August).
atvažiavę va- 

pervažiavę 
tiesiai, 

risite išvažiavimo vietą.-
(176-177)

NEWARK, N. J.
Svarbus ALDLD 5 kuopos susirin

kimas įvyks 28 liepos, petnyčioje, 
7:30 vai. vakare, Jurgineje Svetainė
je, 180 New York Avė.

šis susirinkimas bus svarbus todėl, 
kalbėjo Alice Kelly prieš pa- kad bus išduotas raportas iš ALDLD 

įvykusio suvažiavimo ir taip pat de
legatai raportuos iš 2-ro Apskričio 
konferencijos. Taipgi atsiimkite šią 
metų antrą knygą “Spalis,” ir kurie 
dar negavote pirmesnes, tai ir ją 
gausite. Turėsime svarstyti prisi
rengimą prie Tarptautinės Antikari-

saulini ateinantį karą ir ra
gino jaunuolius neit į ateinan
tį kapitalistinį karą.

Dr. Alexander Sachs, 
dustrinės A d m i n i s tracijos” 
galva persergsti Roosevelto 
valdžią. ; Tag buržujus.; sako, 
mums nėra užmirštas <1922 
metų gelžkelių darbininkų 
streikas; tas yra tik pavyzdys, 
bet kas dabartiniu laiku gali 
atsitikt? Jis sako, ilgas dar
bininkų skurdas gali sukelt 
darbininkus prieš kapitalizmą.

Be abejonės, buržuazija tą 
numato, supranta, ir ji to bijo, 
bet darbininkai ne visi tą su-

(Tąsa 5-tam puslapyj)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ftĖTROIT, MICH.

Liep,ds 31 d. pirmadienį,, 7:30 vai. 
vakare Draugijų svetainėj, 3600 Ver
nor, dus Detroito Darbin. Org. Sąry
šio susirinkimas. Visi delegatai pri- 
būkit, yra syarbių reikalų.

(176-177)

. BREMEN 
EUROPA

7 Dienas į LIETUVA
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene, užtikrina labai patpgią kelionę į

LIETUVĄ 
i • r. .

Arba keliaukite I IC
Ekspresiniu laivu L U ItI D U W
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK >

Grand P aradise Ball Rooms
BUVUSI GRAND ASSEMBLYPuikiai Įtaisytos 

SVETAINĖS 
Šokiams 

. Pramogoms 
Konvencijoms 
Ir Masiniams 

Mitingams

Bankietams

Atdara Užsisakymams
318 GRAND STREET

Arti Marcy Ave.1 ir Williamsburg 
Bridge Plaza, Brooklyn, N. Y.

Telephone; Evergreen 7-1123-9884

SVETAINĖS
Vestuvems 
Koncertams

Ir Kitokioms 
Sueigoms

Dideli ir patogūs kambariai visokiems susirinkimams ir masiniams mitingams. 
Savo patąrnAvima.is patenkinsime jus, taip kaip patenkiname visus savo klijantųs.

t



Penktas Puslapis

SCHENECTADY, N. Y., ĮVAIRIOS ŽINIOS APIELINKfiS

PirmDIDŽIAUSIAS SKURDAS

Proletaras

KOKIA ATEITIS LAUKIA GELŽKEUECIŲ? tuomet

BALTIMORE, MD Baltimor

TYPEWRITERS

Rašomos
Mašinėlės

Klauskite
6 th Kainos

Now

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais

mažiau
doah Reniie Scout Model $39.50

BALTIMORE, MD
Mass,

Mass

Mes

1512

Prieškarinės Demonstracijos 394-398 Broadway, 331-335 Division Av

MIRTYS—NELAIMĖS

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Ava
Avė.,

ir telefo- 
‘koordina- 
klausdami

dabar 
sako : 
kurie 

pirku-
viso ia- 
už sa

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Broddock
Way. S
Ave.,

Jokis 
gus

Zeigler, III.
Cuddy,

Blanford, 

., Do 

Min- 
Street

115 Middle St., 
1925 HarcutnB 
Pa.

626 Woodward

vięną mėnesj 
vakare; pradl

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

62 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek- 
penktadienio

dievo atsiųstas žmo- 
neišgelbėjo ir neišgelbės

Jei esate “Laisvės

turi badauti.
Ateis laikai

to be a common 
among railroad

Liepos 7 d. Kazys Klimas, 
baigiantis 21 metus amžiaus, 
nuvažiavo maudytis į Ballston 
ežerą, ir kokia nelaimė pasi
taikė, kad nuskendo; o jis ge-

2,000 smulkių namų 
ninku reikalauja 
Home Owners Loan 
tion del išsipirkimo 
mėlių iš “aukšionierių 
tuotojų) rankų. >

Box
E. 4th

Autumn Ave.-, Col-
172 Gertrude St.,

O. Box 400, Benld,

Berlynas.—Vokietijos fa
šistai prisipažįsta, kad la
bai daug kenčia jų prekyba 
del boikoto prieš juos užsie
nyje. > ’ > < . .

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kity įdomiu 

dalyky.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

MAŽAMEČIAI VAlkAl DARBININKAI IR' 
NAMU SAVININKĖLIAI BALTIMOREJf

MONTELLO. MASS.
ROKO PAŠALVI N ĖS

DRAUGIJOS ' 
•Vaidypęs Ądresai, 1933 Metų

Pirmin. A. Krukonis, 23 Bunks St.
Pirm, pagolb. M- MoSkinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Vcnalauskas,

x 12 Andover St.

Liepos 7 d. sudegė namas 
Igno , Stremilos, kuris gyvena 
ant farmos. Namas buvo ga
na geras, ir viskas sudege, kas 
tik viduje buvo; tik tiek pa
liko, kas ant jų kūno buvo; 
viskas pavirto į pelenus. Dar
žinės ir tvarkai ir (?) nepa
liesti. • •

Ignas Stremila, kol mieste 
gyveno, priklausė prie darbi
ninkiškų draugijų, ir darbinin
kiškus laikraščius skaitė. Per
sikėlus j ūkį, iš priežasties to
lumo, niekur nedalyvavo. Ap
gailestautina jo dabartinė ne
laimė. Antra, tai geras drau
gas buvo.

