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KRISLAI
Sveikinkim Kompartiją.
Biznierių Parama.
Spaudos Piknikai.
Jaunuolių Skyrius.
Bilų Apmokėjimai.

Rašo P. BUKNYS 
f I (

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai
Vienykitės!
N e p r
Retežius, o
Pasaulį!

šiemet
ruošia savo 14-kos metų gyva
vimo sukaktuves. Visi komu
nistiniai laikraščiai renka pa
sveikinimus Komunistų Parti-' 
jai su aukomis. Pasveikinimus Prezidentas RoOSeveltaS 
reikia rinkti iš darbininkų orga- o *i • n j i* 
nizacijų, iš revoliucinį darbą ie- SveiklUO Budelj BalbO 
miančių* biznierių ir profesiona-' 
lų, ir taip pat iš pačių darbinin
kų individualiai.

Visose kalbose einapti komu
nistiniai laikraščiai pirmą sa-1 
vaitę rugsėjo mėnesio išeis pa
didinti.

No. 168 Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos (July) 19 d., 1933

CHICAGO. — Prezidentas 
Rooseveltas prisiuntė pa
sveikinimų Italijos genero- 

' lui Balbo, kuris komanda- 
Juose bus nurodyta voja orlaivių armadų, pri-

ROOSEVELTAS NAUDOJA RADIO AP
GAUDINĖJIMUI IR BL0FINIMU1DARB.

WASHINGTON. — Lie
pos 17 d. prezidentas Roose
veltas per radio kalbėjo į

Komunistų Partijos rolė klasių1 buvusia į Amerikų. O Bal- tris šimtus tūkstančių jau- 
bo yra ne tik Mussolinio nuolių, kurie yra sugrūsti į 
agentas, bet dar pasižymė-, verstino darbo kempes. Be 
jęs budelis ir žudytojas Ita
lijos darbininkų;

kovose už darbininkų klasės 
reikalus, atsiekimai iki šiol re
voliuciniame darbe ir tolimesni 
jos uždaviniai darbininkų klasės 
išsiliuosavimui iš kapitalistinės 
vergijos. Tose padidintose lai
dose bus išspausdinti pasveiki
nimai ir aukavusių vardai. Priėmė Atgal į Komu

nistų Partijos EilesSpeciaiėse komunistinių laik
raščių laidose bus dedami ir biz
nių paskelbimai, kurie skaitysis 
irgi kaipo materiale parama 
Komunistų Partijai jos veda
mose kovose už darbininkų kla
sės reikalus. Lietuviai biznie
riai ir profesionalai turi paro
dyti savo prijautimą revoliuci
niam darbui ir į “Laisvės” spe- 
cialę laidą įdėti .savo pasiskelbi- 2ino prie klaidos ir 
mus.

jokios sarmatos Wall Stryto 
agentas blofino, jog šitos 
kempės esančios “avangar- 
das naujos Amerikos atei
ties dvasios.” Mat, jaunuo
liai priversti dirbti po ofi- 
cierių komanda, po nagaika. 
'Dar pasaulis. nėra girdėjęs 
tokios vergijos!

Kaip pirmiau’ Hooveris, 
taip dabar Rooseveltas ap
gaudinėja darbininkus, me
luodamas, būk duonos lini-

pa-
Jo-

Prie

jos jau baigiu išnykti! Tuo 
tarpu šešiolika milionų be
darbių neturi darbo ir pa
šalpos visur, kapojamos, ne
paisant kelių mėnesių blofi- 
nimo apie “Amerikos atsta
tymų.”

Jaunuoliai kempėse 
versti į tikrus vergus, 
kių teisių jie neturi-
jokios organizacijos nepri- 
leidžiami. Kuris nors ma
žiausia nusideda oficieriam, 
tas esti sumušamas ir arba 
įmetamas į kalėjimų, arba 
išvejamas iš kempės. Pasak 
Roosevelto, tai tokia Ameri
kos “nauja dvasia”, tokia 
ateitis visiems darbinin
kams.

Sukilimas Prieš Misionierius 
Aigiptc

CAIRO, Aigiptas.—Prasi
dėjo platus masinis judėji
mas prieš krikščioniškus mi
sionierius. Jau įvyko keli 
užpuolimai. Valdžia už
draudė visokius priešmisio- 
nieriškus susirinkimus. Žmo
nės pasipiktinę proteston# 
ir katalikų bažnyčių atsiųs
tais agentais.

Mainierių Maršavimas, 
Reformistai Pabėgo

i
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LAKŪNUS DARIUIR GIRĖNĄ NUŽUDĖ 
LIETUVOS IR AMERIKOS BURŽUAZIJA

Už netikėtų ir ankstybų 
lakūnų Girėno ir Dariaus 
mirtį atsako buržuazija, o 
ypatingai lietuviški fašistai. 
Paimkite tų dviejų vyrų 
'praeitį. 

% t

Darius 1917 metais liuos- 
noriai įstojo į Amerikos ar
mijų ir dalyvavo kare. Jį 
pasigavo į savo tinklų bur
žuazinis patriotizmas. Jis 
ten būtų galvų paguldęs už 
kapitalo reikalus. Nuo šitos 
buržuazinės apgavystės jis 
nepajėgė pasiliuosuoti, nors 
buvo biednas žmogus. Ir 
štai 1921 metais jisai sugrį
žo Lietuvon ir įstojo į orlai- 
vynų. Pagelbėjo Lietuvos 
išnaudotojų valdžiai įsigalė
ti ir uždėti baisų priespau
dos jungų ant Lietuvos liau
dies. Aiškus dalykas, kad 
jisai tų darė per nesuprati
mų savo klasės ^reikalų, pa
sidavė lietuviškos buržuazi
jos apgavystei.

Girėnas taip pat buvo au
ka Amerikos buržuazijos ir 
1917 metais liuosanoriai 
įstojo į Amerikos armijų. Ir 
štai pastaruoju laiku, tebe
būdami įtakoje buržuazines 
ideologijos, Girėnas ir Da
rius pasidavė Lietuvos sme
toninės buržuazijos įtakai 
ir norėjo pakelti jos vardų. 
Pradėta apie juos daug ra
šyti, o jie, nenumatydarni 
tikrųjų Smetonos valdžios 
tikslų, “jautėsi didvyriais. 
Pasidavė patriotizmo aud
rai.. Davė save čionai iš
naudoti visokiems fašisti
niams ir naujieniniams mek- 
leriams. Pagaliaus be gero 
prisirengimo‘bandė pasiekti 
Kaunu be sustojimo, idant 
Smetonos valdžia jų to kar
žygiško žygio pagelba galėtų 
dar kiečiau sustiprinti jun
gų prieš darbininkus ir val
stiečius. Ir žuvo... buržu
azijos ir fašistų auka.

SCRANTON. — Liepos 16 
d. apie tūkstantis mainierių, 
kurie sudaro alkanųjų mar- 
šavimų, pribuvo į United 
Mine Workers of America 
pirmo distrikto konferen
cijų. Distrikto prezidentas 
Boylan ir kiti reakcionie
riai persigando ir vos pra
dėję sesijų uždarė ir išsineš
dino, kuomet pajuto, kad ei
linių mainierių minia ateina.

Gi mainieriai maršavo į 
konvencijų, idant .pasiūlyti, 
kaįd unija nutartų/visais bū
dais remtį bedarbių kovų už 
pašalpų ir apdraudų.

Komunistų Partija prane
ša, kad tapo priimti atgal į 
jos eiles draugai Max Per
low ir S. LeRoy, kurie keli 
metai atgal buvo išmesti už 
nuėjimų su renegatu Love- 
stonu. Tie draugai prisipa-1

PLIENO IR METALO INDUSTRINE UNIJA 
ORGANIZUOJA DARBININKUS KOVAI

įrodė, kad jie nori darbuo 
tis po Komunistų Partijos' 
vėliava. iPrūseika su Butkum žvirbliš

kos baimės apimti, pabėgę iš 
klasių kovos ir tapę priešais re- 
voliucinio darbo, bandė demora- govjeĮy Darbo UnijoiHS Su- 
čius biznierius, įkalbinėdami, teiktos Dideles Teisės ir 
kad būk komunistai visus/biz
nierius skaito savo klasės ne
prieteliais. Kas remia darbi
ninkų .kovas, tas yra mūsų 
draugas 
revoliuciniam darbui negalės 
pakenkti.

. 1 t“ 7
Drg. J. Matačiūnas iš Pater

son, N. J., rašo, kad ten jau

PITTSBURGH, Pa.—Plie- 
no ir Metalo Industrinė Uni
ja veda didelę organizacijos 
kampanijų tarpe plieno dar
bininkų. Unijos sekreto
rius John Meldon pareiškė:

~ , i “Mes pradėjome: organizaci-.
ni_s ir. pareigos nuolatos di- > nį vajų> kad subudavoti mū. 
•11 A* • j sų unijų, suorganizuoti dar-ir budavojime nąujos tvar 
kos. Nesenai Sovietų vai

Pareigos
MASKVA/— Sovietų Sų-

Sklokininkų pletkai jungos darbo unijų veidme-

skusuoti ir priimti reikala
vimus ir atmušti kompanič- 
nų unijų, kurių darbinin
kams bando užkarti Roose
velto valdžia.” ’

•Revoliucinė unija siunčia 
delegacijų \ į Washingtonu; 
kuri įrodys valdžios kodekso

bininkus plieno dirbtuvėse'apgavystes dr ^priduos dar- 
del pasipriešinimo vergiš- bininkų reikalavimus už di-:

Žemės Drebėjimas
POONAj Indija.—Liepos

organizuojasi busais važiuoti dzia pavedė darbo unijoms ^am kodeksui, įkurti darbi- desnes algas ir trumpesnes
j ‘Laisvės” pikniką, kuris įvyks vedimą ir tvarkymą socialės nink komitetus kovai išdi. darbo vaiandas..
3 d. rugsėjo Philadelphijoje. Pa- apdraudos, darbo apsaugos ,_______ ___________' '_______ ________

Tačiaus, vi- įr leidimo darbo įstatymų.! - ‘

■""“į“ptaip™‘ VALDŽIOS IR REAKCINIŲ VADŲ'SUO- 
KALBĮS pRIE§ AMERIKOS MAINIERIUS

girtinas dalykas.

apielinkė turi taip pat subrusti, 
kad sėkmingu padarius spaudos 
pikniką, kuris įvyks 6 d. rug- 
pjūiio, Cranford, N. J. Iki šiol mos vis daugiau į atkyviš- 
dar mažai girdėtis apie rengi
mąsi į šį pikniką. Brooklynas 
jau rūpinasi busais važiuoti 
ten kartu su Aido Choru. Ai
do Choras jau nutarė vykti į 
Wilkes-Barre 13-tą rugpjūčio 
ir taipgi trauks į Cranford, N.
J., 6 rugpjūčio.

Anglų kalba vedamas jaunuo
lių skyrius “Laisvėje”, skaity
tojuose r^do gero pasisekimo. 
Jaunimas skaito tą skyrių su 
pasigėrėjimu ir propagandos 
žvilgsniu jau įmatoma geri re
zultatai. Tačiaus tas skyrius 
sudaro “Laisvei” apie $25.00 
ekstra išlaidų į savaitę.

Jau turime keletą jaunuolių 
sporto grupių, LDS kuopų ir 
daugelį chorų, kurie susideda 
didelėje didžiumoje iš jaunuo
lių. Tų organizacijų uždaviniu 
turėtų būt gauti “Laisvei” nau
jų skaitytojų, suruošti parengi-

kūmų, į atsakomybę. Jos 
įgauna daugiau galios ir tei
sių. K

Tuo tarpu- Amerikoje ir 
kitose kapitalistinėse šalyse, 
darbo unijos persekiojamos 
ir naikinamos, kuomet jos 
bando ginti darbininkų rei
kalus. Buržuazija globoja, 
tik tas unijas, kurios pade
da darbininkus palaikyti po 
kapitalo jungu.

Nesiskaito su Gandhi
• • ' ' *■ I ' ». . .

SIMLA, Indija. — Angli
jos valdžios agentas ir In
dijos gubernatorius Willing- 
don griežtai atsisako pasi
matyti su Gandhi, kuris no- 

___ _  rėjo pasitarti delei “garbin- 
mus jos naudai ir tuomi pagel-|go” pasidavimo Anglijai.

Kį SAKO “DAILY WORKERIS” APIE ŽU
VUSIUS LAKŪNUS DARIU IR GIRĖNĄ

r.- / -.Tnųrr uU- ’J r..."
Komunistų Partijos orga

nas “Daily Workeris” (lie
pos 18 d.) paduoda sekamų

so. Valdžia nori reakcinių

NEW YORK. — Komuni- pas tų turčiiį namuose. Kai
stų Partijos organas “Dai- bėjo apie mainierius. Mat, 
ly Workeris” iškėlė aikštėn j e|na klaūsimas sudarymo 
faktus, kad j New Yorką, del ,ie an)ongs kodėk.
pribuvo United Mine Wor
kers of America preziden
tas Lewis ir Amerikos Dar- vac^ talkos. Aiskus daly- 
bo Federacijos prezidentas kas, kad tie darbininkų prie- 
Green. ' Jie laikė slaptų kon- šai slaptai susitarė pravesti 
ferencijų su Roosevelto ag- tarpe • mainierių valdžios 
entu mįlionierium Baruch, programų.

Mooney Sveikina T.D.A. 
Ir Komunistę Partiją širdi

; savo operacijos 
stalo ir kulkų suvarė sau į

: Scottsboro Jaunuolių Gy
nimo Komitetas gavo iš ka-? 
Įėjimo nuo Tom Moohey pa-

JUDŽIŲ DARBININKAI 1
5 STREIKUOJA

HOLLYWOOD, Calif., -4-
reiškimą delei laimėjimo Į Columbia Studijų, judžių 

HU Ktaldas. kurios' Lordą?“ Wiitagdoų“&Šako,l?auj° teismo Seottsbėrof konipanijosu darbininkai iš-
pasidaro prie įvedimo jaunuo- kad pirma naciOnalištai ir^“’?’ _ 
hų skyriaus. “Laisvi?” yra jau- „ ... . , , | kitko, Mooney Sako:
nuolių laikraštis, taip kaip ir ’-’anam turi paaarytl galą -----K.......
suaugusių. Jos palaikymu jau-l neklausymo kampanijai , °Y d l k d gimtai tūkštah^iu 

.......... .........................i, paskui galės su juo tartis.' Jįocleb.Raa s tai tu stancų 
’ '............. , žmonių reme kampanijų, ku-

darbus. Gi patys savo reika-1 riai vadovavo Tarptautinis 
lūs taip ištižusiai vedame, kad Darbininkų Apsigynimas ir 
paprasčiausio parengimuko at- Komunistų Partija.”' 
skaitų padarymui ir spaudos bi- * '
lų žitmokėjimai užima baisiai ii- •/ ~ • ■ 7 ■.

. . _ ___________  , gai. Nesinori tikėti, kad būtu-’ NUSIŽUDĖ ANT OPERA-
prisieina po keletą laiškų raši-Įme virtę taip vergiškais, kad 
nėti draugam, pakol priprašai 
juos apmokėti.

Dirbtuvėse, kur po bosų aki
mis, mokame į laiką būt darbe 
ir į laiką atliekame užduotus

•jaunuoliui Patterson. Tarp ėjo į streikų už algų p&kėli- 
t____ 7 _____ v _„L_: “Taš mų. Kovos lauke randasi
i laimėjimas buvo galimas tik! tūkstantis darbininkų.

nuoliai turi rūpintis taip lygiai 
kaip suaugę rūpinasi.

