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KRISLAI
Kovos Lenkijoje.
50,000 Kalinių.
Apie “Otec” Konstantin.
H. Barbusse.
Plytų Milžinas.
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS

ŠUO JA LINK AMOY

‘SHANGHAI.
banga

sekcija I

ren-

Imperialistinė-

stu-

pa-

ąmo j

iš suminėtų šalių, 
judėjimas nuolatos 
vis daugiau gauna

užsipuola ant Jungtinių 
Valstijų imperialistų, kad 
pastarieji susitarė su Meksi
ka, ir pietų Californijoje 
būdavo j a karo laivams bazę.

pergalingai maršuoja linkui j 
prieplaukos Amoy. 50,000 Į

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Šį sekmadienį ,yra ^engiami 
du piknikai komunistų spaudos 
naudai. Worcesteryje rengia

SYRACUSE, N.Y.—Vieš-

Anglijos valdomoji Indija at
sitveria muitais nuo Japonijos 
gaminių. Pakelta muitai ant 
gatavo šilko net 100 nuošimčių, 
lyginant su pirmesniais metais. 
Kapitalistinės valstybės vis dau
giau niaujasi už rinkas ir veda

Vokietijos Fašistai Bijo
si Darbininkų Sukilimo

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistai bijosi darbinin-

komunistų spaudos naudai pik
niką ir kitas įvyksta tarpe Wil
kes-Barre ir Scranton—Valley 
View Parke. Tų apielinkių dar
bininkai privalo masiniai daly
vauti mūsų piknikuose ir pa
remti savo revoliucinę spaudą.

v \ J t ■ t <• I

. šistai bijosi darbininkų su
kilimo ir iš anksto rehgiasi 
prie jo nublopiūlmo.

Lenkijoje darbininkų ir vals
tiečių kovos auga prieš išnau
dotojus. Galicijoje įvyko susi-!^0, 
rėmimas tarpe sukilusių valstie-| 
čių ir policijos, kuriame 40 vals- 1 
tiečių ir 13 policistų užmušta, I 
Daugybė valstiečių areštuota ir 
sumesta į kalėjimus bei sugrūs

ti ta į koncentracijos logerius.
Vienok, darbininkų ir valstiečių 
revoliucinio judėjimo 
nuolatos auga.

raudonoji armija mar- šimtai Areštuota Kovingu Farmerių VOKIETIJOS FAŠISTAI .
ATAKUOJA KAIMYNUS

Darbininkai Visų šabų, 
Vienykite*I Jūs Nieko 
N e p r a lai mesite, Tik 
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Retežius, o Hlaimesite 
Pasauli!

Kuboje Generalis Streikas Plečiasi
areštuotus paleidžia tik po 
$5,000 kaucija. Kazokai gi
riasi, kad jiems jau pavyko 
areštuoti 300 farmerių ir iš
blaškyti daugelį jų pikietų.

Farmėriai laikosi tvirtai, 
vietomis sušaudo trokų šė- 
nis, kuriais veža į miestus 
pieną ir išpila jį į griovius. 
Syracuse miestas, su 200,- 
000 gyventojų, negauna pie
no. Desėtkai pieno perdir
bimo fabrikų užsidarė. 
Streikas eina prieš grafte- 
rius ir jų valdžią.

Jungtinių Valstijų Imperialistai Paruošė Armiją, Orlaivyną 
ir Laivyną Intervencijai į Kubą. Jie Reikalauja, kad Ma
chado Pasitrauktų.

PARYŽIUS. — Vokietijos 
fašistai pradėjo atakuoti 
kaimynines šalis. Keliose 
vietose jie bandė pereiti 
Francijos-Vokietijos rube- 
žių. Francija pasiuntė dau
giau armijos į pasienį. Aus
trija skundžiasi, kad fašis
tų radio stotis iš Munich 
atakuoja Austrijos valdžią. I 
-Šveicarija praneša, kad vėl 
Vokietijos fašistai buvo įsi- 
briovę į jos žemę, 
ginkluoti fašistai 
Austrijos-Vokietijos
žiu ties Fitzbuel ir užataka- 
vo pasienio sargą Rutmarį. 
Hollandi j a priversta pasta
tyti daugiau sargų ant Vo
kietijos rubežiaus. Aplin
kui visą Vokietiją susidaro 
lankas, kad pastojus fašistų 
žygiams kelią.

— Sovietų ■ pataujanti klasė ginklų pa- 
Chinijos Raudonoji Armija |gelba nori sulaužyti pieno 

.pristatytojų farmerių strei
ką. Pradėjo generalį areš
tavimą ir mušimą farmerių 
ant pikietų linijų. Tioga 
apskrityje 40 deputų ir 25 
valstijos kazokų užpuolė ir 
areštavo 125 farmerius. Ki
toje vietoje areštavo 52 far
merius ir daugelį jų skau
džiai sumušė. Ties Cuyler 
miesteliu kazokai užpuolė ir 
areštavo 14. Uticos srityje

Lenkijos Komunistų Partija; Raudonosios Armijos karei- r. _ _ j , ivI vių pergalingai užėmė mies
tą Lungyen. Mūšis buvo di
delis. Prieš komunistus bu
vo pastatyta geriausia 
Chang Kai-sheko 19-toji Ar
mija ir viskuom aprūpinta. 
Mūšyje krito 8,000 baltųjų 
ir, sako, žuvo 5,000 komuni
stų. Dabar Raudonoji Ar
mija prisiartino prie indust
rijos miesto Changchow. 
Chang Kai-sheko 19-ta Ar
mija bėga linkui Amoy, kur 
prieplaukoje stovi Anglijos, 
Francijos, Japonijos ir Am
erikos karo laivai.

yra trečia Kominterno 
kapitalo šalyse sugabiu savo vei
kimu. Vokietijos, Chinijos ir 

Lenkijos Komunistų Partijos 
sekmingiausiąi veda kovas prieš 
išnaudotojų klasę.

Nepaisant žiauriausio teroro 
kiekvienoje 
komunistų 
plečiasi ir 
pritarėjų.

Vokietijos fašistai pradeda 
paleisti ne taip pavojingus poli
tinius kalinius. Dalykas tame, 
kad jie jau perpildė kalėjimus 
ir koncentracijos logerius. Vien 
komunistų yra sugrūsta į kalė
jimus ir vergijos logerius apie 
50,000. Prie to fašistai buvo 
daug areštavę eilinių socialistų 
darbininkų ir net katalikų, ku
rie kovojo prieš fašistų terorą.

Lietuvos klerikalų “Rytas” 
daug rašo apie tai, kaip buvo 
nušautas K. Olšauskas, arba ca
ro laikais žinomas darbininkų 
neprietelius, ‘Otec Konstantin”. 
Pralotas Olšauskas atsižymėjo 
ne vien visaip kenkdamas dar
bininkams, bet ir kitokiomis 
piktadarystėmis. Prieš kelis 
metus jis nužudė savo meilužę, 
bet fašistų valdžia jį. paliuosa- 
vo. Olšauskas nušautas apie 
11 kilometro nuo Latvijos rube
žiaus, kada jis važiavo iš Pa
langos. Jį nušovė iŠ specialiai 
paruoštos būdos. Tai tik 2 ki
lometrai nuo jo namų. Tyri
nėjimas parodė, kad netoli jo 
namų atrasta dar dvi tokios bū
dos. Matyti, kad ant jo buvo 
surengta tikra medžioklė. Lie
tuvos fašistai areštavo tūlą Juo
zą žilių, 39 metų amžiaus žmo
gų, ir tvirtina, kad jis prisipaži
no nušovęs Olšauską.

6,000 Japony Kareiviu 
Eina prie Sovietu 

Mongolijos
PEIPING. — Imperialis

tinė Japonija pasiuntė 6,000 
kareivių linkui Chakar pro
vincijos. Jos tikslas yra per 
tą provinciją ątakųoti So
vietinę , Liaudies Mongolų 
Respubliką. fTųom pat kar
tu, nepaisant Japonijos ir 
Chang Kai-sheko neva pa
darytos pertaikos, japonai 
užėmė chinų miestą Miyun, 
kuris tik 35 mylios nuo Pei- 
pingo. Imperialistinė Japo
nija su visu pasiutimu 
gias prie karo.

JAPONIJOJE PLEČIASI
DARBININKU STREIKAI

“Pravda’* praneša, kad į Le
ningradą atvyko revoliucinis 
francūzų rašytojas Henry Bar
busse, Sovietų Sąjungos garlai
viu “Smolnyj ”. Leningrado 
darbininkai suruošė atatinkamą 
pasitikimą. H. Barbusse yra' 
revoliucinis rašytojas. Jo pa
rašyta knyga. “Ugnyje” yra iš
leista per ALDLD organizaciją, 
ir kiekvienas mūsų narys ją tu
ri. Toji knyga ir vėl verta per-1 
skaityti, nes joje piešiamas per
eitas imperialistinis karas, o pa
sauliniai draskūnai ir vėl 
mia žmoniją į naują karą.

Uralo miestelyje šąrtaš 
leistas darban naujas milžinas 
gaminimui puikiausios rūšies 
plytų. Tas fabrikas į metus 
laiko suteiks Sovietų Sąjungai 
2,000,000 keturkampių metrų 
plytų, šio fabriko atidarymas 
paliuosuoja SSSR nuo u^się * ’ 
priklausomybes šiėje srityje. ■ , .,
Plytos bus gaminamos su speci-1 Tokio. — Japonijos impe- 
aliais chemikališkais apdirbi- j rialistų laikraščiai smarkiai 
mais. užsipuola ant Jungtiniu

TOKIO.
je Japonijoje vis daugiau 
plečiasi darbininkų streikai/ 
Bėgyje keturių pirmų mė
nesių, 1933 metais, įvyko 
715 streikų. Tuom metu val
stiečiai turėjo į 1,793 kovas 
prieš \ išnaudotojus. , Dau-

Vokietijos Fašistai Veržiasi į Klaipėdą
f______________

KLAIPĖDA. — Klaipėdos : doma per Lietuvos karinį 
kraštas ir vėl pastato Eu|ro- i komandantą ir turi savo sei- 
pą karo pavojun. Po to, i mėlį. Seimelyje tvirtai sto- 
kaip Vokietijos fašistai sto-lvi vokiečių partijos, 
jo prie valdžios, jie pra- i 
dėjo veržtis į kitas šalis, j 
Nuolatinės jų atakos ant1 
Austrijos, įsibriovimai ; 
Šveicariją ir darymas kra-' 
tų, Hitlerio reikalavimas | 
nuo kitų kraštų kapitalisti-1 
nės spaudo,s, kad nieko ne
rašytų apie fašistų žiauru-. 
mus. Vėliausios žinios pra
neša, kad Vokietijos fašistai 
smarkiai veikia Klaipėdos 
krašte, kad jį prijungusi 
prie Rytinės^.Prūsijos. ■