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

Daugumai gelžkelio darbi
ninkų pasirodė didelis laimėji
mas, kuomet p. Rooseveltas ir 
jo agentas Joseph B. Eastman, 
g ė 1 ž k e 1 ių “koordinatorius” 
(t v a rkytojas - sutaikintojas) 
sutaikė bosus su darbininkais 
kas link algų. y

Ponas Eastman plačiai rašė 
apie didelius laimėjimus ta
me, kad valdžia sutaikė gelž
kelių bosus i? darbininkus be 
jokio vargo. Daugelis darbi
ninkų taip pat pasijuto lai
mėtojais; nekurie darbininkai 
sakė, kad dievas atsiuntė 
mums tą žmogų išgelbėti mus 
nuo bado ir skurdo.

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai plačiai savo organe 
“Labor” rašė, kad jie pasiekė 
didelį laimėjimą darbinįnkų 
kovose su kapitalizmu.

Tai kur čia tie laimėjimai, 
ką tūli darbininkai įsivaizduo
ja? ir ką‘tas-“dievo atsiųs- 

gero padarė ?

savi-
paskolos iš, 

Corpora- 
savo na- 

(lici-

rai mokėjo plaukioti. Tapo 
palaidotas Park View kapinė
se. Paliko dideliam nuliūdi
me tėvus, Steponą Jr Katariną 
Klimus, nes jie tą vieną vaiką 
teturėjo.

Klimai buvo atsikratę nuo 
Romos agentų, bet su kokiais 
išrokavimais dasileido protes- 
tonų pastorių pasimelsti na
muose ir ant kapinių ?

lufely from dismissals or fur
loughs after the effective 
date of the act.”

Ar jau bus dabar darbinin
kams aišku, kad jie neturi ki
to užtarėjo, kaip tik jų pačių 
organizacijas, kurios gina dar
bininkų-reikalus? O tai yra 
Komunistų Partijos vadovauja 
mos arba jos dvasioje veikian
čios organizacijos. .

I§ Amerikos Darbo Federa
cijos vadai daro bosų uniją, 
sutinka su visais bosų pasiū
lymais. Be abejo, Federacijoę 
vadai stums gelžkelių darbi
ninkus į tą ašarų pakalnę, 
kur nustūmė plieno, aliejaus 
darbininkus, audėjus, daugybę 
kriaučių ir kitų pramonių dar
bininkų, kuomet tie vadai pri
ima ir užgiria šalies “atgaivi
nimo” aktą su minimum algą 
$12 ar $13 į savaitę., . . ,

Gelžkelių darbininkai būti
nai turi j organizuotis į revo
liucines, eilinių narių grupes 
viduj senųjų unijų bei į kai
riąsias revoliucines unijas ir 
kovoti prieš reformistus va
dus, kapitalistus ir valdžią, 
reikalaudami, kad “kodekse” 
būtų užtikrinta darbininkams 
teisė streikuoti ir.organizuotis 
į savo pasirinkimo uniją.

Vilniaus Dzūkas.

jas; na, ir
atsako:

“It seems
impression
employes that this paragraph 
of the act protects them abso-

Demonstracija trauks 
vakare, Grand Circus Parke

Liepos 4 d. pasimirė Mari
jona Yonušienė, Petro Yonu- 
šo žmona, Dominiko motina. 
Velionė buvo pavyzdinga mo
teris, laisvų pažiūrų’, ir- skaitė 
“Laisvę” abudu su savo drau
gu Petru. Jei kokis pirmei
vių darb. parengimas ar pra

kalbos, visados dalyvaudavo.
• Paliko dideliame nuliūdime 
savo gyvenimo draugą, penkis 
sūnus, dvi dukteris ir aštuo
nis anukus.

Velionė išgyveno su savo Pe 
tru 48 metus, išaugino didelę 

^žeimyną ir labąi draugiškai 
sugyveno.

Velionė buvo apie 68 metų 
ir nuo religinių prietarų ne- 
taip senai atsiskyrė^ Tad jai 
•ergant atsirado geradarių,

Tarptautine Kovų Diena Prieš Alkį ir Karą

Newark, N. 1, Utarninke, 1-mą d. Rugp. (August) 
MILITARY PARK, PRADŽIA 6 VAL VAKARE

D^augijirAdresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą 

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

236 pusi, raito, su paveikslais, 
Kražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus Biysk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresą:

J. BARKUS,
NEW YORK. N. Y. *

Tas Pats 
Md.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Didelė N

stabai 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©.”

Šitas atsitikimas yra vienas 
iš tūkstančių. Sunkių ekono
minių sąlygų verčiami, tėvai I 
išvaro savo vaikus, uždarbiau
ti, kad galėjus atsigint nuo ba-

kurie pasiūlė kunigą; velionė 
pasiūlymą griežtai atmetė. 
Graboriui būnant protestonu, 
tas pasiūlė pastorių; girdi, 
jums nereikės nieko mokėti, ir 
bus gražiau: jis pasakys pra- 
kalbėlę išlydint ir prie duobės. 
Gentys su tuom sutiko, ir ve
lionės draugas nenorėjo prie
šintis. Mano supratimu, ne
reikėjo to daryti. Velionė bu
vo atsikračius nuo katalikiškų 
prietarų; protestoniški ir ne
daug skiriasi. Visi tie patys 
mulkintojai.

Velionė tapo palaidota' Vie
šose Vale kapinėse. Tegul il
sisi toj juodoj žemelėj.

Gentys ir visi artimi, drau
gai ir pažįstami pasilieka nu
liūdę.

P1TTSBURGHO 
PRIĘSFASlSTINlS K-TAS, 1931-.

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilnjenrding, Pa.

Pirm, pageltų-iW. AA. Kairys, 414
Broadway, Piteairh, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121 El
roy Avfe., Pittsburgh, Pa.