Kažin ar tai apsileidimas, ar 
vergiškumas pas mus įsigyve
no. Apmokėjimai bilų už skel
bimus ir spaudos darbus veda
ma taip blogoje tvarkoje, kad

be boso žvairakiavįmo nemokė
tume pasi judint. Veikiausia per
daug apsileidome. O tas apsi
leidimas labai kbnkia darbinin
kų judėjimui.

CIJOS STALO

Atleidžia Darbininkus
CHATTANOOGA, Tenn. 

Čionai įvairios medvilnės 
dirbtuvės atleidinėja darbi
ninkus. Jau atleido iš dar
bo 150. Dar grūmpja atlei
sti apie 600.” Bosai sako,, 
kad juos prie to - veda i Roo-. 
sevelto i įbestas Industrinio'

ST. LOUIS, Mo.-—Liepos 
17 d. čionai nusišovė Dr. 
Burns, 53 metų amžiaus. Atstatymo Aktas.

17 d. čionai* buvo jaučiamas | ^inių apie žuvusius lietuvius 
lakūnus Girėnų ir Darių:

“Stepono Dariaus .ir Sta
nislovo Girėno kelionė iš 
New Yorko į Kauna, Lietu- 

, vos sostinę, pasibaigė už ke- 
Tačiaus drebėji- ]jų myiių nuo jų tikslo su ne- 

mas sustojo, nepadaryda-' laime ir mirčia abiejų laku
mas didelių nuostolių. i nų. Jie, tačiaus, jau buvo 

padarę visoj istorijoj ilgiau
sių kelionę orlaiviu be susto
jimo.

“Jų lavonus ir sudužusį 
orlaivį atrado farmų darbi-

pusėtinai smarkus žemės: 
drebėjimas. Žmonės bėgo iš 
namų į atviras vietas ir per 
penkias valandas buvo di
džiausioj baimėje, laukdami j 
mirties.

mas didelių nuostolių.

Nubaudė už {žeidimą 
Mussolinio Agento

BERLYN.—Hitlerio 
entas Goering nubaudė 
sodinimu į koncentracijos 
stovyklų redaktorių nacio
nalistų laikraščio “Deutsche 
Zeitung”. Taip pat laikraš
tis uždarytas trims mėne
siams. Nubaudė už “įžeidi
mų” Muilinio agento. Bal
bo. Mat; redaktbrius ' paVa- 
še, kad būH w.jmM 
das, persikrikStihęsc į; kata^ 
likų!

ag- 
pa-

ninkai miškuose šalę Soldi
no, Vokietijoj, už 75 mylių 
į šiaur-ryčius nuo Berlyno, 
tiesiai ant kelio į Kauną. 
Nelaimė juos ištiko nakties 
laiku, del blogo oro, mato
mai, kuomet buvo priversti 
nusileisti, nes pritrūko ga
zolino.”

Ištikrųjų Darius ir Girė
nas padarė ilgiausių istori
joj kelionę be sustojimo. Jie 
nulėkė net keturis tūkstan
čius penkis šimtus mylių. 
Iki Kauno. dar liko keturi 
šimtai mylių.

DARIUS IR GIRĖNAS BUS PALAIDOTI \ 
LIETUVOJ SU VALDŽIOS CEREMONIJOMIS

, BEĖLYN. — Lietuvos at- 
stovybė Vokietijoj žada Da
riaus ir Girėno lavonus ga- 
Jjęnti į Kaunu'dėlei palaido
jimo. Sakoma, kad tuo lai
ku, kuomet buvo : manyta, 
kad lakūnai pribus į Kaunu, 
buvo susirinkę :ir laukė apie 
dešimts tūkstančių žmonių; 
Jiems iš sykio buvo praneš
ta, kad ; Darius’ ir Girėnas

Iš Socialistų Kongreso
.PARYŽIUS. —Franci jos 

Socialistų Partijos kongre
sas didele balsų dauguma 
nutarė švelniai pakritikuo
ti parlamento frakcijų, kuri 
palaiko Daladier valdžių ir 
padeda jųi pravesti imperia
listinio apsiginklavimo poli
tikų. Dar nėra žinios, kų 
darys dešinįjį frakcija, ku
riai vadovauja Renaudel. 
Taip pat šis kongreso tari
mas dar nereiškia, kad par
lamento frakcija kreips į tai, “Graf' Zeppelin 
atydos. t Numatoma,! kad pėdų ilgio ir 135 pėdų storio, 
parlųmento nariai ir toliau Turės 7,062,800, kubiškų pę- 
eis su valdžia.

j jau atlekia nuo Karaliau
čiaus, bet tai būta neteisin
go pranešimo. 'J

Šiuo tarpu jų lavonai ran
dasi pašarvoti miestelyje 
Soldine. Ant karstų uždė
ta fašistinė vėliava ir du 
ginkluoti fašistai ’ sargai 
nuolatos saugo. Mat, Da
rius ir Girėnas priskaitomi 
prie simpatikų fašistams.

Vokiečiai Stato Milžinišką 
Baliūninį Orlaivi

NAUJOS KANUOLES
ARMIJAI

FRIEDRICHSAFEN, Vo
kietija.—Čionai yra budavo- 
jamas naujas baliūninis or
laivis. Tai bus didžiausias 
visam pasaulyje. < • Jis bus 
net du sykiu didesnis už 

” Bus 812

WATERVLIET, N. 
Čionai armijos arsenalas 
vo užsakymų ant 42 
lių, penkia-colinėmis 
komis (vamzdžiais), 
tik parodo, kad^ 
valdžia ginkluojasi 
garais. f

kanuo-

visais



Antrai Puslapis

VIS ANT VIETOSAPŽVALGA

Lakūnams Dariui ir Girėnui Žuvus

“Priekalo” No. 5-tas
' t / • t .• I

/*

Jau atėjo Sovietų Sąjun
goj leidžiamo žurnalo ^Prie
kalas” No. 5-tas. Apart li- 
teratinių kūrinių, jamę tel
pa gerų kritikos straipsnių, 
žinių jš Sovietų; Sąjungos 
socialistinės kūrybos fronto,

Šitos ėdynės tarpe • “kai
riųjų” ir “dešiniųjų” Sanda- 
riečių (fašištų) dabar ple
čiasi, kadangi artinasi SLA 
pild. tarybos rinkimai. Abie- 
jos sriovės trokšta pasilai
kyti prie kol kas patenki
nančio , lovip. Kaip išrodo, 
tai tas gali: tuos ponus pri-

sbėi^lištus. Suskaldę f SLA, 
apkalę nuo didžiausio pd- 
Vdjąus, dabar riejasi tarpe 
savęs! 1! kapinių savininkų greta 

buržujų ^ra ir darbininkų, 
tai reikia išstot su kvietimu 
darbininkų į kovą prieš but? 
žujų šeimininkavimą kapi
nėse ir del jų išmetimo ne 
tik iš šeimininkavimo kapi
nėse bet ir aplamai iš, ka
pinių užlaikymo draugijų. 
Komunistų pareiga parodyt, 
kad ir tame klausime tarp

“Vilnyj” labai dažnai ĮtaU 
pinama neleistini “skelbi
mai.” Paviršutiniai pažiū
rėjus tai paprasti komerci
niai, biznieriški skelbimai, 
o faktinai tai politiniai skel
bimai, kurie priima ir poli
tinių straipsnių ' išvaizdą. 
Vienur stačiai musų klasi
niai priešai kiša tuos skel
bimus, kitūr jiems padeda

: bAĮ^yĘ, LITHUANIAN PAILY
Published jby LAISVE.jlnį.; Į 4 ' Į Į >' J | < 

•vtry day, exce»t Bunday, at 46 Ten Eyck Btrėet, Brooklyn. N«w York

Prie Ko Juos Privedė , , 
Kunigija!

; Kanadiečių “Darbininkų 
Žodis” rašo:

• į Nei vienas torontietis neuž
ginčys,( kad J. KrašaUskas ir 
J: Paliulis buvo vieni "iš karš
iausių katalikų Toronte ir.iš
tikimiausi kunigų tarnai. J*

■ J SUBSCRIPTION RATES:
ffBltU Statas »er year--------- |5.00 United Statės, six months....I2.M
Brooklyn. N. Y.. >er year....|7.0t Brooklyn, N. Y.,siX months...|3.50 
Vtaeicn countries, per year...>7.00 Foreign countries, six months.. 13.50 
Hnada and Brasil, par year..Sf.0B Canada and Brazil, six months |2.40

I ir Stasys Girėnas, Pomeranijos miškuose, Vokietijoj, už- 
I simųšė ir jų lėktuvas “Lithuaftita” sudužo į šmotus. Ar 
j bus ^pajėgta pilnai išaiškinti šitos nelaimės tikroji prie- 
j žastis, sunku pasakyti. Svarbu mums šiuo tarpu pakal- 
' betų kaip lėkimas buvo ruošiamas, ir kas iš tų dviejų 

, vyrų nelaimės pasinaudojo. “• /
Visų pirmiausiai, delei mūsų dienraščio pažiūros į tą 

visą biznį. Mes nebuvom ir neesam priešingi tiem, kurie 
moksliniais sumetimais aukojasi ir daro bandymus ore, 
skraidydami iš šalies į šalį arba iš vienos pasaulio dalies į 
kitą. Nebuvom mes priešingi ir Dariaus su Girėno pasi- 
brėžtam tikslui. Jie lekia, tai jų dalykas!

Bet mes negalėjom pakęsti to kermošiaus, kurį iš . tų 
vyrų pasibrėžtos kelionės darė' fašistai ir social-fašistai. 
Kiek daug vakarienių ir įvairių bankietų buvo suruošta 
lakūnams ir kaulyta pinigai iš darbo žmonių, bet dauge
lis tų pinigų, surinktų rinkliavomis ir bankietuose už ti- 

' kietus buvb pasilaikyta vietose įvairiems fašistiniams tik
slams,, Tai pripažįsta tūli lakūnų rėmėjai.

Antra, mes nemanėme, kad iš nedidelio skaičiaus dar
bininkų surinktais centais bus galima sudaryti geros są- 
lyg03,_ kuriose būtų pajėgiama pasitarnauti aviacijos 
mokslui. Tam tįkslui yra pinigingesni lakūnai, kuriems 

. daug pravarčiau (panašius bandymus galima atlikti.
Trečia, mažas atsiekimas būtų Lietuvai, kaipo tokiai, iš 

nulėkime iš New Yorko į Kauną, kadangi orlaivis, ku
riu# jie pasibrėžė lėkti, buvo gamintas ne Lietuvoj, bet 
Amerikoj. O tokioj kelionėj kaip tik ir yra svarbiausia 
orlaivis, jo mechanizmas ir dirbėjai.

Ketvirta, ir tai svarbiausia, mes matėme, kad iš Da
riaus-Girėno lėkimo tuč tuojau revoliucinio darbininkų 
judėjimo priešai užsimanė pasipelnyti ne tik medžiagi
ni^; bet ir politiniai: jie, pavyzdžiui, skelbė, Dariaus di- 
jdžiihsiais nuopelnais tai, būk jis kadaise smarkiai karia
vęs! su bolševikais. Ir va, jei lakūnai dabar būtų laimin- 
gai’lpasiekę Kauną, tai fašistai, be abejojimo, tą būtų 
darijplačiau naudoję savo politikai, atsuktai prieš revo
liucinį darbininkų judėjimą.

l\Jįūsų pozicija, vadinasi, visuomet buvo prieš tą “blo- 
fą”!j)rieš naudojimąsi iš tų dviejų vyrų fašistinei politi- 
kai’lr kišeniui. Ir mes buvome teisingi! Mūsų politiniai 
presai—fašistai, social-fašistai ir kiti—stumte stūmė tuo
du vyru į nelaimingą kelionę. Įsivaizduokite: per metus 
su yiršum tie žmonės rinko iš vargšų aukas, bet patys, 
kurie gali, nedėjo nei cento, o daugelis jų lengvai galėjo 
paaukoti po šimtą dolerių ir kitą! Siuntėjai matė, kad 

y Darįus su Girėnu neturi pinigų įsitaisymui visų prietaisų 
K prie, savo lėktuvo, tačiaus lobingi patriotai nesudėjo tų

Kelių šimtų dolerių arba ir tūkstančio, kad visapusiau 
įiWsus lėktuvą. Kiek pasipinigavo iš to “Naujienos”, 
“Draugas”, suruošdami nepaprastas savo laikraščių lai
das: neva išleidimui lakūnų! Bet mes nematėme, kąd bent i 
po Šimtinę tiedu laikraščiai būtų paskyrę pagerinimui 
jiems lėktuvo!

I;ąs pats galima pasakyti ir apie pavienius individua- 
lus-įpatriotus biznierius: visi galėjo padėti gausiai, bet 
tiktai keli teatsirado. Ir va, to pasėkoje, matome laku- ! 
nūs .išlekiančius neįruoštam gerai orlaivyj ir, dėka tam, 
mirusius. Gražus mūsų patriotų patriotiškumas!

i l rr i *parapijos naudai, J. Paliulis 
kįas mėnesį eidavo išpažinties. 
Savo lėšomis nupirko ‘ k6kią 
tėn stovylą ir pastatė i bažny-

, 
(‘Kur dabar tie asmenys? Ką 
js jų padarė religija ir kuni
gai,šu kuriais jie bičiuliavosi? 
Aht kokio “doros” kelio atvedė 
jUOS? < ■' ; ’ ’ ' f
j ;Iš J. .Krasausko kun. Gar- 
ihus padarė šnipą. Garmus 
Krasauską kaip kokį pastum
dėlį stumdė su visokiais skun
dais prieš, darbininkus, kurie 
•nenorėjo nešti jam savo1 cen
tus. Dabar J. Krasauskas ne
bedrįsta pasirodyti ne parapi
jom] tarpe.

J. Paliulis virto provokato
rius ir šnipas irgi. Keli mė
nesiai atgal įdėjo vienam dar
bininkui į motorciklio saidbak- 
sį savo baksą su alkoholiu ir 
paskui atidavė į detektyvų ran
kas tą darbininką. Dauguma 
nusiskundžia, kad J. Paliulis 
landžioja po krautuves| ir seka,( 
ar neišduoda krautuvninkai 
ant relief listo nesužymėtus 
daiktus bedarbiam. , Vienas 
žmogus matė, kuomet po 12 
vai. nakties; jis.su detektyvai^ 
kalbėjosi ant gatvės. , f (

Tai kuom paliko karšti mal
dininkai. ‘ 1
Kunigąs Garmus ' mums 

gerai žinomas. Gyvenda
mas Jungtinėse Valstijose, 
jis pats ėjo išdavinėtojo-šni- 
po pareigas. Jo Įskdhdimu 
buvo suareštuotas kadaise 
d. Žaldokas Pittsburgho 
apielinkėje. Jis, kaipo'žan
dariškas sutvėrimas, nesi-', 
drovėdavo raginti parapijie
čius ne tik skųsti bolševi- (

’vesti net prie 
mų. < ; . - I I ' 4

/ .» 

Abie ji fašistų sparnai pilT 
niausiai susitaikė, (iki jiępis 
reikėjo vesti kova prieš dar
bininkišką sparną, su komu
nistais priešaky j e., Pasiėųiė 
jie tuomet “ant burdo”. ir

teis Gaunamas ;ir “Laisvės” kny
gų |krautuvėj., Pav. num. 
kaina 15c. O dar draugai 
geriau padarytų, jęi užsisa
kytų rųetams arba pusme; 
čįųi “Priekalą.” Šiuo tarpu 
eina už j b prenumeratas va-
W ...

