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Rugpjūčio Pirmoji.
Kur Jų Nėra!
Geras ženklas.
Kaip su Jubilėjum?
Zarah Leander į SSSR.

Rašo R. M.

Šiandien Rugpjūčio Pirmoji 
—tarptautinė darbo žmonių ko
vos diena prieš karą. Karas ar
ti. Italija pasirįžusi sunaikinti 
Ethiopiją, pagrobti ją, pavergti 
Romos imperialistų naudai. Jei 
Italijos-Ethiopijos karas prasi
dės, tai, neabejotina, jis gali 
virsti pasauliniu karu, štai, ko
dėl mes turime nesigailėti pa
jėgų, nesigailėti nieko, kad tik 
sutraukus didesnes mases darbo 
žmonių į kovą prieš karą.

Imperialistinio karo galima 
neprileisti. Tai gali padaryti 
tiktai pasaulio darbo žmonės, 
priešingi karui, susivieniję į 
bendrą frontą, padedami Sovie
tą Sąjungos, kuri pasirįžusiai 
kovoja prieš karą.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuania*! 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų, šalių. 
Vienykitės 1 Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli 1

No. 180 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugpj. (Aug.) 1, Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Šiandie Kituos Mies
tuos, Poryt N. Yorke
Už Ethiopijos Apgynimą;

Už Pilietines Laisves!

Austrijos armijoj veikia ko
munistai, skelbia tos šalies val
džia. Steigiamas speciališkas 
armijos teismas smerkimui ko- 
munistų-“išdavikų. ” Vokietijos 
naujokuose,* sakoma, taipgi la
bai dažnai pasklysta lapelių, 
skelbiančių: “Drauge, tavo šau
tuvas priklauso kovai už žmo
nių laisvę. Šalin fašizmas!. . .”
Lietuvos armijoj veikia komu- protestų ir kovos diena prieš 
nistų kuopelės. Lietuvoj lei-. imperialistinį karą, už So-

- į vietų Sąjungos apgynimą, 
>/ar?e’ prieš buržuazijos auginamą 

fašizmą, už pilietinių teisių 
išlaikymą darbo žmonėms, 

iuž bedarbių aprūpinimą ir 
kitus darbininkų reikalus.

Didelėj Amerikos miestų

“Kareivią Tiesa.” .
veidrodyj, atsispindi Lietu- 
kareiv^lių gyvenimas. Net 
Bostono kunigai pravirko 
to, kad Lietuvos kariuome- 
veikia “išdavikai,” kurie ra- 

neklausyti kariuomenės 
viršininkų. Girdi, visai panašiai, daugumoj šiandien įvyksta 
kaip 1917 metais buvo Rusi- masines darbininkų demons- 
joj... jtracijos. New Yorke tokia

Taip, ponai! Komunistą-visur demonstracija bus rugpjūčio 
yra: fabrikuose, mainose, far- 3 d,, šį šeštadienį. (Apie! 
mose, mokyklose, na, ir karino- ,^cw Yorko demonstracijos j 
menėse. Jie neišnaikinami! |tvarka Dlačiau skaitykite'

Ivietos žiniose.)
Dabar, kaip draugai skaity- Visi darbininkai, nežiū- 

tojai pastebėjo, mes gauname rįn^ jokių religinių bei par- 
nemažai straipsnelių iš Lietuvos Tijinių skirtumu, traukite į 
apie to krašto politinių kalimų tas demonstracijas ir masi- jP'nigai Imami iš Viešų Pa
gyvenimų ir tt Tai puikus da- niug mitingus, imperialist!-talpinių Darbų Fondo Įreųgt 
lykas. Lietuvos di augai veiti u/., gkerdvnė iuk gresia vi-1 Orlaivių Tvirtovėm tą pasveikinimo. Jie turi nuola-j“e sneiavne juk gięsia vi
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mas Jungtinėse Valstijose WASHINGTON. — Jung- 
yra pavojus ne tik konninis-1 tinių Valstijų kongresas 
tams, bet ir katalikams, iriPrmmė Wilcox bilių delei 
socialistams, ir laisvesniems 
tautininkams, ir žydams, o 

ateiviams darbinin
kams.

Nuo to, kokią jėgą paro
dys darbininkų minios tuose 
išstojimuose, daug priklau
sys, ar stambusis Amerikos 
kapitalas drįs vykdyti savo 
planus prieš darbo minias.

Visi, todėl, j milžiniškus 
masinius išstojimus prieš 
imperialistinį karą, už Ethi
opijos ir Sovietu Sąjungos 
apgynimą, prieš fašizmo sli
biną, už pilietines darbinin
kų teises, už bedarbių ap-

1 • t J • 1 •

Masinės bėgikų lenktynės Maskvoj, kur dalyvavo tūkstančiai raudonarmiečių, dar
bininkų, valstiečių ir studentų sportininkų.

***»• $120,000,000 karo AŠTRUS HITLERIO FRAKCIJA W

Naziai Pasmarkina Valdiškai-Organizuoty 
Persekiojimą Žydy, Katalikų ir Veteraną
Vietoj Atskirų Užpuldinėjimų Bus Vedama Masinės Atakos; 
Įkalinta Desėtkai Žydų neva už “Arijų” Merginų Darkymų

BERLYNAS. — Pasiro- mišių apie žydų gašlumus ir 
do, kad Hitleris “neprita
ria” tik atskiriems neorga
nizuotiems užpuoli mams 
ant žydų, katalikų, exkarei- 
vių organizacijų ir nepaklu
snių fašistams studentų. Už
tat Hitleris padidina ir pa
smarkina valdiškai-organi- 
zuotus persekiojimus ir už
puolimus prieš tuos vadina
mus “valstybės priešus.” 
Dabar tie žygiai bus daromi 
pagal tiesioginę nazių val
džios komandą.

Boikotas Griežčiausias
Kas bent ką perka iš žy

dų, naziai viešai tokį paskel
bia “tautos išdaviku;” įvai-

lytiškus “išniekinimus” vo
kietaičių ir kitų “gryno 
kraujo” merginų.

Cologne ir įvairiuose ki
tuose apskričiuose uždraus
ta žydams apsigyventi. Ki
tur miestai nutarė neleist 
žydams pirkt jokios nejuda
mosios nuosavybės.

Katalikų Persekiojimai •
Saar srityje naziai uždare 

ir išsklaidė visas unifor
muotas katalikų jaunimo 
organizacijas. Recklinghau- 
sene suimta 10 narių Kata
likų Gailestingos Brolijos 
(“zokono”). Naziai sako, 
kad tie “broliukai” lytiškai

’ vi

W m11>1 Itiulilvj • v . Ų <JJa a » irių miestų valdžios meta iš išnaudoję silpnaprotes mer- ’LĖKTUVŲ STOTIM jpRftTESTAS PELEIITALAM TAUTŲ LYGOJ1-- ■ . . . . . . . .'L..’,.”..,

gyvenimą ir tt. Tai puikus da- * 
lykas. Lietuvos draugai verti už,

tos siuntinėti mums žinių iš re- .siems. Galvą riedantis fašiz- 
voliucinės darbininkų veiklos, iš( 
kovos su fašizmu.

Ar visur draugai rimtai ruo
šiasi prie “Laisvės” 25-kerių 
metų sukaktuvių? Laikas bėga, 
kai vanduo, ir mes nei nepama
tysime, kaip susilauksime 1936 
metų. O reikia atsiminti, kad se
kantis mūsą dienraščio vajus 
bus jau jiibilėjinis vajus!

Andai speciališka vajaus rei
kalais komisija paskelbė mūsų 
darbų programą reikale prave
damo vajaus. Tarpe kitko, rei
kalaujama kiekvienoj lietuvių 
kolonijoj įkurti “Laisvės” v at
jaus komitetus. Pageidautina, 
kad į tuos komitetus įeitų seni 
“Laisvės” skaitytojai, bei rėmė-
jai. Mes dar turime visą eilę fdraildos įstatymą ir už dir- 
draugų, kurie buvo patys pirmu- bančiųjų būklės pagerinimą! 
tiniai “Laisvės” skaitytojai, ku- .. ----- ----------
rie, vadinasi, pradėjo skaityti Milicija Terre Haute, Ind 44T 1__ •_ _______ * *“Laisvę” su 1-mu josios nume
riu ir ‘dabar tebeskaito ją. Verčia Streikierius D'rbt

TERRE HAUTE, Ind. — 
Nors visuotinas streikas at-/ žymiausioji Švedijos artistė— 

kino ir dramos—Zarah Leander šauktas, bet milicininkai vis 
—nusitarė aplankyti Sovietų dar paliekami mieste, 
kraštą ir ten pabuvoti geroką1 
laiką.

Nesenai Sovietų žemėje lan
kėsi Lietuvos rašytojų ir istori
kų grupė: Mykolas Biržiška, jo1. .v,. . . 
brolis, Vaclovas Biržiška, Dzū-pu°s gūžti .darban, 
kijos apdainuoto jas, rašytojas' Milicija buvo areštavus 
Vincas Krėvė (Mickevičius) ir .“Raudonąjį” Evansą, pirmi- 
kt. Jie ten geroką laiką prabų- 'ninką Išvežiotojų Unijos, 
vo, susipažindami su darbininkų'Aštuonias valandas milici- 
valdomu kraštu, kur viskas au- minkai jį varė per šerengą, 
ga, viskas kunkuliuoja.

Jie 
gaudo streikierius Colum
bian Enameling and Stam- 
Įping Kompanijos ir grūmo
simais stengiasi priverst

kvotė ir gąsdino, kad jis pa
lieptų savo unijos nariams 

Pasaulio protautojai, pasaulio išvežti $75.000 dirbinių iš to 
menininkai trokšta pamatyti So- fabriko. Bet jis griežtai at- 
vietų žemę, socializmo kūrybą, sisakė. Neturint prieš ji jo- 
Kam šiandien neįdomu tokis kių tikrų kaltinimų, milici- 
pasaulis, kuriame nėra krizio, ninkai, pagaliaus, turėjo jį 
nėra bedarbės?! paleisti.

Italai Reiklauja A t i d ė t 
Sprendimų, Kol Ateis Jiems 

Patogus Karui Laikas

įtaisymo šešių naujų di
džiausių stovyklų karo lėk
tuvams šios šalies pakraš
čiuose. Toms stovykloms 
skiriama $120,000,000 iš vie
šų pašalpinių darbų fondo. 
Tai bus ne vien orlaivių aik
štės ir pastogės, bet tvirto- 
viškai įrengtos vietos.

darbo bei tarnybos tuos, ginas ir moteris M. Linden- 
kurie perka iš žydų arba tu- hof Institute, 
ri bent ką bendro su jais.
Prie žydų krautuvių pasta- ' skraiste, naziai neatlaidžiai 
tyta nazių agentai fotogra- šnipinėja ir krečia katalikų 
fuot pirkikus, kad paskui vienuolynus ir kitas įstai- 
juos išniekint, boikotuot ir gas. Bet pirmiau jie to ne-* 
visaip persekiot. Griežtai1 
šnipinėjama žydų biznierių 
automobiliai ir trokai, ku
riais pristatoma daiktai į 
namus,—ir tuomet bėda pir- 
kikams!

Breslau’je, Frankfurte - 
am-Main ir kituose miestuo
se suimta ir į koncentracijos 
stovyklas nuvaryta desėtkai 
žydų už pažintį su vokietė
mis ir kitomis “arijų” mer
ginomis? Hitleriniai laikra
ščiai prirašo puslapius iš-

Prisidengd ami doros

WASHINGTON. — Vo
kietijos fašistų valdžia per 
savo_ atstovą " R. Leitnerį ka^Francijos * minTsteris 
jteike griežtą protesto notaipirmininkas į> Laval reika.

kad susirinkusi Tautų 
Taryba bent iki rugpjūčio 
25 d. nesvarstytų pačių ki
virčų tarp Italijos ir Ethio
pijos; Lavai perša, kad Ly
gos Taryboj šiuo tarpu būtų 
šnekama tik apie tų abiejų 
šalių tarpininkų komisiją ir 
jos derybas. Vienas tokias 
derybas, tačiaus, Italija jau 
suardė.

Mussolini, siųsdamas savo 
delegatus į Tautų Lygos Ta-

GENEVA. — Pranešama,

bei; protestuoja prieš nazių 
vėliavos nuplėšimą nuo vo
kiečių laivo “Bremen” ir jos 
“išniekinimą,” New Yorko 
prieplaukoj. Hitleris reika
lauja aštriai nubausti kal
tininkus.

Roosevelto valdžia perlei
do nazių protesto kopiją 
New Yorko valstijos guber
natoriui Lehmanui, reika
laudama tą įvykį ištirti.

Kada Hitlerio protestas Ij’yb^, įsa.kė j’iems reikalaut, 
atėjo, tuo laiku pas Roose-j kad Lygos Taryba atidėtų 
veltą Baltajame Rūme buvo da rugsėjo mėnesio pamati- 
ir New Yorko miesto majo
ras LaGuardia; ir jis parei
škė, kad nazių vėliavos • nu
plėšimo kaltininkai i “

įkalino Komunistą už 
Bedarbio Gelbėjimą

MINERSVILLE, Pa. — 
Edward Miller, Komunistų 
Partijos 17-tos sekcijos or
ganizatorius, tapo įmestas į 
Pottsvillės kalėjimą už pra
kalbos sakymą liepos 26 d., 
tuo laiku, kuomet buvo ban- bus teisiami ir baudžiami 
doma iš namų išmest Ada- 
mą Kosut. Jo išmetimą su-' 
stabdė Minersvillės Bedar
bių Taryba. Drg. Milleris 
nuteistas 30 dienų kalėti ar- 
te $8.50 pabaudos užsimo-lifęoninSj. Treąadienį

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rūpinasi Mill- 
erį paliuosuot.

K. Arminas.

■ . nį sprendimą Italijos-Ethio- 
’ pi jos klausimo. Mat, apie tą

. laiką būtų jau praėję smar- 
tikra? nuolatiniai lietūs Ethio-

- Ryšyj su ta vėliava ir dar
bininkų demonstracija prieš 
laivų “Bremen” buvo pašau
tas Ed Drolette, kuris da-

„ jPijoj, ir Italija galėtų pra
dėti karą.

Ethiopiją gal sutiktų, kad 
jos ginčai su Italija būtų vėl 
pervesti tarpininkų komisi-

' jai, bet sako, kol komisija 
bar laikomas po areštu Bei- j derėtus!, bei Lygos Taryba 
-----7 „„------ __---------- .paskui spręstų, tai Italija 
prasidėjo tardymas keturių turėtų .prižadėt nepradėt 
kitų to įvykio dalyviu: Wm. karo prieš Ethiopiją.

paskui spręstų, tai Italija

matydavo, kol nesitikėjo, 
kad ir katalikai priešinsis 
Hitlerio diktatūrai.

Išblaško Ex-Kareivius
Saksonijoj ir keliose kito

se Vokietijos provincijose 
tapo visiškai panaikintos 
pasaulinio karo veteranų or
ganizacijos. Sykiu naziai 
pradeda labiau terorizuot 
ir studentus, kurie bent 
kuom neįtaiko hitlerinin
kams.

Chinų Sovietai Valdo 333,000 Mylių Ploty

E. Howe, Wm. Bailey, G.
Blackwell ir W. McCormick. ir kiti Anodijos dete- jma Jau 333,000 ketvirtainių

Rugpjūčio 3 d. Ąriešfašis-įgatai pageidauja kad pati mylių plotą su 56,000,000 gy-
tinėje ir prieškarinėje de-' Lygos Taryba tuo jaus tie- vent°JU- w 1 NT z-k-f* Y Z-\ I r • —__ - —. - * ____________ J____ J___  •__ —_____*__  1 • • i 1 V i

Sakoma, jog Anthony

MASKVA. — Nuo 1933 (giau kaip ketvirtadalis, 
m. gruodžio mėnesio iki da
bar Chinų Sovietų valdomas vykdoma fašizmas ir naiki- 
plotas antra tiek padidėjo, narna paskutiniai demokra- 
kaip pranešė Chinijos Ko- jtiškųTaisvių likučiai. Chinų 
munistų Partijos delegatas Sovietuose gi viešpatauja 
Hu Ho Sin, raportuodamas11’1 1 ------!-
Septintam Pasauliniam Ko
munistų Internacionalo Kon
gresui.