Klaipėdos ikrašte yra apie;^rie
145,000 gyventojų ir ant pus; Del Lietuvos Klaipėda tai 
jie vokiečiai. Kiti . daug yra vienatinis jūrų portas ir 
maž suvokietėjusieji lietu- ji pasiryžusi visomis jėgo- 
viai. Kapitalistinė spauda mis kovoti del jos išlaikymo, 
sako, kad atsilikusi fašistinėj Bile dieną galimas Klaipė- 
Lietuva negalėjo paveikti pdoje hitlerininkų sukilimas 
“kultu ringus” Klaipėdos 
krašto gyventojus. Tas duo
da suprasti, kad kapitalisti
nė spauda yra už tai, kad 
Klaipėda būtų prijungta 
prie Prūsijos. Klaipėda val

Paskutiniu laiku pradėjo 
i organizuoti Klaipėdos kr.aš- 
i te tūlas hitlerininkas Dr. 
Naumann Socialistų Liau- 

I dies Asociaciją, kuri yra 
'grynai hitlerinių organiza
cija. Kitą fašistinę organi
zaciją vadovauja klerikalas 

[Thereupon Baron Von Sass, 
į Kol kas šios fašistinės orga- 
i nizacijos dar ’ savo tarpe 
■niaujasi, bet jos abi dirba 
už prijungimą Klaipėdos 
prie Prūsijos.

ir jo pagelba prijungimas 
jos prie Prūsijos. Supran
tama, Lietuvos fašistinė val
džia negalės nusileist, ir 
gali prasidėti karas, kuris 
gali užkurti visą Europą.

Penki 
perėjo 
rūbe

HAVANA. — Generalis 
streikas apimdinėja visą 
Kubą. Machado valdžia pa
statė prieš darbininkus 12,- 
000 kareivių ir visą polici
ją bei mušeikas, bet negali 
sulaikyti. Jungtinių Valsti
jų imperialistinis preziden
tas Rooseveltas pastatė Ma- 
chadai reikalavimą, kad jis 
arba sulaikytų streiką ir vi
dujines kovas, arba pasi
trauktų iš prezidento vietos. 
Pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų imperialistai jau 
paruošė 18 karo laivų-nai- 
kintojų, 5,000 marinų ir 
apie 15,000 kareivių, kurie į

24 valandas gali būti sumo-< 
bilizuoti ir pasiųsti užėmi
mui Kubos.

Machado ir jo šalininkai 
laikė susirinkimą ir suskilo 
šiame klausime. Vieni sto
ja, kad Machado pasitrauk
tų, o kiti—priešingi. Tuom 
pat metu visoje Kuboje ple
čiasi generalis streikas. Į 
Havaną maistą pristato tik 
armijos trokaįs. Keletą 
trokų išsprogdino bombo
mis. Darbininkų pasiryži
mas didelis, kad nuvertus 
Machado kruvinąją valdžią, 
kuri per ilgus laikus šim
tais žudė darbininkus. - 
________ i-------- J-------- - .

ĮVAIRIOS ŽINIOS Vokietijos Fašistai 
Mandravoja

Vokietijos Prekyba 
Smunka

Copenhagen. — Pasklido 
gandai, kad Lindbergh ir jo 
žmona susikūlė. Bet pasi
rodo, kad jie sveiki yra ir 
skrenda per šiaurinį Atlan- 
tiką į Europą, apsistodami 
ant salų. (- >, “

Tokio. — .Laike-manevrų 
iš oro buvo leidžiami specia
liai dūmai, kas reiškė nuo
dingų gazų bandymus.

Berlynas. — Eiliniai so- 
cial-demokratai nariai aplei
džia savo pardavingus va
dus ir stoja išvien su komu
nistais į kovą prieš fašistus.

giausiai buvo kovų pamati-L^ų sukilimų. į/Iinisteris H. 
' nėse industrijose - plieno, [Goenng padarė patvarky- 
chemiškoje, mašinų gamini-' ^ad prirengus taip, og 
mo ir t. t. 254 streikai bu- bile reikale butų galima su- 
vo už gerėšneS’darbo sąly- laikyti į darbininkų apgy- 
gas ir didesnes ąlgas. Tuom )Yentus kvartalus vandenį 
metu,? kada i imperialistinė i 
Japonija vis labiau pučiasi 
ir ruošiasi prie karo, tai jos 
viduje darbininkų ir valstie
čių koYos auga, f'»’ > ę

S ’ *. . > " » . *■ . * • 4 JAPONIJA .GATAVA KARUI
TOKIO, rr Manevrui, ku

rie suruošti ties Japonijos 
sostine, parodė, kad Japoni
ja yra prisirengusi karui. 
Tik į vieną naktį padaryta 
ant miesto penkios bombi- 
nių orlaivių atakos ir visada 
buvo atmuštos iš priešorlai- 
vinių kanuolių. Miestas at
rodo, kaip karo metu. < Gy
ventojai jnegalį užmigti del 
visokių “sųrprizų” ir kanuo? 
lių baubimo. ,Ant miesto 
atakas daro, šimtai orlaįyių 
ir tiek pat jį gina.

VIENA. — Vokietijos fa
šistu galva Hitleris per ra
dio puolė Austrijos valdžią, 
visaip ją niekino ir save pa
siskelbė “Austrijos inspek
torium” Austrijos valdžia 
prieš tai ’ pateikė1 Europos 
valstybėms protestą. Vokie
tijos fašistai akiplėšiškai el
giasi. Jeigu taip elgtųsi So
vietų Sąjungos vadai, tai pa
saulyje jau senai būtų ka
ras.

BERLYNAS. — Užvieš-, 
p atavus Vokietijoje fašis
tams, jų prekyba su užsiė- • 
niu baisiai smunka. Per še
šis pirmuosius mėnesius, 
1933 metais, Vokietijos įve
žimas iš Jungtinių Valstijų 
nupuolė ant vieno trečdalio, 
palyginus su pereitais me
tais, ir išvežimas į Jungti
nes Valstijas ant 20 nuošim
čių arba 34,000,000 markių.

Vokietijos išvežimas į So
vietų Sąjungą nupuolė ant 
50 nuoš. arba 183,000,000

Pasikartojo Istorija markh>- ° 44* J mina nvnQ nn

Fašisty Pažadai 
- - - - - -  *

ROME. — Anglijos, Itali
jos ir Franci jos imperialis
tams užprotestavus prieš 
Vokietijos fašistų orlaivių 
skrajojimą virš Austrijos 
ir skleidimą prieš Austrijos 
.valdžią lapelių, Vokietijos' 
fašistai žada daugiau to ne- 
daryti. Vokietijos, fašistai 
gvoltu veržiasi į kitas šalis 
ir kursto išnaudotojus prie 
įvedimo fašistinės diktatū
ros.

Japonijos Karo Provokacijos

‘MUKDEN. — PirmiauS 
Japonija mokėdavo už pra- 
vežimą per Rytinį Chinų 
Gelžkelį nuo Harbino iki 
Changchung, nes tas' gelž- 
kelis priguli Sovietų Sąjun
gai, dabar Japonijos valdo
vai nutarė nieko už tai ne
mokėti. Tas tik parodo, 
kad Japonijos imperialistai, 
vis daugiau priekabių jieško 
prie Sovietų Sąjungos pra
džiai karo.

Munich. — Vokietijos fa
šistai areštavo 100 revoliu
cinių darbininkų. Policija 
giriasi, kad jai pavyko už
grobti daug literatūros ir 
ginklų.

|, HORTA, Azores. — Kiek 
metų atgal iš Franci jos 
skrido Lenkijos orlaivinin- 
kai į Ameriką ir jų orlaivis

Albany. — Gubernatorius 
Lehman atsisakė pateikti 
Bedarbių Tarybos reikalavi
mus valstijos seimeliui. Jis 
sako, kad bedarbiai gali 
laukti iki sausio mėnesio. 
Bepiga jam laukti, kada jis 
sotus ir visko pilnas. 7

East Orange, N. J.
Hoffmaų, 24 metų’vaikinas, 

n’ ’ J;own* užsimušė, su- 
» motorcikliui.

- L.;

iš Morristown* užsiųiušė, su 
sikūlus jo

LONDON.— Atetrija už
traukė Anglijoje naują pa- 
skolą ant 4,514,000 svarų 
sterlingų. •

APKRFČIAMOS 
LIGOS

1933 m. liepos mėn.
16 d. iki 23 i d. susirgimų 
naujai įregistruota Kauno 
Miesto Savivaldybėje iš vi
go 9, iš kurių: vidurių šilti
ne 4, skarlatina 4, dizente
rija 1. Dezinfekcijų butuose 
ipadaryta 3, ligoninėn išvež
ta 4. ’ :

nuo

nuoš. arba 65,000,000 mar
kių.

Fašistu Užpuolimas ant Švei-
susikūlė prie Azores salų. carijOS Piliečiu
Buvo du lakūnai. Izikovskis 
užmuštas ant vietos, o Ku- 
balai sulaužė kojas. Izikov- 
skio liekanas paėmė lenkų 
karo laivas ir nuvežė į Len
kiją. Dabar čionai susikūlė 
Idalijos orlaivis iš Balbo ar
mados? Leitenantas E. 
Squaglia užmuštas ir trys 
žmonės sužeisti. Italijos 
laivas “Citta* di Catania” 
paims >jo lavoną, sužeistus dr 
orlaivio liekanas ir veš į Ita- 
liją; ; h . - ■

Braška Fašistų Galia

BERLYNAS. — Pradėjo 
pasireikšti sukilimai pačių 
eilinių fašistų tarpe ir jų 
šturmininkų. Nurenberge 
susirėmė dvi fašistinės, gru
pės; kovoj penki pavojingai 
sužeisti. Dalis eilinių fašis
tų, atsisakė eiti ir padegdi- 
nėti žydų krautuves. Ties

specialį belaisviams logerį, 
kuriame bus laikomi tik nė- 
jiaklusnūs eiliniai fašistų or. 
ganizacijos nariai.

BASLE. — Keturi Vokie
tijos ginkluoti fašistai įsi
veržė į Šveicarijos žemę, už
puolė elektros stoties sargo 
nairtus ir padarė kratą. Jie 
neva jieškojo priešfašistinės 
literatūros, kuri, būk, iš ten, 
slaptai gabenama į Vokieti
ją. Šveicarijos valdžia už
protestavo prieš tokius fa
šistų žygius ir sudrūtino pa
sienio sargybą. Francija 
tkipgi daugiau kareivių pa
traukė linkui Francijos-Vo- 
kietijos rubežiaus.