Lietuviški Darbiniuky Suvadžiotojai
i ■ . .. i

. Bendro Fronto kaip 
veikiantysis taip ir didysis 
komitetai turi pradėti veik
ti, nes dabar kaip tik gera 
proga išbandyti visas “spė- 

šiškus raštus fjų gazieto- kas.” Del to, kad kasdiena 
eina kovos prie Relief Biu
rų. Ateinantį ketvirtadie
nio vakarą turėtų visas ko
mitetas būti Bedarbių Ta
rybos Veikiančiojo Komite
to susirinkime, daug ko 
išgirsit ir pasimokinsite. Su
sirinkimas įvyks 61 Graham

Kaip “Laisvėje’’ taip ir nėra. 
“Vilnyj” tilpo visa eile gry
nų faktų apie Pruseikos, 

j Butkaus ir Grigaičio niek-

se) prieš Sovietų Sąjungą, 
Liet. Jaunuolius ir Lietuvių 
Bendrą frontą, kuris ; yra 
sutvęrtas Brooklyne. - Už 
visus geriausį, kreditą rei
kia duoti draugui J. Buivy
dui, ųes, jis “Laisvės” N. 
164 labai; aiškiai įrodo, kp- 
kiomis tie paukščiai plunks
nomis i dangstosi^ ypač E. 
Ęutkus; Bet, ar mes galime 
kaltinti' Butkų už tai? Juk 
darbininkai žinojo, kn tokie 
Bųtkai-Bruseikos atstovau

ju. J uk f visiem kohfeieųclr 
joj buvusiem aiškiai rniatėk 
šį kad jie JifyTppĮitinip. tką- 
pitalo.nori pąsidaryti. Kad 
jiem\bedąrbių reikalai sve
timi,, o tik savo kromelio, iš
pūtimui atėjo į konfetenci- 
ją.- E. Butkų priimti, į vei
kiantįjį komitetą nebuvo 

, , , . v . . P. .V1 i klaida, to yisi norėjom. Betkus, bet pnes juos n- fizišką ^ jokių ,darbų neduoti> tai
• į . ,. I jau neatleistiiia klaida, ČionŽinoma, nelaimingi tie, ., . v. .. , ; ■7 * Trmlzinnmmn Irnvv>if-n4-r\

darbininkai, .kurie pakliuvai
Garmaus įtakoj. Tokiais bu- , , , < ...
vo ir minėti kanadiečių lie- ^:ka^;®u 
tuvių darbininkų šnipinėto- 
jai ir išdavinėtoj ai, Krasau
skas ir Paliulis.

pasidavę musų Klasinių prie
šų įtakai. Jau ne vieną 
karį buvo kalbėta ir rašyta 
apie tuos politiniai žalingus 
ir stačiai nelėištinus komu
niste Spaudoj skelbimus, bėt 
vis ir vis ‘atsikartoja. Nors 
imam; “Vilnį” už 29 gegu
žes (1933 m.). Tame “Vil
nies” niimeryj telpa straips
nis vardu “Lietuvių tautiš
kos kapinės ir jų reikšmė,” 
po straipsniu pasirašo “kvie
čia kom.” ir priduris “Apg.”j 
(Apgarsinimas). Bet fakti
nai tai ne skelbimas (apgar
sinimas), o politinis straips
nis, kuriame ^agituojama už 
visų lietuvių vienybę kapi
nių klausimu.

Dar būtų pusė bėdos, jei' 
tik tas žalingas, komunistų 1 
spaudai nepriimtinas (nors’prirašė nei vieno, 
i Ci i w "I t t d-k zj i i ' r* I 1 r- « X *•

būt jokios vienybės. ( < jį
Veikiausiai lietuviai ko-11 

munistai ligšiol per mažai • 
kreipė domės į tokius klau* . 
simus, kaip “tautinės” kapi* * .» 
nes, ir leisdavo buržuazijai i.' 
ir jų agentams mulkint dar-. ‘ < 
bininkus įvairiais “tautiškos ,i 
vienybės” klausimais, kad .J 
net ir pavieni komunistai į 
padeda tam mulkinimui. .

LOWELL, MASS.
110 kp. Susirinkimo

i jau neatleistina klaida, Čion 
‘ veikiančiojo komiteto sekre
toriaus kaltė. Kodėl E. But-

Darius su Girėnu, abu jauni vyrai; abu buvo naudoja
mi pereitam imperialistiniam kare gynimui Amerikos 
kapitalistų interesų. Darių vėliau Lietuvos buržuazija 
naudojo gynimui savo interesų. O šiuo tarpu Amerikos 
lietūviška buržuazija ir Lietuvos fašistinė valdžia juodu 
naudojo savo pblitikos sustiprinimui.

Be abejojimo, pasakys mums kaip kas, bet ir tokį Mat
tern ir Post ir kitus lakūnus tam tikri interesai naudoja 
savo naudai. Taip! Bet tų lakūnų kelionės yra aprūpin
tos vėliausiais moderniškiausiais technikos įruošimais. 
Štai podraug šu Darium ir Girėnu išlėkęs Post, moderniš
kai įruoštam orlaivyj, nugalėjo audrą, nugalėjo visas kliū
tis, sutiktas Vokietijos padangėse ir nulėkė, kol kas gana 
laimingai, sau toliau, kuomet Darius su Girėnu turėjo 
paguldyti savo galvas. /

Persistatykim sau, kad Darius su Girėnu būtų Sovietų 
Sąjungos orlaivininkai. Ar juos Sovietai būtų išleidę 
taip biednai įruoštam orlaivyj? Žinoma, nė!

Kas (iš tp, kad Darius su Girėnu sumušė rekordą to
liausiai nuskrisdami (apie 4,500 mylių) vienu pasikėlimu 
periAtlantiką, kuomet jie negyvi ir negalės niekb pridėti 
prie: to, kas jau yra žinoma! O jų drąsią mirtį, jų ne
laimę fašistai ir dabar bandys panaudoti savo reakcinio 
režimo sustiprinimui!

Sandariečig Alachas
Worcesterio fašistukų lai- 

kfaštis “Am. Lietuvis” rašo 
apie tai, kaip Vitaitis buvo 
atsilankęs Sp. Bostone, su
šaukė savo pasekėjų sanda- 
riečių susirinkimą »įr ten 
juos švietė: •

Daugumą dalyviu pasakė kal
bas/ Stebėti ha, kad Visų .-pa
taikyta išsireikšti vergišku to
nu. Nagi, ištiesų, t&i buvo la
bai vietoje pasakyti keletą 
komplimentų Vitaičįui, nes jis 
čia seniau kartu su .jnumis; 
darbavosi, kartais pašipešėfri, 
kartais draugavom, šį-tą teko 
bendrai pergyventi ir dabar.po. 
ilgoko nesimatymo, buvo verta 
šį-tą ir atsiminti, pajuokauti. 
Vienok viskam turi būti' ribos; 
viskam saikas. Ribų ir saiko 

.stokavo šiame atsitikime. Su
sidarė įspūdžio, kad fclękvtepas 
sandarietib kaip tks niuš!oiiha- 
nas pakįla ir puola ant kelių 
prieš savo Alachą; jų gi išsi
reiškimus galima , apibūdinti 
šiuomi: “Viešpatie, aš iš tavo 
malonės esu kuomi esti J ”

t ’• < ■ /

Vitaitis apsimetė teh “pla
čios tolerdncijofe” demokrą- 
tu it smerkęs šavb oponen
tus,* dešiniuosius sandarie- 
čiUSj ragindamas neskaityti 
hAm. Lietuvio” ir “Dirvos”.

Iš
110-tos kuopos susirinkimas’ 

buvo liepos (neaišku, ar 4 ar 
9 d.—Red.) pas drg. S. Pau- 
lionką. Komisiją raportavo 

i apie va jų. Nauju narių nė- 
Šiame su- 

ir “apgarsinimo” vardu pri- įsirinkime '’prižadėjo dirbti bis- 
dengtas) straipsnis būtų til- ki smarkiau. Dabar centras 

numažina įstojimą; aš manau, 
į bus galima gauti naujų narių;

Buvo skaitytas laiškas iš/ 
kiek SU tuo neleistinu Veiki- ‘ centro ir priimtas. Plačiau 
mu, kuris turinyj atsispindi, apdiskusavus tą klausimą, nu- 
Tame straipsnyj pasakyta, Jarta organizuoti jaunuolius .<•

pęs. Daug blogiau su jo tu. . ir .v, . įbus galima gauti m
Avė., liepos 20 d., 8 vai. va-į rlmu> arba, .dar aiškiau pa- tik rejkia padirbgti. 
karė. Taipgi visi bedarbiai sakius, ne tiek su jo turimu,
ir pašaliniai kviečiami,
i . . i ; J* Seeger

os

! galėjo nueiti pas majorą 
O’Brieną, pas komisioniėrių 
Tailorį ir kitur,? Kodėl But
kų su keliomis bedarančio
mis šeimynomis nebuvo ga
lima pasiųsti į Pašalpų Biu
rą ir, bedarbių demonstra
cijas? Ar bendro fronto 
sekretoriui buvo ir yra gai
la Butkaus kailio? Ar bi
jojo, kad jam policistas neiš
dulkintų fašįstinį raugą? < -r 1 • • t • "i • i * i !

1

Del Žvalgo Uorespbndencij 
• ; /’į .-i rsjt-: ; ....

, “Laisvės” , Nof 122 tilpo 
“Rochesterio , žyago” kritika 
mano korespondencijos, tilpu- 
sibs “L.” No. 113.

žvalgas bara mane, kad pa
mažinau skaičių 1 d. gegužės 
maršuotojų. Ir baigia.: “iš to
kio pasakymo pasirodo, kad 
drg. Kalnius nedalyvavo de
monstracijoj.”

Apie skaičių dėhionstrantų 
nesiginčysime, bet pasakysime, 
kad Kalnius nebuvo demon
stracijoj, tai žvalgas neteisin
gai parašei. Manau, tą pa
darei nežinodamas, ir būtų 
gerai, kad pasiteisintum “L.” 
skaitytojams. Man ypatiškai 
nesvarbu, kaip, ėsi taip infor
mavęs apie mane “L.” skaity
tojams, bet yra svarbu para
šyti teisybę. Neabejoju, žval
gas žinai mane . ypatiškai, ir 
jeigu pageidautum, aš galiu 
prirodyti su daugiau kaip tu
zinu lietuvių, maršuotojų ir 
su tiek pat kitų tautų, kad 
marša vau 1 d. g. • .

šią organizaciją ir nekurie te- • 
vai prižadėjo savo vaikus pri- < i 
rašyti sekančiame susirinkime^ o j 
Draugai, turite išpildyti są-. c 
vq prižadus, -b’

Mūsų, delegatė E. Gecčvi- ‘*,L 
čiutė išdavė raportą iš jauntio* 
lių konferencijos. Raportas lirlbi1 
ko priimtas su pagyrimu/ Kado:| 
mes daugiau turėtume tokių 
jaunuolių, kaip Gecevičiutė! 
Reikia imti iš jos pavyzdis ir”’ 
kitiem jaunuoliam.

Išrinkta komisija 
pikniką. Šis piknikas 
giamas del bedarbių 
del apskričio naudos, 
įvyks Lowellio Lietuvių Vytau’”’ 

Vieta labai graži; 
dar nėra paskirta, 
pranešiu ^per laik-

surengti,.., 
yra ren-.... 
fondo ir 
Piknikas

kad “tautiškų” kapinių vie
nybės ; šventės organizavime 
dalyvauja biznieriai kapita
listai, a.a. Budnikas, o tos 
“tautiškos vienybės” šven
tėj su kalbomis išstos gre
ta paprasto socialfašisto P. 
Grigaičio, kairiojo socialfa
šisto M. pacevičiaus taipogi 
ir komunistas V. Andriulis, 
kaip “Vilnies” redaktorius. 
Graži vienybė! Gražus ben
dras frontas... tautinės vie
nybės dirvoj!

Komunistams toks ben
dras frontas nepriimtinas.'to Parke- 
Nesakau, kad komunistai ^,.dien.a 
neturi dalyvaut toje tautis- rašti 
kų kapinių šventėj. Gali, aš tikiuos, kad mus ir kitų 
dalyvauti, bet ne kaip pa- kolonijų draugai parems. Mū- 
kviesti svečiai, ne kaipo są vienų spėkos yra silpnos. t 
bendro tautiško fronto vyk-1 KomisiJa išrinkta organizuot- 
j , . . . ! . ‘i * busa į Worcester] važiuoti |dytojai, o vien kaip buržua- pikni»ą kuris (kg ..Laisvgs, 
zijos pne’sai, kaipo tautinio naUdai. w 
fronto ardytojai, jei tas tau- Bergždžias Džiaugsmas iš Ro 
tinis frontas traukia į savo ‘ osevelto Programos 
eiles ir darbininkus. Vietos 
komunistų organizacija gal 
ir tur siųst savo kalbėtojus 
visur, / kur susirenka didės-

Nebijokime, draugaį,(. kadi Toliaus žvalgąs daro pasta- 
Butkus gaus įjkailį, gaįisime'bą, už pavadinimą R, Shere- 
ik męs, tas maąą .bėda. Jei ho progresyviu 
jis sakosi, fed esą?, “darbi-1Mal“ TavaaMiftiaw wii m UM<MW
nipkų vatas tao.Hiiie jąip, ■ ku^ kad ten išstot prięš kapita-'

1 i- ' S 9 > X ' ' 1 • /M priklauso i prie sekančių pro- j lietus/ kad ,tenai ( . išstot į į
?deįmpnstrąęiją< ( priė t .Relief gtesyvių\.draugysčių bei k,uo- 
B^uro,. nępąlikite ; ir . • But- pų : ę.edemlnp D-fes, Politiško 
ktjus, O-kad Jis bėgs nuoi Kliubo^ Li)S li-toš kp. ir 
kovų, tai įr kalbėti nęreįkia. 
Juk tik (tam, mes,, jdarbinin- 
kai,—organizącĮjų ajtstovąį, 
Butkų ir įsileidom^ į Bendro 
Fronto Veikiantįjįj Komite
tą, kad. Jarų davus progą 
padirbėti Kom. Partijos 
darbą, kartu su’mūmįs pa
ragauti policisfo lazdos, ir 
vėl kartu ,su , mumis veikti 
bedąrbių - darbipinkų ląbui, 
arba .pačiam , n.usimaskuoti 
ir eiti “laimingai” atgal, 
kur dabai* rąndasj.. O, jie? 
toleruoti, kaipydabąr, jjitlan- 
tat! .8^ir.ipkinją ir jš^py^s,

biznierium, nis darbininkų skaičius, kad 
ere ib iškelt mūsų obalsius,

dėl to, kad jokio veikimo

A.!.DT,i> 5*0 kp.; taipgi prenu- 
mierūbja ’ “L/” Patarnavo per- 
šiiįstiiįinigus už Sovietų auk
so; bonus, apie už 20 tūkstan- 
$iy, ųž ką ir policija jį ka
mantinėj 0.

tai. mano maštas, kuriuo 
mieravau Shetelib progrėsy- 
Viškumą, kaipo anglių parda
vinėtojo. O “žvalgas”/ remia
si būtent Šherello Išsireiški
mu parapijihėj draugystėj. ži-, 
noma, čia yra tilįdvi nuomo
nės, Kalniaus ir zyalgo. Gi 
mail buvo žingeidu žinot, kaip 
kiti draugai žiūri į tai r argi 
padariau . klaidą, parašyda
mas “progresyvis 'bižtiiferiuš

> ypatiškąi su 
draugaiš, ir visų niiomonė bu-

kovą, su socialfašistais, kurie 
vieton klasines kųvos į lie
tuvių eiles neša tautiškos 
vienybės obalsius. Jei tarp

vb, kad teisingai pasakiau, 
l'aipgi ir komūn. frakcijos ęu- 
sirinkimas pripažino teisingu 
pasakymu, ir matė reikalą ati
taisyti.