šešto Kongreso metu So
vietinis Chinų judėjimas 
buvo dar tik prasidėjęs, o 
dabar Chinijos Sovietai už-

K a p i t a 1 i stinėse šalyse

tikra plati darbo žmonių 
demokratija.

Apart Chinų Sovietų val
domo ploto, yra plačiai išsi
vystęs sovietinis partizanų 
judėjimas įvairiose gretimo
se provincijose, dar tebe- 
sančiose po fašistiniu 
Chiang Kai-sheko jungu; 
bet ir ten atskirose vietose 
įsikuria Sovietai.

Chinų Sovietų krašte ap-

i yra Sovietuose daug dau-

gias piliečių teises, nežiū-

Po Potviniy Siaučia Ligos
HANKOW, Chinija. — Po 

baisių potvinių, tūkstančiai ____________
chinų serga disinterija, kar-j, 
štine ir kitomis užkrečia- Muniche, Magdeburge ir 
monįis ligomis. kitur naziai suėmė kelis žy-

Yangtse upės pakrantė- dus neva už lytiškus pasi- 
mis sukrauta 1/500 grabų, į kėsinimus ant ' 
kuriuos deda ■ išgriebiamus merginų bei moterų. Bet tie būs įvertinti vokiečių kultu- ^moterys, bet tikrumoj jų 
lavonus. .kaltinimai yra išmislas.

monstracijoje New . Yorko ^ioginiai svarstytų ir spręs- 
darbininkų masės reikalaus1 • • • ■ 1 ’ • v
juos paliuosuoti.

tų visus tuos kivirčus; bet ginkluota ne tik Raudonoji 
šiaip ar taip, Anglija, girdi, 'Armija, bet ir gyventojai 
del to nenorėtų susipykti su abelnai; ir visi jie turi ly- 
Italija ir Franci j a.

Vokietijoj įvairiose vieto-jrint tautl’ skirtunuF-
se neleidžia žydų į muzėjus Ben ketvirtadalį Chinų

Žuvo 5 Finą Lakūnai
HELSINGFORS,

—Bemanevruodami susikūlė 
vienas į kitą du Finijos ka- 

_ro lėktuvai-bombininkai ties 
vokie čių įtodel, kad jie, giręli, nesą ga- Sovietų narių turi sudaryt Viborgu. Su lėktuvais žuvo 

vienas oficierius ir, keturi 
paoficieriai.ros darbus.
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. Rugpjūčio Pirmosios Reikšmė 
Šiemet

Šiandien Rugpjūčio Pirmoji — diena, 
kurią tarptautinis proletariatas kovoja 
prieš imperialistinį karą, ši diena pa
skirta tarptautine kovos prieš karą diena 
todėl, kad 1914 metais pradžioj rugpjūčio 
mėnesio užsiliepsnojo imperialistinis ka
ras. To nuožmaus, baisaus įvykio pami
nėjimui, revoliucinis, proletariatas pasky
rė Rugpjūčio Pirmąją kaipo dieną, kurią 
reikalinga sukoncentruoti visos geriau
sios darbo žmonių spėkos kovai prieš ka
rą; kovai prieš tuos, kurie pasirengę pa
kartoti 1914 metų baisenybę—paskandin-’ 
ti žmoniją į grobikiško karo gaisrą.

Vaikinai, gimę rugpjūčio mėnesį, 1914 
metais, šiemet jau turi 21 metus dmžiauk 
ir jau pilniausiai tinkami ir imami į ka
riuomenę ir karo frontą. Fašistinės šalys 
—Vokietija ir Italija—šiuo tarpu mokina 
militariškos mankštos daug jaunesnio 
amžiaus vaikus ir ruošia juos prie pasau
linio karo.

Šiemet Rugpjūčio Pirmąją dalykų pa
dėtis rimtesnė, negu buvo kada nors. 
Imperialistinės šalys pašėlusiai šiemet 
apsiginklavo; antra, Vokietijos fašizmas, 
kaip kokis padūkęs žvėris, darosi vis. ne; 
suvaldomesnis ir pasirengęs pirmiausiai 
pulti Sovietų Sąjungą; trečia, Italijos pa- 
sirįžimas pulti Ethiopiją.

Šitie visi dalykai rodo, jog karas gali 
prasidėti bile kada. Nereikia manyti, 
kad Italijos-Ethįopijos karas praeis tik
tai šiaip sau, nengvai, lokaliniai, jei jis 
prasidės. . Net Anglijos viešpačiai mano 
priešingai. Štai New Yorko “Times” ko
respondentas Londone, Mr. Ch. A. Sel
den, praneša (žiūr. “Times” laidą už lie
pos 30 d.):

Britanija bijosi, kad karas, kartą jis pra
sidėjęs, galėtų nebūti karu piktai tarpe Itali
jos ir Ethiopijos. Jie (britų viešpačiai) bi
josi, kad jie bus priversti stoti į pagelbą 
Mussoliniui tikslu, kad neprileidus Vokieti
jai pagrobti Austriją, arba, kas blogiausia, 
kad neprileidus Afrikos ir Azijos žmonių 
sukilimo.

Vadinasi, imperialistinės šalys numato, 
jogj kartą karui ęrasidėjus, vienam iš Eu
ropos imperialistinių kraštų į tą karą įsi
maišius, tasai karas pataps pasauliniu 
kąru!

l'ą tiesą komunistai skelbia visuomet^ 
į . Jie visuomet nurodo, jog šiuo tarpu bile, 

karas, kuriame įsiveltų bet kuri iš di
džiųjų Europos valstybių, privestų prie 
pasaulinio karo.

Bet komunistai taipgi sako, kad šian
dien dar nepervėlu imperialistinis karas 

’ . sulaikyti, jei visi darbo žmonės, kurie su- 
prąnta jo pavojų, stos į kovą. Sovietų 
Sąjunga ir visas revoliucinis proletaria- 
tąsį; sudarę bendrą frontą, kovodami už 
taiką, gali neprileisti karo, arba tą pavo
jų Nustumti ant toliau. y

§£ąi, kodėl Pirmoji Rugpjūčio yra la- 
bai>eikšminga! Štai, kodėl šiandien turi 
įsilieti į demonstracijas kiekvienas dar
bininkas, kur tos demonstracijos bus lai
komos.
. New Yorke bendro fronto demonstra
cija įvyks šeštadienį, ' rugpjūčio 3-čią. 
Kinuose miestuose tos rūšies demonstra
cijos įvyks rugpjūčio 1, 2, 3 ar 4 dd. 
Lietuviai darbininkai! Dalyvauki!!

■; > Šalin imperialistinis karas!
Tegyvuoja darbininkų vienybė!. Tegy

vuoja Bendras Frontas!
Tegyvuoja Sovietų S.ąjunga, kovotoja 

už pasaulinę taiką!

i

&

JLaras yra nedalomoji dalis kapitaliz- 
Kova prieš karą, visųpirmiausiai,1®°

rcŲtalaųją aiškaus pažiūrėjimo į j.o pobū- 
priežastis, etc. Statydaiųas prieš re-

JUpcinį pateisinimą, būk karas yra natu- 
^jrsliškas reiškinys, ir nemažiau reafccionis-

Jtesnį utopinį skymą del karo panaikini-
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mo frazėmis bei sutartimis, revoliucinis Į 
, proletariatas išstato marksizmo-leniniz
mo mokslinę teoriją, kaipo vienintelį pa
grindą tikrai Kovai prieš karą. (Komin- 
terno šešto Kongreso Rezoliucija.)

Mes, marksistai, skiriamės nuo pacifis
tų ir anarchistų" tuo, kad mes pripažįs
tame būtinumą studijuoti istoriniai kiek
vieną karą individualiai, atskirai. Istori
joj buvo daug karų, kurie, nepaisant visų 
baisumų, žjąurumų, skurdų ir kankini
mų, neišvengiamai sujungtų su kiekvie
nu karu, turėjo ir pažangią savo pusę, 
tai yra, jie patarnavo žmonijos plėtotei, 
padėdami sunaikinti nepaprastai bjaurias 
ir reakcines įstaigas (pav., vienvaldystės 
arba baudžiavos), arba padėdami paša
linti barbariškiausius despotizmus Euro
poje (Turkijoj ir Rusijoj). Tuo būdu 
reikalinga ištirti istorinės charakteristi- . 
kos dabartinio karo, paimto kaipo tokio. 
—LENINAS. |

Ir kuomet nieko daugiau nepasiliks i 
jums, o tik pradėti paskutinį didįjį karo 
šokį—mums jis bus priimtinas. Gal būt 
karas nustums mus laikinai į užpakalį, 
gal jis išplėš iš mūs daug jau išlaimėtų 
pozicijų. Bet, kuomet jūs paliuosuosite 
pajėgas, kurių jūs tuomet nebegalėsite 
sukontroliuoti, dalykai gali pasisukti 
skirtingu keliu; tragedijos pabaigoj jūs 
būsite sunaikinti ir proletariato pergalė 
bus arba jau pasiekta arba kaip ten ne
būtų, ji neišvengiamai bus pasiekta. — 
ENGELSAS, gr. 4, 1889.

Drg. J. Stalinas Apie Karą:
Šovinizmas ir karo ruošimas, kaip pa

matiniai užsienio politikos elementai, 
darbininkų klases pažabojimas ir teroras 
vidaus politikos srityj, kaip neišvengia
ma priemone būsimų karo frontų užpa
kalio tvirtinimui,—štai kas dabar ypatin
gai užima šių laikų imperialistinius poli
tikus- ..

: žinoma, nėra pamato manyti, kad ka
ras gali duoti tikrą išeitį. Priešingai, jis 
dar daugiau turi supainioti padėtį. Dar 
daugiau, jis tikrai atpalaiduos revoliuci
ją ir pastatys i klausimą apie kapitalizmo 
gyvenimą eilejį šalių, kaip tas tūlejo vie
tos pirmo imperialistinio karo eigoje. Ir 
jeigu, nežiūrirtt į pirmojo imperialistinio 
karo patyrimus, buržuaziniai politikai 
griebiasi už karo, kaip skęstąs už šiau
delio, tai tas reiškia, kad jie galutinai su
sipainiojo, pateko į tu piką ir gatavi stri
magalviais lėkti bedugnėn...

Bet jei buržuazija pasirenka karo ke
lią, tai kapitalistinių šalių darbininkų 
klase, davesta iki nusivylimo 4 metų kri- 
zio ir bedarbes, stojasi ant revoliucijos 
kelio. Tas reiškia, kad bręsta ir bręs re
voliucinis krizis. Ir revoliucinis krizis 
tuo greičiau augs, kuo greičiau buržuazi
ja susipins savo karinėse kombinacijose, 
kuo tankiau ji griebsis teroristinių kovos 
metodų prieš darbininkų klasę ir darbo 
valstiečius.

(Iš d. Stalino pranešimo XVII Sov. Są
jungos Kompartijos Kongrese).
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IMIGRANTŲ PROBLEMOS Lawrence, Mass.
Po Nauju

Apsaugojimo Aktu

Suprantu, kad

Amerikos Pilįeč.ių Pasavinti PageĮbą Akliems 
Vaikai

Klausiųnas: Esu natūrali- Klausimas:
zuotas Amerikos pilietis. Aš į Apsaugojimo Aktas, kuris da- 
apsivedžiau su našle, kuri dar,bar prieš Kongresą, 
ne pilietė. Jos 16 metų duktė specialius aprūpinimus 
gyvena Europoje. Ar aš galiu link aklų žmonių. Kokios 
pasavinti tą mergaitę legališ-Įsiūlomos pensijos ? 
kai, ir ar ji taip taps Ameri
kos piliete? Ar ji tada galėsJc]^ja duos lygią sumą su 
atvykti kaipo nekvotinis imi-' 
grantas?

Atsakymas: Vaikas negali Į valstija duos daugiau kaip $15 
tapti Amęrikos piliečiu per į mėnesį, tai pensija tada bus 
patėvio pilietystę. Pasavini-,.suvirs $30 į menesį. Kitais žo- 
mąs vaikij nemaino tokio ne-,Į džiais, jeigu valstija duos $15 

į į mėnesį, tai valdžia duos kitą 
$15. .
Paprastas Didumas ir Vertė

• Ūkių Suv. Valstijose

Klausimas: Kokis yra vidu
tiniu didumas ir verte ūkių 
Suv. Valstijose?

Atsakymas: Pagal 1930 m. 
cenžos, vidutinė ūkė Suv. Val
stijose buvo iš 156 akrti ir jos 
vertė, žemės ir namų, buvo 
$7,614. Wyoming valstijoje 
ūkės yra didžiausios, papras
ta ūkė susideda iš 1,469 akrų j Maple Parke, įvyks didžiulis 
ir vertė yra $12,919; Missis-'j 
sippi valstijoje ūkės mažiau
sios, iš 55 akrų ir vertė. $1,819.
Medikališka Pagelba Kompen

sacijos Atsitikimuose

Klausimas: Buvau sužeistas 
prie\darbo, fabrike, Buffalo, 
N. Y., ir padaviau savo prašy
mą del kompensacijos. Mane 
dabar gydo kompanijos gydy
tojas, bot aš turiu ir savo pri-, 
vatišką gydytoją. Ar aš galiu , 
mano gydytojo bilą pristatyti 
Kompensacijos> Ęiurui,?

Atsakymas: Nuo liepos 1 d., 
Sužeisti darbininkai New Yor
ko valstijoje turi teisę reika- pertrauką.

jeigu įvyks choro specialis susirinki
mas, ir bus pradėtos pamokos.

padaro 
kas- 
bus

Atsakymas: Federalė val- 
vą 1- 

stijų paskyrimu akliems žmo- 
jnėms iki $15 į mėnesį. Jeigu

vaikų nemaino tokio ne 
pilnamečio, piliętystės stovį, j 

Į Vaiko pilietystė priguli nuo tė- 
{ v.o piliętystės, jeigu tėvas gy-

Bagočiausiam Mieste Pasaulyj!
New Yorko miesto Apšvietos Taryba 

praneša, kad pasaulyj bagočiausiam mie- . 
ste, t. y., New Yorke, 18 nuošimčių visų 
pradžios mokyklos vaikų yra nedavalgę, 
■susilpnėjusios sveikatos nuo blogo mai
sto arba badavimo! Išviso tokių vaikų 
yra 135,000. Komisija, kuri tyrinėjo tą 
dalyką, pareiškia, jog ligos, kaipo pasėka 
to nedayalgymo, sunkiau palies minėtus 
vaikus ateityje, jei dabar jų ,da.r ^e.palįe- 
čia. Džiova ir kitos ligos kirs juos! 1

Kieno gi šitie nedavalgę vaikai? Aiš
ku, darbininkų—tų, kurie išstatė miestą, 
tų, kurie padarė jį turtingiausiu pąsau-" 
tyj!

Komunistai senai nurodė, kad tasai ne- 
davalgymas, kuris viešpatauja darbinin
kų klasėje, tasai supuvęs maistas, kurį 
bedarbiai gauna iš įvairių labdarybės 
įstaigų, tas skurdas, tas vargas, antmęs- 
tas kapitalistų klasės, jfeigu dabai’ daT 
taip labai ir neatsiliepia, tai jis atsilieps 
po kelių, keliolikos metų. Tas viskas 
palies visą žmoniją.

Todėl komunistai ragina .darbininkus 
(ir patys prie tos kovos prisideda) kovo
ti už didesnes pašalpas, už didesnes al
gas, už socia.lę apdraudą, nes tik kovoda
mi, darbininkai išvers iš išnaudotojų kla
sės geresnes sąlygas, ap'šišAug.os sveika
tą ir užtikrins gražesnę ateitį ne tik sau, 

bet visai žmonijai!

vas. Po tęvo numirimui, moti
nos piliętystės stovis paprastai 
nusprendžia nepilnamečio-sve- 
timtaučio vaiko piliętystės sto
vį. Dabar tavo žmonos duktė 
gali reikalauti tik “antros pir
menybės” vietos kvotoje, kai-1 
po neištekėjęs nepilnametis 
vaikas ateivio, kuris legališkai 
įleistas į Suv. Valstijas nuola
tiniam apsigyvenimui.