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

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. 8. Pittsburgh. Pa.

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

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P., 

i 1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas. Žirgulis, P.,

62 Dalo Street 
Protokolų raštininkas Gcndrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo., 

Iždininkas Druseikjs J 
Maršalka Valečka A.,

Kliubas laiko 
antroj savaitėj

Detroit, Mich., Utarninke, 1-mą d. Rugp. (August)
- ' * J M ■ / ■ • t 1

Demonstraciją ir prakalbos su muzikale
programa prasidės 6-tą vai. vakare

Eastsidėje, Terriau Parke ir Westsideje Clark Parke 
atsibus programa ii* prakalb 
į Grand Circus Park 7 vai 
prakalbos bus 8-tą vai. vakare

Llttdntu’ fašt. A'. Baronai, • 16'Ho!|»rot>k A M. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
Iždo^SSlobčjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St. *
J. JokubaviČius, 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St

Maršalka P. Krušas, 141 SaWtcll Aye.
Visi iš < Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mčnesj, kiekviena jurma se>e- 
da, Lietuvių Tautiškame name.Kada laikraščiai rašo apie 

caikų darbą dirbtuvėse ir j.ų 
išmaudė nmą, tai rodosi, kad 
vis neteisybė, kol pats nepati-

'6,150 tonų, o antrą bertain| 
trečią 

bertainį šių mėtų nulipo iki 
112 tonų,# o ketvirtą bertainį 
šių mėtų jau tik gfalės išsiųs
ti 7 tonus obuolių į Franciją. 
i Tai ve kaip Amerikos biz
nis lipa nuo kalno žemyn; ne 
tik obuolių biznis, bet abeL 
nai imant visos industrijos 
eksportai smunka žemyn. O 
darbininkai dauguma vis dar 
tikį Roosevelto biofams.

Fabri- 
niekam 

apie tai nesakyti, ba bus jums 
už tai labai* negerai ir sykiu 
neteksite darbo.

LIETUVOS ŠONŲ.-IR DUKTERŲ 
DUAIinv^TĖS NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1932 Metams

LOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108,
Dracut, Mass.

Pirminiu, pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

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

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

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

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

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

4 Corbet Place, Lowell, 
Draugystės mėnesiniai

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

Mass. 
________  susirinki

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

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karso.nas,

42— J. J. Stankus,
43— M. Lingevičienė, 424 

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

45— M. Savukaitieno, P. O. 
Pa.

46— J. Petrauskas, f 
Ind.

47— J. K. Alvinas, 
troit, Mich.

48— J. Sabaliauskas, 
. eraville. Pa.

49— A. Matulevičius, 
Brooklyn, N. Y

50— Joe Shimkcts, 
Pittsburgh, • Pa.

51— P. Maslaveckas, 
Wilkes-Barre, Pt

52— B Alu-zas, 
Chicago, -»n.

53— J. Gudišauskas, 
Pa. '

54— Geo. Braknis, 
Pontiac. Mich.

55— P. Alsko, 171 W.

5*— V. Glaubičius, ,316 
*,Mkea-Barre. Pa.

57— John Norkus, 851 
ton. Pa.

58— S. Rainard, 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa 
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 

Wilkes Barre,
Finansų raš S. ;C, Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, “ 
Duopkasys, Jonas Kulponas, 

Wilkes Barre, 
Centro Telefonas 91840 po Aui 

21 Ferry St., j

ninku išgelbėtojas ir ' užtarė- 
štai ką jis jiems

1705 N.
437 Elm

222 Crystal 1
Wylie Ave,.

Washington^ Pa. 
George Ave., N. End,
Ferdinand St., Scran-

190 Magnolia St.,

. Tel. 74073 
i0 Melrose Ave., 
Pa., Tel. 34625
Pa., Tel. 20061 
27 ‘ Corleav St , 

■a. ’ Tel> 32511 
ig. Stravinsko,. 
Plymouth, Psi.

(Tąsa iš 4-to pūsi)
pranta. Dauguma darbininkų 
mano, kad jie ūždyką “pros
perity” gaus nuo kapitalistų. 
Na, ne, broliai. . To negausite 
be kovų, ries- dabar ir “sak
ramentą” puo kūnigT) turi 
pirkt.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Cp. Sekretorius ir antrašas.
?—B. Kanišauskas; 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.
;—J Monski, ‘ 36 Spikenard St.

Kuzmickas, 197 Ohio 
Pa.

Glaubičius, 123
McAdoo, Pa.

6— K. Romand, 
Cleveland, Ohio.

7—J. D, Sliekas, 8121 
wood. Pa.

8—JJ. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa.

9—J. Yasadaviče,
Kensington.

10— J. Albauskis 
Heights, 1)1.

11— J. Barškiėtis, P

12— John KinderU, 
Ambridge. Pa.

18— S. Orban, R. F 
Pa.

14— Geo. Urbonas, 484 
dock, Pa. s

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St 
Pa.

16— J. Šileika.
17— K. Levine,

Turtle Creek,
19— J. Preikšą, 

W. Va.
20— A. Pasko,
22—P. Cibulskis, 

N. Y.
24—P. Sodelkis,

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba

Organizatorius, M. Šleiva,
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis,- 6Crawford St.
Finansų raštininkas, A. Siekis.P. O. Box 4, 
Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius, 

140 Mechanic St.

.Buckner, III 
Fordney Ave.

Pine St.,

Box 262,
?. O. Box 118,

2822 Scotten Ave.

. 416 Cqal St.

. 279 So.

1331 Goebel
Empire St.

Artesian Ave.
Tamaqua,

Lake Dr.,

Štai pas vieną drabužių fab
rikantą, S. Rosebbloom kom
paniją. 12 N. Paca St., buvo 
susekta, kaip ten jauni vaikai 
ir mergaitės, mažiau 15 me
tų amžiaus, dirbo po 10 va
landų į dieną. Vaikai, išdir
bę nuo 50 iki 60 valandų j 
savaitę, gaudavo algos 
bo po $1.10 iki $1.49 
vaitės darbą.