1 Kas liečia mane asmeniškai, 
skaitau užbaigtu dalyku. Kri
tika mums ne tik reikalinga, 
bet ir pageidaujama. Tačiaus, 
rašant kritiką, reikia parašy
ti ir žinučių, kurių yra daug 
RochesteYyje. Vienok to ne
padarėme. 1 . Jau daugiau 5 
savaičių,. o' “L.”' iš Rocheste- 
rio piekas nieko neparąšųme. 
Tai gnūsų ąpsileidimas.

Kalnius.

Nekurie darbininkai džiau
giasi Roosevelto gerumu; gir
di, Hooveris, per keturi? mė* 
tus prezidentaudamas, nepa- 
dąrė tiek gero žmonėms, kaip 
Roosev eitas per, keturias va
landas. . , ' • r

Aš manau, visas tas džiaug
smas nueis1 ant vėjų; tik gali:* 
džiaugtis kapitalistai su biz-1 
nieriais Roosevelto gerumu, !o 
ne darbininkai.- Pragyvenimą^, 
pakilo keliais nuošimčiais, o 
darbininkams “pėdės” eis že
myn. Pas mus lietuviški duon- • 
kėpiai su lenkais pakėlė duo
nelės kainą augštai.
kepė du svaru ir pusę už 
centų; penki švarai buvo 
centai; o dabar du 
centų, keturi 
tų. Reiškia, vogą
ir kainą pakėlė. ’Ar ne 
seveltinis gerumas žmonėms

Kuopos Narys.

Pirmiau

svarai—30 cen

roo-

SCRANTON.; — ' šioje 
apielinkėje streikuoja darbi
ninkai ir darbininkės 26 au- 
dinyčių ir drapanų siuvimo 
šapų. Pikiėtas vedftiiižis 
maširfiai.

jis.su


Trečiadienis,Liepos 19,1933 ; ' LĄlSYti J Trečia? Puslapli
—r--——

Isąjungą ir toliau sako: “To- tuvosrir .Vakarų Baltavusi- monę.” Su Anglija ir nieko 
;kią sąjungą sudariu^ toms jos klausimas, negali būt neišeisią, “nes jiems Lietu- I 
i valstybėms nebųtų pavojaus kitu keliu išrištas, kaip tik Va permažaš objektas, ir jie I 
i dėtis į platesnę Pabaltijo revoliuciniu keliu, nes tik nerodo iok{o SUsidomėiimo I 
.valstybių sąjungą (su šve- revoliuciniu keliu jos gali iš--' (ja) ,, “Realiausias dalykas I 

Jau apie du mėnesiai lai- vos žinių” straipsnių, paves- dija, Suomija, Lenkija,), nes kovot sau teisę laisvai apsis- yra su Vokietija, bet politi- I

iibmih>*miii.i ii.iii! i m i ju.Į .......................... ....

Prieš Lietuvos Pardavimą Vokiečių 
Ar Lenkų Imperialistams nerodo jokio susidomėjimo 

(ja).” “Realiausias dalykas

?!

ko, kaip Lietuvos ir viso Pa-( tų šiam klausimui, tai tas tada vienos kurios valstybės pręst ir atsiskirt nuo Lenki
jos. Jokie diplomatiniai ke
liai, jokios Pabaltijo sąjun
gos su Lenkija ar be Lenki
jos1 priešakyj negali nė per 
nago juodumą pagreitint to 
klausimo išrišimą, kaip to 
Vilnijos gyventojų reikalai 
reikalauja. Pabaltijo są
junga veda tik Lietuvą į 
Lenkijos glėbį ir visišką Lie- 

: t u v o s n e p riklausomybės 
praradimą, taip-pat kaip! ir 
Latvijos, ir Estijos nepri- 
klausom ybės praradimąi

baltijo buržuazinė spauda pats įspūdis lieką, kaip ir hegemonija (pav. Lenkijos) 
pilna straipsnių apie Pabal-;seniau: kalbama ypatingai, tokioje sąjungoje darosi la-’ 
tijo sąjungą. Jau nebe pir-; apie sąjungą prieš Vokieti-! bąi problematiška” (abejoti- 
mą kartą ji užsiima šiuo ją, o ištikrųjų ji norima su-i na). Kademų šūkis nedasi- 
klausimu, bet dabar jis įgijo, daryt pirmiausia prieš S’S Į kalba čia ir kitur ligi to, ko 
ypatingo aktualumo. Šį kar-^ RS. Tikrai, Pabaltijo są- dasikalbėjo liaudininkų CK/ 
tą šį klausimą iškėlė buvu- junga su Lenkija priešakyj rūpindamasis padaryt iš len- 
sis Stokholmo miesto bur- (apie Skandinavijos įėjimą į i kų imperiali'stų^grobikų ne- 
mistras Lindhagen švedų'ją jau mažai kalbama) la-1 kaltus avinėlius, vienok ir 
parlamente. Jis iškėlė min- bai sustiprintų Lenkiją. Ta- jis visokiais būdais stengia- 
tį sudaryt Pabaltijo valsty-,da ir Vokietijos imperiajiz- si ^umažint Lenkijos rolę 
bių sąjungą, į kurią įeitų i mas jai tokio didelio pavo- Pabaltijo sąjungoj. 
Skandinavija ir Pabaltijo jaus nebesudarytų, ir ji vėl . .Estijos ir Latvijos tyuržu- 
kraštąi kartu su Lenkija sa-; ypatingą domę nukreiptu p azijos didelė dalis gatava
— i—j-:---- ------------- 'karo prįeg SSRSj rengimą,{sudaryt su Lenkija tokią'Apie tai savo laiku buvo

gal net ir išvien su fašisti- sąjungą ir ^e Lietuvos. Bet j daug rašyta, ir mes čia tų 
ne Vokietija, kuri tokiam kademų šulai, prispirti prie įrodymų nebekartosime. Ai- 
atsitikime priversta būtų sienos, rašo, balandžio 7 d. ’šku,? kad prieš tą kademų « . . . . - . / / 1 1 n I 1 • JI ♦ . _ • 1 ‘ . • 1 1

Estijos ir Latvijos tyuržu-

vo bendriems reikalams at- 
I

stovauti ir ginti. Aiškus 
daiktas, kad ši mintis ne 
pripuolamai buvo dabar 
Lindhageno iškelta. Jis, iš
keldamas tą mintį, be abejo
nės, vykdė tam tikrų impe
rialistinių grupių užsakymą, 
ne tik Švedijos imperialistų 
Ežsakymą, kurie tiesia savo 

robikiškas rankas Pabalti- 
) linkui, bet ir stipresnių 
nperialistinių valstybių už

sakymą (pirmiausia Franci- 
jos ir Lenkijos).

Į Tos Pabaltijo sąjungos es- 
jmę nurodė kovo 13 d. “L. Ži- 
žnios”. Jos rašė

“Juk ne paslaptis, kad po 
fašizmo ir iš dalies komu-į 
nizmo vėliava atgyja sena Lenkijos imperialistams, už- 
imperialistinė grobuoniška tat daroma tai aplinkiniais 
Europa. Atsiminkime, kad, keliais—per Latviją ir Esti- 
visos naujos, taigi ir Pabal-i ją, bet tiesiai sakoma, kad 
tijo valstybės, gavo galimu-j tai tik pirmas žingsnis; to
mo susikurti dėlto, kad su-jliau eina sąjunga su Lenki- 
iro carinės Rusijos, kaizeri- ja.
nes Vokietijos ir Austrų 
Vengrijos galybė...
baltijo valstybėms tučtuojau 
teko ginklų jėga ginti tik 
ką įsigytą nepriklausomybę 
nuo savo “Didžiosios Rusi
jos” imperializmo, kuris, iš
kėlęs komunistų vėliavą ir 
apsirengęs “proletariato iš
vaduotojo” mantija, vėl ban
dė užgrobti Pabaltijį ir pri
jungti jį prie “raudonosios” 
nedalomos Rusijos.”

Laikui bėgant, naujoms 
valstybėms ėmė kilti pavo
jus, ir iš kitos pusės—iš Vo
kietijos imperializmo puses. 
Fašistinė Vokietija išsijuo
susi ginkluojasi ir rengiasi 
į karą pirmiausia prieš ry
tus.

Taigi Pabaltijo sąjunga 
reikalinga tam tikroms im
perialistų grupėms ir vieti
nei buržuazijai kovai prieš 
Sovietų Sąjungos “imperia
lizmą” ir Vokietijos impe
rializmą. Tai ne kartą ir 
seniau buvo pažymėta, bet 
dabar tai įgijo ypatingos 
reikšmės, nes Vokietijos im
perializmas ištikrųjų gręsia 
Pabaltijo valstybėms. Vie
nok ji nemažiau* nukreipta 
ir prieš SSRS, kuri jokių 
grobikiškų planų Pabaltijo 
valstybėse ar kur kitur nie
kad neturėjo ir dabar netu-

laikinai atsisakyt nuo savo 
rytų sienų “taisymo.” ,

Kad geriau parengt są
jungą su Lenkija, prieš ku
rios grobikiškus planus yra 
nusistačiusios Lietuvos ma
sės, liaudininkai ir kademai 
iš kailio neriasi, kad suda
ryt išpradžių Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos sąjungą. Tai 
irgi senas jų kelias į sąjun
gą su Lenkija: negalima tie
siai susitart su Lenkija— 
plačiosios Lietuvos masės 
neleidžia atvirai parduot 
Lietuvos n e p r iklausomybę

Štai liaudininkų CK nu
tarime apie Pabaltijo sąjun-Austrų- tarime apie Pabaltijo sąjun- 

Bet Pa-j gą (“L. Žinios” balandžio 1

Ištlkrųjų, iki paskutinių 
laikų Pabaltijo sąjungos 
idėja beveik išimtinai buvo 
nukreipta prieš SSRS. Ji 
turėjo būt įsteigta tam, kad 
sudaryt bendrą frontąjjrieš 
SSRS, vadovaujant joje 
Lenkijai, kuri iš visų jėgų 
rengėsi į kovą prieš SSRS. 
Ir kada dabar įsiskaitai į 
daugybę “Ryto” ir “Lietu-

i liaudininkų ir socialdemo
kratų Lietuvos nepriklauso
mybės pardavimą Lenkijos 
imperialistams, o taip-pat 
prieš bendro fronto prieš 
SSRS rengimą mes turime 
kuogriežčiausia kovot. Rei
kia išplėsti prieš tai plati

“Ryto” įžengiamajam, kad 
nieko panašaus nesą:

“Jei Latvija ir Estija aiš
kiai būtų atsistojus Lenki
jos pusėje, tada mums su 
jomis būtų nepakeliui. Bet 
jos to nėra padariusios. At
bulai, be vienio, kito lenko- 
filo a la Bergas, mes ir Lat- masinė kova, kaip kadaise 
vijoj, ir Estijoj turime ji buvo išplėsta. Reikia nu- 
daug prietelių, kurie aiškiai traukti kaukė nuo pardavi- 
yra pasisakę už mūsų tei
sę į Vilnių.”

Toliau tame pat straips- 
nyj “Rytas” rašo:

, “Pabaltijo ; valstybių są
jungos idėjai karštai prita
ria platesnės visuomenės 
(Estijos ir Latvijos) ir vie-

kiškų kademų, liaudininkų 
ir s-d. vadų veidų, kurie, 
šaukdami apie pavojų iš Vo
kietijos imperialistų pusės, 
stengiasi dabar įvykdyt sa
vo senuosius troškimus — 
sąjungą '• su imperialistine 
Lenkija ir Lietuvos nepri-

nės kombinacijos tokio susi
tarimo neleidžia.” Vienok 
apie politines kombinacijas 
Purickis tik taip sau pride
da. Ištikrųjų jis, kaip ir 
“L. Aidas,” yra tos nuomo
nės, kad Lietuva turi eiti į 
sąjungą “su jokiomis vals
tybėmis, kurios turi skirtin
gą gamybą,” t.y. pirmiausia 
su Vokietija, nuo kurios 
Lietuvos ūkis labai daug 
priklauso. Ir tarp fašisti
nes Lietuvos ir fašistinės 
Vokietijos jau prasidėjo 
ekonominės derybos, kurios, 
be abejonės, negali pasibaig
ti vienais tiktai ekonomi
niais klausimais, nes ekono
mika yra kuoglaudžiausia 
surišta su politika.

Agrarinė fašistinė Lietu
va rišasi su industrine fašis
tine Vokietija. Vokietija, 
kad pilnai paimt Lietuvą į 
savo glėbį, gali jai tūlų ūkiš
kų nusileidimą padaryti, 
bet tai taip-pat reikš Lie
tuvos n e p r i k 1 a usomybės 
praradimą ir jos įtraukimą 
į avantiūristinę Vokietijos 
imperialistų politiką, nu
kreiptą prieš Sovietų Sąjun-

i '

Taigi mums reikia kovoti 
į du frontu: prieš Lietuvos 
nepriklausomybes pardavi

tomis, pav. Latvijoj įsikūrė klausomybes jai pardavimą. Lenkijos imperialistams
net speciali “Pabaltijo są
jungos” draugiją,; > pąsista-

d.) aiškiai sako: : >rie to“os ^augijos įkūri-
. ' mo. Juo greičiau tokia

“Mūsų valstybė, norėdama draugija pas mus įsikurtų, 
išlaikyt savo ekonominę ir 1 
p o 1 i t inę nepriklausomybę, 

’ turi siekti glaudaus bendra
darbiavimo su visomis tomis 
valstybėmis, kurių ekonomi
niai ir politiniai' interesai 
toki pat, kaip mūsų valsty
bės, ir kurios lygiai, kaip ir

juo būtų geriau.”
Pasižiūrėkime, kas gi ta 

per draugija, apie kurią čia 
kalba “Rytas.” Ji vadinasi 
“Baltijos Unija.” Jos prie
šakyj stovi kaip tik žinomi 
lenkofilai ir didžiausi SSRS 
priešai: Ozol, A. Bergs, vys- 

mes, yra susirūpinusios ne kūpąs Rencans, Skujenieks. 
svetimų kraštų užgrobimu, Bergs—Latvijos fašistų-na- 
bet savos teritorijos nuo bet cionalistų vadas, kartu yra
kurio užpuolimo 
mu. Didžiosios valstybėj, tijos

Bet kattu reikia nenuolai- 
j__________________________ jr_________ — džiai kovot ir prieš Lietuvos
čius tikslu sąjungok idėjos, fašistų valdžios puolimą į 
įgyvendinimą,. Pas mus | Vokietijos glėbį. i . .
greičiausia bus irgi einamk! Lietuvos tautinihkų fašis

tų valdžia griežtai1 stoja 
prieš Pabaltijo sąjungą,, kai
po Lenkijos imperialistų pa
darą, bet užtat puolą ji į 
Vokietijos fašistų-imperia- 
listų glėbį. Aiškiausia tai 
išreiškė' tautininkų ekono
mistas Micuta ekonomistų 
pasikalbėjime kovo 3 d. 
“Tautos ūkio” No. 3 
aprašo jo kalbą ten: 

“Dr. Micuta mano, 
mums reikia jieškoti 
mesnių susitarimų su Vokie-

TYPEWRITERS

Rašomos 
Mašinėlės

Klauskite 
Kainos,

Jei esate “Laisvės” 
Skaitytojas

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“LaisvS^gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

rub.