Nekuriu Šalių Normalės 
Kvotos

Klausimas: Kokios yra nor
malės imigracijos kvotos Vo
kietijos, Italijos, Lenkijos, ir 
Čekoslovakijos? Kuomet atei
vis atvyksta į Suv. Valstijas 
kaipo laikinas svečias, ar jis 
gauna numerį kvotoje?

Atsakymas: Vokietijos imi- 
grabijos kvota yra 25,957 ; Ita
lijos 5,802'; Lenkijos 6,524; 
Rusijos1 2,7.01 ir' Čekoslovaki
jos 2,874. Laikini svečiai ne- 
priskaityti > prie kvotų, bet 
skaitomi kaipo neimigrantai.

I

Piliętystės Kvotimai

Klausimas: „Ar . teisybe, kad 
per pereitus kelis metusi pilie- 
tystės kvotimai yrą daug sun
kesni, negu būdavo, ir . todėl 
daug aplikantų neišlaiko kvo
timus, jiems .pilietystė atsaky
ta? <

Atsakymas: Nėra jokios tei
sybės tame. Yra faktas, kad 
1934 m. skaitlius žmonių' ku
riems pilietystė atsakyta, bu v,o 
daug mažesnis negu buvo 
.1933 m. arba , kitais pereitais 
metais. 1.934 m.—1,133 apli
kacijos atsakytos ir 1933 m.— 
4,703; 1932 m.—5,478 ir 1931 
m.— 7,514.

Nors negalima pranešti ko
ki klausimai vartoti kvotimuo
se, bet FL1S knygutė “Kaip 
Tapti Suv. Valstijų Piliečiu” 
turi net 116 klausimų ir atsa
kymų, kurie inima gerą dalį 
kvotimų užklausimų. Knygutė 
irgi turi smulkmeniškas infor
macijas apie natūralizacijos į- 
statymus ir reguliacijas. Kaina 
knygutės 25 centai už kopiją.

Mūsų Didžioji “Week-End” —k
Sekantį šeštadienį ir sekma

dienį, rugpj 3 ir 4 d., Maple 
Parke, įvyks du didžiuliai pa
rengimai : šeštadienį visos 
Lawrenco lietuvių darbininkų 
organizacijos bendrai rengia 
šaunų bankietą. Alaus, lengvų 
ir kitokių gėrimų bus paruoš
ta, kad patenkinti kiekvieną. 
Įvairių valgių taipgi bus aps
čiai. Nuo 6 vai. iki po 
liktai nakties, valgysim, ^er 
sim, šoksim, dainuosim, 
bus pokylis, kokio nuo senai 
Lawrence nėra buvę.

Įžangos tikietai—pavieniams 
vienas doleris, o porai doleris 
ir pusė. Pirkite tikietus iš 
anksto, kad galėtume spręsti, 
kiek gėrimų ir valgių parūpin
ti. ' 
darbininkiškų organizacijų na-! 
rius ir pas B. Chuladą, 164 
Park St. (krautuvėj). Kurie 
negalės nusipirkti tikietų iš 
anksto, galės pirkti atvažiavę 
į parką.

Visi Būkite Piknike

Sekmadienį, rugp. 4 d.,

dvy-

Tai

ŠYPSENOS

Surinko J. šilingas.

Karves Ašaros
“Motin, iš kur karvė gau

na pieną?” klausia Onutė.
“Ogi iš kur tu gauni aša

ras.”
Patylėjus Onutė klausia:
“Ar ir karvei reikia kailį 

išperti, kad pieno priverk
tų?”

Menkas Giliukis
Automobilistas, partren-

Tikietus galima gauti pas jęęS Kokį tai žmogų ir apsi- 
\ 1 r I X 1 r 1 V /X v»/v n VA 1 n n n i 1 11 O '

dairęs, jam sako: “Žinote, 
kad čia jums giliukingai pa
sitaikė—kaip tik priešais 
gydytojo ofisą.”

Partrenktasis: “Taip tai 
taip,—bet kad aš pąts ir esu 
tas gydytojas!”

Surinko Juodvarnis.
! piknikas Komunistų Partijos 
Pirmo Dist. lietuvių skyriaus. 
Tai bus didžiausias piknikas, 
kokio šiais metais Maple Par
ke nėra buvę; busais ir auto
mobiliais suvažiuos visos Mass, 
valstijos pirmeiviai darbinin
kai.

Visi lawręnciečiai taipgi pa- 
Įsirengę būti šiame piknike ir 
1 priimti svečius iš kitu kolo
dijų, i

Liaudies Choras Pradės 
Pamokas

Per vasaros karščius, Liau
dies Choras turėjo pamokų

Bęt .šią savaitę

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Reporteriui, Lynn, Mass.— 
Atleiskite, drauge, kad šį sykį 
negalėsime įdėti į “Laisvę”, 
jūsų korespondenciją. Mes 

j manome,, kad neapsimoka bar
tis su jau mirusiu žmogum. 
Prašome tankiau rašinėti žinu
tes iš vietos lietuvių gyvenimo 
ir veikimo.

lauti savo . gydytojo,
taip nori, Jeigu tavo gydytojas 
užregistruotas su apskričio 
medikališka draugyste ūr In
dustrial išk o 
patvirtintas^ tai gali • prašyti, 
kad jis tave gydytų.
Vasarinių Darbininkų Neuž- 

moketos Algos

Klausimas: Aš dirbau va
sariniame viešbutyje Sullivan 
Apskrityje, New Yorko valsti
joje ir man pilnai neužmokėjo 
darbdavis. Ką aš turiu daryti, 
kad gauti savo pilną algą?

Atsakymas: Patariame, kad1 
nuneštum tavo visą reikalą! 
(asmeniškai arba raštu) į Bu
reau of Labor Welfare of the 
State Department of Labor. 1 
Šitas Biuras, iki Darbo Dienos, |

House, Monticello, N. Y., tiks- 1 Baktaj as manė, kad tai gal 
lui pagelbą teikti c---------
k.ams, kurie dirba vasarinėse

Visi nariai gaus pakvietimus 
atvirutėmis. Ateikit visi. Tar
sime apie pamokas, operetę ir 
kitus reikalus.

L. K. Biuras.

Komisionieriaus

DR. J, J. KAŠKIAUČIUS 
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NETIKUSIAI MAITINAMAS 
KŪDIKIS 

norime 
; patarimo apie

kuriai suėjo 2
i nėšiai. Kokie
j turėjo didelį šaltį ir ją tada

Mes paklausti jūsų 
mano sesutę, 

metai ir 9 mė- 
metai atgal .ji

raly, tiek kiek reikėtų.
Šitaip darykite. Duokite 

mergaitei netik kokios tyrės, 
košės, bet duokite dažnai, 
kasdiena visokių vaisių ir dar
žovių—bent jų sunkos. Duoki
te pomidorų, apelsinų; citri-

randasi Sullivan County Court1 PradSJ° konvulsijos tampyti, nos bei citrinų sunkęs Citrinų

darbiniu- yra kirmėlės. Davė vaistų 
, nuo kirminų, bet nieko nepa- 

vietose ir kuriems pilnos algos Liepė kas diena mergai- 
neužmokėtos.

FL.IS.

Šitiedu paukščiai, E. W. O’Brien (kairėj) ir R. P. Her
ron, išleido $5,100 siuntimui telegramų J. V. kongres- 
manams, Reikalaujant balsuoti prieš kongrese įneštą 
nepalankų elektros jr gązo ko^pąųijopi. bilių. Jiedu 
buvo pasamdyti Associated Gas and Electric Kompa
nijos. Jie rinko iš telefonų knygų žmonių* vardus ir 
juos padėjo po telegramomis... Rakietas pirmos rūšies!

T

tai su vandeniu, užsaldytu ru
duoju cukrum, limonado pa
vidale. Dokite ir ananasų 
(pineapple) sunkos, kad ir iš

tei duoti mineralinio aliejaus, dėžučių, konservuotos. Duoki-
I Ji labai prastai mie^a; bias- i te šviežių daržovių, sunkos ar-*; 

menkai |ba sutarkavę kiek, sutrynę, su- 
Nesenai ją suėmė maigę, syvų ir tirštumų. Tai 

vemti, tai daktaras vėl sakė, yra būtinai reikalinga kiekvie- 
kad tai’gal nuo kirminų. Liepė nani kūdikiui. Kokios tyrės, 
saugoti, ar nepatėmysime kir- košės galite duoti, bet vis ge- • 
minų, bet nieko nepatęmijom.

Mergaitė labai nerami, daž
nai karščiuoja. Jai motutė žie
mą duodavo žuvų aliejaus, 
bet dabar sustabdė. Sesutė la
bai gerai imdavo tą aliejų. Ar 
galima jo duęti ir vasarą?

ATSAKYMAS

kosi, spardosi, rėkia, 
ką valgo.

taiGalima spręsti, kad 
mergytei veikiausia ne kirmi
nai, bet kas kita. Ji veikiau
sia negauna sau atatinkamo 
maisto. Suaugusiam žmogui 
maistas d&ug ką reiškia, o kū
dikiui maistas‘ visa ką nu
sprendžia. Gaila, kad nebe- 
duodąte mergytei žuvų alie
jaus, bet ir tai da ne visa. Jai 
reikia daug kas pakeisti su jos 
maistu. Nors čia ir neminėjo!, 
ko jai duodate valgyt, bet tai 
jau galima įsivaizdinti, kad 
kūdikis negauna’ tūlų maisto 
dėsnių, ypač vitaminų ir mine-

l UH į..........

* l

i-r visai
o tik-

labai

riausia duokite iš rupiau šutai- . 
sytų javinių grūdų, kaip ■ 
wheatena, wheatsworth ce
real. Labai jau išdailintų kruo
pų a? skiautelių neduokite, nes 
tenai nebėra vitaminų 
mažai tėra miheral^, 
krakmolai, skrobylai.

Duokite kūdikiui
daug pieno, pieniškų, kiaušinio 
trynių, po truputį kepenų, juo
dos duonos — whole wheat 
bread.

Būtinai duokite žuvų alie
jaus, bent po šaukštą kas die
na. Mielių jai duokite kas die
na. lodo tinktūros, po lašą j 
stiklą vandens, ir tęgul ji tą 
stiklą išgeria po truputį, kad 
ir per visą savaitę. Neužmirš-; 
kite bananių: duokite jai pri
nokusių bananių kas diena,----
pataisys vidurius ir sveikatą.. 
Laikykite dažniau ant saules.

<>■
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tijose ir Vengrijoje užliepsno- 
jo visa eilė politinių kovų. Far-

bedar- 
sabota- 

didesnio

judėjimo 
darbininkai laimė-

ne-
so-
ne-

I
I

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

pradėjimui
(užpuoli- 
fašistinčs

Didžiausios svarbos įvykis 
buvo su-

ofensyvą. Ypatingos svarbos tu
ri bendri frontai fašistinėse ša
lyse—Vokietijoj, Vengrijoj, Ita
lijoj ir Lenkijoj.

Bendras frontas-nereiškia tik

: ir yra pirmas 
^žingsnis linkui tvirtos revoliu
cinės proletariato partijos. Ne-

—r~7~z—.---------------------—7—Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Sukilimas Austrijoj ir 
Ispanijoj

geros, ar prastos. Ilgą laiką

Fašizmo

augimo, judėjimas už suvienytą revoliu
cinę partiją vystysis toliau su 
laimėjimu socializmo Sovietų1

vo tame, kad neleisti suversti 
krizio naštą ant masių pečių. 
Strateginis kovos centras buvo 

k°- Vokietija. Komunistams pavy- 
su

EAGLE ROCK, CRYSTAL LAKE
WEST ORANGE, N. J.

matė tiktai 
vadus, o 
unijos na-

parlamen tariniuose rinkimuose
buvo rezultatas to bendro vei- nes vienybės programoje, stra- 
kimo.

Bendro Fronto Pasisekimai

skelbė, kad krizis atslūgsta, ,yra padidėjęs, revoliucinis pa
tai darbininkai vedė nuolati-^siryžimas vis0 pasaulio darbi
nes kovas. Nežiūrint to, nebu- ninkų eilėse kovoti už Sovietų 
vo pakankamai suvienytas Galia, 
darbininkų ir bedarbių veiki-'

T Z" ♦ TT . ♦ -g J [organizacijos; pagal Blanquisti-'moji šio konflikto sąlyga yra
IxOmilTlISlll I n I A ! O Jie Pavedg kovos rei- laimėjimas socialdemokratiniųV- A X kalus vienam Schutzbundui. [darbininkų. Dabartinė situacija

♦ /- ♦ j a j Mes žinome, kad masinis, (padėtis) reikalauja padidintos
Iv rl 1-PI S spaudimas privertė socialdemo--kritikos tų socialdemokratinių

partijų ir jų vadų, kurie savo 
streiklaužiška taktika sulaiko 
mases nuo kovos. Mūsų agitaci- ■ 
ja ir propaganda turi būti nu- '

mojo Komiteto Raportas 
7-tam Kongresui

Bendrąs Frontas gali neprileisti prie karo ir nugalėti fašizmą, sako Pild. Komitetas 
savo raporte ir ragina visas Komunistų Partijas mestis j plačiausias masių kovas 
už jų kasdieninius reikalus. Raportą už Pild. Komitetą išdavė Vokietijos Komu
nistų Partijos vadas drg. Wilhelm Pieck, žemiau paduota raporto sutrauka, kurią 
turėtų skaityti kiekvienas lietuvis darbininkas.

kratinius vadus kovoti prieš 
buržuaziją. Komunistai palaikė 
tą ^kovą iš visos širdies. Bet 
kaip tik šita kova ir parodė, 
kad darbininkai negali laimėti kreipta prieš buržuaziją, ypa- 
po socialdemokratine vadovybe .tingai prieš josios reakcioniš- 
ir revoliuciniai elementai, kurie kiausias ir fašistines partijas.1 
perėjo nrie komunistų, padarė Iškėlimas į viršų fašistų social- j 
teisingą išvadą. nacionalistinės demagogijos yra

Trečias Puslapis

LAISVES” NAUDAI 
. CSM 

PIKNIKAI

Komunistų Internacionalo 
šeštas, Pasaulinis Kongresas, 
kuris įvyko" 1928 metais, sako 
drg. Pieck, svarstė ekonominės 
p'adėties ateities eigą.

Socialdemokratai numatė 
laikotarpį nepertraukiamos ge- 
rovės-pralobimo. Dešinieji op
ortunistai Komunistų Interna
cionale numatė tolimesnį kapi
talistinės stabilizacijos sustip
rėjimą. Bet šeštam Kongrese 
draugo Stalino analyzas nu
matė paaštrėjimą visų kapita
lizmo prieštaravimų ir naują 
revoliucinę kryptį, kuri su
griaus kapitalistinę stabilizaci
ją. Tas ir atsitiko.