Neužtenka /lar to. 
kantas igrasindavo

Sulig mūsų patarimo,, kompaniją sudeda visus lie 
tūviškus akcentus už tą pačią kainą

1 KAINA $60.00, NOISELESS $69.50 į

107 N. Duquoin St., 

38 N. 7th St., Easton.
1117 Quarry Ave., 

Mich.
P. O. Box H3 Royal- 

Mohawk St., 

Hobson St., 
568. Castle 

We«t

Tuoj aus gaukite 
šią knygą: 

PATARIMAI VYRAMS 
APIS

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Bayonne, N. 1, Utarninke, 1-mą d. Rugp. (Augusi)
Atvirame Ore, 23rd St. ir kampas Avenue C 

Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus geri kalbėtojai
___________ ___________ J________________________— U., ™—M—ra> M—«—m—1«1 — >»—n—

Carhiegie,. Pa 
Avo. Shenan 

■ f 
Monroe St

690 E. 92nd St
Elroy Ave., Brent*

1401. Page-i St.,

588—8r<l Ave., New

1100 Union Ave., Chicago

O. Box 341, 
Courncy, Fa

439 Maplewood Ave.,
42, Rices Landing,

Library St., Brad-

Aliquippa,

142 Pine St.. Nanticoke, Pa. 
242 Penn Ave. Extension, 
, Pa.
P. O. Box 201, Minden,

P. O. Box 126 Slovan, Pa: 
70-42 Link Ct., Maspeth,

125 So. Pearl St Yogstown, 
Ohio. x 1

25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa
lo, N. Y.

26— J. šoris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard
ville, Pa. 1

27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill. 
29—Antanas Kubilskis, Box 286, Coal Cen-

ter Pft •
80—J. *Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
32— L. Tilvik,
33— P. Samulionis,

Grand Rapids,
84—J. Audiejaitis.

ton, I|l.
35— M. J. Krlkštanas, 

Shamokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 1009 

Harrisburg, Ill.
87— L. Aimanas, P. 

Shannon, Pa.
88— M. Tamulienė, 10$ 

, Frankfort. Ill.
39— Tony Zedolek, 514 

linsville. Ill.
40— M. Andruškovičhis, 

Akron, Ohio.
41— J. Guziavičienė, P.

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. Celkis, 900 Talbot
Braddock, Pa.
Vico pirm.. K. Stašinskas, Box 655, 

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad 

McKees Rocks, Pa
Iždininkas .1. Vesadavičius, 538 8rd 

Now Kenangton. Pi.
Iždo Globėjas
Urbonas G.,
J. Urbonas,

Pittsburgh, 
J. Miliauskas.

McKees Rocks, Pa.

Pas mus dar tokio skurdo 
Niekados nebuvo, kaip kad pa
staruoju laiku. Iš 95,000 gy
ventojų randasi apie 30,000 
nedirbančių. Pridėjus jų mo
teris ir vaikus, susidarys daug 
didesnė skaitlinė.

Kurie turėjo susitaupę kiek 
pinigui, praleido. Daug tokių 
buvo, kurie pirko namelius ir 

driską sudėjo į juos. Ir 
tie namų 'savihinkėliai 
kiti daug laimingesni, 
nepirko namų. Mat, iš 
siųj^ didesnė dalis turi morgi- 
čius, ir prisieina jiems mokėti 
nuošimčius ir taksus. Ir dau
gybei iš tų bedarbių pasitaiko, 
kad jų nameliai tušti stovi ir 

grendų negauna. Jei pasitaiko, 
r kad tokiame namelyje kitas į 

bedarbis gyvena, tai miesto 
pašalpos skyrius retkarčiais 
primeta 10’dolerių. Namų sa
vininkui pradėjus gąsdinti iš
metimu, randauninKas turi 
daug sykių vaikščioti į miesto 
pašalpos skyrių, kad miestas I

’jO-rendą apmokėtų.
Miesto valdyba, matydama, 

•kad taksai labai lėtai plaukia 
’ ir valdininkam nebus 

gauti algų, sugalvojo skymą; 
\padare taksus mokėti ant iš- 

mokesčio—kas trys mėnesiai, 
tai yra keturis sykius per me
tus. Pasirodė, kad ir tas daug 
negelbsti.

Surado antrą skymą; pra
dėjo bedarbius statyt prie įvai 

'rių miesto darbų; panaikino 
prie tų darbų mašinas: viską 
dirba pikiais, lopetomis ir tač- 
komis, o valandų nesūtrumpi- 

' na. Kuo ne visi darbininkai 
tur dirbti subatą visą dieną, 
nes savaitės “pradžia,” o vi
duryj savaitės gauna po dieną 
ir daugiau pasilsėti Valan
dos paskirstytos pagal šeimy
nų—didesnė šeimyna, daugiau 
valandų, mažesnė 
kurie turi nuosavus namukus, 

Įgauna dirbti, kad to darbo bū- 
*tų gana ir už taksus atitrauk- 
„Jti. Kaip tik išrinko pilną su

mą už taksus, pradėjo atleidi- 
nėt. Su liepos 1 d. paleido 
nuo darbo apie 1,500. Tuos, | 
kurie vėliau nuėjo į darbą ir tas žmogus 
nebuvo gana laiko ištraukti iš čia pasirodo, kad tie darbinin- 
jų darbo už taksus, tai dar kai siaurai žiūri į tą klausimą 
paliko prie darbo.