Amerikoje “Priekalą” galima iš
sirašyti taipgi (per “Laisvę**

Dar galima gauti kompietas ui 
1931*32 metus.

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARU MENO 
SįJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisves” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Kneziavas. Kaina 45c. /
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksnių, pėnkių atidengimų. 

Paraše V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis. 
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis.

Parašę Povilas Arskis. Kaina 15c. < , . , . ;
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 

J. P.1 Kamaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parąšė J. P. 

Kamaukalas. Kaina 45c v
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 

( L Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Iš leido 
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B.
> Šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 85c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. . Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal-' 
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis.. Veikalas 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. Veikalą 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po du aktus. 
Kaina 50 centų.

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y.

ir prieš jos nepriklausomy-1 
bes phrdavimą Vokietijos 
imperialistams. Ir vienas ir; 
kitas kelias neša Lietuvos' 
darbo masėms da didesnį 
pavergimą ir išnaudojimą. 
Bet draskoma sunkaus eko
nominio krizio ir iš visur 
suspausta imperialistų rep
lėmis, Lietuva gali pilnai pa- 
siliuosuot nuo jų išnaudoji
mo ir pavergimo tik visiš
kai nuveltus kapitalistinę 
tvarką, įvedus Sovietų val
džią ir laisvai suėjus į są
jungą su kitomis Sovietui 
respublikomis. Tik Sovietų; 
Lietuva gali suteikti jai pil-j 
ną laisvę ir nepriklausomy
bę nuo imperialistinių iš-1 
naudotojų, tik ji gali suteik-

Vokietija. Bet dabartinė i plėtotis ir ištraukti jos dar-; 
Vokietija atrodo nelabai ko- Į mases iš didžiausio skur-j 
kia sąjungininkė. Tačiau į jG jr vargo.
klausimą reikia žiūrėt • rea
liai, be jokių antipatijų ar! 
simpatijų.. Reikia žiūrėt,1 
kiek mes galėtume iš Vokie
tijos turėt naudos. Vokie-

taip

kad 
arti-

apgyni- tvirtai susirišęs ir su Vokie- tija, ar su Anglija. Susita- 
ic+xrhoh x fašistais. Panašią rimas su Anglija mums nie-fašistais.

kuriose įsigali, imperializ- draugiją siūlo sudaryt ir ko neduotų... Lieka viena i ti iai galimybės visapusiškai 
rnn« nwhinnwr nohnvn ir n i • t-. , i i <• - J " *7 £-mas, niekuomet nebuvo ir “Rytas.” čia aiškiai pasi- 

rodo kademų tikslai. Ir jų 
Baltijos sąjunga, kaip ir pas 
liaudininkus, pirmiausia nu
kreipta prieš SSRS, o ne 
prieš imperialistinę fašistinę 
Vokietiją, nors apie ją ir jie 
daugiausia kalba.- * , „ . .

• Ką^ sudaryt bendrą fron-'tija mumis užinteresuota. 
tą prieš SSRS, prįsidengda-, Derantis reiktų laviruoti 
mi vokiečių imperialistų pą-!tarp Lenkijos ir Vokietijos, 
yojurių kademai ir liaudi-; Vilniaus klausimas neturėtų 
ninkai gatavi' laikinai net būti užsispyrimo objektas. 
Vilniaus klausimo išsižadė- Jei, sakysime, mes galėtume 
ti. Bistras tiesiai prilygiha į Vokietiją išvežti savo pro- 
Vilniaųs klausimą gangpe-! duktus be muitų, mes už 
nuo tai kūno daliai, kurią juos gautume du-tris kartus 

brangiau, o tai, beabejo, tei
giamai atsilieptų į mūsų 
ūkišką kilimą.” 1

Ir kitas, tautininkų ekono
mistas ir viėnas “L. Aido” 
redaktorių Purickis pasakė 
tame ekonomistų pasitari
me, kad iš eknomiškos su
tarties su latviais ir estais 
nieko neišėję per tiek metų 
ir nieko neišeisią, nes “mes 
Latvijai beveik neturim ką 
parduot, o jtfpramone daug 
augšciau stovi už mūsų,1 r ir 
jie konkuruos mūsiškę pta-

negali būt nuoširdžios ma
žųjų valstybių užtarėjos... 
Tik glaudus visų Pabaltijo 
valstybių, o pirmoje eilėj 
Lietuvos, Latvijos ir EstL 
jos, ekonominis ir politinis 
bendradarbiavimas tą grę
siantį pavojų gali jei ne vi
sai pašalinti, tai bėnt žy
miai sumažinti.”

Todėl liaudininkų CK siū
lo siekti “pirmoj eilėj suda
ryti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sąjungą, o paskui 
stengtis ją išplėsti ir į kitas 
Pabaltijo valstybes,” t. y. 
pirmiausia į Lenkiją, kurios, 
anot liaudininkų CK, ekono
miniai ir politiniai intere
sai tokie pat, kaip Lietuvos, 
ir kuri visiškai nesirūpinan
ti svetimų kraštų užgrobi
mu. Ar tai nėra pilnas 
liaudininkų CK kapituliavi
mas prieš Lenkijos imperia
listų grobikus?

Panašiai stato klausimą ir

(“Priekalas”)

SKAITYKIT IR PLATINI 
KIT “LAISVĘ”

reikia paaukot, kad išgelbėt 
gyvybę visam organizmui, 
t.y. nepriklausomai Lietu
vai. Iš kitos pusės Bistras 
stengiasi įrodyt, kad mažo
sios Pabaltijo sąjungos su
darymas kaip tik ir galės 
padėt išrišti, Vilniaus klau
simą; tada esą Lenkija la
biau turės skaitytis su ta 

i sąjunga ir dėl Vilniaus taip- 
kademų partijos pirminiu-1 pat greičiau turėsianti nusi
gąs Bistras. Jis , taip-pat! leist... Tuščios tai kalbos, 
stoja pirmiausia už trijų Ištikrųjų Vilniaus klausi- 
mažųjų Pabaltijo valstybių ' mas, kaip ir visos Rytų Liė-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
ttį. Puikus štėičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“LAISVĖ”

427 Lorimer St„ Brooklyn, N. Y.

Ko

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARlhNINKŲ ŽURNALĄ

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
Šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais.

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininkot SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinantį remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—-1
50 kap., atskiras egz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.



♦

Trečiadienis, JJepos 19,

PRANEŠIMAI IŠ

DIDELIS PIKNIKAS

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

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

paprastai, privalo būti kambary- 
ankamai; geriausiai skaityti prie

’KELRODIS: Iš Ęlizabfetho paimti nuo West Jersey St. Union karą 
.................... '■ ‘ »•, i

iki Brookside Hospital ir čia' bus Division Ave

Baranauskas.
(168-170)

Komisija 
(168-169)

Tikrumoje sa 
neišvengiamas etapas dar

PHILADELPHIA, PA.
iknikas Komunistų Parti

(Tąsa)
Savęs Apšvieta

Drg. B. Neiman sako 
yęs apšvieta 
be kiekvieno žmogaus, net ir perėjusio 
atatinkamą mokyklą. Savęs apšvieta už
siima kiekvienas politinis veikėjas, kuris 
seka literatūrą ir interesuojamoje jį sri
tyje gilina savo žinojimą. Savamoksliu 
yra darbininkas prie mašinos, kuris nori 
geriau pažinti darbininkų klasės reikalus 
ir savo žinojimą papildo iš laikraščių ir 
brošiųrų. Amžinai savamokslis tas, ku
ris Seka visą literatūrą ir visus svarbius 
klausimus. Ir abelnai kiekvienas proti
nio darbo darbininkas nuo užbaigimo mo
kyklos iki mirties užsiima savęs ap
švieta.” a

Šiafti išvažiavimui dedama pastangos, idant padarius įvairią programą: Dainuos Eliza- 
be th o1 Bangos Choras; užkviesta du tymai “Ball Game” lošti bolę. Beabejonės, tikimasi, 
idant dalyvaus ir kiti šios‘apielinkės chorai.
Taipgi dalyvaus uniformuotas Broklyno Ai do Choro Merginų Sekstetas.

Nežiūrint, ar esat Lietuvių Darbininkų Susivienijimo narys ar ne, bet stengkitės po
draug dalyvauti Vaičionio Farmoję su daugeliu svečių iš New Jersey ir New Yorko vals
tijų; o gal ir iš toliau bus.

GRIEŠ GARSI ELIZABETHO MENO ORKESTRĄ *

atdarų ventiliatorių arba pradarų langų. 
Skaitant reikia prisitaikyti, kad nespaus
tų diržas—geriausiai atsileisti, taipgi pa
tartina nusiauti apsiavai bei prisitaikinti 
drabužiai, nes bent kokis varžymas kūno 
dalių atitraukia mintį.

Ant stalo bei prieš akis neprivalo būti 
naujų dalykų, kurie galėtų nukreipti min
tį. Nereikia prisivalgyti prieš skaitymą 
ir nereikia sėstis skaityti su alkanu pil
vu. Maistą reikia reguliuoti.

Nuolatos skaitant savo knygą, reikia 
turėti paišiukas ir svarbesnes vietas pa
braukti arba ant knygos kraštų pasida
ryti atsižymėjimus.

Stalas negali būti perdaug augštas. nei 
žemas, nes tas Atsiliepia į skaitytoją. B. 
Neiman savo patarimuose labai didelės 
svarbos teikia poilsiui. Ir, suprantama, 
darbininkas turi ilsėtis po sunkaus dar
bo fabrike ir kartu po savęs apšvietos 
darbo. Daugelis draugų atranda poilsį 
po sunkesnio studijavimo, skaitydami 
lengvus raštus—apysakas. Neiman sa
ko, kad tas nelabai yra tinkamas “pęil- 

I I

sis”, kad tas taip jau pat, kaip ir kitas 
darbas vargina nervus ir nepatartina 
apysakų skaityme jieškoti poilsio. Bet ir 
nėra griežtai draudžiamas jų skaitymas.

Drg. Lunačarskis, kuris gerai žinojo I
Leniną, rašo: “Leninas mokėjo tinkamai 
ilsėtis. Jis imdavo poilsį, kaip kokią 
vaną, laike jo jis apie nieką nenorėjo 
galvoti ir pilnai atsiduodavo poilsiui ir, 
jeigu tiktai galima, savo smagumui ir 
juokui. Ir todėl po pat trumpiausio po
ilsio Leninas išeidavo atgavęs spėkas ir 
pasirengęs prie naujos kovos, naujo dar
bo.” Iš to prisieina gerai pasimokyti ir 
poilsį neskriausti, nes kitaip bus blogi re
zultatai.

CLEVELAND, OHIO
Atsišaukimas j visus Cleveland© ir 

apielinkės lietuvius del išdiskusavi- 
mo, kaip sudaryti bendras frontas 
prieš skurdą ir alkį; už daugiau pa
šalpos, kaip šeimynoms, taip ir pa
vieniams; už bedarbiams apdraudę, 
bosų ir valdžios lėšomis; už apmo
kėjimą rendų bedarbių šeimynoms ir 
pavieniams; prieš išmetimą iš stubįi 
bedarbių; prieš atėmimą mažiems 
namų savininkams stubelių. šis svar
bus susirinkimas yra šaukiamas 20 
d. liepos (July) Lietuvių svetainėje, 
6835 Superior Ave., 7:30 vai. vakare.

Liet. I’rogr. Draugijų Sąryšis.
(166-168)

Del suaugusio žmogaus savęs apšvieta 
yra viena iš patogiausių formų pakėlimui 
savo žinojimo. Ji labiausiai lanksti ir 
prieinama kiekvienam. Reikia tik noro 
ir susidomėjimo gyvenime bėgančiais 
klausimais ir abelnai žinojimu. Reikia 
supratimo, kad be žinojimo negalima tin
kamai orientuotis ir -dar mažiau sėkmin
gai vadovauti proletariato kovoms. Dau
gelis nekaip jaučiasi mokydamiesi gru
pėje, bet jie laisvai jaučiasi besimokyda
mi patys vieni. Mokytis reikia planingai, 
sąmoningai ir išsidirbus atatinkamą už
siėmimo planą.

žvakių,, ir ji pultų ant knygos iš kairios 
pusės arba iš viršaus. Knygą skaitant, 
geriausiai laikyti įstrižai, viršų biskį pa
keltą, laikyti ją taip, kad nereikėtų susi
lenkti.

Prie skaitymo reikalingas ramumas, 
nes bent kokis tauškėjimas ar pašalinių 
rėkavimas sugadina mintį. Skaitant rei
kia apie tai ir galvoti. Pabaigus para
grafą, galima apsistoti ir apmąstyti per
skaitytą medžiagą bei sulyginti ją su 
jurus žinomais gyvenime faktais tuom 
klausimu. Negalima skaityti, o tuom 
kartu apie kitką mąstyti, nes tokis skai
tymas yra tik paprastas akių gadinimas. 
Nereikia skaityti iki tol, kol akyse pasi
daro marga. Į dieną nevertą daugiau 
skaityti kaip dvi valandas ir tai su per
traukomis po *15 minučių kas valandą 
apmąstymui perskaitytos medžiagos: 
Oras kambaryje neprivalo būti perdaug 
šiltas, taipgi nebus sveika ir neduos na
šumo, jeigu kambarys šaltas ir reikia 
skaityti apsivilkus ir susivaržius.

la galima prie darbininkų sąlygų, to- 
’eikia išmokti pasinerti į skaitymą, 
eipt atydos į kitus, negirdėt. B. Nei- 
sako, kad yra metodikų—mokslo 

avėjų,—kurie tvirtina, kad perdi- 
ramųmas iššaukia tingėjimą, ir da

mas kitų asmenų kambaryje, kaip 
kuriuos mokinius, iššaukia didesnį 
linimą į skaitymą ir duoda gerus re-

Fiziškas prąsimankštinimas protinio 
darbo darbininkams yra geras, paakstin- 
toj as. Nuo jo yra paliuosuojami fizinio 
darbo darbininkai. Geras miegas—yra 
vienas iš atgaįvintojų jėgų. Nuo fizinio 
darbo pasiliuosąvęs darbininkas ir atsi
gulęs, jis jau ilsisi. Kas kita yra su pro
tinio darbo darbininkais ir lavinto jais. 
Knyga jau užversta, bet galvoje dar yra 
visa eilė klausiiųų ir ilgai jie vargina 
protinio darbo darbininkus bei studentus.

Kas liečia palaikymą tinkamo ūpo ir 
pasiryžimo pas besilavinančius draugus, 
patartina jiems paįvairinti jų savęs ap
švietos darbą: retkartėmis pasiskaityti 
lengvesnių raštų, kartais geriau praleisti 
valandą pasiskaityti lengvus raštus, ne
gu save prisiversti studijuoti knygą, prie 
kurios jau jaučiasi pavargusiu.