. Tuojaus po šešto kongreso 
prasidėjo daugelyje šalių pir
miau nematyti streikai,

I Darbininkų klasė susilpnino 
'socialdemokratijos skaldymo 
ir išdavystės politika, pagelbė
jo buržuazijai apgauti smul
kiąją buržuaziją ir farmerius 
ir panaudoti juos 
.fašistinio ofensyvo 
mo). Kad išvengus 
katastrofos Vokietijoj, tai 
reikėjo plataus bendro fronto 
ir Raudonojo Fronto organiza
cija turėjo sudaryti su Reichs- 
banner vieną kovingą forgani
zaciją. Jie galėjo
Weimar valdžią nuginkluoti 
fašistines bandas ir sudraskyti 
.Versailės taika. I v

[ | Dauguma darbininkų to 
padarė, o aklai sekė paskui 
^ialdemokratinę vadovybę, 
veizint komunistų persergėji-

1929 metų krizis atnešė ne
apsakomą vargą milionams 
darbininkų, farn/ferių ir narių 
smulkiosios buržuazijos ir taip 
pat padidinimą išnaudojimo 
kolonijų žmonių. Prasidėjo ne
svietiškos apsiginklavimo lenk
tynės. Japonija užgriebia 
Mandžuriją, Bolivija ir Rara- 
guajus kariauja, fašistinė dik
tatūra įsteigta Vokietijoje. 
Tuos įvykius lydi aštrūs klasių 
mūšiai Ispanijoj ir Chinijoje, 
apvienijimas anti-jmperialisti- 
nių ir agrarinių revoliucinių 
kovų, sudarymas Sovietų ir į- 
steigimas galingos Raudono
sios Armijos Chinijoj ir vals
tiečių sukilimas Indo-Chinijo-

Įmų.
Komunistų Internacionalo j Komunistai vieni nepajėgė

teisingą išvadą.
Francijo^proletariatas, aky- vyriausias mūsų agitacijos dar- 

vaizdoje fašizmo augimo, nepa- bas.
darė klaidos tos teorijos apie | Darbininkai pritaria suvieny- 
“mažesnį blogą,” bet griežtai tai partijai, bet labai tankiai 
atmušė pirmas fašistų atakas, klausimą stato perdaug papras- 
Francijos komunistų laimėjimai tai. Tikra suvienyta partija ga

li gimti tiktai pamatu pamati-

New Yorko Apielinkės Darbininkų
SPAUDOS PIKNIKAS

tegijoje ir taktikoje. Socialde
mokratijos programa ir taktika 
nubankrutavo. Komunistų Inter- 

Komunistų Partijos Anglijoj nacioflalo programa,strategija ir 
ir Jungtinėse Valstijose sustip- taktika išlaikė kiekvieną kvoti- 
rino proletariatą ir pakėlė sa- mą. Tuo būdu mes turime ko
vo įtaką pagelba teisingos ben-'voti Uę suvienijimą visų revo- 

priverstjdro fronto taktikos. Dėka ma
sių spaudimui, Lenkijoje įvai
rios socialdemokratinės organi
zacijos sudarė bendrą, frontą su 
komunistais. Dėka Komunistų 
Partijos iniciatyvos, paaugo po
litinių streikų ir farmerių iš
stojimų skaičius, kurie toliau 
revoliucionizuoja socialdemokra
tines mases ir toliau stiprina 
bendrą frontą.

Bendras frontas apsireiškia 
TZ _ ji',. ........... . . _ - *• įvairiomis formomis įvairiose

^P1 aine pio u ^talizmo stabilizacija pasibaigė stengėsi sudaryti bendrą fron- lkapitalistinėse šalyse. Priešdar-

0 i Dvyliktas Plenumas (praplės- atmušti katastrofą, nors jie bu- 
priešimperialistinis judėjimas (tas susirinkimas) galėjo sakyti vo sumobilizavę visas savo spė- 
Chinijoje ir Indijoje nuolatos j 1932 metais, kad laikina kapi- kas kovoje už bendrą frontą ir

Bus Puiki Dainų Programa ir Geri 
Kalbėtojai Sakys Prakalbas

Pradžia 10 vąl. ryte; įžanga 25 centai.

liucinių 'spėkų pagrindu mūsų 
programos, strategijos ir takti- I 
kos ir pradėti ofensyvą prieš re- ' 
formistus visu frontu. 1

K o m u n i stų Internacionalo 
sekcijos visose šalyse sustiprėjo 
politiniai ir skaičiumi. Nežiū- ! 
rint to, organizaciniai laimėj i- ; 
mai neina tuo patim tempu, ' 
kaip jų įtaka. Tam priežastis 
dalinai bus sektantiniame atsi- 
nešime linkui masinio ėjimo so
cialdemokratų darbininkų prie 
komunistų, šiandien Austrijos 
Komunistų Partijos du trečda
liai susideda iš tokių draugų, 
kurie metai tam atgal buvo So
cialdemokratų Partijoje. Pačioj 
šio kongreso ‘delegacijoj geroka 
dalis yra draugų, kurie iki va- ■ 
sario įvykių, 1934 m., buvo So- Į 
cialdemokratų Partijos funk- j 
cionieriais (viršininkais). Kaip j 
tik ši Austrijos delegacija ge-1 
riausia parodo reformizmo sus
mukimą ir mūsų ob'alsių laimė
jimą. |

Darbas Tarpe Moterų ir i
Jaunuolių j

Ypatingai svarbus yra dar
bas tarpe moterų ir jaunuolių 
darbo unijose ir kitose masinė-* 
se organizacijose. Šiame dar
be pastaraisiais laikais pada
ryta didelė pažanga Anglijoj, 
Vengrijoj, Lenkijoj ir Jungti
nėse Valstijose.

Mes galime pilniausiai di
džiuotis Vokietijos komunistų

NEW BRITAIN, CONN

“Laisvei” ir “Vilniai” Piknikas

cija dar ėjo tvirtai, bet jinai įr prisiartina naujas karų ir 
ėjo kaštais racionalizacijos revoliucijų laikotarpis. Sovietų 
(įvedimo skubos sistemos* ir Sąjunga davė pavyzdį. Komu- 
tt.) ir nedarbo . padidėjimo, nistų darbas buvo suorgani- 
Socialdemokratija vis giliau ir ‘ zuoti mases kovai* nors ir už 
giliau įsivėlė į kapitalistinę mažiausius reikalavimus ir 
valstybę ir jos industrinį apa- vesti kovą prieš fašizmą, prieš 
ratą ir sistemačiai stūmė dar- finansinį kapitalą ir už prolo- 
bininkų ekonomines kovas į tarinę diktatūrą. Darbas zbu- 
užpakalį.

Klasė prieš Klasę
♦

Iš tos padėties išsivystė 
munistų opozicinė taktika 
obalsiu “klasė prieš klasę,” 
prieš socialistų buržuazinę po
litiką. šita komunistų taktika 
neprieštaravo bendram fron
tui. Vienok, pravedant šią tak
tiką, buvo padaryta sektantiš
kų klaidų. Buvo teisinga aš
triai atskirti ją (Komunistų 
Partiją nuo Socialdemokratų 
Partijos, bet buvo klaidinga 
atskirti ją (Komunistų Parti
ją) nuo socialistų darbininkų.

Jeigu nebūtų buvus atpalai
duota reformistinė darbo uni
jų disciplina, jeigu nebūtų bu
vę nepriklausomos komunisti- mas.

Vokietijoj, Jungtinėse Vals- pavyko susilpninti revoliucinį ir sudarymas sovietų pagerino vadovavo barikadas, bet tuo- 1 V» AY) TYVl* 1 n 1* A uoliADonn • /» J  __  1^- 1 t V • 1 — I 1 r-r-1 • I

tą su Socialistų Partija ir re- bininkiški socialistai čechoslo- 
formistinėmis darbo unijomis vakįjoje ir Skandinavijos šaly- 
nepaisant visų kaštų. Socialde- se atidaro masėms akis, kad so- 
mokratai atmetė kiekvieną pa- cialdemokratiniai ministerial nė- 
siūlymą, net liepos ?20, 1932 ir ra jokįa apsauga prieš fašizmą, 
sausio 30, 1933, kuomet komu- 'prje§ karą jr prieš kapitalistinį 
nistai pasiūlė skelbti generalį' 
streiką.

Komunistai Priešingi Avan
tiūrizmui

Komunistai nenori, kad išla
vinti, prityrę revoliucionieriai taip sau sudarymą bendro dvie- 
būtų paaukoti tik tam, kad pa- partijų veikimo, bet parodo 
rodžius savo didvyriškumą.\pakiypimą masių nuo ne revo- 
Priešingai, jie turi organizuoti Hucinės politikos linkui revoiiu- 
naujas kovas ir laimėti naujas cinės politikos 
pergales. |

1_____ _____ .

Nežiūrint laikino sulaikymo ga^ būti jokios abejonės, kad 
revoliucinio - -----
įvairių šalių ....... — ----- ...

sant jųjų sunkios kovos, nepa-Įj0 didelių pergalių, pav., Chini-
naudojo visas galimas meto. jojt Ispanijoj, Sovietų Penkių Sąjungoje, kuris sunaikins re- 
das. Juomeį socialdemokrate! Metų Plano pavedimas ir tt. ’formizmui pamatą.

Chinų Sovietine Revoliucija
j Vienas iš didžiųjų įvykių, tai drąsa ir pasirįžimu to žvėriš-!

Connecticut Valstijos darbininkiškos organizacijos, 

kaip kitais metais, taip ir šiemet rengia didelį 
9

pikniką

Labor Day, Sept. 2 d. Rugsėjo
Labai gražioje ir patogioje vietoje, kur tikrai kiek

vienas gali turėti sau gražaus pasitenkinimo

QUARTETTE CLUB PARK

nes vadovybės streikuose, tai 
buržuazija būtų galėjus pra
vesti platų algų kapojimą net 
ir veikliausio ekonominio vei
kimo laikais ir, pagaliaus, ne
būtų buvę nei Lodziaus strei
ko, nei kovos Ruhr distrikte, 
daugelis darbininkų būtų pasi-

ko tos kovos pagelba paleng
vinti būklę daugeliui 
bių. Socialdemokratų 
žas neprileido prie 
kovos pasisekimo.

Politinių Kovų Augifnas

Taip pat komunistai, nepai-1

NEW BRITAIN, CONN.

Irgi jau laikas samdytis busus ir traukti į šį puikų 

pikniką iš visos Naujosios Anglijos. Lai šiemet ir 
čia būna didžiausias darbininkiškos spaudos pikni-

kas, negu kitais metais.

Pradžia 12 vai. dieną, Įžanga 25c.

Iš anksto perkantiems tikietus skiriama dovanos:

1) $5.00; 2) $3.00; 3) $2.00.
chinų revoliucija, kuri ima so- kiaušio teroro sąlygose, taip 

Nors krizis persikeitė į de- vietinę formą. Chinų Raudono-1 pat tuo faktu, kad Ispanijos ir 
presiją, tačiaus buržuazijai ne- sios Armijos didvyriška kova1 Austrijos komunistai ne tik

pasaulinį frontą. Fašizmo lai- darbo žmonių būklę. Tai yra jaus po sumušimo pajėgė su- 
mėjimas neatnešė ilgo reakci- pavyzdys kolonijų prispaustiems

meriai streikavo ir veteranai jos periodo, kaip kad socialde- žmonėms kaip kovoti.
maršavo Jungtinėse Valstijose, mokratai pranašavo, bet grei-j Vyriausia bolševistinės revo- 
Ispanijos revoliucija, Anglijos čiau, kaip d. Stalinas pareiškė liučijos pamoka yra^tame, kad 
karo laivyno jūrininkų strei- Sovietų Sąjungos Komunistų mes komunistai turime nepa-

.... . ., , .v . j- i^as Invergordone, sukilimas Či- partijos 17-tam Kongrese, liaujančiai darbuotis masinėse
pmtmęir pasitraukę isj u a e-jaivyne> valstiečių sukili-(“bręsta idėja masių galvose organizacijose, stiprinti Komu- 
j^mo. Vienok, kai kūne komu-,mas Lenkijos Ukrainoj, suki- 'šturmuoti kapitalizmo tvirtovę.” inistu Partijas ir jųjų vienybę 
nistai nesuprato kaip sukrista-• Hmas kar]aivi0 “Seven Pro-,Ta idėja taip pat plečiasi tarpe 'su masėmis, stiprinti Komunis- 
lizuoti savo įtaką retormisti- vincesy Bet šitie mūšiai ne-p]ačiųjųsocialdemokratijosma-Įtųinternacionalą.Jeigumesne- 
nes® unijose ir tai pe neorgam- igsivyst- • politinębasinę kovą sių. Pirmutinė šios idėjos išraiš-’atliksime šių pareigu, tai yra zuotų darbininkų.

Raudonajam Darbo Unijų 
Internacionalui buvo teisinga 
kovoti prieš reformistinę vado
vybę, bet Strassbourgo kon
ferencijos rezoliucijos 1929 
metais už nepriklausomą va
dovybę “nepaisant reformisti- 
nių unijų ir prieš jų norą,” bu
vo klaidingos. Buvo teisinga 
atmesti Brandlerio teoriją 
“priversti Bonzes,” bet buvo 
klaidinga sakyti, kad negali
ma arba nereikia daryti narių 
pagelba spaudimo ant biuro
kratų. Teisingai kovodami 
prieš biurokratų masinio narių 
mėtymo politiką, mes tačiaus 
padarėme klaidą paversdami 
Raudonąsias Unijų Opozicijas 
į naujas unijas. Ypatingai bu
vo blogas sektantizmas Angli
joje, kur darbo unijų nariai 
yra permirkę senųjų unijų 
tradicijomis. Nežiūrint tų klai
dų, yra faktas, kad net šiame 
laikotarpyje, prieš krizį, ko

ganizacija ir 
Green ir panašius 
pražiūrėjo vidutinį 
rį.

Nedakainavimas
Pavojaus

Iš vienos pusės didelė klai
da buvo nedakainuoti fašizmo 
pavojaus, iš kitos pusės — bu
vo matomas fašizmas ir ten, 
kur jo nėra. Nepajėgta laimėti 
proletariato pagelbininkais 

munistai buvo vyriausi streikų farmerius ir smulkiąją buržu- 
vadai keliose šalyse. |aziją.

šių. Pirmutinė šios idėjos išraiš- atliksime šių pareigų, tai yra 
prieš kapitalistinę valstybę, ka pasirodė bendram fronte del pavojus 
taip pat nemokėta suorgani- gynimo Leipzigo " teismo kalti- 
zuoti ir apvienyti spėkas. Bu- namųjų, kur Dimitrovo drąsus 
vo vietomis kovingo organiza- apgynimas komunizmo suvaidi- 
cinio darbo, bet buvo taip pat no didelį veidmenį, taipgi eilėje 
nedakainavimo to fakto, kurį kitų svarbių kovų, 
drg. Stalinas pabrėžė 1925 
metais, būtent, kad vidutinis 
darbininkas savo saugumą ma
to darbo unijose, ar jos būtų Sukilimai Austrijoj ir Ispa- įjjos 
geros, ar prastos. Ilgą laiką 1
Jungtinėse Valstijose komunis- salių socialdemokratai nepaisė geriau manevruoti ’prieš buržu- 
tai skaitė Amerikos Darbo Fe-.rusų revoliucijos pamokų ir nu-1 • ' - ■ ~
deraciją tik Streiklaužiška or- kreipė savo politiką pirm suki-1

organizuoti bendrą frontą ir 
padėti tvirtus pagrindus atei
ties laimėjimams.

Atsiekimai Francijoje.

Šiame periode garbingoji 
Chinų Komunistų Partija sto
vėjo pirmosiose kovos pozici
jose. Jinai turi 300,000 na
rių, Raudonąją Armiją, didelę1 
Sovietų terirtoriją, bet vis tiek 
dar nelaimėjo savo pusėn1 
Kuomintango valdomos Chini-

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

įsigalėjimo fašistinių 
diktatūrų dar daugiau šalių.

Laikotarpyje nuo šešto Kon-’jos daugumos darbo žmonių, 
greso gerokai sustiprėjo Komu-Į Kol kas organizavimas prole- 
nistų Partijas organizaciniai ir tariato industriniuose cęntruo- 
politinįąi; įkshjtu paaugant jųjų se yra vyriausias Chinijos Ko- 
ir masinei įtakai. Savo kovoje munistų Partijos darbas, 
prieš oportunistus ir “kairiuo
sius” sektantus Komunistų Par- šiame laikotarpyje

... . 1 - 1 susikietino save prieš [ organizavimas Indijos Komu
nijoj nelaimėjo todėl, kad tų oportunistines įtakas ir išmoko nistų Partijos."

Didžiausias laimėjimas iš vi
sų Komunistų Partijų imperia
listinėse šalyse priklauso Fran- 
cijos Komunistų Partijai. Jinai 
patrigubino savo narių skai
čių. Ji virto svarbiu politiniu

jaziją ir reformistus. Tam pa
vyzdį mums suteikia Chinų 

limo linkui stiprinimo buržua- Raudonosios Armijos didvyriš- 
zijos, vieton stiprinti proleta- ka kova, Vokietijos Komunistų 
riatą. Ispanijos socialistai vai- Partijos darbas, Francijos Ko- 
džioje leido bažnyčiai pašilai- ’munistų Partijos gudri taktika, „ . . . .. . -
kyti žemes, nedave valstiečiams spalių mėnesio sukilimas Ispa- Rektoriumi Francijoje, praves-

dama sėkmingai bendrą fron
tą.

Anglijos Komunistų Partija 
reakcinių gaujų. Austrijos so-1 Komunistų Partijos turi iš- Padidino savo narių skaičių, 

------------------------------------------------------------------------------ sudarė bendrą frontą su Ne- 
I prigulminga Darbo Partija, ta
čiaus tebėra maža organizaci
ja.