Kaip paleido, tai bosas pa 
sakė, kad tik ant savaitės; bet darbininkų nuo skurdo ir ba- 

fruž savaitės laiko jie gavo at-’do. Darbininkai-tur patys sa- 
sakymą: jūs dabar gavote *ve išgelbėt nuo dabartinių ir 
mokesčius, tai galite savaitę ateinančių vargų ir skurdo, 
gyventi. Bedarbiai pastatė darbuodamiesi ir kovodami 
klausimą: kaip mes toliau gy- organizatyviškai ir sistematiš- 
vensiine ? Sako: prašykite iš kai.
krautuvininkų ant bargo, pa-| Darbo Federacijos vadai 
kol miestas gaus iš kur nors daug kalba, bet mažai veikia, 
paskolą. Bet kada gaus pini-j jfe sako, kad trumpu laiku 
gų, nįekas nežino, tai yra pa- šimtai tūkstančių darbininkų 

Ajiko bedarbius ir jų šfeimynas'buvo sutraukta į darbus ir mi- 
ant dievo valios. Ot tau ir lionai būsią trumpoj ateityj 
turtingiausia šalis pasaulyje. Į darban paimta. Bet tai tik 
TJje patys darbininkai priga- pasakyta, o ne padaryta. Tai- 

/riTino visko perdaug, ir patys pogi Amerikos Darbo Federa
cijos vadai jaučiasi didvyriais, 

nauja gentkar- sakydami, kad jie pastatė gel
tė, skaitydama šių mūsų laikų žkelių darbininkus ant kojų 
istorija, juoksis iš mūsų

Amerikos obuolįų eksportas 
į Franciją žymiai sumažėjo. 
Francija sulaikė * Amerikos 
obuolių įvežimą todėl, kad nė
ra sutikimo tarp tų dviejų 
valstybių. 1932 metais per 
paskutinius 3 mėnesius buvo 

ateitis juo labiaū parodys. Nes |.iŠsiųita į -Franciją obuolių 
gelžkelių darbininkai-šiandie.9,780 tonų; per šių metų pir- 
ųei biskį ne geriau stovi, negti i ynus 3 mėnesius buVo išsiųsta 
keli mėnesiai atgal

šiandien darbininkai abeL šių metų 2,710 tonų 
nai yra prastesnėj' padėtyj, 
negu kada buvo pirma; pibri 
Darbo Federacijos viršiniliKaj 
linksmina darbininkus, kad 
jiems bus palengvintas gyve
nimas, bet ištikrųjų bus pri- 
sunkintas. Štai faktas.

Nekurie gelžkelieciai siuntė 
laiškus, telegramas 
nūs pas gelžkelių 
torių” Eastmaną,

po ilgam Šlubavimui. Bet ar 
kys: kokių kvailių butą tajs ištikrųjų tie darbininkai galės 
laikais—badavo, kad pdrdaug žengti pirmyn nešlubuodami? 
visko buvo. IJau dabartis rodo, kad nę, o

Nors mažą viltį turi gauti 
kokią nors pagelbą, bet ban
do. Sudėję savo daugelio me
tų taupymą j namelius, neno
ri juos prarasti. Moterys ver
kia ' nuėjusios prie raštines 
Home Owners Loan Korpora
cijos, kad išmaldomis išpra
šius kokios nors pagelbos del 
išgelbėjimo savo per ilgus me
tus sutaupytų centų.

Viršminėtos įstaigos ponai 
vietoj duot kokią pagglbą lie
pia būti ramiems ir turėti pa
sitikėjimą, kad “bus viskas 
gerai.”

. Be kovos nebus nieko laimė
ta. Kol ponai mato tik su 
ašaromis maldaujant, tai lie
pia būti ramiems. Bet jeigu 
pamatytų ’organizuotus, vietoj 
ašarojančių 
skaitytųsi.

^Antras baisus kapitalizmo 
surėdymo nuotikis



IŠPLfeŠfi- $2,000 PĖDŽIŲ

South Brooklyno LDS

■

■

, BRONX.' — Pereitų 
nių jhsįefctorUš Thving

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N? Y. 
~r------- !■—---—*

Sestas Puslapis Penktad., Liepos 28, 1933

Valdininkai , Taisosi Krėslus 
po $200; gi Bedarbiam Šelp
ti tai “Pinigu” Nėra

ap- 
įtai- 

pd 
$200 kiekvienas; 

atskiri 
krėslai tkąątuos pę$135 kiek- 

2,300 žemesnių val- 
į turės tenkintis krės

lais, lęšuojančiais nuo $16.50 
iki $100 . kiekvienas.

Taip valdžia mėto

BRONX. — Naujame 
skrities teismabutyje yra 
įsopią devyniolika krėslų 
i$15b ' iki r""" ■
4jL-h'am ’valdinipkui

patikai, mes nuoširdžiai kvie
čiame jus kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti į mūsų pikniką. t

Šokiams grieš puiki ■ orkes
trą. Bus smagu pasišokti erd
vingoj salėj. Ypač jaunuoliai 
turės progą gerai pasilinks
minti. '

Kadangi dabar eina vajus 
verbavimui jaunuolių į LDS,

ATSIDARĖ BEER GARDEN

‘Daily Worker” Pik-1 Jaunuolių Mokyklos
nikas Sekmadienį Sporto/Įvairpy Įdininkėlių

Pleasant Bay Vakaras Pirmadienį
prašmatnumams, o bedarbius St. arba Flushing Ave. gatve- 
šelpti tai pinigų. “neturi/ 

. » ' I

I J r ’
tai šiame piknike mūsų kuo
pos organizatoriai darbuosis 
gauti kuo daugiausiai jaunuo
lių į mūsų organizaciją.

NURODYMAS: Į • (pikniką 
pinigus įvažiuojant, ' paimkite Grand

PUIKIAME KIEME, po gražiais me
džiais. griežiant mokiniai muzikai, 

galite ‘smagiai IphsiŠokti ’ir ’linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstapuig atsilankyti. Ska
nių užkandžių .duodame' už ^yką. 
KiekVięųą šeštądipnįi gr.užūs paren
gimai: grajys i merginos į muzikantės 
po vadovyste Marty; Turūta? Įžan- ! 
ga dykai. Antrašas. 131 N. 4th St. 
Brooklyn, Nt Y.,' tarpe Berry ir Bed- : 
ford Ave. Savininkai John Jurevich 
ir Tukienč.