Drg. N. Krupskaja pataria: “Jeigu nė
ra pageidaujamo ramumo ir reikalingo 
del lavinimosi ūpo, tai reikia pasistengti 
iššaukti jį pas save: pavaikštinėti grei
tai po kambarį, pašvilpauti atatinkamą 
motyvą, iššaukti pas šave daugiau pasi
ryžimo, ,perskaityti porą puslapių iš kny
gos jūsų mylirpo autoriąus,' ir tt.” Drg. 
Krupskaja .veikia Sovietų Sąjungoje ap
švietos skyriuje ir ji turi didelį prityri
mą. Prie to, pas daugelį žmonių yra 
skirtingi apsireiškimai, akstiną juos prie 
apšvietos. Vieni įgauna ūpą prie skaity
mo, prisimindami, kad knygose yra išdės
tytas mokslas, kad jos, kaip koki smege
nys, kitus paakstina jų išvaizdą, trečius 
sudomi jų pavartymas ir t. t.

Del pasisekimo savęs apšvietos darbe 
būtinai reikia palaikyti ūpas prie lavini
mosi, iššaukti lis, suprasti lavinimosi ga
limybę ir reikalą. Kiekvienas save, švie
čiantis draugas privalo suprasti, kad jis 
atlieka didelį darbą—plėsdamas savo ži
nojimą ir tapdamas naudingesnių savo 
klasei.

So. 76th St., West Phila., 12 
vai. po pietų; 995 N. 5th St., 
1-mą vai. po pietų.

Darbininkiškų organizacijų 
draugai pasiryžę suorganizuo
ti 6 busus. Iš visų šių vietų 
tikietai busams parsidavines 
po 45c. į abi puses.

Visų organizacijų nariai ra
ginami įsigyti tikietų, eiti per 
stubas ir pardavinėti tikietus 
busams.

Draugai readingiečiai, pra
neša drg. Romikaitis, jau turi 
nuėmę bųsą, ir jų jaunuoliai 
basebolininkai iššaukė Phila- 
delphijos jaunuolius sudaryti 

‘tymą.” Camdeniečiai organi
zuoja busą; baltimoriečiai 
organizuoja busą. šiemet iš 
Brooklyno ir iš tolimesnių 
miestų pribus daug busų ir 
mašinų su mūsų spaudą re
miančiais draugais.

ALDLD ir LDSA Apskričiai, 
išrinki! kuo daugiausia darbi
ninkų į pikniką. Iš Brookly
no rengiasi atvykti 6 busai.

Tai taip stovi “Laisvės” pik
nikas Philadelphijoj.

Draugai ir draugės iš toli
mesnių kolonijų rengkitės vyk
ti į mūsų rengiamą pikniką! 
Jūs paremsite pikniką ir tu
rėsite progą išlaimėt skiria
mas dovanas. ■ Laisvietis.

Sąvimokslystė ir Sveikata
Imantis už savęs apšvietos darbo, yra 

reikalingas planas. Bet reikalingos ir 
sąlygos, be kurių lavinimosi darbas ne- 
gali būti sėkmingas.
- Ą « a i ► v « «- f

Neprisilaikymas nuo sveikatai ken
kiančių žygių iššaukia nuovargį, galvos 
skaudėjimą ir neteikia pageidaujamų re- 
zultatų. Štai svarbiausi patarimai:

Negalima skaityti knygą gulint, nes 
tas kenkia akims. Gulint skaitosi pap
rastai vieną akį primerkus. Kenksmin
gas skaitymas knygos arba laikraščio lai
ke vaikščiojimo ir tramvajais važiavimo. 
Geriausiai skaityti prie dienos šviesos, 
bet, kadangi darbininkams tas negalima,

VAIČ10NI0 PARMOJĘ, MEADOW GROVE, CRANFORD, N. J
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

KELRODIS: Iš Ęlizabfetho paimti nuo West Jersey St. Union karą XV važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelž- 
kelį ir eiti iki North Ave., pasisukti į dešinę vieną bloką iki Cedar jst.. paeiti 4 blokus iki Brookside Pla<fc, j dešinę 
iki Brookside Hospital ir čia'bus Division Ave.; čia sekite signas (iįfkabas) iki Meadow Grove Park. Su automobi-

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

sves” Pikniko Plakatai
Draugai ir Draugės:—Visų orga

nizacijų nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes ateis “Laisvės” pik
niko plakatai. Yra atėjusi ALDLD 
knyga “Spalis” Daug yra svarbių 
reikalų.1 Susirinkimas atsibus 995 
N. 5th St., 8 vai. vak., 24 d. liepos.

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

SO. BOSTON, MASS-
LDSA 13 kuopa rengia išvažiavi

mą 23 dieną Liepos pas draugus Ta
mošauskus, 91 Gardner St. West 
Roxbury, Mass. Bostono ir apielin
kės lietuviai esate kviečiami daly
vauti. Čia galėsite linksmai laiką 
praleisti; bus prigaminta skanių val
gių ir šaltų gėrimui

Kviečia Rengėjai.
(168-170)

ELIZABETH, N. J.
LDS 3 Apskričio piknikas įvyks 

23 d. Liepos, P. Vaičionio farmoj, 
Cranford, N. J. Busas išeis kaip 
pirma valanda po pietų, 408 Court 
St. Elizabeth, N. J.

Visi, kurie važiuosit ant šio links-

* -*■ 1 Ui . I I I "į lĮl..,lw..lylIMU II I.

mo pikųiko, atęikit į ląi^ą; yepagili- 
kit ne vienas namuose. < Vi|i daly
vaukite šiaAie linksmame LD$ till 
Apskričio piknike.

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO TREČIAS APSKRITYS

Nedėlioję, 23 Liepos=July, 1933

PIKNIKAS bus DIDŽIAUSIAS
Šiemetinis “Laisvės” pikni

kas Philadelphijoj įvyks di
desnis masiniai, turtingesnis 
programoje, konstruktyviškes- 
nis technikiniai už visus buvu
sius piknikus.

Piknikas įvyksta 3 dieną 
rugsėjo, Vytauto Parke, kur 
pereitus metus atsibuvo. Šia
me piknike dalyvaus 5 cho
rai: dainuos Sietyno Choras 
Iš Newark, N. J., Aido Choras 
iš Brooklyno, N. Y., Bangos 
Choras iš Elizabeth, N. J. 
Pirmyn choras iš Great Neck, 
N. Y., Lyros Choras iš Phila- 
delphijos.

Iš Readingo, Pa., Jaunuo
liai su Philadelphijos Jaunuo
liais žais Base Bali. Risis Jo
nas Bagočius su Chali Vasil; 
kumščiuosis Jack Jackson su 
Tam Galuper. A. Bimba, 
“Laisvės” redaktorius, kalbės 
šiame piknike. Apart to, Phi
ladelphijos darbininkiškos or
ganizacijos duoda tris dideles 
dovanas prie įžangos: auto
mobilių Plymouth $621, Elek- 
trikinį Banjo laikrodį $50, 
Philco radio $18.75. Visos do
vanos bus 1933 m. modeliai.

Visose kolonijose , smarkiai 
pardavinėja įžangos tikietu- 
kus.

Philadelphiečiai organizuo
ja busus iš sekančių vietų: 
1331 So. 2nd St., Phila., išeis 
1-mą vai. po pietų; 928, E. 
Moyamcnsing Str., Phila., — 
1-mą vai. po pietų; 658 N. 
10th St., Phila.—1-mą vai. po 
pietų; 4647 Melrose St., Fran
kford, 1-mą vai. po pietų; 
2854 Winton St., Point Breeze 
— 1-mą vai. po pietų; 2619

PLYMOUTH, PA.
30 liepos bus laikomas Lietuvių 

Kapinių Korporacijos susirinkimas, 
svetainėje, 40 Ferry St.; pradžią 2 
vai. dieną. Draugai malonėkite pri
būti į susirinkimą, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. Po gegužės 30-tai 
dasidėjo daug pagerinimų ant kapi
nių žemės, kaip tai kelių taisymas* 
tvorų apžiūrėjimas ir kiti dalykai. 
Žinokite jog kapinių žemė priklauso 
visiems, jei ką rasite negerai, tai 
ne vien tik komisiją kaltinkite bet 
kaltais jauskitės ir patys, jei daly
kų nesekate. Komisija daro viską 
kuo geriausia sulig savo supratimo. 
Tat būkite susirinkime, išgirskite 
apie viską, kad po laikui neiŠrhc- 
tinėtumėte. r.-i

L. K. K. Sekr. J. Stankevičius.

GRAND RAPIDS, MLCH.
Pirmas šiame sezone rengiamai 

bendrai ALDLD 66 kp. LDSA 37 kp 
ir Dailės Choro išvažiavimas Įvykt 
subatoje ir nedėlioję, 22 ir 23 d. lie 
pos, Darbininkų kempėj. Galit užsi 
registruoti šiose vietose;

718 Richmond St., 19 Dale St., N 
E. ir 1058 Elizabeth Ave. Visi kvię 
čiami dalyvauti šiame parengime ii 
praleisti laiką smagiai.

Rengimo Komisija.
(168-169)

ROCHESTER, N. Y.
Liet. Bedarbių Tarybos skyrius 

5-tas rengia masinį mitingą, kuris 
įvyks atvirame ore, ketvirtadienį, 20 
liepos (July), ant Kampo Sullivan 
gatvės ir Joseph Ave. Netoli nuo 
Gedemino1 svetainės. Bedarbiai ir 
dirbantieji lietuviai darbininkai da- 
lyvaukitė šiame mitinge. Pradžia 8 
vai. vakare.

Bedarbių Taryba.

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

yra šaukiamas susirinkimas nedė- 
lioj, July 23, 11 valandą ryte, 143 
Pierce Street. Draugai nepamirškit 
ateiti į susirinkimą nes yra daug 
svarbių dalykų svarstyi. gurėsime 
apkalbėti jaunuolių klausimą ir jau 
atėjo knyga’ “SPALIS” už 1933 me
tus. Kurie nesate užsimokėję už 
šiuos rpetus, stengkitės užsimokėti ir 
atsiimkite knygas. Atsiveskite nau
jų narių irgi.

SAVIMOKSLYSTE
D. M. šolomskas

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

Kviečia Rengėjai.
(168-170)

<»'.■ I. I"' I ........................... . .

Apie ‘Laisves’ Pikniką Philadelphijoj
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NEW BRITAIN, CONN.
Ten Kur Pernai Buvoįvyks Sekmadienį

Prieš Labor Day

1 i

Bet šis bedarbės krU

lių pamokino, o kitus nupūtė

klasei ir 
dievo tat-

VIETOJ PASISKOLINT— 
IŠSIPLĖŠĖ PINIGŲ

Seniau 
čia didelę

YORK. Valstijos

štai pas iritis kada jau tau
tininkai, kūi-ie, suprantama,

pinigo, turėjo tvirtą chorą, už
laikė’gražią užėjimo vietą, 
kliubą; buvo įsteigę SLA var
du jaunuolių kuopą iš apie

AREŠTUOTOS PENKIOS 
SKALBYKLŲ STREIK1ERĖS

NEW YORK. — Pirmadie
nį buvo areštuotos penkios 
streikierės Mott Haven ir Ac-

(Worcester stovi prie gelž- 50 narių, juos surinkdavo 1 į 
kelio linijos tarp New Yorko [“basket ball” jauktą ir abel-

Dar nesenai ponas gelton- , 
Keleivio" savininkas- tas svečias papasakojo, 

26-me nu- Rusijoj badas, negalima 
įventi ir t.t.

Malda ilga, pustrečios

, kurie stovi 
t Tiesa, negaii- 

1 nito tarptautinio 
veikimo, tačiaus tuo pačiu kar-

-- ------------------------------------

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Toliaus, būk tai tas nekvies- 
kad 
gy

liu spartumu. Beveik nei

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
vis^ darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

Vienas čia tėra
kas, kuris vis nesiliauja bur
nojęs ant veiklesnių, darbinin
kų judėjime dalyvaujančių 
draugu, o labiausiai ant d. Va-

BROOKLYN.—Vienas jau-

špal- 
planaiitos per visą puslapį, ii dai 

: nebaigta. Mlatyt, kad

VĖL NERIMAUJA GELTONIEJI APUOKAI

Vylaiilo Parke
HULMSVILLE 

Galloway Rd.

apie “tėvynės” meilę

kurie turite paėmę blankas, 
dėžutes arba kitokio materio- 
lo rinkimui aukų, tai, draugai, 
atneškite.

Organizatorius.

Darbininkas.

/

Trečiadienis, Liepos 19,1933 Penktas Puslapi

VIETINES ŽINIOS tive skalbyklų. Vipos areštin- 
tės yra kovingos negrės dar
bininkės.

* Negro Demonstranto 
Teismas

NEW YORK. — šiandien 
bus tardomas negras darbinin
kas Hammie Snipe teisme ant 
Franklin ir Center Sts. Buvo 
areštuotas laike demonstraci
jos; kaltinamas, būk tai ką 
ten užpuolęs mušti. Snipe 
yra pasižymėjęs kaip kovoto
jas už skalbyklų darbininkų 
reikalus* Jį gina Tarptautinis 
Dhrbininkų Apsigynimas. Šau
kia darbininkus skaitlingai su
sirinkt į teismabutį ir reika
laut tuojaus paleist Snipe.

j * Uždėsi?- Taksus ant Visu
■ Pirkini?

nas vyrukas pirmadienį atėjo 
Į į banką Prudential Fin. Cor
poration ant JFTatbush Avė. 
neva prašyti paskolos; bet at
kišo pro langelį revolverį, pa
sigriebė $30.75 ir pabėgo, ne
žiūrint, kad pagal telefoną 
policijai sugužėjo daugybė po- 
licmanų ir policinių radio au
tomobilių.

cįhoras. bet'puvo priversti pr; 
šyti svetahrėš’ Už pbsę kaiįt 
iš Lietuvių Sąryšio. Biznie
riai atsuko jiems nugaras ir 
nuėjo prie kitų, taį klerikalų. 
Kliubą, kurį laikė, jau llikvi- 
davo, nes nelikę i^do, negali 
apsimokėti rendos., Vadinasi, 
apiro kazyriavimo guštelė ir 
sykiu apiro sandariečių poli
tikos centrelis, kui!i 
planuojama, kaip palaikyti vi
sas pašai pines draugijas po

NEW 
gubernatorius Lehman prita
ria, kad miesto valdyba gali 
uždėti 1 iki 2 nuošimčių taksų 
ant mieste parduodamų daik
tų. Tais taksais grąfteriai 
valdininkai galėtų papildyti' 
savo tuštėjantį iždą; daugiau- 
kaip milionui ir pusei bedar-; 
bių vis tiek mažai kas iš to 
tektų; visiems gi kitiems dar-1 
bininkams būtų didelis apsun
kinimas, per reikmenų pa
branginimą.

taikiny Pašto Darbininkų 
Alga—6 Doleriai Savaitei

New Yorke yra apie 2,000 
laikinų pašto darbininkų. 
Jiems nėra reguliario darbo. 
Tokis darbininkas turi kasdie
ną būti ant vietos ir laukti, ar 
nebus paskirtas kokį darbą 
atlikti/ Vidutinė gi alga tik 
6 doleriai į savaitę. Nuo mi- 
zernfa algos jiems buvo daf 
15%$ hukirsta. Vakar jie tu
rėjo > ęlemonstracija iš Madi
son Square pas atsaį<omi0gus 
valdįninkus ir reikalavo po 
tūksfaįntį dolerių užtikrintos 
algoš per metus, šie pašto 
tarnautojai turi savo sąjungą.