Jungtinių Valstijų Komunis-
(Tąsa 4-tam pusi.)

žemės, paliko buržuazinės vals- nijoj ir,tt.
tybės aparatą nekliudytą ir ne-1
vedė kovos už nuginklavimą I Turime Laimėt Mases

cialdemokratai atidavė vieną po 
kitam pirmesnius laimėjimus ir 
daleido fašistams pasirinkti lai
ką sprendžiamam mušiui, nie
kados nepamąstydami apie su
organizavimą kovingos masinės

naudoti šias progas, kurias su
teikia darbo masių sąmoningėji- 
mas, kad jas laimėjus savo pu
sėn. Nekovojant prieš socialde
mokratiją nebuvo galima kovo
ti prieš buržuaziją, kadangi pir- GARSINKITES “LAISVĖJE
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(Tąsa iš 3 pusi.) 

tų Partija pradėjo smarkiai 
plėsti savo įtaką. Bet pati par
tija turi toliau augti ir šudrū- 
tinti savo pozicijas darbo uni- 
jbse ir smarkiau darbuotis dė
lei atsiekime plačios masinės 
Darbo Partijos, iš darbininkų 
ir farmet ių, kurion įeitų visos 
darbo žmonių organizacijos, 
priešingos buržuazijai.

Japonijos Komunistų Parti
ja tikrai bolševikiškai suorga
nizavo kovą prieš Japonijos 
plėšimo kampaniją Chinijoje. 
Tolimesniems partijos laimėji
mams reikalinga pasirįžusiai 
išnaikinti sektantizmo likučius 
ir pasiryžusiai išnaudoti vi- 

‘sas legališkas kovos galimy
bes.

Lenkijos Komunistų Partijos 
Augimas

Lenkijos Komunistų Partija 
nugalėjo užsisenėjusį frakcio- 
nizmą savo eilėse, patrigubino 
savo narių skaičių, praplėtė 
savo politinę įtaką ir vadova
vo dideliems masiniams judė
jimams. Jinai turi išnaudoti 
visas legališkas galimybes ap
gynimui paskutinių demokra
tiškų teisių, idant galėjus ves
ti mases kovon už nuvertimą 
fašistinės diktatūros ir už įs
teigimą Sovietinės Lenkijos.

Čekoslovakijos Komunistų 
Partija šiame laikotarpyje ve
dė didelius masinius judėji- ; 
mus, sustiprėjo politiniai ir or
ganizaciniai ir atliko nemažai 
gero masinio darbo. Jinai turi | Internacionalo teorijos suban-

■ *• • • t. *>6Xi
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mi

| išvystyti plačiau bendro fron
to judėjimą.

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partija, vadovybėje Stalino, 
laimėjo naujas pasauliniai is
torines pergales ir veda kovą 
už įsteigimą bėki asinės visuo
menės. Mums Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partija yra di
delis pavyzdis kaip kovoti ir 
laimėti.

Daugelyje šalių Komunistų 
Partijos jau yra tapę didžiau
siais politiniais faktoriais, 
daugelyje šalių jos jau yra 
tapę sprendžiamais faktoriais 
darbininkų judėjime. Tas rei
škia, kad šiandien jau nebėra 
tokio naminio arba užsieninio 
klausimo, kuriuomi komunistai 
neparodytų savo nusistatymo. 
Komunistai turi išnaudoti 
kiekvieną progą savo šalių 
buržuazijos politikoje, kiek
vieną antagonizmą valdančios 
klasės viduje, idant atmušti 
reakciją, fašizmą ir karo ren-; 
gėjus.

Socialdemokratijos Gadynė 
Pasibaigė

Antrojo Internacionalo ga
dynė darbininkų judėjime pa
sibaigė, 
naujas 
mizmo nebegalimas. Tiesa, kai 
kuriose šalyse socialdemokra
tai gal dar gali susidrūtinti, 
bet mes esame liudininkais pa
saulinio reformizmo krizio, 
kurį pagimdė masių pakrypi
mas link revoliucijos. Antrojo

Naujas pakilimas, 
išbujojimas refor-

krūtavę, tu tarpu Komunistų 
Internacionalo teorijas patvir
tino pats gyvenimas. Socialde
mokratijos krizis pastato prieš 
kiekvieną s o c i a 1 d emokratą 
darbininką klausimą: Kas da
bar?

Mes siūlome kiekvienam na
riui Socialdemokratinių Parti
jų ir visoms Socialdemokratų 
Partijoms vienintelį teisingą 
kelią: Maršuokite kartu su ko
munistais bendro fronto kovo
je prieš fašizmą, prieš karą ir 
prieš kapitalizmą, o už socia
lizmą. Mes siūlome visoms

dar pajėgė 
ekonominio 

Tačiaus, ne

koms vienybę apvienytoj revo
liucinėj partijoje pamatais iš
bandytų teorinių doktrinų 
Markso ir Lenino.

Prieš mus, viso pasaulio ko
munistus, stovi darbas, kad 
pagelba mūsų partijų, būtų 
užtverta kiekviena buržuazi
jai galimybė demagogiškai ap
gauti mases, kurios yra nusi
vylę reforinizmu. Mes turime | 
laimėti proletariatą pagrindais 
bendro fronto už revoliuciją, 
už kovą už Sovietų galią.

Kapitalizipas Smarkiai 
Supurtytas

Generalis kapitalimo krizis, 
padidėjęs revoliucionizavima- 
sis darbo masių ir politinio 
krizio- simptomai daugelyj ša
lių supurtė kapitalizmą iki pat 
jo pamatų.

Sovietų Sąjunga,, iš antros 
pusės, lošia padidėjusią įtaką 
į pasaulio proletariato ir visų 
pavergtų žmonių kovą už pa- 
siliuosavimą. čia mes turime 
išraišką socializmo laimėjimo 
vienoje šalyje, kuris veda prie 
socializmo laimėjimo visam

m ėjimo mes imame tą užtikri
nimą, kad mūsų įtaka ant dar
bo masių visam pasaulyje a’ugs 
neapsakomai smarkiai.

Bet kapitalistinė sistema ne
apleidžia pasaulio istorijos 
platformos be kovos. Jinai yra 
susilpninta, bet 
išsiristi iš pačios 
krizio bedugnės.
žiūrint karinio apsiginklavimo 
padidėjimo, kapitalistinė siste
ma nepasiekė tos lygmalos, ku
rioje buvo prieš krizį. Daugu
moje kraštų tebeviešpatauja 
aiškios tendencijos, kad toliau 
tęsis depresija, kad trumpai- 
gyvenęs padidėjimas praduk- 
cijojc nevienodas visose šaly
se ir kad industrinius sunku
mus lydės naujos ekonominio 
krizio audros.

Tikėjimas į Kapitalizmą 
Pakirstas

Tikėjimas į kapitalizmą pla
čiose žmonių masėse pakirstas Į 

j ir imperialistų autoritetas ko-j 
lonijose susilpnėjęs. Labai ap-i 
čiuopiamai dabartinė padėtis 
parodo masėms skirtumus tar
pe kapitalizmo ir socializmo. 
Šitokioj situacijoj masių pasi
piktinimas prieš kapitalistinį 
režimą turės smarkiai augti ir 
prispaustųjų kova prieš pris
paudėjus turės greitai paaštrė- 
ti. Visas kapitalizmo išsivys
tymas stumia'prie revoliucinio 
krizio brendimo.

Buržuazijos galia vis dau
giau ir daugiau siūbuoja, ka
dangi josios reformistinis so- 
cialis pamatas yra supurtytas 
ir nyksta. Tuo būdu vis dau
giau ir daugiau šalių buržuazi
ja turės, ne iš savo liuoso no
ro, bet verčiama sąlygų, eiti

pasaulyje. Iš šio socializmo lai-nuo parlamentarinių prie fa-

Piknikas su Dovanomis
Rengia Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Pirmas Distriktas

Nedelioje, Rugpjūčio-August 4, 1935
MAPLE PARK, METHUEN, MASS.

Pradžia 10-tą vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. ŠOKIAMS grieš puiki Lietuvių Orkestrą
Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos dalyvauti. Pelnas eis Darbininkų Mokyklos palaikymui ir abelnai dar

bininkų judėjimo paramai. Prie įžangos tikieto bus duo dama dovanos: $5, $3 ir $2. Pirkit tikietus iškalno.

Liaudies Choras iš Lawrence, Mass

Programoj dalyvaus: Liaudies Choras iš Lawrence; Vyrų Oktetas iš Norwood, Mass.; Laisvės Choras iš Haverhill, 
Mass.; Aido Choro Merginų Oktetas iš Worcester, Mass. Taipgi dalyvaus geriausi lietuvių kalbėtojai: draugas 

A. Bimba ir draugas F. Biedenkappas. ' ’ '
šį pikniką rengia aštuoniolika’miestų bendromis spėkomis.

BŪKIT VISI, NES TAI BUS VIENAS IŠ DIDŽIAUSIŲ PIKNIKŲ MASS. VALSTIJOJE

Į OAB

šistinių metodų palaikymui sa
vo viešpatavimo. Bet fašistinė 
diktatūra paaštrina kapitaliz
mo prieštaravimus, neapsako
mai padidina karo pavojų ir 
tuo patim tarpu turi paakstin- 
ti anti-fašistinį judėjimą viso
se tose šalyse, kuriose tebesi
laiko parlamentarines demo
kratijos liekanos. Mūsų obal
sis—kova prieš fašizmą.

Karo Galima Išvengti

Mes esame įsitikinę, kad pa
gelba apvienytos kovos prole
tariato kapitalistinėse šalyse ir jkime į demonstraciją ir kalbin- 
Sovietų Sąjungoje karo galima 
išvengti. Jeigu tas nepavyktų, 
tai karas atneštų visoms dar
bo masėms negirdėtą skurdą. 
Karas prives prie atviro susi
kirtimo visų imperialistinės 
sistemos prieštaravimų ir prie 
augščiausio klasių kovos paki
limo. Viso pasaulio proleta
riato darbas bus kovoti kartu 
su Raudonąja Armija prieš 

' buržuaziją, už revoliucijos 
I pergalę, už pavertimą impe
rialistinio karo į Civilį karą. 
Pati savaime nenugriūva jokia 
socialė tvarka, neveizint kaip 
supuvus jinai būtų. Ji turi būt 
nuversta.

kampais: Jie jungia jėgas prieš turim daug svarbių dalykų apsvars-K’, 
Sovietus. Apie tai rašoma kas- !>"’ s™rst?T iVi™0!'
,. . ,, . ‘ važiavimo išdirbti planai. Tad visi
diena, kalbama kasdiena, žmo- j DūRite, ir raginkite savo draugus at- , 
nes tarytum nejaučia, kokią Į eiti prisirašyti ir gauti naują knygą 
pražūtį karas atneš. Ligų bak-! “Povilas Jurka”.
terijos, nuodingi gazai, sprogs
tančios medžiagos, gaisrai, ka- 
nuolių drasku nai, bombos ir ki
ti mirties būdai sunaikins vis
ką. Visame pasaulyje pas žmo
nes yra nusistatymas prieš ka
rą ir barbarišką fašizmą. Tik 
žmonių nusistatymas, tik kova 
prieš karą tegali sulaikyti atei
nančią skerdynę. Todėl visi ei-

J. M. Karsonas. , 
(180-181)

PITTSTON, PA.
A.L.D.L.D. 12 kp. iš Pittston ir 

Wyoming bendrai rengia linksmą iš
važiavimą, 4 d. rugpjūčio (August), 
ant Valinčiaus farmos. Bušai išeis 
nuo Sebastopol 9 vai. ryto, iš Pitts- 
tono 9:15 vai. ryto, nuo William St. 
iš Wyoming, 9:30 vai. 
3-čios gatvės,
puses tik 35 centai; tikietus gali
ma gauti Rauduvčs ir VilinČiaus stu
dijose. Išvažiavime turėsime skanių 
valgių ir gėrimų, ir gera orkestrą 
šokiams. Visi galės linksmai pasi- 

i šokti ir gaut skanius pietus tik už 
centus.

Kviečha Rengėjai.
(180-181)

ryto, nuo
Tikieto kaina į abi

Ikim, aiškinkim savo kaimynams, 
įtraukim kuo daugiausia ir kitų 
tautų žmonių į šią prieškarinę 
demonstraciją!

Mūsų darbas yra organizuo
ti darbo mases, kylančias prieš 
kapitalizmą, į pasirįžusią re
voliucinę proletariato armiją 
ir vesti pastarąją į šturmavi
mą kapitalizmo. Mūsų šis Pa
saulinis Kongresas turi sumo
bilizuoti visų proletarų valią 
už pašalinimą iš darbininkų 
klasės visų susiskaldymų ir 
už įsteigimą plataus bendro 
kovos fronto prieš kapitalisti
nį fašizmo ofensyvą ir prieš 
karą. Jisai turi parodyti pro- '

Aplankius Sergantį 
Brolį

Ketvirtadienį, liepos 25 d., 
Brooklyne gavau telegrama 
pranešimą, kad mano brolis 
sunkiai serga Waterburio ligo
ninėj. Skubiai apleidau Brook- 
lyną ir pasiekiau Waterburj 
penktadienio ryte 3 vai. Sulau
kėme to laiko, kada leidžia li
goninėn aplankyti ligonius. 
Pamačiau brolį dideliuose 
skausmuose. Krūtinėn įsiver
žė gailesčio jausmai. Jis 
pravėręs savo akis pastebėjo 
mane šalę stovintį, pažino ir 
užkalbino. Mano aplankymas 
buvo tik po operacijos ant 
piršto ir n u gark aulinių smege
nų. Nebuvo galima ilgai kal
bėtis. šeštadienio ryte aplan
kius, pasirodė daug skaistes
nė proga palaikyti gyvybę ant 
toliau. Gydytojas uždraudė 
tankius lankymus. Aplankiau 

kad brolisletariatui kelią į apvienytą re-!vėliau, pasirodo,
voliucinę partiją tvirtais mark
sizmo-leninizmo pamatais. Mū
sų šio Kongreso reikalavimas 
sukonsoliduoti (s u t v i r tinti) 
Komunistų Partijas kovoje už 
Sovietų Galią.

Pasaulinė padėtis labai 
įtempta. Bile kuri diena gali 
pastatyti prieš mus reikalą 
stoti priekin judėjimo milionų 
už pasiliuosavimą. Mes, ko
munistai, parodome masėms, 
kad vienintelis kelias iš šios 
padėties yra kelias Sovietų 
Galios. Mes einame kovon už 
laisvę, už taiką, už duoną, už 
Sovietų Galią ir už socializmą. 
Mūsų vyriausias . obalsis yra 
kova už Sovietų Galią. Mūsų 
vėliava yra vėliava Markso, 
Engelso, Lenino ir Stalino, 
šaulio proletariato vadas 
Stalinas!

yra

re-Komunistai, suvienykite 
voliucinę klasę į vieną milionų 
armiją!

Philadelph. Žinios

25

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. rengia linksmą 

pikniką, kuris įvyks 4 d. rugpjūčio 
(Aug.) pas W. Saurusaitį (Saurus) 
North Haledon, N. J. ant Village 
Barn. Paknikas prasidės 10 vai. ry
to, įžanga tik 25 centai. Kviečiame 
visus dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti, nes turėsime daug skanių val
gių, gėrimų ir gera orkestrą Šo
kiams po vadovyste pagarsėjusio 
Niek Scarmazzo. Apart to bus ir pro
grama, kurioj dalyvaus amerikone 
šokikė, Lillian Russo, iš Philadelphi- 
jos. Kurie neturite mašinų nuva
žiuot, tai būkite prie svetainės, 62 
Lafayette St. nuo čia nuveš veltui, 
mašinom nuo 1 vai. po pietų iki 2:30 
vai. po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Haledon 
Ave iki Standard gas stoties, pasuki
te vo dešinei ir žiūrėkite užrašo, 
“Saur’s Village Barn”.

Kviečia Reta gėjai.
(180-181)

SO. BOSTON, MASS.

pasveiks.
Ligos priežastis: dirbdamas 

prie garadžių, kada seniau, 
skaudžiai numušė dešinės ran
kos pirštą (nykštį). Dirbda
mas paskui mėsos krautuvėje 
ir nekreipdamas domės, gavo 
kraujo užnuodijimą (gangri- 
ną).