ROCHESTER, N. Y.
Įvairus Jaunuolių Piknikas

13 d. rugpjūčio įvyks LDS 
jaunuolių piknikas, Murra- 
ger Bliss Deroo Inn, Scots- 
vill Rd., važiuojant į Caly- 
donia.

Bus įvairių sporto žais
mių.- Taipgi dalyvaus J. 
Siurba, Jeskevičiūtės ir kiti 
iš Brooklyno. Tad^ būkite 
visi ir visos šiame jaunuo
lių parengime.

Rep.
li -a

I
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ISSIBAIGS ANGLYS IRNAFTA-ALIEJUS, 
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•UB8CRIPTION RATES: '
Statas >er year - ------- |8.00 United States, six nfohtha

Stqoklyn, N. Y„ sei year. 
Feėwi<n countries, per year
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APŽVALGA
tapo

Ne>- 
dar-

“Jūs Budavojate Puiky 
Gyvenimą,” Sako Gorkis

Sovietų Uraluose, 
pastatytas milžiniškas ma
šinų ’dirbimo fabrikas, 
senai tapo pąlęįstas'
ban. Sovietų valdžia ir 
Komunistų Partija pasiun
tė pasveikinimą tiems dar
bininkams ir inžinieriams, 
kurie' tą didelį darbą atli
ko. Taip pat darbininkams 
pasiuntė pasveikinimą Mak
sim Gorkij. Jis sako:

“Dabar proletariatas — dik
tatorius—įsteigė (Jar vieną ga
lingą tvirtovę; pastatė dar vie
ną "fabriką, kuris taps tėvu 
daugelio naujų fabrikų ir 
dirbtuvių.

“Dhr du, trys metai ir jūs 
draugai, būsite nenugalimi.

“Jūs budavojate puikų gyve
nimą. Man smagu pasakyti 
jums tai iš gilumos mano šir
dies?’

• su Hitleriu,” o dabar jau “su 
‘ ! Pilsudskiu!” ; O tai: nielas

į nuo pradžios iki galo. So
vietai niekados niekur “ne- 
sųsidraugavo” su jokiais fa
šistais, su jokia imperialis
tine valstybe. Jie puikiai 
žino, kad visi fašistai, visi 
imperialistai yra jų mirtini 
priešai. Tačiaus, iš antros 
pusės, Sovietų Sąjunga no
ri, stengiasi ir deda visas 
pastangas taikos santikiuo- 
se sugyventi su visomis val
stybėmis, idant išvengus ka
ro. Ji nenori karo su Len
kija, ar su Vokietija, ar su 
Japonija, ar su bile kuria ki
ta šalim. Dėlto ji siūlo vi-

dojama sparnai po 100 pė
dų pločio, kad pasigaut 
daugiau vėjo spėkos. Gali
ma padaryt sparnus ir 300 
.pėdų bei daugiau pločio.

. Sauliniai Inžinai
Aigipte ir pietinėj Cali- 

fornijoj yra įrengta “sau
linių” inžinų. t Gaubti di- 
džiokai veidrodžiai suveda 
saulės spindulius į krūvą 
ant “boilerių” (arba garinių

BALTIMORE, I®,
i i 'I . įlV ■ Hi ill!
Ką Dabai* Sakysit, Ponai So- 

ciahstai, Socialfašistai ir
Tautiečiai?!

Keli mėnesiai atgal rašiau 
“Laisvėj”, kad Baltimorėj an
glų laikraščiuose daug buvo 
rašyta, kad gazo ir elektros 
kompanija atpigins elektrą 
apie $500,000.

Ir kuomet kompanijos’ buvo 
paaiškinta, kaip jie atpigins, 
tai man pasirodė, kad tas bu
vo niekas dugiau, kaip “blo- 
fas.” Tuomet aš parašiau į 
“Laisfe,” nušviesdams tą mul
kinimą. t

dynė” rašo, kad tikrai išstoda
vo- . : /ji -u

Tai viena dalyko pusė/ Dh- 
bar paimkim antrą. Antra su
sideda iš melo, ir faktų krai
pymo. “Naujoji' Gadynė” rū
pinosi įrodyt, kad Kominterno 
ir Vokietijos K. P. priešakyj 
stdvi “kairieji” sektantai, ku
rie persekioja tokius kaip Prū- 
seika iri Butkus, ir todėl Volf ir 
Volenberg buvo išmesti iš Kom
partijos už “kairiosios” vadovy
bės kritiką. Bet faktai ką kitą 
sako. Tiesa, Volf savo pažiūro
se yra dešinysis. Jis savo laiku 
ėjo šu Brandleriu, kuris vėliau 
atvirai nusii’įto į socialfašistų 
eilės. Bet tai nekliudė Volfui 
vėliau susidėt su trockistais. To, XT . , o
susidėjimo iš jo reikalavo jo I ir kas’ tuom.eta tetiko? 
kova su teisinga VKP (b) lini-1 N<?k“"e ®aIItl.rtl0.1;fs he“ 
jA. Už’priklausymų, prie trop-!saks’ kad Laisve neziųofkų 
kištų Volf keli metai, atgal bu-1 ras«- J,e > take/ kad, r3*3!™ ' 
Vo 'išmestas iš VKP (b), pas-,“ek«d ,?,eras° : te‘sybS> *5ad 
kui jis padavė pareiškimų, kad “Laisvei , ™k4s dauR‘au. kal 
jis pripažįsta savo klaidas, iš<bedos ,r bedos’ vargai ir var- 
šižada trockižmo, ir Vėl jis bu- 
vo grąžintas į partiją. Kas del i 
Vbleribergo,1 tai kaip sykis jis 
priklauso prie “kairiųjų” sek
tantų. Jis rėmė sektantiškus 
Neįmano nusistatymus, ir už tai 
buvo nuimtas nuo darbo Vokie
tijos Kompartijoj.

Vadinas, Volf ir Volen- 
be^g kovojo prieš partijos 
vadovybę, kaip žmonės su anti- 
p^rtiniais nusistatymais, jie dir
bo žalingą.darbą Kominterno vL 
duj. Ir iš jų vienas’ (Volf) 
dešininis keliais1 ritosi į social
demokratijos pusę, o kitas (Vo
lenberg) neva “kairiais” keliais, 
bet abu kartu dirbo antipartinį 
darbą. Kas gi dirba antiparti-* 
nį darbą, tas partijoj negal pa
silikt, tą iš partijos reikia mest.

Prūseika-Butkus ne tik j ieš
ko progos, kad aštrint ;kovą 
prieš Kominterną, ir jiem anti- 
pArtinio elemento metimas i? 
partijos ne tik proga i aštrini?- 
mui tos kovos prieš Kominter- 
hą. Dar reikia žinpt, kad vid-j 
na$ (Prūseika) ir kitas (But-,būk ^Laisvė” neteisybę rašo? 
kus) niekad inebuvo komunis- Pažiūrėkite į elektros pereitų 
tais, nor^ jie abu per tūlą lai-' nWnesiu ir šio mėnesio “bilas,” 
ką priklausė Komunistų Parti- tuomtet1 patys pamatysite, tei- 
jai.: Netur jie nėt supratimo ’siybe rašoma, ar ne. 
apiė tai, kas tai yra Komunistų >

^inukesj., <Tą(išradimą,, sako, 
galima1 bus i patobulint, kad 
IšVystyt daug daugiau pajė
gos. O už kokio įimto me
tų, tai girdi, gal įtaisydami 
stogus ant Aikščių ^parkų 
miestai galės šitaip pAši- 
ditbti,, kiek tik jiems reikia-, 
elektros. .

Jūrų gelmėse kur kas šal
tesnis, negu pavįršyj. Vie
nas mokslininkas Kubos, pa
kraštyje įleido giliai į jūrą 
ilgą ir platų vamzdį; pavir- 
šyj įtaisė d^i : kamėraites', 
šiltą ir šaltą/ Tarp jų pra- 
vejSta maįęsnė dūcla, kurioj; 
įtaisyta turbina^ - Su pagel
ią tam tikros mašinos da
linai ištraukiama'oras iš šil
tos kameraįtės; tada joj 
esantis vanduo virsta garu, 
o garas eidamas šaltoj on 

I pusėn ir varo turbiną; gi 
turbina gali varyt mašinas. 
Reikalinga dar ir kitų prie
taisu, kuriu čia neminėsi- 
me. Tačiaus moksliniai, 
sako prof. Huxley, šis iš
radimas rymo ant teisingo 
pagrindo ir toliau gal „bus 
plačiau naudojamas, šiuo 
tarpu dar nėra iš jo gau
nama kiek reikiant varomo
sios pajėgos.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Naftinis aliejus (oil), vi
sas išsibaigs per’kokius 50 
metų. Prieinamesnės an- 
gliakasyklos bus visos iš
kastos; anglių todėl reikės 
jieškoti labai giliai ir per
daug sunku bus jas iš ten 
išimti,—rašo Julian Huxley, 
didelis Anglų mokslininkas, 
“The Living Age” žurnale.

* Iš kur tada žmonės gaus 
kuro fabrikams, gelžkeliams 
ir varomosios spėkos, kad 
gamint elektrą, automobi- katilų); pasidaro gana kar- 
lius varyti ir įvairierriš dar- štas garas, kad varyt maši-; 
bams? . ' . t Inas. Aigipte yra viena ga-

< . 4 ro gamykla su pagelba sau-
j lės spindulių, kuri diioda 50
arklių pajėgą. Tos saulines 
mašinos įrengtos taip1, kad Į 
saiulei sukantis, tai ii1, 1 pa^ 
čios masinos lygiai sukasi.

Saulinė “Celė”
V o k i e t i joj profesorius 

Lange išrado “saulinę cę- 
’ s,” arba narvą. . Ištepa ją 
mišiniu, kuris padaromas iš 
sidabro ir sileniumo. Kai 
saulė šviečia, tai ir darosi 
elektrinė spėka, kuria gali
ma žibinti lemputes ir suk
ti, berods, dar nedideles ma-

t t / r

Bėgančių Vandenų Pajėga
Galima užtvenkt bėgan

čius vandenis, pritaisyt rei
kiamą mašineriją ir taip ga
min t elektros jėgą. Iki šiol 
tik per 400 amerikoniškų 
mylių apsimokėdavo vielo
mis perleisti elektros pajė-, 
gą delei šviesos, mašinų va-
rymo ir tt. Toliau perlei- 
džiant, perdaug “išgaruoda
vo” ta spėka ir neapsimo-

,soms šalims visiška nusigin- kėdavo. Bet artimoj atei- 

re nepuolimo sutartį su eile kiausia bus galima vielomis 
buržuazinių valstybių, į ku- sėkmingai perleisti elektros 
rių tarpą įeina Lietuva, 
Lenkija, Vokietija ir t. t.