(176-178)

IŠRANl)M OJIMAI ■
r. ■. ' • • • i ’... - 1 ’ •

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<f>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA' 

. Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

< > SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y. ’ ‘ '

Daily Workerio,” svarbiau
sio Kom. Partijos dienraščio, 
didysis piknikas bus sekma- de bus įrengta įvairūs sportiš- 

liepos 30 d., Pleasant kiem žaidimam? prietaisai. Tai 
Bay Parke, Bronxe; prasidės bus sportų1 vakaras, kur jauni 
10 vai., dieną ir tęsis iki vėlu- ir suaugę draugai galės ture- 
npaį. šdliiams grieš negrų Jazzlti smagų : laiką; Bus lošimas 
Band ; bus nadji grupių šokiai.’!šachmatų ir i ’čekerių,

Pirmadienio ivakare, -liepos 
31 d., “Laisvės” dideliame jar- < . i t • > • ,

Bronxe per Menesi 1,200 
Šeimynų Išmesta iš Namų

karį, važiuojantį linkui Mas- 
, petho; išlipkite ant Rust St., 
Maspethe. Eikite.Rust St. iki 
Betts St.; ir ten rasite parką.

** Rerigėjai-

PASIRANDAVOJA 5 arba 6 kamba-! 
riai, ant pirmų ir ant antrųjlubų,! 

labai tykioje, tinkamoje poilsįui,,vie
toje, randa gan žema, yra visi ’mo
derniški įtaisymai. 1383 Jefferson
Ave;, Brooklyn,* Nv-Y.-* » ;• »»»*» .

r . ; • . . (176-1178)!
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I Smagus DNYDO Sąryšio ir 
Darbininkų Laboratorijos Tea-į pong, patkavos mėtymas, kro- darbių šeimynų iš kambarių;: Aldo CllOrO IsvaziavimaS j 
tras pateiks sceniškų vaizde- keto žaidimas' ir strėlų-vily- dabar namų’ savininkai yra1 Forest Parke LieiioS 30 d 
tu..! Poor! viinhn «rti«- ; „ioibi Bet tai padave teisman dar 4,350 rei-Į . - m - . H

/ J . . ' - -

rdnxe per pasku-Į 
.ping- Įjnį mėnesį išmesta 1,200 be-!

PASIRANDAVOJ A galiūnas su vi-Į 
sais įtarsimas ir. puikiu mpdernišku 

baru, ant labai lengvių išilgų. Tuo
jau. kreipkitės .sekanču antrašu; .223 
Kent Avė., Kampas North 1st !St.j 
Brooklyn, N. Y. (174-176).

Laisve • Gauiyuna ant 
Sekančių Stočių

lių.;l John Reed Kliubo artis- čių mėtymas į cielių. 
tai pieš didelius ,pąvęikslus- 
karik'atūras. Darbininkų Spor
to Sąjunga rodys atletikos 
varžytines. Grieš ir Raudon- 
frontięčių Orkestrą. Prakal
bą sakys Kom. Partijos vieti
nio distrikto organizatorius 
Charles Krumbein. Sykiu 
prie įžangos tikieto yra lei- Į 
džiama proga išlaimėt veltui į lankys, gaus pamatyt, kokių 
kelione į Sovietų Sąjungą ir vaisių duoda tiktai dviejų sa- 
atgal. vaičių lavinimas darbininkiš-

Nuvažiavimas: Paimt L R. I koj mokykloj.
T. požeminio gelžkelio trauki- į įžanga veltui. Paremkite 
Bj, važiuot iki Zerega Avė. jaunuolių mokyklą savo atsi- 
stoties; paskui išlipt ir persėst lankymų; prisidėkite prie to, _ . .. ,
Fbusą, kuris nuveš į pikniko darbo, lošdami čia tą vakąrą Per, me.neJs> pac irbet 
parką.

Kode! Savininkai Neima 
Pašalpos Biurų Čekių

dar ne viskas.
Jaunuolių mokyklos studen

tai, be to, patys yra sutaisę 
įdbtnią programą, iš kurios 
matysite jų talentus: bus per
statyta darbininkiškas vaizde
lis, “piramidų statymas,” dai
nos, deklamaęijos ir kit.

Visi darbininkai, kurie atsi-

kalayįmų išmest, bedarbius už 
randų neužsimokėjimą, kaip 
kad 
mo 
han

raportuoja Bronxo teis- 
raštininkas John Mona-

Kapitalistų Laikraščiai—Šni 
pai prieš Bedarbius

PARDAVIMAI
Ateinantį nedėldienį, liepos | ---------

30 d., bus Didžipjo New Yor- PARSIDUODA restaurantas lietu- 

ventoie vietoje, prie ' Republic teatro. 
Galima daryti; gerą pragyvenimą. 
Kreipkitės tuojau šiuo antrašu: 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

, /(175-177)

{ko Darbininkiškų Organizaci-I vįai^> rUsaiš ir <kitų; tautlį apgy- *• l ■tmnrz'k m ’oiArh'in ■nt'in IMminlin rnntrA

įvairius “geimius,” tai yra pa 
tys besilinksmindami ir sma 
giai laiką praleisdami.

Studentas.

Gub. Lehman Pataria 
Daugiaus i Apiaksimi 
Miestų Gyventojus 

ti- i ( : . . -

New Yorko major as 
O’Brien per savo nusiųstą ko
misiją į; nepįapraštą, £ yal^tiįj)§ 
seimo posėdį trečiadieni ’ ,pa- 
reikal^yo,: fl^ad užd^ų , 
dvigubintus mokesčius ant vi
su valstijoj* pa^dupdąmą .daik
tų fr Ant Šerų, pėrleidžiamų 
iš rankų į . rankas, šitaip ga-

NEW YORK. — Tarp did- 
namių savininkų auga kaip ir 
susitarimas attnest čekius, ku- 
riuds1 šelpimo biurai’; kartais 
duoda apmdkėt už kambarius 
bedarbių šeimynoms; Title 
and‘ 5 Guaranty kompanijos 
agentai sako, kad biurai tol 

. neduoda čfekiiį už kambarius, 
kol tos šeimyrios būna išmeta
mos į gatvę arba kol būna 
gauta teismiškas leidimas jas 
išmesti; Kiekviena tokia cere
monija kaštuoja savininkur de- 
sėtkvs > dolerių, i 
sykį priėmus čekį, paskui tu-. 
rėsi žmones per mėnesį laikyt 
be randos, ir vėl eik į teismą, 
kad juos, leistų išmest. O dar 
iŠjnetimUs apsunkina kova Be
darbių Tarybų ir blokų komi
tetų. .