Komunistų Partijos Liet. Frakcijos 
1-mo Distrikto piknikas įvyks sekan
tį nedėldienj, 4 ,d. rugpjūčio (Aug.) 
Maple Parke, Methuen, Mass. Busas 
išeis 11 vai. ryto nuo 376 Broadway, 
So. Boston. Tikieto kaina į abi pu
ses 70 centų. Turėsime skanių val
gių, gėrimų, ir orkestrą šokiams. At
silankiusiems užtikriname lihksmą 
laiką.

Kviečia Kimisija.
(180-181)

EASTON, PA.
Pirmą rugpjūčio demonstracija—

Tarptautinė kovos diena prieš karą.
Mitingas-demonstracija įvyks rug- 

| pjūčio 1 d. (August), 7:30 vai. vaka- 

u I Darbininkai! Farmeriai! Veteranai! 
Visi, kurie priešingi karui ir fašiz
mui, dalyvaukite šioj demonstracijoj 
ir pareiŠkite savo balsą prieš grę
siantį karą ir fašizmą. Parodykite 
solidarumą prieš karo siaubūną. De
monstruokite masiniai šioje dienoje!

Rengia ir Kviečia Komunistų 
Partijos Eastono Sekcija 9-ta.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Suslv. 55 kp. 

rengia didelį pikniką, kuris įvyks ne- 
dėlioj, 11 d. rugpjūčio (Aug.), Mi- 
chutos darže, ant Green Rd. Turėsim 
skanių valgių, gėrimų ir gerą orkest
rą Šokiams.

Draugai atvažiavę iš kitur, važiuo
kite Euclid Ave., j rytus iki Green 
Rd., Čia pasukite į -kalną ir tuojaus 
rasite iškabas, rodant kaip nuvažiuot 
į pikniko vietą.

P. Rodgers.

Kelinta diena gyvenu Nau-. rer.RiY”?iįe >’aIlko. E?s.t,°"-, /, I I In vhimv* bn » i ko vm avi o i i %/
gatuck, Conn. Pasimačiau su 
giminėmis, kurių iki šiol dar 
nepažinojau. Tai yra antroji 
gentkartė, jaunuoliai, šiandie
ną jau ir jie vedę, nekurie tu
ri šeimynas. Ta sunkioji gy
venimo našta ir juos jau sle
gia—slegia šešių metų krizis.

Tie mano giminaičiai yra ki
lę iš darbininkų klasės, bet 
šiandieną jie da nė vienas nė
ra. tose klasių kovose, kuriose 
mes dalyvaujame. Nežiūrint 
to, pasikalbėjus su jais, pasi
rodo, kad ir jie jau kalba apie 
komunizmą ir darosi artimesni 
simpatikai.

George Kuraitis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Prieš Karą ir Fašizmą De
monstracija 3-čią d. Rugpj.

Prieš Philadelphijos lietuvius J kimas yra .šaukiamas del 4 d. rugpjū- 
darbininkus ir visus 
kurie nusistatę prieš karą ir 
fašizmą, stovi tuojautinės par
eigos sutraukti kuo daugiausia 
lietuvių į šaukiamą visų tautų 
prieš karą ir fašizmą demon-! 
straciją ant Reyburn Plaza, 2 
vai. po pietų, rugpjūčio 3-čią' 
d.. Rugpjūčio 3 d. išpuola šeš
tadienį, kada didžiuma nedirba,1 
tai yra geriausia’ ir neatleisti
na proga dalyvauti šioj demon-1 
stracijoj. Atsiminkit visi “Lais
vės” skaitytojai ir visi mūsų 
darbininkiškų organizacijų na-: 
riai, kad jūs esate atsakomingi 
už šią demonstraciją; jūs at
sakomingi esate 
kuo daugiausiai 
monstraciją.

Karas artėja, 
rengia karą

LOWELL, MASS.
. T ~ j A.L.D.L.D. 44 kp. svarbus susirin- 

- minas yia .aaumamas nei m. lugpju- 
lietuvius ^io, <AuU'-) 10:30 vai. ryte, Darbinin- 

’ * ! kų Kliubo svetainėje, 338 Central St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes

HILLSIDE, N. J.
LDS 101 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks subatoj, 3 <1. rugpjūčio 
(Aug.), 8 vai. vakare. Visi malonė
kite dalyvaut šiame susirinkime, nes 
bus laikomas naujoj vietoj, Frank 
Lašėk kambariuose, ant antrų lubų, 
Liberty Park Tavern, Liberty St., 
Hillside, N. J.

Sekr., Geo. Kudirka.

už įtraukimą 
lietuvių į de-

Imperialistai
visais pasaulio

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus naveiks- 
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
ir 
kio dydžio, 
kio 

r ma.
maliavoju 
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

esant 
padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

512 i
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
» Tel.: Glenmore 5-6191

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptiekta, kurioje galima pirkti Vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVĖ.,' i - DETROIT, MICH.

BALTIMORE, MD.
Demonstruokime prieš karą ir fa

šizmą! Skubiai artinasi pirma diena 
rugpjūčio, kurioje pasaulio darbinin
kai suvienytom spėkom kovoja prieš 
ateinantį imperialistinį karą ir fa
šizmą. Visi kartu demonstruokime, 
darbininkai ir darbininkės, ketvirta
dienį, 4:30 vai. po pietų prie City 
Hall Plaza. Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkės privalo dalyvaut ir 
pridėt savo protesto žodį.

Vinco Duktė.

FOREST CITY, PA.
ALDLD 219 kp. susirinkimas įvyks 

. d. rugpjūčio (Aug.), pirmą vai. po 
pietų, pas draugus Gulbinus, R. D. 
No. 1. Kviečiam visus narius dalyv- 
vaut, nes turim daug svarbaus dar
bo atlikt, tad neatidėliokite atėję j 
mitingą. Taipgi reikės nominuot Cen
tro Pildomąjį Komitetą. Visi nariai 
dalyvaukite.

Sekr., J. Kondrotas.

4

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. GOHN
S ant Operacijų ir

gydyme

AiĮsy, Akių ir Gerklės

OFISO VALANDOS 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.’



Atviras Laiškas Amerikos
Lietuviams Darbininkams

JULIUS DAUBARAS

Į Massachusetts ir Apielinkės Lietuvius 
Darbininkus

(Tąsa)
Kadangi Maskvoje labai stoka butų ir. 

namų del kliubų, tai nekurie kliubai 
skurdžiai gyvena įlindę kur nors kokiam 
skiepe, viename bei dviejuose kambariuo
se. Tokiose vietose ir kultūros darbas 
šlubuoja. Nekurie kliubai su dideliais 
vargais nuomuoja vieną, du kambarėlius. 
Yra tuščių cerkvių, bet jos baisiai nepa
togios del kliubų. Jos daugiausiai paver
stos į skladus bulvėms, daržovėms, bei 
kooperatyvo produktams sudėti.

Čia tik maždaug aprašiau apie nekuriu 
nacionalių kliubų veikimą. Bet yra tūks
tančiai kliubų rusų darbininkų, kurie 
veikia prie fabrikų, dirbtuvių ir įstaigų.

Didžiuose fabrikų kliubuose yra nacio- 
naliai kampeliai. Ten yra atsakomingas 
žmogus, kuris veda kliube nacionalį dar
bą tarp toj dirbtuvėj dirbančių įvairių 
tautų darbininkų.

Visi kliubai, kaip rusų darbininkų, taip 
ir nacionaliai savo politkultūros darbą 
riša su internacionaliu veikimu.

Sovietų Sąjungoje apie Pavolgę, Sibi
re ir Baltarusijoj yra keletas lietuvių 
kolchozų ir keli lietuviški sielsovietai— 
valsčiaus Sovietai.

Daugybe lietuviškų pradinių mokyklų 
ir kelios augštesnės rūšies mokyklos.

Apie tai draugai rasite “Raud. Arto
ju, ir “Priekalo” numeriuose. Yra mo
kyklos, kurias lanko lietuvių ir baltaru
sių vaikai, tokiuose atsitikimuose išgul- 
dinėjama lietuvių ir baltarusių kalbos.

Dabar palyginkite, draugai, kur yra 
pasaulyje tokia šalis,- kur taip įvairiomis 
apie 70 apgyventomis tautomis, kai kad 
Sovietų Respublikoje, būtų tokia ekono
miška ir politiška laisvė Ukrainoj, Kry
me, Kaukaze. Turkestane, ir tt. Tų tau
tų Sovietų Respublikose statomi milži
niški fabrikai, dirbtuvės, tiesiami gelžke- 
liai, kasami kanalai, jungianti jūrą su 
jūra, upę su upe, statomi nauji miestai, 
sausinami amžini lieknai, balos stato
mos mokslo įstaigos: universitetai, mo
kyklos. knygynai, teatrai, kinai, muzėjai, 
technikumai, įvairios amatų mokyklos, 
laikraščių, žurnalų ir knygų leidyklos.

Visų tautų Sovietinėse Respublikose 
vedamas milžiniškas politkultūros masi
nis darbas. Visi laukai nutiesti mokyk
lomis. Feodalizrpo ir kapitalizmo lieka
nos išnyko. Smulkaus ūkio vedimo lieka
nos naikinamos. Žemės ūkis ant 75 nuoš. 
reorganizuotas ant socialistinio pamato: 
Sovietų* ūkiai, kolchozai, komunos ir ar
teliai—bendras žemės apdirbimas.

Sovietų valdžia milijardus rublių deda 
į virš minėtų tautų pakėlimą, kultūros, 
mokslo ir viso gerbūvio.

Niekur nėra pasaulyje tokios valdžios, 
kuri taip rūpintųsi tautinėmis mažumo
mis. Atbulai, viso pasaulio buržuazinės 
valdžios stengiasi pavergti tautas, už
griebti kolonijas, dar daugiaus iš jų iš
čiulpti syvų, kad sustiprinus savo impe< 
rialistinę ir militaristinę. jėgą, del už
grobimo ir pavergimo naujų tautų, del 
padalinimo pasaulio, rengiant naują sker- 
dynę.

Tiktai Sovietų Respublika, proletariato 
valstybė, darbininkų ir valstiečių val
džia, vedanti teisingą Komunistų Parti
jos nustatyta nacionalę politiką, gali at
likti ir suteikti buvusioms pavergtoms 
tautoms pilną ekonominę, politinę ir kul
tūrinę laisvę.

Maskva Seniau, Dabar ir Būsianti
1927 m. man atvažiavus į Maskvą, kai

po į pasaulinio proletariato tėvynės šir
dį, įspūdį padarė gana prastą. Gatvės 
siauros, kreivos, šaligatviai duobėti, gat
ves ir aikštės apvaliais akmenimis išklo
tos, ant gatvių balos-purvas. Laike de
monstracijų kojos nuo akmenų daug nu
kentėdavo.
. Pilnas miestas cerkvių, beveik kas 

trečiam kieme cerkvė, kurios dieną ir 
naktį skambino; neįpratusiam galima 
buvo glušu palikti. Cerkvės pastatytos ge
riausiose vietose. Gatve eiųant, visuomet 
prisieidavo apeiti cerkvę, kuri atsikišusi 
iki pusės gatvės arba pro apačią cerk
ves praeiti* Bet pačius cerkvės apleistos, 
neremontuotos, valdžia pinigų neduoda
vo—bažnyčia nuo valstybės atskirta. 
Žmonės tikinti ir jie mažai duodavo, taip 
ir stovėjo nuplukusios. Popai, kurių dar 
nemažai matėsi, irgi eidavo gatve su 
krepšeliu į turgų-kooperatyvą pirktis 
duonos ir kitų produktų. Nuskurdę-ap- 
skurę, nuliūdę, užsimąstę, ką tai tokio 
svajodami, iš paviršiaus, žiūrint rodos ne

kalti avinėliai, bet savo nusistatymu ir 
darbais—proletariato ir valstiečių prie
šai, jie daug pridarė žalos.

Einant tuo laiku gatve, dar daug ma
tydavai nuo buržuazijos paliktų liekanų 
ir prietarų. Kaip senus, taip ir jaunus 
žmones, matydavai, einant pro cerkvę, 
žegnojantis, kiti atsistoję ties cerkve klo- 
niojosi. Nežiūrint, kad su jais ir buvo 
vedama aštri kova, bet spekuliantai dar 
stipriai veikė. Darbo biržose stovėjo dau
gybes bedarbių. Iš valstybės ir profsą
jungų jie gaudavo pašalpą.

Didžioji proletariato Spalio revoliucija 
sudaužė buržuazijos valstybę, atėmė iš 
jos ekonominę ir politinę galią.

Kom. Partija geriausias savo jėgas 
mobilizavo ir metė į įvairias šalies ūkio 

šakas. Proletariatas ir kaimo biednuome- 
nė su didžiausia energija ir entuziazmu 
atsiliepė į Kom. Partijos šauksmą.

Nežiūrint įvairių opozicijų, kurios gru
pavosi apie kontr-revoliucinį trockizmą, 
o vėliaus dešiniojo oportunizmo Komu
nistų Partijoj, jas CK su priešakyje pa
saulinio proletariato vadu drg. Stalinu 
ir visa darbininku klase, pasisekė sudau
žyti.

Bet štai 1928-29 mm. Komunistų Par
tija ir Sovietų valdžia su pagalba darbi
ninkų išdirba ir patiekia visai šaliai mil
žinišką penkių metų planą. Planą šalies 
industrializacijos. Tas pirmas istorinis 
penkių metų planas sudrebino viso pa
saulio buržuaziją. Imperialistinė buržua
zija apsiputojusi sykiu su savo tarnais 
socialfašistais ir įvairaus plauko komu
nistiniais renegatais šaukia: “tai utopija, 
tai tik bolševikų pasigyrimas, bepročių 
darbas, kurie pasisprings ant penkmeti- 
nio plano.” Nežiūrint tų milžiniškų kliū
čių, kurias prisiėjo pergalėti partijai, 
valdžiai ir visai darbininku klasei, nežiū- c. z

rint įvairaus plauko oportunistų, kaip 
kairiojo, taip ir dešiniojo, nežiūrint im
perialistų agentų, įvairių žalotojų—tas 
milžiniškas penkių metų planas įvykdy
tas per keturis metusi... Tai pasidėka- 
vojant Kompartijai, jos CK, milionams 
proletarų su priešakyj savo vadu drg. 
Stalinu. Tas .darbininkų entuziazmas, 
milžiniškų jėgų sujungimas suteikia mil
žinišką pergalę! Pirmutinei penkmetinei 
Sovietų valdžia davė apie 50,5 milijardų 
rublių, antrai penkmetinei dedama kapi
talo apie 133,5 milijardų rublių.

Vien tik Maskvos apygardoj pirmai 
penkmetinei buvo įdėta apie 7 milijardai 
rub., 2-raj penkmetinei 15 milijardų rub
lių. Tai matote, draugai, kokie milžiniš
ki tempai ir darbai turi būti atlikti an
troj penkmetinėj, toj penkmetinėj, ku
rioj bus panaikintos klasės. Šioj antroj 
penkmetinėj mes jūsų kapitalistų šalį ne 
tik pasivysime, bet ir pralenksime!

Pirmoj penkmetinėj mes pastatėme 
daugybę naujų pramonės miestų, su de- 
sėtkais ir šimtais tūkstančių gvventojų. 
Mes taipgi šimtus miestų padidinome, 
pertvarkėme taip, kaip geriaus darbinin
kams ir visiems darbo žmonėms: elektri
zuoti, pravesti tramvajai, kanalizacijos, 
bulvarai, aikštės, sodai-parkai, gatvės nu
sodintos medeliais, gėlėmis, statomi nau
ji namai, ant senųjų namų dar pristato
ma 1, 2, 3 augštai su įvairiais patogu
mais.

Maskva ne ta, kas buvo 1927 metais. 
Gatvės asfaltuotos. Aikštės, bulvarai ir 
gatvės visur žaliuoja: gėlėmis, medeliais. 
Namai, kurie stovėjo ant bulvarų, nu
griaunami, cerkvės, kurios trukdė gat
vės judėjimui, nugriautos. Cerkvės, ku
rias apielinkės gyventojai-tikintieji nu
balsavo kad nereikalingos, paverstos į 
sklodus, kliubus, bibliotekas, arba nu
griautos ir jų vietoj pastatyti d.ideli dar
bininkams namai, bei valdiškos įstaigos.