Įdomu štai kas. Kelios 
! dienos atgal Prūseika savo 

_ W J , i “Gadynėj” (graudeno pašau-
Tuo antgalviu Maksim I ų kad Sovietu Sąjunga su- 

Gorkis parašė knygą. Ji jau darg tend fronta su Jung. 
išversta j dąugeų kalbų. 
Taip pat išleista anglų kai- 
boj%i 9orlfis. M PriWikafsu Grigaičiu nebu 
nurodo pavojų darbininkų v0 gusįtarę meluoti ir šmeiž 
tėvynei nuo., ginkluoto impe-^ sąjnhgą. Bet Ubu-, 
riahjtiį įsiveržimoj Ir ^ul?ĮMdu Įr\blo'fina. Ab'u. 
Sovgtų Sąjungos ir viso įdu lyįiai Įapgaualnėja liętu- 
šaulio darbininkus gmti sa- j 
vo tėvynę. Už save .Gorkis 
sako:

“Ir jeigu kiltų karas prieš 
tą fclasę, del kurios aš gy
venu ir darbuojuosi, aš irgi 
stelbi į batalionus, kaipo pap
rastas kareivis. Aš stosiu ne 
tttdel, kad žinau, kad ji (mano 
klasė) laimės, bet todėl, kad 
Sovietų Sąjungos darbininkų 
didiš ir teisingas reikalas yra 
mapo reikalas, mano užduotis.”

Ir taip Sovietų Sąjungoje 
ne tik darbininkai ir valstie
čiai, bet taip pat darbo inte
ligentija pasirengus imti 
ginklą ir ginti darbininkų 
klasės tėvynę nuo imperiali- 
stihių užpuolikų.

klavimą. Del to jinai pada- tyj, sako prof. Higley, vei-
'   « • . . • • 1 1 r- A « <« r*. •» «• /-M <-v» ri 1 t 1 i r*

n

jėgą tūkstantį mylių, kaip 
kad iš Sovietų Dnieprostro- 
jaus vanden-elektros stoties, 
Muscle Shoals ir kt.

tinių Valstijų imperialistais 
prieš Japoniją. Matomai,

vo susitarę meluoti ir šmeiž

vius darbininkus ir kupsto 
juos prieš darbininkų tėvy-<
nę. .. .■ ■ < t ,; . .

Naujus Socialfašistų Melas 
Apie1 Sovietu Sąjungą 

al/ a\ I
? i • r

Kelioš savaitės atgal so
cialfašistų spaudą? staugė vi
sais kampais, buk Sovietų 
Sąjunga susidraugavus su 
Vokietijos fašistais. Tai 
buvo bjaurus ‘fnelas. ir blo- 

?fas, kif sukurstyti darbl- 
ninkiįs Ir tfisus fašistų prie
šus prieš Sovietu ’Sąjungą. 
Bet įjub to dantį jau atkan
do. Niekas iš to beišėjo.

Dabar pradėjo1 kitą pana- 
\šią ib bjaurią neteisybę 

^kleisti. Štai Chicagos so- 
cialfašistų šlamštas “Nau-I 
jien^s’* (rugp. 9 d.) jau lo
ja: “Sovietai susidraugavo 
su Pilsudskiu”. Ir toliau: 
“Sovietų . diplomatai vedš,, 
slapias derybas su Pilsuds
kio atstovais del sudarymo 
naujos sutarties.”

Kelios .dienos atgal rėkė, 
biįk ^‘Sovietai susidraugavo

Jūrų Pakilimų—-Nuslūgimų 
Panaudojimas

Tūlose pasaulio dalyse jau 
dabar yra naudojama jūrų 
vandens pakilimas ir nuslū-; 
girnas dirbti elektrą. Vie- 
’tb'mis’ jūrdš pagyla ar- nu
puola po 20 'iki 'ū0 j^dų'po 
du kartu per valandas.. 
Kai kur todėl įtaisyta yra 
tvenkiniai >• ffprūdai), kurie 
.prisipildo vandeniu laike 
jūros pakilimo. Paskui per 
turbinas bėga žemyn van- 

,duo ir suka mašinas, kurios'/ pirmučiausiai,’kodėl Volf ir 
gamina elektrą. Volenberg buvo išmesti iš Ko-

v-. r> •- įmunistų Partijos? Dalykas štai
Vėjo Pajėga i kame. Po Hitlerio laimėjimo

Vėjo pajėga galima būtų Į Vokietijoj prasidėjo smarkus 
plačiau išnaudot, negu iki užpuoliu ant komunistų Ko- 
f. . Tr , _. .. mumstine partija buvo uzdraus-
swl. _Kada^ yra vejas, gali- daug komunistų areštuota ir 
ma vėjiniais malūnais pri- užmušta, kitys baisiai kankino, 
traukt augštyn vandens į daugelį laukė užmušimas. Visos 
tvenkinius; ir tegul sau tąsytos priemonės fašistams buvo 
vanduo varo turbinas. Tik i reikalingos, kad jų pagelba vi-’ 
ne visur yra gana vandens, aiškai 3udau?ytt Komunistų Par- 
. . _ J , _. . .tiją. Beteis to nieko neisejo.
kur buna geri tam vejai,- Nors Komunistinė Partija ir 
kaip kad pietinės Rusijos . buvo nuvaryta į'palėpę, bet ji ir 
tyrlaukiuose-stepuose. į toliau veikė. Kadangi fašistai

Bet 2,000 bei 3,000 pėdų 
augštumoj visuomet pučia 
vėjas, gaha stiprus prak
tiškam darbui. Galima bu- 

i augščio

‘Vyčio”"Redaktorius Vaikšti
nėja Alkanas

Rugpjūčio 8 d. Chicagoje 
prasidėjo lietuvių vyčių sei
mas. Ši organizacija yra 
katalikų jaunuolių organi
zacija. Daugumoje vyčiai 
yra darbininkai bei darbi
ninkų tėvų vaikai studentai. 
Bet juos laiko pavergę kuni
gai. Todėl ir Seiman pribu
vo keli kunigai, idant jatč- 
nuolius vedžioti už nosies.

O “Vyčio” redaktorius, po
nas Lapinskas savo raporte 
pasakęs, kad <rjis dirbęs be 
algos ir huolatos vaikšČio-.* 
jęs alkanas ; gaudavęs ? ’pa
valgyti’ huo feerų" žmonių.” ? 
Tai kūr buvo kunigai? Ko-.^ų pastatyt tokio augščių. 
del .jdę nęgajęjo sumesti po plieninius ; žėglius-bokštus^ 
kblis’ SoWiUfe ir norsvalgiu' pritaisyt prie‘jų didžiuljąš'

KODĖL VOLF IR VOLENBERG BUVO IŠMESTI IŠ 
PARTIJOS IR KAIP JUOS GINA PRŪSEIKINIAI 

SOCIALFAŠISTAI
Kada prūseikiniai išgirdo 

apie išmetimų iš VKP (b) Vol
fo ir Volepbergo, ta1i jie apsi
džiaugė, kad jie ir vėl turi pro
gos išstot prieš, komunistus ir 
£iiešvisą Komūhistin'į Interna
cionalą. . Bet ir šiam atsitiki* 
njė, kaip ir kituose panašiuose, 
pruseikinių socialfašistų išsto
jimas neturi jokio pasisekimo. 
Iš pruseikinių išsišokimo negal 
džiaugtis ir Volf su Volenbergu, 
nors prūseikiečihms ir rūpi pa
tarnaut jiems.

munistinė partija buvo uždraus
ta, daug komunistų areštuota ir

Na,\ tai dabar, b'rangūš lie
tuviai darbininkai, pasižiūrė
kite į šio mėnesio gazo ir el
ektros “bilą” ir tada sakykit, 
kad “Laisvė” “neteisybę ra
šo.”

žinomas daiktas, neištyrus 
to visko, nesuprasi, nes pereitą 
mėnesį ant bilos buvo “7c. ki
lowatt'hours,” o šitą mėnesį 
514c. kilowatt hours, ir, trum
pai žiūrint, ištikrųjų atrodo, 
kad atpiginta.

Bet štai, kaip reikia į tą 
viską žiūrėti. Sakysim, viduti
nis naudotojas elektros išnau
doja 70 kilowatt valandų.

Pereitais mėnesiais buvo 
imama uz elektrą 7c. už 25 
kilowatt valandų ir 31/2C. už 
.45 kilowatt valandų. O nau
ja, “nupiginta,” kaina 514c. 
už 50 kilowatt valandų ,ir 314> 
už 20 kilowatt valandų.
/. difaujoji ir senoji “bilos” po 
$3.33.* Tai > kur čia tas atpi
ginimas?; Kas gali prirodyt,

1 • * .t • ’ » i • ! * ; * .
nistų Pąrtijos eiles daugiau ne
pasitenkinimo partijos vadovy
be, iššaukt yidųjįiiius. vaidus, 
įįest dezorganizaciją ir tupmi 
ateit į pagęlbąTąšistiniam tero
rui,, kad .padėt į’am ardyt Vokie
tijos Komunistų Partiją. Vie
nur buvusieji opozicionieriai 
savistpyiai, kitur ty provokaci
nių gandų skatinami/įrgi ėmėsi 
skleist visokius gandus prieš 
partijos vadovybę ir vedė ata
tinkamą agitaciją. Jie tikėjosi 
tuo būdu sūstiprint savo pozici
jas. Tas viskas, žinoma, ėjo 
Hitlerio' politikos naudai. To
kiu būdu tie opozicionieriai ob
jektyviai likdavo hitlerininkų 
talkininkais kovoj prieš Vokieti
jos Komunistų Partiją.

Ar galėjo Kominternas šaltai 
žiūrėt į t^i, kaip buvo Vedamas 
tas ardymo darbas? Ne, nega
lėjo. Į tokius dalykus'reikėjo 
kuo griežčiausiu būdu reaguot. 
Kada' buvo sužinota, kad buvu
sieji Vokietijos K. P., o tuo mė
tų Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos nariai, Volf ir 
Volenberg veda antipartinį 
darbą ir savo antipartinėmis 
kalbomis faktinai dirba Hitlerio ! 
naudai, jie buvo patraukti at
sakomybėn į JKK. Nors vienas 
ir kitas JKK gynės ir neigė sa- 
vo kaltę, bet ji buvo Įrodyta, ir komuWtoai. tur6t ilri ,laisvę.. 
abudu buvo įsmeęt! 1S partijos. komunistinėse' partijose
Ir po išmetimo jie nepnsipazi-. >.. . s . . ....