LIGONINĖS LEIDŽIA ŽMO
NĖMS MIRTI

Jamaicos ligoninė atsisakė 
priimti 15 metų berniuką Ha
roldą Feingold; už 36 valan
dų po to jis mirė nuo pavojin-. 
go kaulų įdegimo. Kiek pir
miau mirė J. Adams High 
Schooles vienas studentas, ku-1
ris nebuvo priimtas į ligoninę, savo kontrole. 
Ligonbučių komisionierius da- §įe žmonės daug mylėdavo 
bar pradėsiąs tyrinėjimus šnekėt 
prieš tokius ligoninių tvarky- jr su šitokia rheškere jiem sė
toj us. Į kės išplėsti savas biznis, kurie

■ jį turėjo, taipo pat galėjo fi- 
'guruoti, kaipo tautos vadai ir 
' dideli vyrai. Da'bar viskas

metų,jaut 75 procentų nupuolę.
I ■ Pasidairykime, kaip yra- pas 
i parapijonus. •. Teh jyra tikras 
i biznierius kunigas. , Jis, matyt,
■ išsilavinęs pasipinigauti. Ne
stingi kartais nuvykti į pajūrį 
įsu biznieriais pažiivauti, par
vežęs žuvų apdalina parapijo- 
/iams, bando duoti ir neinan
tiems bažnyčion. Tuomi jis 
mierina, kad labiau pritrau
kus žmonelius prie bažnyčios 
ir del didesnio kųiiigui duos- 
numo. Bet neilgąi jiem taip 
seksis svietelį mulkinti. Kol 
naujai atvykęs kunigas, kaip 
ta nauja ■•šluota, daugiau su-

Louis Vaselis, 40
Freehold, N. J., mirė liepos į 
15 d. Kūnas pašarvotas gra-! 
boriaus Garšvos koplyčioj 231 ■ 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. i 
Bus palaidotas liepos 19 d. 2 1 
vai. po p. šv. Trejybės kapi-j 
nėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

žaršjto; tai ir tas kunigas. 
Pabjis, apsįtrins jr išnaudoji
mas; sumažės-. ■

štai liepos 9 d:. apie Water
buri surengė pikniką. Išvežė 
busais žmones į farmą, išrin
ko iš^ dalyvių po 25 centus ir 
paleido ant aštrios, ką tik 
pjautos pievos, kurioj moterys 

I visas pančekas ir padalkaš 
>mai, kunigo 

godumas pasipinigaut vis vien 
sukėlė parapijonuose- daug 
pykčio, nes jau net ir davat
kos keiksnoja ant to pikniko 
ir kunigo, kuris labai agitavo 
ten vykti.

Gaila, kad lietuvių darbi
ninkų judėjimas yra silpnokas. 
Del to nėra galima tuos žmo
nes pasiekti su propaganda

su nurodymais, jog su tikeji- laičjo. Tegul jis sau burno’ja, 
mo skraiste juos pažaboju bū
ti ištikimais jturčių 
duodasi išnaudoti 
nui.

o mes, draugai, dirbkime. To- 
kiu«i kurie ardo darbininkų 
judėjimą, reikia ignoruoti, 
daugiau nieko. Kad ir Šis 
sklokininkas, žodžiais neva 
kalba už didelį darbininkų ju
dėjimo ramstį, o kaip reikia . 
pasirodyti, tai jo niekur nema
tyt.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių

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

mafciausiąi 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 ! 
DAKTARAI: 

r - < *

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

pas

Avė.
<♦>ir So-

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

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Įlapio
'redaktorius num. 
džiugęs suriko:

“Bolševikų politika keičiasi. Į 
Pasaulio revoliucijos /------ ,
jau visai palaidoti.’^ ■ nebaigta. M^ityt, kad Kelei-,

Kad jis yra darbininkų, kar- ^io” redaktoriui^pritrūko plet-; 
tu ir Sovietų valdžios, priklau-. kų, taigi į sekantį numerį pei

v - « • • • « 4- x v* VXV «■><•>« 1 O T I/* /A 1 CJ _sančios, darbininkams, 
priešas ir užtai meluoja 
galėdamas, kad sukelti nepa
sitikėjimą Sovietij v a 1 d žia 
tarp atsilikusių darbininkų, tai 
tuojaus pamatysime.

Jeigu jau būtų pasaulio re
voliucijos planai visai palaido
ti, tai tas darbininkų mulkin
tojas, jau daugiau nesisielotų. 
Bet kur tau. Dar sekančiame 
savo purvino lapo num. 27- 
tam jis užgiedojo jau kitokiu 
tonu.' Savaitei praslinkus', ji$ 
jaū fš numirusių prįk$lė t So
vietus ir štai kokį blo’fą iške
pė:

“Ką mums pasakė sugrįžęs 
'iš Rusijos lietuvys.”

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

Sies kenuotos žuvys.

Evergreen 7-1643Evergreen 7-8738

Laisniuotas Graborius
aršus ' savaitę, turėdamas laiko, iš- 
kiekfkeps daugiau pletkų ir pa

baigs viršminėtą maldą.
Bet kuomet nesąmonės kal- 

jbama, tai neverta jų čia ir mi- 
Įnėti. Tik štai kas krinta į, 
; mintį, tai kad “Keleivio” re-: 
dakcijoj buvo perkami minėti į 
pletkai; o kaip jau žinome, už 
daugiau sveriantį tavorą bran
giau mokama. Todėl ir mini
mų pletkų pardavėjas kuo 
daugiau jų iškepė, tuo dides- 
nUatlygininią g^yo. BetH'eš-; 
tą tai dasikepė pats “Kėlei-< 
vid” redaktorius, • nes visus 
pletkus gatavus perkant, tai 
perbrangiai kainuotų ir dar 
bizniui būtų nesveika.

Miškų Darbininkas-
Timmins, Canada.

ALEX & URBAITĖS
GENERAL CONTRACTORS

Carpentry, Painting
Art Decorating

Pertaisome (serius namus ir buda- 
vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į.. duris, ■ langus ir f 

. porčius. bengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street ; 188 South 3rd Street 
Brooklyn, N. Y. < į ' Brooklyn, N. Y.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

; PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136

Keystone—Main 1417

X • 1 n 1 ! • 1 O. •! rvusijus neiuvp.
ZftlSIŲ UHrbininkŲ dtreikas I Kąip dabar pamatysime, tai

---------  tas “iš Rusijos sugrįžęs lie-
NEW YORK.—Sustreikavo (tuvys” pasakė “Keleivio” re- 

95 iš šimto darbininkų Kni-' daktoriaus lūpomis, nes ve 
ckerbocker žaislų ir lėlių kom- kaip “K.” redaktorius apie jį 
panijos, 85 Fifth Ave. Jie rei- informuoja: 
kalauja pridėt uždarbio 20 iki Į “Pereitą penktadienį ‘Kelei- 
60%, mokėt pusantro sykio ^vio’ redakcijon atėjo labai su- 
tiek už viršlaikius, pripažint vargusios išvaizdos žmogus ir 
jų šatros komitetą ir sutrum-' pradėjo prašyti pagelbos. Pa- 
pint darbo valandas nuo 48 sirodė, kad jis tik ką atvykęs 
iki 40 vai. per savaitę. Strei- iš Leningrado ir neturi nei cen 
kui vadovauja Nepriklausoma to prie dūšios. Išlipęs iš laivo 
žaislų Darbininkų Unija. Tūli New Yorke, jisai pardavė sa- 
viršininkai International La-^vo auksines marškinių sagutes1 ninku judėjirho, o mažiau , iš 
dies Garment Workers unijos if $15 vertės fontaninę plunks- lietuvių priešų, 
buvo iš pradžių pažadėję ną, kurią turėjo seniau Ameri- mūsų pašOhėje. 
streikieriams veltui duot sve-’koje nusipirkęs, ir už gautus me tolintis 
tainę; bet paskui unijos bosas ' pinigus, atvyko Bostonan. Iš:-

Mažai Rašome apie Priešų 
Organizacijas

Rodos, pamiršome rašinėti 
spaudoj apie lietuvių darb. 
priešų veikimą ir jų organi
zacijas. žiūrint į mūsų spau
dą, tandame daugiausiai pra
nešimus iš tarptautinio darbi-

. pnii^uo. aivjnu 4jvowna.11. io | veiKuno, vttcraus tuo pačiu w- 
Dubinsky uždraudė jiems lai- čia norėtų važiuoti Worceste- tu turėtuthe įsigilinti ir į savo 
kyt susirinkimus savo unijos Įrin, bet neturįs daugiau pini- kalbos ptiešų Veikirtlą. 
buveinėj. gų; jau visą dieną nevalgęs štai' pas thtis kada jau tau-

T.D. Apsigynimo 17-tos 
Kuopos Susirinkimas

Tarptautinio Darbin. Apsi
gynimo lietuvių 17-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 19 d., 8 v. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Draugai ir draugės, visi bū
kite* susirinkime, nes yra labai 
svarbus. Taipgi nepamirškit 
atsinešti mokesčių knygutes ir 
užsimokėti.

gų; _
ir pereitą naktį neturėjęs kur 
nakvoti—prasnaudęs telegra- sufašistėję,- IcYin-ka: ;kaip tos 
fo kompanijos ofise. paklydusios žąselės.

“Jis parodė savo dokumen- tautininkai turėjo <
tus, paliko vardą ir pavardę,1 įtekmę pas biznierius ir visus, 
bet Raudoje prašė, pavardės Į neapsišvietusiiis žmones. JiV 
neskelbti.

“ ‘Keleivio’ redakcijoj
į* savus parengimus būdavo 

jam sutraukia daug publikos; su- 
buvo sumesta ant bilieto ir pa- ‘keldavo saviem tikslam daug 
prašyta, kad jis papasakotų, 
ką jis Rusijoj veikė ir kaip te
nai ištikrųjų išrodo gyveni
mas.”

TD Apsigynimui ir Bostono. Nuo Worcesterio nafl jie turėjo didelius pasisek 
reikia pinigų. Jis veda kovą į Bostoną yra apie 50 mylių, kimus.

I vadinasi,- Worcesteris yra tiek zis, matomai, daugelį žmone- 
| arčiau nuo New Yorko, negu

už paliuosavimą Scottsboro 
jaunuolių ir Tomo Mooney, 
taipgi kitų palitinių kalinių, Bostonas. Bet tas nelaimingas kitas vėjas į kitą šoną. Kas da- 
ikurhj yra daug areštuotų ir, “Keleivio” pasakiškas paVar- bar randasi gero pas tauti- 
nuteistų po kelis metus prie j gelis iš Rusijos, važiuodamas ninkus? Tas, kas viršuj pa
sunkiu darbų. Taipgi TDA|į Worcesterį, nuvažiavo į Bos- sakyta, jau baigia nykti dide- 
planuoja pasiųsti advokatą į 
Vokietiją ginti ’ komunistus. 
Tai stengkitės užsimokėti į 
laiką, draugai, kad valdybai 
nereikėtų jieškoti, nes lūs su- 
prahtate g:ana gerai svafbą ši
tos organizacijos. Taip pat,

toną ii surado “Keleivio” re
dakcijoj “nekaltas mergeles,” pėdsakų neliko jų jaunuolių 
kurios padarė kolektą, kad^uopos nei to jaukto. Choras 
padėti jam davažiuot iki Wor- [apiręs, vos kai kada pasirodo, 
cesterio 1 Argi dar nežigplas Bandė rengti penkiolikos mėtij 
melagius tas Maikio ir Tėvo sukaktuves Varpo Draugijos 
redaktorius?—“L.” Red.) ivatdu, po kuriuo figūruoja

PHILADELPHUŪS PIKNIKAS ‘LAISVEI’
Jie Duoda Tris Dideles Dovanas Prie įžangos Tikinto

, ' i

3 Rugs.-Sept

PIRMA DOVANA PLYMOUTH AUTOMOBILIUS, 1933 MODELIO, $621.00
Nuo Thornton-Fuller Co., 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa

Gera Orkestrą Grieš Šokiams
fcblš ir Sporto Programa: * Brooldyno, Newark 
ir Wilkes Barrio Chorai yra Užkviesti Dalyvauti

, ' Programos,Išpildyme
ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 

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

bus antra Dovana i

PHILCO JUNIOR RADIO,
MODEL 1933, $18.75

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

trečia dovana

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

šeštas Puslapis

Šiandien Vakare PARDAVIMAI

Prie prakalbų — diskusijų

Visi ■ darbininkai

PARSIDUODA .

ir delica-

atsi-

(Daugiau Vietos Žinių 5 pušį.)

(159-170)

PIKNIKAS

156

Telephone, Evergreen 6-5310

draugais ir drau- 
kalbetis iš kitų

NOTARY 
PUBLIC

Meadow Grove, 
J., nedėlioję, 23

Queens 
House, 
Island

nurody- 
tačiaus 
paleido 
nieko;
paran-

Square, New Yorke, su reika
lavimais tuojaus suteikt Scot
tsboro jaunuoliams laisvę.

No. 
tho 
re- 
Be-

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

LOVŲ DARBININKŲ 
STREIKAS

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

tos '. rūšies krautuvė vi- 
bloke. parduodu todėl, kad 
moteriškė negaliu tinkamai 

to biznio. Kaina gana žema, 
gyvenimui' kambariai ant 

145 Ten Eyck St., Brook-

NOTICE ih hereby given that License No.
N. Y. B-973 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section' 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 457 Bushwick Ave., Kings 
County, New York State.

BUSHWICK RESTAURANT CORP.
886 Bushwick Ave., 

Brooklyn, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
» . ■Prieš Republic Teatrą

t z

NOTICE is hereby given that License No. I, 
N.Y.A-1768 has been1 issued to the un

dersigned to sell beer ami wine at retail, 
under Section 75 df the . Alcoholic Beverage 
Control Law, at 1055' Flatbusji Ave., Kings 
County, New York State.

WELtWORTH GROCERIES, INC. 
1055 Flatbush Ave., 

Brooklyn, N. Y.

........ ... . r ..... Į-...
PARSIDUODA saldainių

lietuviais . apgyventoje vietoje, tu
rime staką iš, saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdieh reikalingų. 
Tik viena 
same 
viena 
vesti 
Yra 
vietos.
lyn, N. Y.

Pranešame, kati mūsų kainos yia 
; žymiai nupigintos ant visko. 
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi linger Wave Arba Marcel 35c.

[ Permanent waves nuo $5.00 iki 
i $9.00. Patarnavimai naujausios 
[mados, 1933 metų.
!' Vyrams nukerpame plaukus ir 
' apskutame barzdas už 50c, vai- 
; karris plaukų ^nukirpimas 25c. ,
! ' Mūsų darbas yra artistiškas.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-6480 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 1339 Sutter Avenue, Kings County, 
New 

1339

Control Law at 449
Counlv, New York State

IRVING SCHWARTZ
HARRY ALTSCHULER

449 Broadwhy, 
'■ I ’ Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-5390 has been issued to the under

signed (o sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law,, at 17 Sumner Ave., Kings County, 
New York State.

CHARLES KLEIMAN .
17 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

! PASIRANDAVOJA
i Pasirandavoja '5 kambariai, Švie
sus, su yisais (įtaisymais; | randa $23, 
jei maža šeimyna tai galėsime nusi
leisti. EI. Pažereckas”, 13454 ' Wil
loughby 'Ave Brooklyn,'N.i Y.