Popų niekur nebematyti; sako, kad jie 
nešioja tokius drabužius, kaip paprasti 
žmonės. Cerkvių nedaug tematytis. Žmo
nės, eidami pro jas, nebekryžiavojąsi; re
tai kokia senutė panosyj šiek tiek pasi
mojuoja. Nuo 1929 m. cerkvėms ir baž
nyčioms nuo Maskvos Sovieto uždraus
ta skambinti. Baigią nykti buržuazijos 
liekanos ir prietarai. Beveik visuose ra- 
jonose įrengti dideli sodai—parkai su 
įvairiais patogumais del darbininkų. Mas
kvoj švara daug geriaus užlaikoma negu 
New Yorke, Chicagoje ir kituose Ameri
kos didmiesčiuose. Maskva, kaipo širdis 
pasaulio proletariato, turi būti viena iš 
gražiausiu ir patogiausių pasaulyj mįes-

. (Daugiąu bus)

Amerikos Komunistų Parti
ja, visuomet stovinti darbinin
kų judėjimo kovų priešakyj, 
permatydama didelę stoką 
darbininkų judėjime tinkamų 
organizatorių, kurie pagelbė
tų darbininkų kovose prieš iš- 

1 naudotojus, steigia mokyklą, į 
j kurią bus parinkti gabiausi 
| jaunuoliai-jaunuolės iš skirtin
gų tautų. Per keletą savaičių 
jie bus atydžiai mokinami būt 
pasiaukavusiais ir gabiais dar
bininkų judėjime organizato
riais.

Tim tikslui yra rengiamas 
didelis piknikas Maple Parke, 
Methuen, Mass. Įvyks sek
madienį, 4-tą dieną rugpjūčio 
(August), 1935. Nuo šio pik- 

i niko visas pelnas eis mokyklos 
išlaidų padengimui, nes į mo
kyklą bus priimami mokiniai 
be jokio atlyginimo. Bet moki
niai turi būti su šiomis kvalifi
kacijomis: Amerikoj gimęs, 
vaikinas ar mergina, tarpe 18 
ir 32 metų amžiaus, geram 
sveikatos stovyj, artimas Ko
munistų Partijos rėmėjas ir 
pasižymėjęs kokiam nors dar
be. Turi būti nors paviršuti
niai apsiskaitęs marksistinės- 
lenininstinės literatūros. La
biausiai pageidaujami moki
niai iš šių tautų: italų, fran- 
cūzų ir airių, taipgi iš negrų, 
žinoma, bus priimami ir kitų 
tautų tinkami mokiniai. Taip 
gi ir mes lietuviai jau esame 
nominavę 2 tinkamus studen
tus.

Ypatingos atyclos kreipiama 
į odos ir batų siuvimo darbi
ninkus ir darbininkes, taipgi 
audimo industrijos, šiame pik
nike kalbės vienas iš žymiau
sių kalbėtojų, draugas F. 
Biedenkapp, mine.tų. industrijų 
darbininkams žinomas kovoto
jas ir nepaprastai gabus kal
bėtojas. Jis išdėstys tų indus
trijų darbininkams, kas mus 
laukia ir ką mes turim daryti, 
kad atsispyrus prieš išnaudo
tojų puolimus. Taipgi’bus lie
tuvis kalbėtojas iš Brooklyno, 
kuris kalbės svarbiausiais die
nos klausimais ir padarys ana- 
lyzą iš Kominterno 7-to Kon-
greso, kuris laiko savo sesijas 
Maskvoje. Taipgi dainuos cho
rai, oktetai ir muzika grieš šo
kiams per dieną.

Lai gyvuoja lietuvių darbi
ninkų bendras frontas prieš iš
naudotojus!

Komunistą Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo Distrikto ' 
Biuras.

Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie, kuris sakė

si eisiąs kariauti podraug 
su kareiviais, jei Italija 
užpuls Ethiopiją.

Atydai Visą Draugą
Visiems draugams ir drau

gėms, kurie tik platinot Ko
rn u n i s t ų P arti jos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo Distrikto 4-tos 
rugpjūčio (August) pikniko 
tikietukus, tai greitai grąžinkit 
pinigus ir tikietukus. O kurie 
važiuosit į pikniką, tai galite 
atvežti su savim ir piknike 
priduokite draugui J. Grybui. 
O kurie siųsite per paštą, tai' 
siųskit J. Grybo vardu ir šiuo 
antrašu: 44 Chapel Court, 
Norwood, Mass.

Komisija.

Worcester, Mass.

liams, sulaukusiems 20 me
tų amžiaus. Tose stovyklo
se, apart darbo, jaunuoliai 
mokinami karo amato. Jo
se yra 20,000 oficierių ir ki
tų kariškų mokytojų. Už
baigęs verstiną darbą stovy
kloj, jaunuolis turi eiti me
tams į armiją.

Apsaugojantis Sveikatą 
Maistas

me aš esu. Joks atletas negali būt 
tinkamu be pieno ir aš nemanau, kad 
bi vyras, moteris ar vaikas galėtų be 
jo būti geroje sveikatoje.”

(Skelbimas)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

Sekmadienį, rugpjūčio’ .4 d., 
Visuotino Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo Vieti
nis komitetas rengia didelį pik
niką Olympia Parke. Bus ben
dro fronto programa. Dalyvaus 
(Amerikos Darbininkų Choras, 
Lietuvių Aido Choras ir Armė
nų Choras, Rusų Mandalinų 
Orkestrą, bus svarbūs praneši- 
,mai iš. Visuotino Suvažiavimo 
ir Antro Amerikos Jaunuolių 
Kongreso.

Draugai ir draugės, Visuoti
nas Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimas pasiuntė 
keturius atstovus į Pasaulinį 
Lietuvių Išeivių Kongresą Kau
nan. Mūsų šis istorinis Suva
žiavimas pagamino veikimo pro
gramą, kurią mes turime vy
kinti gyvenimai!. Į tą progra
mą įeina tokie punktai, kurie 
svarbūs mums visiems, neatsi
žvelgiant į mūsų politinius bei 
religinius įsitikinimus. Tokie 
punktai kaip bendras frontas 
prieš karą ir fašizmą, už be
darbės ir socialę ąpdraudą, už 
gelbejrmą lietuviątns darbinin
kams organizuotis į darbo uni
jas, už ‘gelbėjimą Lietuvos žmo
nėms įsigyti civiles teises ir tt. 
Ant šio pagrindo, draugai, bu- 
davokime bendrą frontą.

Visi skaitlingai dalyvaukite 
rugpjūčio 4 dienos piknike. Tuo- 
mi suteiksite moralę ir medžia
ginę paramą pikniko rengė
jams. Finansinė pagelba labai

štai yra James J. Braddock’o mė
giama pasaka apie jo sunkią kovą i 
sunkiasvorių boksininkų pasaulinį 
Čampionatą. Jis pasakojo ją grupei 
žymių boksininkų, kur buvo Bill 
Brown, Valstijos bokso komisionie- 
rius, Jack Dempsey, Joe Gould, Brad
dock’o manadžeris ir Francis Alber- 
tanti nuo Madison Square Garden.

"Daugelis vyrų galinčių daug pa
kelti susidūrė su kebliom sunkeny
bėm paskutiniais keliais metais”,— 
sakė čampionas. “Jei žmogus turi tik 
pats sau nusipirkti pyrago, tai dar 

i niekis jam depresija. Jei jis turi pa
čią ir vaikus užlaikyti, tai dalykas

1 skirtingas. Tai tokioj padėtyj aš 
1 buvau. Aš turiu pačią ir tris vaikus 
ir aš nusisprendžiau, kad nepaisant 
kas nebūtų šeima turi gauti pilnus 
tris (valgius), į dienai, taip jau gra
žią gyvenimui vietą.

“Dabar aš ir mano žmona turime 
supratimo, ką vaikučiai turi valgyti. 
Jūs suprantate, aš kaipo boksininkas 
visuomet turėjau gana gerą nuovo
ką, kokios rūšies valgių žmonėms 
reikia, kad pasilaikyti sveikatoje. O 
ant kiek tai liečia ponią, na, tai ji 
prisilaiko to paties. Jūs stebėtume- 
tės, jei mano moteris ir aš pradėtu
me barškėti apie tai, kiek mes žino
me apie vitaminus, angliavandenius,

1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystėš pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukit* dieni ar naktj

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

reikalinga, kaip varymui šio 
svarbaus darbo pirmyn ant vie
tos, taip rėmimui Nacionalio 
Komiteto, kurį išrinko Clevelan- 
do Suvažiavimas.

>8.

Katalikų Persekiojimai
Vokietijoje Tęsiasi

BERLYNAS. — Už hitle- 
yininkams nepatinkamą pa
mokslą, pasakytą pereitą 
sekmadienį, tapo suimtas 
vienas katalikų' kunigas. 
Pirmadienį užgrobta turtas 
trijų uždarytų katalikišku 
organizacijų Badene. Arešt
uota eilė žmonių, kurie sklei
dė lapelius, šaukiant kata
likus išvien su komunistais 
kovot prieš fašistinę prie
spaudą.

Pailgino Verstino Darbo
Vergiją Vokietijoj

BERLYNAS. — Hitlerio 
nėšių iki ištisų metų versti-' 
ną darbą stovyklose jaunuo- ------------------ ------ - |--------

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių verges knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta pakalbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučįus 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS,

• 111-40-—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

ir proteinus ir dieto balansą ir kaip 
palaikyti save gerame stovyje norint 
pasidžiaugti sveikata.

“Žinoma, kada dalykai darosi juo
džiausi, kada jau negana ištekliaus 
gavimui ganėtinai įvairumo maiste, 
prie kokio mes esame pripratę, ir 
prieiname prie ’tikros išvados, kad 
nekainuotų tiek, kiek mes esame pri
pratę išleisti, bet tuom pat kartu, 
kad palaikytų mus garema stovyje 
fizikiniai, aš jai sakau: Žiūrėk, dar 
yra vienas būdas taupymui, nepai
sant kaip dalykai eis, vaikai privalo 
turėti sau pieno, aš sakau. Ji sako: 
‘absoliutiškai, Jim.”

“Vąikai viršuj lovoje, o mudu vis 
dar valgomajame kambaryje prie sta
lo kalbamiesi. Įsmunka Joe Gould ir 
aš sakau, ‘Joe, mes esame prie kran
to ir apkalbame dalykus. Mes ma
žinsime išlaidas ant pyragų, bet mės 
negalime nukniaukti ant pieno, nes 
vaikam?, jo reikia.’ Joe sako: ‘Tiesą ( 
sakai, bet tu negali nukniaukti pieno ||...... ...-.
ir nuo savęs, nes tau reikia jo, jei 
tu manai grįžti prie kumščiayimosi 
biznio.’ Aš sakau: ‘turi tiesą Joe; 
apsimąsčiair, manau jog mes turime 
imti daugiau pieno, negu bent kada.’ 
Ir mes visi trys juokėmės iš to.

“Ir taip visai be pinigų užsimokėti 
už jį aš padauginau ėmimą pieno iki 
keturių kvortų į dieną. Žmona, vai
kai, Joe aš pats ir visas būrys mūsų 
mąstėme apie dieną, kada proga at
eis man, kuomet aš- pasirodysiu ko 
vertu. Kiekvieną savaitę pieno bila 
ėjo augštyn ir augštyn. Po kiek lai
ko, kada ji jau trisdešimtis / penki 
‘bucks,’ aš darausi biskį teisingesniu. 
Aš sakau Joe’ui: ‘Žiūrėk bilą—jau 
trisdešimts penki ‘smackers’. Aš tu
riu ką nors daryti tuom reikalu!’ O 
Joe sako: ‘Žinai ką, labai greit, kada 
tu būsi čampionu, tai tu galėsi nusi
pirkti didelę farmą pats sau.’

“Pienius mums gerai patarnauja, 
ąle jam reikia pinigų. Kada tik aš 
susitinku Joo, mudu kalbamės apie 
tą $35 bilą.

“Dabar, kada aš čampionas ir visi 
dalykai daug šviesesni, mes turime 
daug juoko iš tos $35 bilos. Bet tikė
kite man, kad tai nedaug juoko buvo 
kada jį tęsėsi nemokėta.

“Man nesikenčia prisiminti kas ga
lėjo atsitikti su mano proga tapti 
čampionu, jei man būtų reikėję su
mažinti .kasdieninį pieno gėrimo dau
gį. Aš koncentruojuosi labiau ant 
pieno negu ant bi kokio kito valgio, 
kad gauti stiprumo ir ištvermės rei
kalingų tam sunkiam gėmiui, kuria-

j Telephone, EVergreen •-•770 ,

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI!

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au-j 
tomobilius ir karietas veselijpmą, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.,

231 Bedford A~enue
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Niekt Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS I
Patarnauju visiems be skirtu* ’ 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

PRANEŠIMAS ,
ADVOKATAS (

J. GEORGE LIPSIUS , 
ir investigatorius

C. W. BENSON j 
persikėlę raštinę į sekančią 1 

vietą:
* Building |

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty !

PHILADELPHIA, j
Tel. Locust 6100. j

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
Isitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-166.1

■
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Schelenger į kailiasiuviai,

Rengėjai.

puoš

Amerikos Darbo Federa-

%

kovoti už bedarbių reikalus. Penkta Kolumna. Susirinks

4$

5 ■■ -Iff-

K®

klausomos kriaučių unijos. Ra
kandų darbininkai, raštinių 

industri-

susirinks
Lenox

Segtas Puslapis Ketvirta#./KugpJ. 1, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Organizacijos, Išrinkite Delegatus!

Virš 50 laiškų išsiuntinėta 
Brooklyne ir apielinkėje darbi
ninkų nacionalių organizacijų 
kuopoms, lokaliniams kliu- 
bams, pašalpos organizaci
joms, chorams ir sporto orga
nizacijoms. šaukiame visų dar
bininkų organizacijas išrinkti 
savo delegatus į šią svarbią 
konferenciją. Jeigu kuri orga-jorganizavimąsi, 
nizacija negavo pakvietimo iš ■ laisvę, spaudos ir žodžio lais- 
stokos jos antrašo, tai prašo-!vę.
me vis tiek rinkti delegatus | Visos organizacijos, kurios 
nasiremiant šiuo užkvietimu sutinka su minėta bendro vei

kimo programa, arba nors at
skirais klausimais, yra kvie
čiamos dalyvauti šioje konfe
rencijoje.

Karo pavojus vis labiau au
ga. Vokietijos Hitleris grū
moja pulti Klaipėdos kraštą, o

pasiremiant šiuo užkvietimu 
spaudoje. Čia talpiname Są
ryšio sekretoriaus oficialį laiš
ko turinį:

Brooklyn, N. Y. 
Liepos 24, 1935 

Gerbiamieji:— 
Prašome jūsų organiząciją 

išrinkti bent tris arba ir dau
giau delegatus į Visuotiną 
Brooklyn© ir Apielinkės Lietu- ! 
vių Organizacijų Konferenci- i 
ją, kuri įvyks sekmadienį, 8 d. 
rugsėjo (September), 1935 
metais, 10 valandą ryto, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliube, 
80 Union Avė., Brooklyne, N.

Konferencijos tikslas yra 
aptarti, kaip sėkmingiau pra
vesti gyveniman Visuotino Lie
tuvių Darbininkų Organizaci
jų Suvažiavimo, kuris įvyko 
Clevelande, programą. Į ben
drą darbo žmonių programą 
įeina sekami punktai:

1. Kova prieš karą ir fašiz
mo pavojų.

2. Kova už bedarbių pašal
pą, socialę apdraudą ligoje ir

Ruoškitės į Spaudos Pikniką
{ jSpĮtjnadienį, 11 d. rugpjūčio, 

Eagle Rock Parke, West 
Orange, N. J., įvyks darbi
ninkų revoliucinės spaudos 
metinis piknikas, kurį kas me
tai rengia ALDLD apskritys.

Jau pilnai laikas rengtis 
prie jo. Kolonijos privalo užsi-

kitas laivas dar neprilygsta.

senatvėj.
3. Už lietuvių darbininkų 

organizavimą į unijas ir unijų 
vienybę.