Ino nrie kaltės Tuo tarnu 1 antlpart,nl darb:b ,>>" keist ko- 
■ "Naujoji Gadvnė” rašo - “Pasta- 'munist*n«s, .paftijaš j šocialdė-!Naujoj Gadyne, rasp rasta , m()krat4n y hį.b , Wyt jaš ,jg

Įėjus hitlerininkams, Volf,ir Vp .. , ^‘"8
lenberg neiikaitį ^pradljp krid . ,aJ’ . .a ^nes Hz"
ŪHuot Int^ionalg.ir VoA^!slstot .™ut^os’ Krtninter- 
jbs K. P. “kairią!^ vadovybę,’ '^tA is kavė eihų uz jų an- 

j y ’1 y J- ■„ tipartmį dhrba. Tode prūsei-nurodydami, kad 4eka( tos \a- . . v .x,yv. x . y.“ . ,.L .XT
dorybės ’ sektantinęi taktikai “eialfasistai užsistojo' darb. progresyviškų orgamza-
kWi atskyrė komunistus . nuo n’.,Y° su Volenbergu. Prū- eijų, bet visuomet uz Komu-
masių, -fašistams buvo lengva. "asistams rupi, ms ų Partijų užtardavo.
paimti galių į savo rankas” (vi- ir Brandiems su Troekiu h Ilsėkis,; drauge La> buna 

jbutų grąžinti į Komihterno ei- tau lengva žemele!
i lės ir gautų tenai pilną veikimo! Čia nepersenai mirjr^. Bra-

Jis

žinomas daiktas, nekurie lie 
tuviai yra lengvatikiai; jie įti- 

Komunistų Partija ne koki tai ki į visokius “blofus,” kaip tai 
palaidi barščiai, kaip Prūseikai į anglų spaudą, “Keleivį,” 
norėtųsi, ne komunistų ir so-j “Naujienas” ir kitus .tokius 
ėialdefnok. blokas, o laisvanorė . gęltonlhpius, kuriuose nėra 
vienminčių organizacija. Jei tu nieko daugiau, kaip tik “blo- 
sutinki-su pamatiniais Komuni-'fai” ir “blofai,” o teisybės nei 
stų Partijos nusistatymais, tai 'biskio.
turi teisę stot į ją ir tave gali- Todėl būtų patartina lietu- 
priimt; jei nesutinki,’; tąi nelysk'viams darbininkams, kad skai 
kur nereik. Jei nesutinki ir vis-, tytų tokius laikraščius, kur 
gi lendi į Komunistų Partiją,'yra rašoma teisybė ir faktai, 
tai tas tik rodo, kad tau rūpi j Tokiu yra dienraštis “Laisvė.” 
stot į Komunistų Partiją, •> ne: 
jos stiprinimui, bet jos ardy-' 
mui iš vidaus. Jei partija to-| 
kius ardytojus sugauna, ji pri
valo mest juos laukan, ir ji me
ta. Jei ji nemes, tai pati su
byrės.

Prūseikoms rūpi, kad būtų lei
sta stot į Komunistų Partiją ir 
ne komunistams, ir kad būtų 

įleista ne .tik stot, bet ir 'ne
klausyt partijos tarimų ir dirbt 
tenai tą; kas jiėms patinka. Bū- 

jtent, Trūseikoms • rūpi, kad ne-

norėtųsi, ne komunistų ir so-;

SELTZER CITY, PA.

Mirė L. Balsis it V. Brasgelas

Liepos 31 d. čia numirė L. 
Balsis. Velionis byvo “Lais
vės” skaitytojas ir darbininkų 
klasės pritarėjas.

Jis sirgo virš, metus laiko; 
sako, buvo patrukęs nuo sun
kių darbų. Buvo 41 metų am
žiaus. Paliko moterį, dukterį, 
sūnų, brolį, du pusbrolius ir 
kitus draugus. , , .

L. Balsis tapo , palaidotas 
rugpjūčio 3 d. M/nersvillės Li
berty kapinėse be jokių reli
ginių burtų, nes jis nesidavė 
Save ilgaskverniams išnaudoti.

Velionis nepriklausė prie

į toliau veikė.
iš anksto žinojo, kad pats tero
ras nesūdaužys Komunistų Par
tiją, tai.fašistai kartu ėmėsi vi
sokių priemonių, ir kitu būdu, 
daužyt Komunistų Partiją. Tai 
provokacija. Toj provokacijoj 
nesitenkino reichstago , padegi
au, kad paskui visą kaltę verst 
ant komunistų.' Buvo ■. dar 
skleidžiami visoki provokaciniai

. i Tie 
buvo dvie- 

buvo atvirai, 
hieku nepridengti provokaciniai 
gįandai. Pavyzdžiui, hitlerinin- 
kfy agentai arba patys tiėšiogi- 
Mjai arba per nepastovius ko
munistus skleidė gandus, būk 
toks ir toks žymesnis komunis-

dęl .jdę n
1X14 J

ir pastoge aprūpiijti^jų .gio„' feparhhsf ir taip turėt de^Į
bojamos jaunuoliu org^iz^.. jęų .tūkstančių/ arklių pdj^-ižganilai prieš komunistus, 
cijos redaktorių? Tas tik gą Tik reikia. paka^kam$įi! jprovokaciniai gandai buvo 
parodo, kad ; nutukusiems nlaČiu ir ’ilJu’ įrmrmi rūšių. Vieni jų buvo aikunigams nerūpi (ūkimą, į, y?. Si’-............ ........... . .........
J n irtLi VN i na L zx ? U "« 1 -i n r* i 1 •• '

f..... ...

_ ... : Ryšiumi su įvairiais faū^-i
ges! Viskas, ko kunigai no- j 1 {iškaiš gaiidhis, plintančiais fe' 
ri iš jaunuolio vyčio, tai kad ! suomenėje del “Lithuanicos”’ 
jis melstųsi ir UŽ kunigus I katastrofos, pasiteiravę pas 
kovotų, būtų ištikimas kapi- kompetentingus smūsų aviaci- 
talistinei sistemai ir neitu I- ’
su darbininkais prieš bosus.

darbininko. Tegul jis vaikš
tinėja alkanas1 ir-be pastok!

Sako, Vokiečiai Negalėję 
Užmušt Dany ir Girėną

Smetonos valdžios žinių 
agentūra “Elta” daro tokį 
prąpešimą apie Dariaus ir 
Girėno nelaimę: *J ■ * -■' ‘'

tas-—tai žvalgybos agentas-. Ki- sur mano pabraukta). 
ti provokaciniai gandai buvo <
dangstomi kairiomis frazėmis, džių plaukia tas, khd ir Volf su
Buvo plačiai leidžiamos pAska- Volenbergu ir prūseikiniai so-

Jau nekalbam, kad iš šitų žo- laisvę. ' ' 'sgelas, 28 metų amžiaus.
Bet jie to nesusilauks. Kas buvo sužeistas Haverio maino- 

ne komunistas, tam komunistų 1 se Coal Olle. Tapo palaidotas 
partijbj he v'iėtįą'. ‘su bažnytinėmis apeigomis.

. , ' ’ Z. A. ' ' ' ' M. š.
kad už tas klaidas pirmoj eilėj mokratų partiją, bet komunis- 1 '■< ■ .   
atąako Vokietijos Komunistų tų,—-tie žodžiai . kartu yra he Ryga. 
Partijos Centro komitetas, Ko- į kas ki|a, kaip meškos pątarnavį- 

.M. « L. ~ 4 lt nVslAVVYOI ’ rl 1 Vt X AVI Vt' AM /Vi 11 T 74

nas ir kįtas tvirtino, rkad jie
'' Ir vienų ir kitų provokacinių 1933 mr niekur ~ ~ ( ---- , r7---------

gaudų skleidėjai turėjo vieną’ prieš Kominterną ii* Vokietijos1 iš Vokietijos nuo < hitlerinių- saugos pubežių nūo Vjokieti-

jos specialistusf’fratyrėme, kad
jie laiko visišku absurdu, būvi-___  .
mą kažin kokių spinduli!); ku-! los, būk Hitleris laimėjo del ėialfašistai Hitlerio laimėjimo 
rių pagelba galima būtų pri-{’komunistų padarytų klaidų,’ kaltininkais skaito ne socialde-■ 
versti lėktuvą nusileisti, su
stabdžius jo motorą ar sugadi
nus kitas dalis. ' ■

Mūsų aviacijos specialistai
‘LithUhnicos” 'katastrofą laiko 
audros, tamsiob nakties įr, bėn-

, drai, atmosferinių Sąlygų, pa- 
sėka.'

minterno vadovybė ir aplamai mas Volfui ir Volėnbergui. Vie
'Vadovaujantieji * draugai.

— Visa eilė Latvi- !
Į jofc laikraščių rašo, kad Lat-1 Mulhouse. — Į Pareinį 
.vijoje fašistine organižaci- pribuvo nauji Francijos ka-

niekur neiš&todavd, Ja reguliariai gauna finansų riuoiųenės būriai, kurie ap-

Bendrą tikslą':’'įhešt į Kom'u-i K.' P. vadovybę, b “Naujoji GaL‘ kū. jos fašistų.
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LAISVES PIKNIKAS
Reporteris.

A. P. L A. Reikalai
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ir kitokių įvairių pamarginimų.
Lietuviams tasai daržas labai

konstituciją. Par. 2-ras nusa
ko, kad kuopos ir nariai savo

pikniką, kuris įvyks rugpjūčio 
13, Adomo darže, Castle Shan
non, Pa.

Tai bus vienas žymiausių pik-

čia mirė 
dieną ji- 
Velionis

Sliekas todėl 
kokia kuopai 
lieka tuomet, 
Komitetas nu

bus .tau, drauge, 
amybė dar jaunam 

Mus ir laukia ta padė-

> lai-
nepradėjus kai1

Tokie dalykėliai reikia taisy- 
Kuopos susirinkimai reikia 
-L- ----------------- Daugiau

tokios galimybės 
dar neverta kalbėti.

po seimo kviečiama visi nariai 
! geriausia susipažipti su seimo 
tarimais ir juos gyyenimąn 
vykinti.

nienai nebeklauso nei Lewiso, 
nei Pinchoto ir nei paties pre
zidento Roosevelto, Jie daugiau 
.klausą bolševikų vadovybės.

TRYS DIDELĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO 
RENGIA PHIL ADELPHI JOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

tucija ir perskaitęs tą 1 para
grafą, tai jam nereikėję būtų

Išsibaigs Anglys, Nafta-Alie- *«; kur m*>yita prakalbos
ten jum nereiiceję dūlu . vn - T J P 1“ . k^ti, dar nei nepradėjus

rašyti tokios “kritikos” ir klai- JUS,“Ką ZfflOlieS 13(13 GaleS jbeti', tai bestdVintį ant šaligat-
I Daryti? . . . . .