Kapitalistai didnamių savi
ninkai žiūri tik savo pelno; 
visai nepaiso bedarbių, jų mo-' 
terų ir kūdikių, 
valdžios grafteriai juo labiau įmui visai valstijai. Jis sako, 
privargina bedarbius su to- j kad patys miestai gali savo 
kiąis Čekiais. Bedarbių Tary-> ribose didintis taksus delei 
bos reikalauja visą pašalpą1 reikalingų pinigų sukėlimo, 
išmokėti reguliariai, ir tai pi-1 --------------- -r----- ,
riigais, o ne pppiergaliais. .

Užkluptas Plėšikas Ant Tilto ^eran^ _____ 

Nusišovė

SakįO, j viena į Įima būtų per metus gukelti 
bent šimtas, milionų dolerių 
daugiau įplaukų; bet tos 
įplaukos, pagal majofo suma
nymą, turėtų būt paskirstytos 
miestams, o miestai tuos pini
gus panaudotų “bedarbiams” 
šelpti. Tuo būdu New Yorko, 
miestui tektų $41,000,000 
per metus iš valstijos.

Gubernatorius Lehman pasi- 
Bet miesto | priešino tokiarp taksų didini-

- - - t

į NEW YORK. H- Antradie- 
I nį buvo areštuotas,-laike bė-

kĖW YORK. — Pradėjus i <’arbi« ‘b'ol!° ®Usiri"'
vkžnlot1 per, Wastiiri^n tiltą lklm0' ant . St. ■ ir Ave A
tūlam M. Carilotui, krimina
listas Fr. Schrader įšoko į jo 
autoirtobilį, įrėmė revolverį 
jam šoną, privertė atiduot 
$200 ir liepė važiuot visu j 
smarkumu.1 Tuo tarpu raudo
nos šviesds sustabdė trafiką. 
Plėšikas iššoko laukan bėgt, o 
policmah^AJ Š4ucįyt. ’ Matyda
mas, kad nepabėgs plėšikas 
nusišovė, viepą šūvį pipm to 
palėkdamas į policmaną, bet 
nepataikydamas.

ex-kar'eivisi Jbhh Kelly,- < su- 
žeistas laike kta/TOj Į'nuovadą 
atėjo p o Pile m a pas Julius 

j Weiss, • bliakdžekiu * primušė 
j kalinį ir išlaužė jam šonkau
lį. * Už dviejų dienų įvykęs 
teismas John’ Kelly išteisino; 
bet jis buvo gana nubaustas 
žvėries policman.

51 %» * ' '& F

QUEENS. — Trečiadienio 
pavakarėj trys plėšikai, atkišę 
revolverius, atėmė $2,000 iš 
AI. Melzerto; raštinėj Imperial 
Wash Suit Kompartijos. Pini* 
gAi buvo^parvežti apmokėti al
gas 150 ftarbinipkų. ‘ *

Turi Būt Pažymėta,, Kiek , 
Sveria Dudnos Kepalas -

NEW iYOiRK>Marketų 
komisionietfus įsakė visoms 
kepykloms, kad nuo, rugpjūčio 
trečios dienos arit kiekvieno 
kepalo duonos būtų pažymėta, 
kiek sveria. Kas to nepada
rys, sako, bus areštuojamas.

Ruginės‘duonos kaina bėgy
je poros savaičių pabrąnginta 
dviem centais kepaliuMs.

K a p i talistų laikraštukas 
“Daily News” siuntinėja re
porterius žiūrėt, ar ' netingi
niauja pašalpiniai darbinin
kai, kuriems skiriama 10 die- 

su 
• $4.50 alga į dieną, kuri, beje, 
Įp'askutiniu laiku dar nukirsta 
10 nuošimčių.. Tie reporteriai 
pranėša miesto viršininkams, 
kad pašalpiniai darbininkai 
linginiai!ja, kad miestas vel
tui jiems pinigus moka. Ar 
ateina šnipams-report’eriams į 
galYą, j kad ■■ šeimyniškiems be- 
(Į^rb.- tę^ą.u labai, . skurdžiai 
iš tokios algos- gyventi, ir tuo 
būdu susilpnėja jų spėkos?

1 Dar sykį pasirodo, kaip ka- 
įhidlistinlai ląikraščiai 
darbininkų prtešaij > ;': ‘ 
. I ; i i !■>'■/; ) 'l i , > . . 1

Jauna Bedarbe Taikėsi 
Nušoki nuo Stogo h

jų Sąryšio, ir Aido Choro iš
važiavimas.

Atsilankyti kviečiame visus. 
Bus proga susitikti su drau
gais ir pažįstamais; bus įvai
rių užkandžių ir gėrimų, ir 
programa.

Draugai, jūs matote svarbą 
tokių organizacijų, kaip Aido 
Choras ir Sąryšis. Jeigu jūs 
neparemsite jų išvažiavimo, 
tai kas parems?

Aš kviečiu visus į išvažiavi
mą. Aš manau, kad galima 
sykį apleisti Coney Islandą ir 
paremti savo reikalus.

Programoje dalyvaus 
Choras, kuris linksmai 
nuos eilę darbininkiškų

PARSIDUODA 2 šeimynų’ medinis 
namas, visi moderniški įtaisymai, 

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

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

(173-178)

u CCESSci^ DIVIDE N DS

yra

po 
Jis

• 'BROOKLYN’. — Vienas po- 
licmanas trečiadienį pastebė
jo 'merginą, užsirišusią baltą 
skepetaitę ant akių ir besitai
kančią nušokt nuo stogo 
num. 1749 Pitkin Ave.
greitai užbėgo ant stogo ir ne
leido merginai nusižudyti. Ji 
pasisakė, kad yra Julia Basek, 
19 metų amžiaus, senai jau be 
darbo, be pinigų ir be jokios 
p-astogės. Iš policijos stoties 
buvo nugabenta į benamių 
prieglaudą.