4. Už sveturgimių teisių gy
nimą, kova prieš deportacijas

5. Už pagelbą Lietuvos dar
bo liaudies, už civiles teises, 

susirinkimų

Claude Smith, kuris keliais 
įvairiais vardais vadinosi, 22 
metų amžiaus, ir jo žmona 
areštuoti ir kaltinami užmuši-j 
me Betty Wilson [pikniko. Jis turi būti vienas iš

__________ sėkmingiausių, didžiausių.

b) Federacija Vokiečių Dar
bininku Kliubd.'. v • f” .

c) Finų darb; federacija.
d) Ispanų darbininkų or

ganizacijos.
e) Estonų darbininkų orga- 

mizacijos.
Kas pirks iškalno tikietusj f) LIETUVIŲ DARBININ- 

tai gaus po 25 centus. Tą paLKŲ ORGANIZACIJOS, 
dieną, prie vartų, tikietų kai
na bus 35 centai ypatai.

Visi ir visos ruoškitės prie 
Komunistų Partijos dienraščio

Šiandien Atplaukia Laivai
Iš pasažyrinių ir pastos lai

vų j New Yorką atplauKia iš 
Bremen “Europa” į ML 46th 
St. prieplauką. Italijos laivas 
“Rex” iš Napies į W. 18th St. 
prieplauką ir “American Le
gion” iš Buenos Aires, Argen
tinos.

“Daily Workerio” Piknikas
Artinasi “Daily Workerio” 

piknikas, kuris įvyks šeštadie
nį, 10 d. rugpjūčio, Ulmer

tas sudaro Lietuvos nepriklau- Parke> 25th Avė., Brooklyne.
> iš didžiausių 

piknikų, su turtinga koncertine 
programa. Bus ir sporto losiu 
ir žaislų. Visą laiką šokikams 
grieš dvi orkestros.

somytei pavojų. Prie to, mes (Tai b’us vienas 
manome, kad apie tą laiką 
jau bus grįžę iš Lietuvos dele-

Kongresą Kaunan, tai jie iš
duos savo raportą.

Kviečiame jūsų organizaciją 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
į minėtą konferenciją.

Draugiškai,
D. M. Šolomskas,

Didžiojo New Yorko Liet.
Darbininkų Organizacijų 
Sąryšio Sekretorius.
Visi suprantame, kaip tai 

yra svarbūs klausimai, kurių 
reikalu yra šaukiama konfe
rencija. Negali būti jokios 
priežasties, kad bent kuri or
ganizacija negalėtų šioje kon
ferencijoje dalyvauti.

Generolas Johnson Parvyko

. Generolas' Johnson,* 
dabar yra viešu darbų ir šal
pos biurų 'vyriausias čvfas 
New Yorke, parvažiavo iš Wa
sh ingtono, kur jis buvo nuvy
kęs tartis su dideliais ponais.

Jis planuoja užkarti darbi- 
. ninkams prie viešų darbu nu

sakyti busus ir mobilizuoti dar-1 kapotas algas pagal vėliausi 
bininkus, kad skaitlingai va-^ Roosevelto planą, 
žiuotų į šį pikniką. Plakatus 
reikia gerai platinti ir žodžiu į bo Federacijos vienas po ki- 
kalbinti darbininkus.
...Eagle Rock Parkas yra la
bai gražus, didelis, tinkamiau
sias piknikams rengti visoje 
apielinkėje. Yra ir ežeras, kur 
gali maudytis, kurie turi ukva-

Sunkėja Bedarbių Padėtis
Nuo gegužės iki birželio mė

nesio New Yorke buvo nuim
ta 2,291 bedarbis darbininkas 
ajba jo šeimyna nuo šalpos lis- 
to ir per tą pat laiką 1,810 
bedarbių darbininkų atstatyta 
nuo viešų darbų, kur jie dirb
dami pasidarydavo pragyveni
mą.

Tas parodo, kad New Yor
ko bedarbių darbininkų padė
tis nuolatos blogėja. Iš kitos 
pusės tas parodo, kaip LaGu
ardia ir generolas Johnson ma
no iki rudens “panaikinti New 
Yorke bedarbę.” Kiekvienas

R" darbininkas supranta, kad tie

o

Susigru- 
tarpe 7th

Grupe.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi^

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

l°llI!olllI°lUEŲaOj

Trečia Kolumna. 
puoš ant 126th St., 
ir 8th Avė.

a) Father Divine
b) Visos kitos Harlemo or* 

ganizacijos. Mobilizacija pra
sidės 1 valandą. Visos kolum-

Boikotuos Naziy 01yinpijadą ,lo;s bus veJd". i rytus.J r 3 z, Marsavimo Gatves
| Pirmosios grupės kolumnos 
maršuos: nuo 120th St. iki Se
cond Ave., Second Ave. iki 

[127th St., į vakarus 127th St. 
I iki Lexington Ave., 
Lexington Ave. iki 
ir 129th gatve iki 
Ave. Čionai susitiks 
mo antra grupe ir 
Seventh Ave. iki 142nd 

I142nd gatve į vakarus 
Edgecombe Ave., kur įvyks Į 
prakalbos.

Antrosios grupės kolumnos i 
maršuos sekamomis gatvėmis: 
Į pietus Lenox Ave. iki 117th 
St., 117th gatve į vakarus iki 
Seventh Ave., Seventh Ave. į 
šiaurius iki 129th St., kur su
sitiks su pirmos grupės kolum- 
nomis ir tada visi bendrai iki 
Edgecombe Ave.

Darbininkų sporto organiza-' 
cijos vadovystėje Sąjungos 
Darbininkų Sporto Kliubo ir. 
Tarptautinio Darbininkų Or- j 
no šaukia savo konferenciją 
18 d. rugpjūčio. Jos jau yra 
pasisakę prieš dalyvavimą Vo- 

[kietijoje nazių olimpijadoje.
Konferencija atsibus 
Heat Parke, Dumont ir 
away Ave.

Ten bus ir įvairiausių 
to žaislų.

Betsy.
Rock-

spor-

Du grekai, valgyklų biznie
riai Jamaicoje, smarkiai pyko
si del biznio. J. Miller nušovė 
savo oponentą C. Georgetorą 
ir patsai nusišovė.

Visi Į Prieškarines Demonstracijas!
New Yorke Ruošiamos Didžiausios Demonstracijos Prieš
Karą ir Fašizmą; Jos Įvyks šeštadienį, 3 Rugpjūčio, Har

lem Miesto Dalyje; Visi Darbininkai ir Darbininkės z
Šaukiami Dalyvauti! (

Mobilizavimosi Punktai

Dat’bininkų organizacijos 
mobilizuosis sekamuose punk
tuose :

Pirma Kolumna:
a) Ant 120th St., tarpe Se

cond ir ThiĮ’d Aye., veidu į 
rytus, susirinks organizacijos 

kuris kovai už taiką; Moterų Tarp-

Tuom kartu Amerikos Dar-

tam lokalai priima rezoliuci
jas ir reikalauja, kad prie vie
šų darbų darbininkams būtų 
mokama pilna unijinė alga.

Iš to visko matosi, kad bręs
ta kova tarpe darbininkų ir tų, 
kurie visokiais būdais nori ne
darbo naštą užkrauti darbo 
žmonėms ant pečių.

tautinė Lyga Kovai už /Taiką 
ir Laisvę, Moterų Tarybos ir 
kitos moterų organizacijos.

b) Darbininkų rateliai, So
cialistų’ Baltijos lokalai, Kni
ckerbocker demokratai.

c) Vien etos Amerikos Lygos 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą 
ir Kultūros organizacijos.

d) Italų 
zacijos.

e) Lyga
Teises ir

darbininkų organi-

O

o

Trumpos Žinutės
Ulinei’ Parke buvo sureng

tas American Railway Express 
Co. darbininkų unijos 808 lo- 
kalo piknikas. Dalyvavo apie 
5,000 žmonių. Ulmer Park 
nuolatos sutraukia svieto.

žydų Fed.eracija pasiuntė 
vasaros vakacijoms į kempes 
virš 500 žmonių.

ponai nori atimti ir paskutinį 
będarbiams ir jų šeimynoms , 
duonos kąsnį.

Tuom kartu Hearsto mela
gingoji spauda šaukia, kad 
būk komunistų suagituoti dar
bininkai tyčia nedirba ir ima 
šalpą. Kiekvienas supranta, 
kaip Hearstas bjauriai meluo- 

g? jai
Lietuviai darbininkai geriau

siai padarys, kad kiekvienoje 
organizacijoje išrinks bent tris 
delegatus į šaukiamą lietuvių

Rockaway maudynių lanky
tojai buvo nugąsdinti; nes 
kraštų apsaugos viršininkas 
kapitonas G. M. 1 
paskelbė, kad kas metai apie 
šį laiką ryklės apsilanko tame 
jūrų krašte.

Negrų 
Sekcija 

Tarptautino Darbininkų Apsi
gynimo.

Antra Kolumha. Grupuo- 
sis ant 120th St., tarpe Third 
ir Lexington Ave.

a) Studentų orgnizacijos — 
Studentų Lyga už Industrinę 
Demokratiją, Nacionalė Stu
dentų Lyga ir Jaunųjų Komu
nistų Lyga.

b) Jaunųjų Darbininkų 
Sekcija prie Amerikos Lygos 
Kovai prieš Karą ir Fašizmą.

c) Negrų “Liberator” gru
pė.

d) ; Pionieriai. , . ■ •
e) Visos kitos jaunuolių ir 

vaikų grupės.
f) Sovietų Sąjungos Drau

gai.
Trečia Kolumna. Susirinks 

ant 120th St., tarpe Lexington 
Ave. ir Park Ave.

d) Darbo Unijos', Amerikos 
Daj-bo Federacijos lokalai, 

, laivakroviai ir 
jūrininkai, dažytojai, karpen- 
teriai, namų budavotojai, ada
tos darbininkai, mezgimo dar
bininkai, sukniasiuviai, kostu- 
meriški kriaučiai ir kitos darbo 
unijų ir šapų grupės.

Ketvirta Kolumna. Susigru- 
ant 120th St., tarpe Park

Kovai už 
Harlemo

Pereitą sekmadienį liutero
nų bažnyčioje, ant Madison 
Ave. ir 7^ r d St., New Yorke, 
įvairūs kunigai ir darbininkų 
priešai bjauriai burnojo prieš Avė. ir Madison Ave. 
Sovietų Sąjungą. Sovietų pasi- • a) 
sekimai vis daugiau jiems ne-J cijos Amalgamated ir Nepri 
duoda ramumo.

Francijos garlaivis “Nor- darbininkai, tabako 
konferenciją 8 d. rugsėjo, ku- mandie” jau ir vėl atplaukė į jos unijos Tr darbininkų gru- 
rfoj bus aptarta, kaip geriau New Yorką. Didžiausias pa- pės.

šaulyje laivas. Jam nei vienas

j šiaurės 
129th St.

Seventh 
su Harle- 

maršuos
St, 
iki

IDS 1 Kuopos Susirinkimas

iš 
at-
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTA KAINA 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1379 Tel. Stagg 2-299A

Kokių tik degtinių Jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

hm Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
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ant Park Ave., tarpe 119th ir 
120th Sts.

a) Amerikos Legiono Sky
riai ir Amerikos Buvusių Ka
reivių Lyga.

b) Airių Darbininkų Kliu- 
bai-, , . V

c) Slaugės ir ligoninių dar
bininkai. . , ,•

šešta Kolumna. Susigrupuos 
ant Park Ave,, tarpe 118th ir 
119th Sts.

a) Bedarbių Tarybos.
b) Pašalpos darbų darbi

ninkai. »
c) Bedarbių Lyga ir kitos 

bedarbių organizacijos.
Septinta Kolumna. Susiei-

, tarpeliuos ant Park Ave. 
117th ir 118th gatvių.

a) Krankenkasses.
b) Kitos fraternalės organi

zacijos.
c) Tarptautinis Darbininkų 

Ordenas.
Aštunta Kolumna. Susirinks 

į eiles ant Park Ave., tarp 
116th ir 117th gatvių.

a) Kalbinės grupės: rusai, 
ukrainiečiai, skandinavai, chi- 
niečiai, japoniečiai, lenkai, 
vengrai grekai, francūzai, če- 
choslovakai, slovėnai, jugosla
vai, armėnai ir kitos kalbinės 
grupės.

b) žydų darbininkų organi
zacijos.

c) Darbininkų kliubai.
Mobilizuotis pradeda 1 va-

Draugės ir draugai! Perei
tas mūsų kuopos susirinkimas 
nebuvo pasekmingas gal 
priežasties “4 th of July” 
kėlimo mūsų susirinkimo,
daugelis gal buvo pasirengę 
apleisti didmiestį ant dienos 
kitos. Bet dabar vėl mūsų su
sirinkimai bus normališkai, 
kas pirmas ketvirtadienis kož- 
no mėnesio. Taigi ateinantis 
LDS. 1 kp. susirinkimas bus 
pirmą dieną rugpjūčio (Au
gust), 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

Šiame susirinkime turėtų 
dalyvauti visi nariai ir narės, 
nes tai bus labai svarbu išgirs
ti ką jūsų kuopa nuveikė per 
pusę metų darbuotės ir ką tu
ri pasibrėžus ant toliaus. Taip
gi bus raportai iš Visuotino 
Lietuvių Suvažiavimo, kuris 
atsibuvo Clevelande. Iš Sąry
šio konferencijos, parengimų 
komiteto ir daugelis kitų ra
portų. Na ir turėsime prisi
rengti prie vajaus, kurį skel
bia LDS Centras kaipo 5 me
tų sukaktuvių.

Kurių duoklės yra užvilktos 
irgi nepamirškite ateiti ir pa 
simokėti.

1 Kp. Pirm. J. S.

NEDftLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Svarbus TDA 17 Kp 
Išvažiavimas

Sovietu Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 70
6 Skirtingų Rūšių * "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku- 
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

ROBERT

’ -HARMAN

LIPTON 
Įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi* 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Sekmadienį, 4 d. rugpjūčio, 
Forest Parke, atsibus Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
17 kuopos išvažiavimas. Kiek
vienas darbininkas ir darbinin- 

i kė supranta, kaip yra svarbus 
«* * i Tarptautinis Darbininkų Apsi- landą po pietų. Visos kolum-1 r . . . - ,

nos ant 120th St. bus veidu į 
RYTUS.- Visos kolumnos ant 
Park Ave. bus veidu į ŠIAU
RIUS.
Antras Mobilizacijos Punktas

Antras mobilizacijos punk
tas, kuris buą žinomas, kaip 
Harlemo skyrius, 
ant 126fh St., tarpe 
Avė. ir Seventh Ave.: 

Pirma Kolumna:
a) Komitetas Gynimui Ethi- 

opijos.
b) Ethiopijos pionieriai.
c) Harlemo veteranų orga

nizacija.
d) Harlemo bažnytinės or

ganizacijos.
. e) Harlemo darbo unijos.

Antra Kolumna: Susigru
puos ant 126th St., tarpe Se
venth ir 8th Avė.

a) Tarptautinė Apsigynimo 
Lyga.

gynimas, kuris turi daug ko
vų už darbininkų reikalus.

TDA 17 kuopa apart ame
rikinių darbininkų kovų dar 
turi paėmus ant savęs pareigą 
šelpti ir vieną kovotoją Lietu
vos fašistų kalėjimuose.

Visų darbininkų pareiga at
silankyti į šį išvažiavimą, 
įžangos nėra, vieta graži, o 
manoma, kad bus ir iš apielin- 
kės svečių.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis fornišiuotas 

kambarys Williamsburgo apielinkėj. 
Kambarys šviesus, saulė visuomet 
įeina, yra atskiras įėjimas, yra dide
lė šėpa drabužiams maudynė, žiemą 
kambariai šildomi garu, taipgi gali
ma pasigaminti sau valgis. Tik du 
blokai nuo požeminio traukinio, Mon
trose Ave., stoties -BMT. Mokestis 
$8.00 į mėnesį. Galima matyti apie 
6 vai. vakare, nekėlioj iš ryto.

Room 16, 136 McKibben St. kam
pas Graham Ave.; Brooklyn, N.

(179-181)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

• (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
ParBamdau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

_______Brooklyn, N. Y. ______

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n orma! urnai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimą^ Laboratoriniai IB- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y

įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ava. ir Irvine PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.