Galima būsią su laiku su
skaidyt bile medžiagą į j Vienas lietuvis darbininkas 

mą per . tris-keturis mėnesius daug smulkesnes daleles,1 
nikų" Muzika'puiki/taipgi bus1 ^>000 kaucija, ir todėl nieko negu atomai. Bet tai būtų

nevilkinant reikia jį deportuoti. Jos kuopose n spaudoje. Kvie-

žinomas, todėl ir nereikia daug retų daugiau remti tą mainie- c 
informacijų. i ! rių kovą ir sykiu reikalauti vai- s

Komitetas darbuojasi visus džios atitraukti savo rankas nuo 
svečius gražiai priimti. Kvie-, kovojančių darbininkų, /itnvvvi L 11 i ! { .

Keturių Tautų Piknikas
Bus Nedelioj, Rugp. 13 d.

Visi plačiai kalba apie lietu
vių, rusų,, lenkų ir ukrainų dar-; “Pittsburgh Press”, “Sun-Tele-
bininkų organizacijų rengiamą graph” ir kiti tokie laikraščiai 

reikalauja tuojaus suimti Naci
onalės Mainierių Unijos vadus 
ir deportuoti. Girdi, tos unijos 
sekretorius Borich yra pp

šeštadienis, Ruįgpj. 12, 193J}

dinti kitus (narius.
Drg. J. Sliekas, matyt, at

bulai supranta organizacijos 

 

taisykles ir eilinių naij’ų tei
ses. Jis mano, kad p 
kuopos turi imtis už 
priimti arba atmesti tuos tari
mus. Bet APLA taisyklės ki
taip nusako. Prieš sekamą sei-

seimo 
darbo,

:vio areštavo ir nusivedė į po
licijos stotį.

j Nebuvo galima nei pasiprie
šinti, nes policija neleido žmo- 
įnėms sueiti į daiktą. Tik po 

Baisi Sub-Atominė Pajėga 2 ’arba 3 Žmones stovėjo. Po
licija, vaikydama darbininkus, 
grasino areštavimu.

Todėl velionis gė- BrboklyiĮo šaukia Scranton^e- 
čįųs į varžytin,es lošti baseball. 
Neatsilikite, scrantonięčiąi! .-

Kuomet už šimtų mylių iš 
Brodklyno, N. Y., atvažiuoj,aK_^ 
Aido Choras ir jaunuoliai, tkį,...; 
vietiniai ir artimų kolonijų”; 
draugai neturėtų nei vienas 
pasilikti tą dieną namie. • -

Draugai, darbininkai ir dar-, 
bininkės; būkite kuo skaitliiu^. 
giausiai šiame ,savo klasės 
dienraščio piknike. Susirinki
te he rrjažiau kaip 5,000. Ne
sibijokite, kad ir lytų, nes yrą 
didelė svetainė; galima nuo* 
lietaus pasislėpti. •
B. V. K. Sekr. A* Pietariute. . *

“Vilnį.” ’
rai suprato savo klasės priešus 
ir skriaudėjus. .Velionis An
tanas buvo jautrus del kitų to
kių darbininkų, kaip ir jisai 
pats, 
a in 
mirus.
tis. Lai, tavo kapui, Čiulba 
paukščiai giesmininkai ir švie
čia saulė su mėnuliu.

A. Čekanauskas.
'tik išsitarė, kad šita kapitalis
tinė tvarka sugriuvusi, kad ji
nai neleidžia darbininkams 
nei susirinkti, tai vienas šnipas 
pasirodė “blėkę” ir tuojaus' 
puolė areštuoti tą senuką. 
Mat, tas senukas buvo atsive
dęs į prakalbas savo dukters 
du kūdikiu. ,

Tas senelis pasakė, kad jūs 
areštuojate mane, tai imkite 
ir tuos du kūdikiu, nes aš juos 
negaliu čia palikti. Tuomet 
policijos šnipas pasakė: Tai 
nekalbėk prieš valdžią ir ves
kis juos namo. Vadinasi, jei 
ne tie kūdikiai, tai policija 
būtų areštavusi tik už išsitari
mą prieš šią tvarką.

“LAISVES” NAUDAI.
PIKNIKAS RUGP. 13 

INKERMAN, PA.

baisi ir pavojinga spėka. 
Šitaip suskaldžius vieną la
šą vandens, pasidarytų tiek 
pajėgos, kiek 200 arklių^a- 
lėtų jos duęti, per metus 
dirbdami kasdieną. Cuk
raus plytukė suteiktų tiek 
jėgos, kad galima būtų iš- 
sprogdint į. padengės visą 

Ve kodėl 25-to Sei- Londono miestą. Bet da- 
mo tarimai buvo pasiųsti vi-1 bar apie praktišką panau- 
soms kuopoms.—Kad nariai • (Jojimą 
pilnai su jais susipažintų ir i 
gyveniman vykintų.

Už kiek laiko apie 30 tokių Centro Komitetas savo atsi- 
pat mušeikų atsikraustę ir jau šaukimuose, buletinuose, laiš- 
gerai apsiginklavę lazdomis ir kuose nuolatos kviečia kuopų 
kitokiais įrankiais pradėję po valdybas daugiau rūpintis or- 
daržą švaistytis. Jie sužeidė ganizacijos reikalais, daugiau 
keletą pikniko dalyvių, bet ir prižiūrėti, kad nariai nesusi- 
jie patys gavę gana daug. spenduotų, kad jie skaitlingai 

Piknikas visgi ne laiku buvo susirinkimuose dalyvautų, kad 
išardytas. Policija vėliaus ke- teiktų Centrui ir visai organi- 
turis jų areštavusi. Areštuo- zacijai įvairių naujų sumany
tieji irgi esą pusėtinai apkulti, ’mų. Ar ir tas d. Sliekui yra 

Inarių teisių slopinimas?
APLA 7 kuopa, dd. Sliekam 

joj darbuojantis, per kiek lai
ko gana gražiai ir pavyzdin
gai veikė. Bet šiuo laiku pa
darė vieną žingsnį į atbulą pu
sę. Jinai prieš seimą nedis- 

pa, įsteigta darbininkų kliu- husavo organizacijos reikalų 
bas, pradėta geresnis literatūros ir nedavė konstitucinių pasiū- 
platinimas. 'Jinai ir nariais iymU, apart Centro Komiteto 
pusėtinai auga. 1 , | pasiūlymo . užgyrimo; taipgi

(seime neturėjo savo delegato, 
'nors seimas laiįytas toj pa- 

syąrstyta ir yaikų klausimas ir svetainėj,' kbr kuopa lai- 
nutarta organizuoti vaikų drau-, ko susirinkimus ; o po seimo 
gijelę. . Išrinkta tam darbui ko- jau ^i^kas jaį nebegerai. Pa- 
misija, kuri taipgi atsikreips į sįį.0(j0> ka(j dabar jinai regu- 
LDSĄ 60-tą kuopą tam bend- iįarjai įr susirinkimų nelaiko, 
ram darbui. ( >

Tasai žingsnis, kurį pradėjo;th 
ši kuopa, yra sveikintinas. Vi- laikyti reguliariai, 
siems nariams tiktai peikia domėtis organizacijos taisyklė- 
(^ugiau kooperuoti, kad galė
jus daugiau naudingų darbų nu
dirbti.

• ’ jčiarpą yisos kuopos ir visi na- 
Darbininkų organizacijos tu- rjaj: dalyvauti , aptarimuose 

orgdnizacijos Reikalų, suteikti 
seimui įvairių konstitucinių pa
siūlymų ir sykiu referendumu 

| išrinkti gerą Centro Komitetą, 
! Peštukai Užpuolė Lietuvių kur^ šeimas užtvirtina. jau

Pikniką 
. I < ■ i ■

Rugp. 6 Lietuvių Mokslo

čiami visi dalyvauti., ,
Mainieriai Priešinasi 
Vergiškai Sutarčiai

Pittsburgho apielinkės mai- Draugija turėjo savo pikniką, 
nieriai pasisakė esą priešingi to- Netikėtai keletas vaikėzų įsiver- 
kiwi vergiškai sutarčiai, kurią žę daržan pradėjo kelti triukš- 
padarė Jungtinės Mainierių įr veltui imti gėrimus. 
Unijos vadai su anglies baro- užtai buvę išpravodyti laukan 
nais valdžiai tarpininkaujant. !

Subatiniuose laikraščiuose vi
sur skambėjo, kad jau padary
ta sutartis ir mainieriai pane- 
dėly grįžta darban. Taip rašė 

fir nedėliniuose laikraščiuose. 
Bet panedėlyj visai kitaip turė
jo paskelbti—turėjo pripažinti, 
kad mainieriai pasilieka streiko 
lauke tol, kol jiems nebus su
teiktos žmoniškos darbo sąly
gos.

Didžiuma kasyklų apstatyta 
masinėmis pikieto eilėmis. Mai
nieriai rengia demonstrą^ijas ir 
reiškia, jogei Lewis ir vėl juos 
pardavė. Jie linksta visur prie 
Nacionalės Mainierių Unijos.
Nacionale Mainierių Unija 

Darbuojasi
Streiko lauke veikliausia pa

sirodo Nacionale Mainierių Uni
ja. < 
zatoriai darbuojasi sykiu su ko
vojančiais mainieriais, o Jung
tinės Mainierių Unijos organi
zatoriai ir: viršininkai-/bijo j ir 
pasirodyti kovos lauke. Nacio
nale Mainierių Unija leidžia la
pelius, šaukia masinius susirin
kimus, visur darbuojasi mąinie- 
rių naudai.