“Kidnaneris” Laikomas po 
$200,000 Parankos

BROOKLYN. — Po $200,-1 
00Q( parankos laikomas iki 
teismo Juiįus Brand. Jį areš
tavo už bąndynją pasičiupt 
(.kįiclnapyt) turtingą kepyklų 
sąviųinką Pechjerį ir' išveržt 
iš jo ?15,o6o. . , ' .. ' '

Balsavimų Makliorius
rinki- 
Wolf 

yra kaltinamas, kad leido bal
suot * aštųonięms ( desėtkams 
žmonių, kurte neturėjo balsa
vimo teisės. x .Wojf yra laiko
mas po $7,500 parankos iki 
federales grand džiurės teis
mo. ,

LDS 50 Kp. ’Piknikas Liepos 
29 d.. Clinton Parke, 
Maspethe, N. Y.

50 
kuopa rengia pikniką, kuris 
įvyks 29 4. liepoę, šia subatą, 
Clinton Parke, Maspeth, N. Y. 
Jž£nka< $0 oehttįt

,Gerįbia^i| Lt)S p(ariai ir sim

Aido 
padai- 
dainų.

H. M.

D S^ce 1813

S0DUSHWICK

< Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350 __________
Marcy Ave. and 'Grand 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 1 
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

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

St.

JONAS STOKES • >
FOTOGRAFAS >

Šiuomi pranešu savo kostume-į 
riams,. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton! 
po numerių 
512 Marion St.; 
kampas Broad-, 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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

Sergančių 
Chroniškos

New Yorke
SAVINGS BANK

GRAND ST. AT GRAHAM AVE, BKLYN.

P. S. Jeigu lytų, tai neuž
mirškite’ ateiti į “Laisvės” sve
tainę ir pasišokti prie -radip. 
Čia irgi bus galima linksmai 
praleisti laiką.

Pranešimas Brooklyno-New 
Yurko Organizacijų Bendro 
Fronto Delegatams

Telephone Stagg* 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

. i ’(Undertaker);; i 
Vedu šermenis ir įialaidoju tin

kamai ir už, prieinamą kainą 
Paršanidaū' automobilius Vestu

vėm, parėmę r krįkštynpąi ir kito
kiem reikalam. V i ;' j t
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

AUen ir Canal St.
Boweny apd Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and. I4th. Street 
Chatham Square1 ' 
Desbrosšės and i Greenwich St. 
685 Washington Street-- 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Vyrų ir Moterų 
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, SknVlo Žar
nų ir Mešlažar-

X

YORBROOKLYNO-NEW
KO organizacijų bendro fron
to didžiojo komiteto mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį penk
tadienį, liepos 28 d. 8 vai. va
kare, “Laisves” svetainėje, 46 
Ten Eyck St«

Visų organizacijų delegatai 
būtinai turi dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų svarstymui.

Sekretorius,
P. Taras.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY I’ARLOR

i ' , y < •.

I Pirma buvo 578 Grand St„ Bropk-
? ly, N. Y., dabar perkėlė ant

^47 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

; F
' . t

: ' g

KRAUJO SPECIALISTAS;
Gydai! Grotas Ir chroniškas vyrų ir 

: , moterų f ligas - kraujo ir odos ,
Padarau ijtfrimus kraujo ir ilapumo

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

'■ New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakąre . 

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

Y' i 7^ 'nes Ligos, Nervų 
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai/ Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai. '
> ' ' į Prieinama Kaina

Sąlygos pagal jūsų augale ;
. ęIštyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y
į
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 
. įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 ’A. M. iki 8 P. M.

Ik H VSekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.O

~TT

Telephohe, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

• • - . i ; i ■. ,i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i Išbdlžamuoją fr laidoja numirusius 
ąr}tjviso)ęjųį įtapįnįųp.parsamdo? au- 
tomobrlilis ir kerietas veselijoms,

lOtMJTXMKJOOOtJOQttOeKJtJOf
AoooooooAo

1

■? f ;

NOTARY 
PUBLIC

,■

i

Pranešame,, kad mūsų kainos yia 
žymiąir 'nnpikipt^s ant1 visko.

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

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00., Pątarąavimąs , naujausios 
mados, }933 mętų.

Vyrams ’ nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas 1 už 50ė, vai
kams plauki} ‘ nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas^ i

Evergreen 7-8738 ( , Evergreen 7-1643. t
.. . . , , ! )<■.>•. ) >;

Lietuviai Meisteriai-Budavptojai
: 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) j durip, langus ir 
porčius Dengiame stogus visokiems 
nartiams
51 Meserole Street
Brooklyn, N1. Y. f

188 South 3rd Street
' Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. SALIAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R 6 B ORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
I MUSU IŠTAIGA ATLIEKA j SEKANČIUS DARBUS:

'MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠAlILĮ, IR IŠ ČIA 
TAS1UNČFAM į KUR : KAM REIKIA. TURIM PtyVATlŠKĄ 
PIRMĄJA!’ PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEZTd ( LIGONINĘ IR 
PARViŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS) 
PRIŽIŪRĖTI., DUODAM' GRĄŽJĄ VIETA^ SAVO' 

j' Mylimuosius* pašarvoti dovanai'.
VISAIS TAIS REIKALAI^ KREIPKITĖS ( MUS, O MES 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
. I - • MUSU raštine atdara DIENĄ, IR NAKTĮ. MUSU ‘

’ f • ’ TELEFONAS NIEKAD- NEMIEGA. . . . • ' ’

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo^ofisą 

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

arti Grand Street
, J Telefonas Evergreen 6-3959 ’

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai.

■ i

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

. NEDALIOMIS 
NuO AO iki 12 vai. ii ryto

vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J f