> I *i. (168-170)

York State.
ISAAC t ELENBOGEN

Suttei Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE lb hereby given that License No.
N.Y.B-1722 has been issued to the'1 under

signed to sell beer and wine at retail, under. 
Section 76 of the Alcbholic Beverage Control 
Law, sat 836 DeKalb Ave., Kings County, 
New York Stale. '*

JACK BOOKSIN 
836 DeKalb Avenue, Brooklyn, N1 Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-5296 lias been issued to the 

undersigned to keli beer artd wine, at retail, 
under Section 75 -'of the' 'Alcdholic Beverage 
Control Laiv, at' 7016 Ft. Hamilton P’kway, 
Kings Cotirlty, NoXv York State

• ISAAC SHOT.OM
7016 Ft. Hamilton P’kway, 

Brooklyn, N. Y. •

NOTICE is ' hereby given that License 
N.Y.B-475G , has been ■ issued to 

undersigned to. sail beer and wine at 
tail, under Section 76 of the Alcoholic 
vorage Control Law, at 431 T 
Kings County. New York State.

GEORGE KNAPP,
366 Cornelia St., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
N. Y. B-4303 has' been issued to 

undersigned to. sell beer and wine, at 
tail, under Section 76 of the Alcoholic 
verage Control Law at 449 Broadway, 
Kings

LICENSES
BEER—WINE____

PARSIDUODA 'grosernė
tessen už labai pigiai, tam kuris 

greit pirks; ląbai svarbi pardavimo 
priežastis, kurių, patirsite ant vietos. 
Įsigiję šių vietą—džiaugsitės.
108 Stagg, St.r ,, Brooklyn, N. Y.

■ (166-168)

No. 1 
the i 
re- 
Be- 

Irving Avė.,

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4tb Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Dlagnoza - 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

, tik susitarus

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
< i LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinama kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

231 Bedford Avenue
, BROOKLYN, k Y.

BROOKLYN. — Dar tebe- 
streikuoja darbininkai dvyli
kos lovų dirbtuvių; reikalaują 

, L.HW, at >\r>ICKOI’DOCKCsutrumpint darbo savaitę iki i Kings c™^ty, ^now*

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-5811 has been issued to the under

pinned to sell beer and wine at retail, under 
' Section 75 of the Alcoholic Beverage Con- ' 
■ trol Law. at 242 Knickerbocker Avenue, i

, , . . , , I ....... HARRY GREENMAN44 valandų ir pridėt 30 pro- ' 242 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 

centų algos. Vadovauja In- , -   - ■;—7,—~=Tr= “ 0 , . . NOTICE i« ber«by given that License No.dustrinė Metalistų Unija. Per-i . n.y.a-6»36 has been issued to the under- 
, signed tn seH beer »n<l wine at retai), undereita savaitę darbininkai trijų section 75 of the AicohoHo Beverage control 

lovų šarjų jau laimėjo streiką. ■ n™,.™. ««^RIS RrigENT,U,G
_ ____ _____________ ‘ 415; Tonipkins "'Avfc., ' Brooklyn, N. Y. J

. Prakalbos bus! neilgos, nes 
Avė. norimd ’duot laiko visiem daly

viams imti balsą išsireikšti sa-

JUOZAS ZAJANKAUSKAS 
! SUGRĮŽO Iš LIGONINĖS, 

BET NEIŠGIJĘS

re, ruošiamas didelis mitingas Pl&nas? 
atvirame ore ant kampo Mo
ore St. ir Bushwick 
Brooklyne, protestuot prieš

Parsiduoda saldainių krautuvė ga
na tinkamoje tam bizniui vietoje. 
Yra visi parankumai, kas tik reikia 
prie1 to biznio, 502 Wilson Ave. 
Brooklyn, N. Y.

(167-169)

Trečiadienis, Liepos 19,1933

Kova už Paliuosavimą Masinis Protesto Mi- 
• Žmogžudystėj Kaltina- j tingas del Scottsbo- 

my Priešfaš. Darbioj. riečiy Paliuosavimo

Šį vakarą “Laisvės” svetai- Į gerint rankpelniam būklę, 
nėję, kampas Lorimęr ir Ten 

sakys prakalbas bus ir kląusimąi-atsakymai.
urmu į kites greitai:

,tis geras. , Barbęrys turi būt su 
laisnėnhs. Antrašas 88 Kelsey St., ■ 
New .Britain, Conn. I

(168-169)
<!>

<f>

• ASTORIA, L. I. — Kas nu
šovė priešfašisti^į studentą 
Antonio Fierro laike fašistų 
Khaki Shirts susirinkimo per
eitą penktadienį, Columbus 
JlalJ,— tą gerai žino pagelbi- 
ninkas apskrities prokuroras 
Lescalzo. > žmogžudys buvo 
atvažiavęs svečias iš Philadel- 
phijos. Tuojaus po žmugžu- 
dystei jis, buvo suimtas ir pa
ties prokuroro paklausinėtas. 
Tas piktadarys buvo 
tas pačioj svetainėj, 
prokuroras Lescalzo 
žmogžudį be niekur 
užtat areštavo ir be
kos laiko du priešingus fa
šistam darbininkus, Michael 
Pahimbo ir Athos Terzanį. 
Šiedu darbininkai susirinkime 
buvo beginkliai ir juos pačius 
fašistai puolė peiliais.
, Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas per savo advo
katus Fr. Sheinerį ir Sacherj 
Reikalauja, kad vyriausybė 
paskelbtų vardą tikro žmog
žudžio ir paliuosuotų du ne
kaltus darbininkus.

Šiandien 9 vai. iš ryto įvyk
sta Palumbo ir Terzanio tar
dymas magistrato teisme 115 
Fifth St., Long Island City. 
Darbininkai yra šaukiami su
sirinkti ir reikalauti paliuo- 
suot tuodu darbininku. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas ragina visas pažangias 
organizacijas mušti protesto 
U reikalavimo telegramas šiuo 
adresu : Assistant District At
torn e y Lescalzo, 
Court, County Court 
Court. Square, Long 
City, Queens, N. Y.

Pagerėjo Važinėjimas Tarp 
Maspetho ir Brooklyno

Eyck Sts., i
drg. A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius, ir drg. J. Siurba, šias prakq/Ibas! Draugai, iš- 
“Tiesos” redaktorius. Kalbės girskite ,ką ištikro žada Roose- 
apie tai: “Ką reiškia Roose-įvelto programa; patirkite, ko 

Rytoj ketvirtadienio vaka- velt° Atgaivinimo Ekonominis | jūs galite laukti; išdiskusuoki-

devynių Scottsboro jaunuolių nuomonę ir> dįskųsuoti. apie 
nusmerkimą ir reikalaut pa-1 
leist juos iš kalėjimo. Lietu
viai darbininkai privalo skait
lingai susirinkti. ,

Ypač lietuvių darbininkiškos 
organizacijos, • dalyvavusios 
bendro fronto konferencijoj ir

• v • , • * * r. * scottsbo- i gloro Mariams
necius, turi masiniai susirinkti (
j tą mitingą? ! A .

Penktadienio gi vakare, lie-1 Aldo ChorD ^sirinkimas 
pos 21 d., įvyks didelis ben-,^8 ketvirtadieni, 20 d. ke
dras protesto mitingas Union P°s> I-aisvės svetainėje, 

valandą vakare “sharp.
Visi nariai, dalyvaukite šia

me susirinkime, nes bus per
rinkimas valdybos ir yra daug 
i kitų dalykų apsvarstymui.
! (168-169)

Roosevelto planus, ir., at; bus 
iš jų kokja nauda darbinin
kams. Kiekvienas atsilankęs 
taip pat galės pasakyt savo i 
mintį, kai darbininkai bei vai-, 
džia turėtų daryti, kad pa-

te susirinkę visą klausimą; 
tuomet galėsite paaiškinti ir 
kitiems, mažiau suprantan
tiems darbininkams, kurie ne- 
išmihtingai tikisi i£ Roosevelfo 

j kokio tai rojaus. 
I •

Prakalbas rengia Amerikos 
i Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga visiems veltui.

Patys ateikite ir kitus 
veskite.

PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 
namas, visi moderniški įtaisymai, 

vienam karui garadžius, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X 100, namas sta- : 
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 1 
arti prie mokyklų, ir prie geros I 
transportacijos. Kaina žemą; kreip-

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

(108-173)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSlTlKRINSIT
Pabandy kite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So? 4th and Havemeyer Sts- 

krautuvė, Į Bedford Ave. and So. 5th St.
Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

Per šias kelias dienas pada
rykime galutiną planą delei 
važiavimo j LDS III Apskričio 
pikniką,, kuris įvyksta Vaičio- 
nio farmoje, 
Cranfod, N. 
d. liepos.

Su kuriais 
gčmis teko
New Jersey apielinkinių mies
tų ir miestelių, visi pasižadėję 
tą dieną dalyvauti minimame 
piknike.

Kas šiame piknike bus; ko
kia programa bei' žaislai ar 
sporto dalykai, kartoti never
tėtų, atsilankiusieji viską rasi
te ir matysite — užtikrinam, 
graudintis nereikės.

Tad vienas ir svarbus dar
bas norinčiųjų važiuoti, tai 
pasidaryti planas per šias pas- 

! kutinės dienas, kaip nuvažiuo
ti: su busu, arba, jeigu ran
dasi geras kaimynas, kuris tu
ri savo vežimą, reikia telktis 
su juo ir nepasilikt nuo dauge
lio draugų ir draugių:

Brooklyniečių atvyksta di
delis būrys su automobiliais, o 
jeigu bus matoma reikalas, tai 
manoma gauti ant greitųjų 
busą. Tos pačios žinios tenka 
girdėti ir iš kitų miestų.

Važiuojant nesivėlinkit, nes
ir

Viena reporterė kiek pir
miau pranešė, kad brooklynie- 
čiui Juozui Zajankauskui bu
vo padaryta “gali stone” ope
racija St. Catherine Ligoninė- 
nėje. Dabar pasirodo, kad 
jis ten buvo tik tiriamas, ar 
daryt jam tą operaciją, 
aiškėjo, kad, ąpart 
stories”', ligonis turi dar 
taligę;, todėl' prisieina

Pa- 
‘gall i 
cuk-

-r - ■ ■ . . - .- P""' i
miaus pagydyt cukraligę; tik 
iuoihet galima bus 'eiti prie 
“gall stones” išėmimo. Zajan- 
kauskas išbuvo ligoninėje 31 
dieną: per 20 dienų buvo be
veik alkinamas; apart bisloe- 
lio lengvų daržovių veik nie
ko nedavė jam valgyt. Tokis, 
mat valgio apribavimas rei
kalingas gydant cukraligę.

187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St.
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

JONAS STOKES i
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj1 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway 

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

JONAS
512 Marion St.,

Sergančių 
Chroniškos

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaH ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. ’ Room 302

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte, nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare

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

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos 

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušaėėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žąr- 
nų ir Mėšla^ar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. •

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę, 

Ištyrimas ir 
KALBAM

bei ■

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

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

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

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

rararaArararararararararararara

M. G.

IŠRANDAVOJIMA1

ma, nepavojingai.I
F

£
REIKALAVIMAI

i

AUGŠTA PARANKA 
“KIDNAPERIAMS”

keturi vyrai ir viena mergi- 
Trokai sudegė. Važiuo-

tas geresnis.
Apskr. Sekr. P. B.

“Lais- 
iip ,še-< 
I atsi-'

pareikalavimas
Reikalinga moterų atrinkimui nau

jų kaurų (rags), , atsikreipkite J. 
Eisenberg, 14 Steuben St. Brook- 
Un, N. Y. , , .... ,

f (168-169) ; s

PAJIEšKOJIMAI
’ i f ■. 1 ? H" T.ii Į— ■ '

! \ - i- PAJIESKAU
. l?ą!jifešįcąu; htarbeiid, mokančio ge

rai kirkti plaukus*vyrams ir mote
rims. ..darbas trim - savaitėm,, mokęs;

L

Pagaliaus, liepos 18 d. at
sidarė tiesioginis nuvažiavi
mas gatvekariais iš Brooklyno 
j Maspethą. Galutinai už
baigtas tiltas ir sutaisyta gat- 
vekario linija. Tiltas pasta
tyt ėmė bent du kartu tiek lai
ko, į kiek būtų galėjęs būt pa
statytas. Maspetho gyvento
jai, turintieji darban važiuoti 
j Brooklyną, buvo pusėtinai 
privarginti vaikščiojimais per pradžia 12 valandą dieną, ir 
buvusį laikinąjį tiltą ir tarp, muzika tuojaus pradės griežti, 
gatvekarių vienoj ir kitoj pu- j tad laikykimės tos patarlės, 
sėj. Paskutiniais laikais kai kur sakoma: “kas pirmesnis, 
kada tekdavo pėsčiam eiti be-' 
veik mylią.

ALDLD 185 KP. NARIAM
Šį ketvirtadienį, liepos (July) 

20 d., įvyks ALDLD 185-tos 
kuopos susirinkimas pas drg.

i DU TROKAi EKSPLODAVO, Chas. Mockų, 411 Autumn Ave., 
BET 5 ŽMONES IŠLIKO GYVI! 1st floor,. Brooklyn, N. Y. Bus 

duodąmą nauja knyga /‘Spalis.” 
Visi pribūkite laiku-A8-tą vai. 
vakaro. į . Misevičienė.
TEN EXCK( BEDARBJŲ( KO
MI T E T O SUSIRINKIMAS 
ĮVYKS LIEPOS W D ,6 VAL, 

VAKARE , i
Draugės ir drąugai, bedar

biai ir reni ė j ai! Ten Eyck St. 
Bedarbių Komiteto' susirinki
mas atkelta dviem valandom 
anksčiau dėlto, kad tą patį 
vakarą įvyksta labai svambios 
prakalbos ir diskusijos “Lais
vės” svetainėje. (

Suprantama, kad nei vie
nas bedarbis nepanorės toje 
pačioje svetainėje 'būti ir neiš
girsti draugų A. Bimbos ir 
Siurbos prakalbi/, o ir daly
vauti diskusijose, ypač (bedar
biam, yra labai svarbu. į

Tat visi bedarbiai ir Įrenriė- 
jai-simpatikai, būkite 
vės” svetainėje Ilgiai 

Išios vial. I Ne^ariurškįiį 
j vesti sųrąstų^ bėddirbiy

Ten lĖyęk St. B. Kom- Sękr,

NEW YORK. —.Susikūlus
NEW YORK. Vincent i vienam į kitą dviem dideliem 

Micari ir du jo sėbrai, kurie j trokam, abudu eksplodavo, 
bandė) “kidnapint” daktarą J. | bet gyvi išliko trekuose' buvę 
Wachsmaną ir išveržt iš jo 
$10,000, liko padėti po $100,-i na.
000 parankos kiekvienas iki'tojai buvo sužeisti, bet, sako- 
feismo.

Dvidešimt Septintas Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Įvyks Nedėlioję, 23 d. Liepos (July)
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.
Kviečiame Brooklyno ir apielinkės lietuvius skaitlin

gai dalyvauti šiame piknike, kur pasimatysite su savo 
pažįstamais, pasilinksminsite ir tuomi pat kartu parem- 
site kliubą.
PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM

3atai; Pradžia 2 Valandą Dieną 
Širdingai Kviečia Visus RENGĖJAI

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW F. SALIAS 
(B I ELfi USKAS) 
G R A B O R l U S 

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

’ MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR -iš ČIA 
PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ SAVO’ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

, VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI 'PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKŲ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Williamsburghe:

. 252 Berry St., Brooklyn, N? Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 

nuo 6 ild 7:S0 vai vakarais.

į NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS

Nuo 10 iki 12 vąl. ii ryto

i „ ................ —

zzzu a venue j
Kampas E. Mrd St.