Kapitalistų spauda pripažįstą, 
kad mainieriai seka Nacionalės 
Mainierių Unijos vadovybę. To
ji spauda užtai šaukia, kad mai-

Organizuos ir Vaikus
ALDLD 87-ta kuopa pasirodo 

pirmoj vietoj visų kitų Ketvirto 
Apskričio ribose kuopų. Jos 
pasidarbavimu s u o r g anizuota 
bedarbių taryba, jaunuolių kuo
pa, -į

mis.
Drg. J. D. Sliekui taipgi ne

patinka 25-to Seimo tarimas 
kuopų nuosavybių klausimu. 
Jam atrodo, kad paragrafas 1 
muša paragrafą 2. Nieko pa
našaus^ ' Par. 1-mas nusako, 
kad nei APLA nei jos Centro 

! Komitetas nieko neturi prie 
kuopų nuosavybių, kol tosTOKIA KRITIKA TIKTAI mui. Vadinasi, nariai neturė- 

NARIUS KLAIDINA jo, kaip jis sako, priimti arba 
(atmesti tuos tarimus. Taipgi 
d. J. -D. Sliekas peržiūrėjęs

“Laisvės’ APLA Reikaluose ,konstituciją ir neradęs joj nu-
tilpo d. J. D. Slieko labai ne-|sakymo> kada tie tarimai įei-
vykusiai „ nur??yt.8S,„kri,tikos!na galion. Todėl jis čia ir 

____ , • Komite-.
tas biurokratiškai elgiasi, ne- kitu rišnsi. 

arba, Drg. J. D. 
klausia: “Tai

Dabar pažiūrėsime, kaip iš- nepaliečiamybė 
kuomet Centro 
sako, kaip elgtis su' savo turtu, 
kuomet augščiau kalbama 
apie absoliučią nepaliečiamy- 
bę?” Čia irgi klaidingas pas 

į jį, supratimas. Jisai tvirtina,

Bet jeigu panaudot visus 
kitus, viršminėtus būdus de- 

' lei varomosios pajėgos ga
minimo, ir tai jos tebūtų 
tiktai pusė tiek, kiek reikia. 
Vadinasi, iš tų šaltinių dar 
negalėtų atsipildyt 0 trūku
mas, kuris pasidarys, kada 
išsisems aliejaus-kerosino 
šaltiniai ir anglių kasyklos.
Alkoholis—Ateities Varo

mosios Pajėgos šaltinis #
Kas tad liks daryt? Iš 

kur gaut, kiek reikia, tos 
pajėgos?—Ogi iš alkoholio, 
.kurio dirbimas dabar moks
liškai ištobulintas daug ge
riau, negu buvo tik keli me
tai atgal. Pavyzdžiui, da
bar iš “moliasų” arba bul
vių padaroma 99.9 % grynas 
alkoholis, o dar tik keli me- 

I tai atgal pasilikdavo 4% 
vandens- kada buvo bando
ma pagamint iš tų pat me
džiagų grynas alkoholis. 
Dabar gi teliekd tiktai vie
na tūkstantinė dalelė van
dens. Toks alkoholio tyru
mas neapsakomai pakelia jo 
vertę, kaip kuro. |

Ir jau dabartiniu laiku 
alkoholis gana plačiai pri-1 
taikomas, kaip kuras. Šve
dijoj, Vokietijoj ir Austra
lijoj prie gazoliono automo-

Šį pikniką rengia Amerikos Conn. Valstijos Lietuvių Prpr’ 
Lietuvių Darbininkų Literat. J i i m r . * L
Draugijos 12-tas Apskritys ir j le‘arlJ "į™0 \10 "PSKHCIO. 
Lietuvių Darbininkių Susivie- 6-ta Metinė Dainų Diena • 
nijimo Amerikoj 4-tas Apskri-į 
tys, šį nedėluienį, rugpjūčio' 
(August) 13 d\ Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. Pradžia 
10 vai. dieną.

Visa Wilkes-Barre ir dau
gelis iš Scrantono, Pa., daly
vaus šiame piknike.

Dar niekada nėra buvę to
kios gražios programos yalley 
View darže, kaip bus dabar. 
Dainuos Wilkes Barre Aido 
Choras, vadovaujamas Valin- 
čiūtės, ir Merginų Oktetas; 
taipgi dainuos Brooklyno Aido 
Choras, vadovaujant drg. V. 
Žukui, kuris yra labai garsiai 
atsižymėjęs. Bus ir Shenan
doah Lyros Choras su naujo
mis dainomis. Bus taipgi du
etų iš Scrantono ir kvartetų. 
Sakys prakalbas geriausi kal
bėtojai; Johnnie Orman, “Lai
svės” angliško skyriaus redak
torius, ir P. Buknys, “Laisvės” 
administratorius. Bus įdomus 
jaunuolių susirėmimas. LDS

Rugpjūčio 1 dieną 
Antanas Briedis, o 4 
sai buvo palaidotas, 
paliko moterį ir brolį (Lietu
voj). šeimynos velionis ne
turėjo. Buvo dar tik 49 metų 
amžiaus. Bet sunkiai dirbo 
mainose—kasė tą juodą anglį, 
kaip ir daugelis jo sandraugų. 
Jie sukrauna milionus kapita
listams, o patys darbininkai, 
tik trupinius gaudami, nelaiku 
miršta arba žūsta kitais bū
dais.

Velionis buvo laidotas lais
vai, be Romos, agentų pagel- 
bos. Mat, jisai buvo laisvas 
darbininkas. Pirmiaus, kuo-i 
met aš pats pas .jį gyvenau, 
jisai s k aite ALDLD iš
leistas knygas, “Laisvę” ir (jaunuolių baseball tymas iš

Šią Dainų Dieną rengia ben-” 
drai visi darbininkiški apskrf-’ 
čiai. Parengimas įvyks 20 d,; t 
rugpjūčio (August), Lietuvių 
Parke, Waterbury, Conn. Pra
džia 12 vai. dieną.

šokiams grieš gera orkestrą. ” 
šokantieji galės iki sočiai pri- ’ 
sišokti. Muzikalę programą 
pildys keturi lietuvių darbinin
kiški chorai: Vilijos Choras iš 
Waterbury; Vilijos Choras iš. 
New Britain, Dainų Choras iš?.. 
New Haven ir Laisvės Choras 
iš Hartford.

Sporto programą pildys jau
nuoliai studentai iš Jaunuolių 
Mokyklos; jie taipgi suloŠ 
įdomų veikaliuką iš darbinin
kų gyvenimo. Tatai kožnas... 
darbininkas turėtų matyti;

Visi, seni ir jauni, į šį piknir,“ 
ką, o būsite visi patenkinti!

• Kviečia Rengimo Komisija.
(Aug. 12, 14, 16, 17, 18) X

Nedelioje, 3 Rugsejū-Septemher. 1933
Į • . t 4

straipsnelis. Jisai užvarytas į šaukia kad Centro
“Del Narių Teisių . Vadina- .
si, visas turinys to straipsne- le^žia nariams priimti 
lio pašvęstas tam,% kad ap- atmesti tuos tarimus, 
gylius eilinių narių teises.

Drg. J. D. Sliekas todėl tiks- tikrųjų yra.
liai ir stato tokius klausimus: .Visi turime tai žinot ir taip- 
“Kodel atrodo visoks eilinių d* J* D. Sliekas, kad orga- 
narių balsas stelbiamas? Ar nizaęijos Seimas yra ąugščįau- 
jau ir APLA viršininkai netu- s’a ištaiga.
ri palinkimo eiti SLA biuro- Padar<? k<*ius nors. tarimus, ! ^
kratijos keliais, kad jau eili- ^a^ Centro Komitetas, neį kad Centro Komitetas nusako,' 

daromi j kuop°s, nei nariai negali pa-; kaįp elgtis su kuopų
i mainyti iki sekamo ( Seimo. iŠtikrųją draugijos konsti- 
Centro. Komitetas prisakomas tucija nusako, o nariai, kuopos 
tuos visus tarimus vykinti, gyr įr pats Cėntrb' Komitetas pri- 
veniman. Taipgi jie privalomi valo pildyti konstituciją.

Kuomet Seimas

nuosavybes tvarkomos pagal bihams primaišo 10 iki 25 
konstituciją. Par. 2-ras nusa- *'• *• n u r /n -ni i j i • nuošimčiu alkoholio. O Pako, kad kuopos ir nariai savo v, e “
kuopų nuosavybių neturi teisės ' ^y^iaUS auto-busai naudoja 
bile kam dovanot ar kitai mišinį, kur yra pusė gazoli- 
draugijai pavest. Abu para- no, (T kita pusė alkoholio 

i grafai labai geri ir vienas su' Qar lieka klausimas

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA;:
Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės; AIDO 

CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphi jos, vadovaujama^ Valatkiūtės. • "

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą 7.iŠ 
kur bus gaut toks daugis 
tinkamų augalų, kad iš jų 
pridirbt gana alkoholio?— 
Afrikoj ir kitose karštose 
šalyse prie ekvatoriaus (pu
siaujo) geriausiai ir bui- 
niausiai auga įvairūs auga
lai, kuriuos galima panau
dot' alkoholio varymui. Tuos 
žemės plotus galima tinka
mai išdirbt, prižiūrėt ir ten 
specialiai augint tuos auga
lus. Taigi tokie kraštai 
ateityj pasidarys didžiau
sios svarbos plotais, pana
šiai kaip dabar aliejaus-ži- 
balo šaltiniai ir anglių ka
syklų sritys.

Iš R e a d i n go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los 

Base Bali

turtu

Kuboje

"'"''t " o ~~~ t' )

su savo organizacijos konsti- turtus^

visiems nariams ir visoms kuo
poms., 
nizacijose. . , syĮdėYnis': ir geriau

Vykindamas gyveniman tuos h 1,1 * * •

Jeigu mes daugiau susipa-
Taip yra visose orga- žįntuinb su savo draugijos tai-

ii

niai nariai kaip tai 
bebalsiais?” \ I t • t

Pastatęs kelis tokius plau
simus d. J. D. Sliekas tuojaus 
“sukritikuoja” 25-to Seimo ta
rimus, taipgi Nurodo, kad Cen
tro Komitetas sauvališkai ir 
biurokratiškai elgiasi, ir. galų 
gale, pareiškia:

“Būtų galima duoti ir dau-! 
giau pavyzdžių, bet... jeigu 
jau eiliniai nariai nebeprilei- 
džiami prie jokių, jų paprastų 
teisių, tai ko gi verti bus tie 
pavyzdžiai? Aš manau, kad 
laikas visiems APLA nariams 
tuomi šiek tiek susidomėti ir 
reikalauti savo teisių.”

Svarbiausia delei ko d. J. D. 
Sliekas atsistojo priešakiu ei
linių narių teisiu .ir pasiryžęs 
jas apginti,’ tai kad 25to Sei
mo tarimai paskelbti įein^ ga
lion liepos 1 d. po jų priėmi-

tarimus Centras ir paskelbė, 
kad jie įeina galion liepos 1 
d. po jų priėmimui. Tai dary
damas centras pildė konstitu
ciją, kurioj ant 60 puslapio 
(3 par.) nusakoma : . “Pataisy
mai Įeina galion pirmą dieną 
po jų priėmimui.” Kadangi 
konstitucija taip nusako, tai 
Centras negalėjo kitaip pada
ryt, kaip tiktai paskelbt, kad 
su liepos 1 dieną jie Įeina ga
lion.

Taigi, jeigu d. J. D. Slie
kas būtų daugiau susipažinęs

i jas su- 
prąstūme, tai tokių ir nesusi- 
pratirhų pas mūs mažiau bt\ų 
ir pačiai draugijai daug svei
kiau būtų.

APLA Centro Sekretorius, 
J. Gasiunas-

Washington. — Kuboje 
Jungtinių Valstijų kapitali
stai turi įdėję $1,066,551,000 
įdėlių, štai kodėl Washing- 
tono ponai pasirengė siųsti 
ten savo armiją ir laivyną, 
kad, apsaugojus kapitalistų

SPRINGFIELD, ILL
Rugpjūčio 1 dieną komunis

tai bandė surengti prakalbas. 
Darbininkai jau buvo pradėję 
rinktis į prakalbų vietą. Vie
nok policija neleido. Kuomet 
žmonės pradėjo rinktis, tai po
licija neleido susirinkti į vieną 
vietą ir grąžino žmones atgal. 
Kaip pasirodė kalbėtojas par-

Risis J. Bago* 
čius su Charley 
Vasil kumš
čiu o s i s Jack;; 2 
Jackson su.
Tom Galuper x

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621
I Nuo THORNTON-FULLER CO., 1213 N. Broad St-, Philadelphia, Pa.

2. ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS, 1933 MODE- 
LIS, $50.00. Dovanojo John Bukčnas, 216 Girard Ave.

i - Philadelphia, Pa. į

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MoDELIS 1934, $18.75.
Dovanojo L. Dubrow & Sons, Inc.

420 So. St., Phila., Pa.
VAŽIUOKITE BEVARGO DUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:

1331 So. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 
St Phila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12val. vidudieni; 995 N. 5th St., PhilaM 1-mą vai. po pietų.,, •

Iš visų šių vietų tikietai parsiduoda ant busų po 45e. į abi puses. Kas negalės įsigyti tikietus anksčiau, visi 
susirinkite anksčiau virš paskirtu ląiku, kad būtų galima daugiau busų užsakyti.

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su busais. Programa bus įvairi ir turtinga.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą No.
66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko bus ai nuveš į parką. * . . • ♦ \

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie myię * 
ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros mvy 
lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei Į kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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EASTON

Lietuvių Darbininkų Connecticut Valstijos Šešta Metinė

Brooklyn© ir apięlinkės,

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

87oiv.

$4.00 
5.00 
2.00 
6.25 
6.25 

11.75
9.00 

13.75

desčt- 
paliū- 

d vie jų 
dirbu

O čia turit pro 
pasipelnyti.

Klampynes
Kručelis-

lERIflUSIfl OUČN'fl
SCHOLES BAKING lį
10 SCHOLES STR. BROOKLYN, N.Y?

sklokinin- 
sakydami: 

Grybas 
darbinin- 

faktą ima iš 
“Klampynės”

iškreipti 
epamatuotus

prieinnnoė’sne i

ninku darbą, o moteris Gry
bienė maršuoja gatvėmis su 
alkio matuotojais ir reikalau
ja pašalpos 
no darbą dirbtuvėj 
grynas 
m as-

Atsakymas ‘Keleivio’ ir ‘Klampynės’ 
Melagiams ir Šmeižikams

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Philadelphic
ROUND TRIP 83C

• ONE WAY $2.00
Expresat eina kas valandą 

BALTIMORE . 
WASHINGTON 
BOSTON ____
RICHMOND L. 
PITTSBURGH 
DETROIT 
CLEVELAND . 
CHICAGO —i.

RATES FOR ROUND TRIPS GRĖATLY REDUCED
NEVIN BUS DEPOT 

111 W. 31st St. CHickering 4-1600

ai turi nentbūtinai da 
jir npaujų nariį atei

•naudingų dalykų ap 
urie rišasi su mūsų gyve

NORWOOD, Mass. — Per 
paskutinius porą mėnesių veik 
nebuvo “Keleivio” ar “Klam
pynės” numerio, kuriuose neiš
galvotų iš savo karštų makau
lių, kokių nors šmeižtų prieš 
mane, surišdami visą darbi
ninkų judėjimą. Aš pats bū
damas labai užimtas, kaip org. 
darbais taip ir savo gyvenimu, 
buyau manęs visai 
domės į priešų 
šmeižtus.

ALDLD .13 kp. susirinkimas jvyks 
nedėlioję 13 d. rugpjūčio (August), 
1933 m., Easton Baking Co. svetai
nėje, 36 N. 7th Str. Prasidės kaip 3 
vai. po pietų.

Draugai ir' draugės!
Visi skaitlingai dalyvaukite Šiame 

susirinkime, neę bus nuorj^nuojama 
centro piklomąsiS| komitetas. Taipgi 
yra ir kitij reikalų, kuriuos reikės 
apsvarstyti.1 Todėl būkite Visi. < ' '

Sekretorė.
. ( , (188-189)

GREAT NECK, N. Y.
• ■ r i

T.D.A. 48' kuopos men. susirinki
mas įvyks pirmadienį, 14 d. rugpjū
čio (August)j. pas drg. Kunigenienę. 
11 Brown Lane, 8 vai. vakare.

Susirinkimas bus labai .svarbus

Šmeižikai pasiūlau: nueikit 
pas tą “pel* ’ mane nuskr'iaiiš- 
tąl’ darbininką; ir jei jis jūrn's 
patvirtins jūsų šmeižtus, tai !a!š 
sutiksiu visų metų mano Stu- 
belkos randą atiduoti. O man 
yra žinoma, kad kaip “Kelei
vio”, taip ir “Klampynės” 
bendradarbiai turit gerus ape-1 
titus ant svetimo triūso, prisi
menant kad ir Sovietų Sąjun
gos baduolių šelpimo 1922 me
tais virš $30. 
gą ne vogtai

mažiau, : 
bininkas.

[bu kaipo
nuo kavalkų, bet iiŠ kompani
jos yra nustatyta, kiek kaval
kų į dieną turi kiekvienas mol- 
deris padaryti, ir darbininkas, 
ar nori ar ne, nei daugiaus nei 
mažiaus negali dirbti, bet turi 
tik tiek padaryti, kiek paskir
ta. Paprastai moMeriams yra 
paskirta padaryti 108 kaval- 
kai, o man duota' dirbti 101 
kavalkas. Taigi aš dirbu ma
žiau 7 kavalkais ir gaunu 
atlyginimą mažiąu už kiekvie
ną molderį, tarpe 40 c. ir 50c. 
į diena. Tai tau ir “dviejų dar
bininku darbas.”

HARTFORD,, CONN.

Komunistų Partijos 8-tas distrik- 
tas rengia didelį pikniką nedėlioję, 
13 d. rugpj. August, Shulzen Ęark, 
prie Kenney Parko Hartford; pra
džia 1 vai. po pietų. Dainuos Lys
vės Choras, bus geri kalbėtojai ir 
sportiški žaislai. Gera orkestrą 
grieš šokiams. Lietus ar pagada 
piknikas įvyks, nes yra pakankamai 
pastogės. Kiekvieno lietuvio darbi
ninko būtina pareiga dalyvauti.

1 1 Komitetas.
(188-189)

> . ■ • y. '(■. '-.■i-

Prūseikos “Klampynė” žo
dis žodin pakartoja tą patį ir 
dar priduria :• “Pažiūrėsim, ar 
Centro Biuras savo ščyrajam 
Grybui sakys ką nors už iš
varymą darbininko iš stubos.” 
Jeigu tas tiesa būtų, tai netik 
komunistų organizatorium ne
galėčiau būti, bet nei komu
nistų partijoj vietos tokiem 
negalėtų būti, bet bėda tame, 
kad šis šmeižtas taip jau ne
teisingas, kaip ir anas, apie 
“dviejų darbininkų darbą”. 
Čia šmeižia ne tik mane, bet 

tą kalbamą darbininką, sa-

Lietuviij bedarbių susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 16 rugp. (August), 
407 Lafayette St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bedarbiai, dalį laiko dir
bantieji ir pilnai dirbanti, visi da
lyvaukite šiame susirinkime. Turime 
daug nauju 
tarimui 
nimu.

PER HAMBURGĄ 

nesupanti laivai suteikia progą pa-
Jrogiai keliauti !by kuriuo metų sezonu.

I ABI PUSI, NEW YORKAS- ClTO.SQ 
KAUNAS, TREČIA KLASE —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

DAINŲ DIE?4 . - (,: , 1
i ■ į i į RENG1U itlfel [VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Ketvirtas Puslapis 
===2=S=======±=±

Dainų programą pildys 4-ri chorai: VILIJOS CHORAS Iš WATERBURY; VILIJOS CHO
RAS iš New Britain; LAISVĖS CHORAS iš Hartford ir DAINA CHORAS iš New<^H^yen. Prakalbas 
lietuviškai ir angliškai sakys Lietuvių Jaunuolių Mokyklos mokytojai, kurie eionai ranaąsi/ant tos pa
čios vietos, kur piknikas ir mokyklos studentai parodys savo gabumus, ką jie išmoko per menesį lai
ko. * * ■ >•

Taigi, visi, būkite šiame piknike, o būsite patenkinti. ’Šokiams grajis gera orkestrą, kurie mylite 
šoktL galesite prisišokti iki sočiai.

Kas liečia ma- 
yra 

Keleivio” prasimany- 
—šmeižtas. Aš dirbu vie- 
darbininko darbą ir dar 

negu bile .kuris, dąr- 
Šitaip yra: aš dir- 

i [molderis. Darbas

Daugiau Šmeižtų

“Keleivio” N. 29 rašo: “Ko
munistų Partijos Lietuvių Oenr 
tro Biuras turi paskyręs Mass, 
valstijoj organizatorium Joną 
Grybą, kaipo šimto nuošimčių 
komunistą, šiomis dienomis 
jis jau pradėjo vykinti komu
nizmo principus gyvenimai: 
išvarė iŠ savo stubos biedną 
darbininką, kuris negalėjo už
simokėti rendos kapitalisti
niais doleriais.”

Tel. Porter 8789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

HAMBURG-AMERICAN LINE 
------ 39 BROADWAY, NEW YORK - ■

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas^ 

įvyks nedėlioję, 13 rugpj. -August, 
Darbininkų Centre, 325 E. Market, 
St., pradžia 10 vai. ryte. Visi na
riai dalyvaukite ir naujų atsiveskite. 
Yra daug svarbių dalykų aptarimui 
ir atėjo knyga “Spalis”, kurią galė
site pasiimti.. Visi būkite paskirtu 
laiku, Ties mitingą turime užbaigt 
prieš 12 vai. ir važiuoti į “Laisvės” 
pikniką, kuris atsibus Inkermen, 
Pa. Sekretorius.

(188-189)’

pasiskolinęs sumokėsiu jums 
šimtą dolerių pasipirkimui vir
vės, o aš sutinku gauti 

’ kus darbininkų, kurie 
jdys, kad aš nedirbu 
darbininkų darbą, bet 
dar mažiau už kitus, ir iš “Ke
leivio” ir “Klampynės” ' šmei
žikų reikalauju sutikt paau- 
kaut tik po $5 T.D.A. .reika
lams. Tai bus jums kaipo 
bausmė už manęs šmeižimą.

“Keleivio” “Demokratas” 
dar toli atsilikus nuo darbinin
kiško pro t avimo. Jam rodos,' 
tįjad tai yra didelis prasižen- 
įįimas dar turinčiam ką paval 
gįrt, o ypatingai dar dirban
čiam, . dalyvauti bedąrbių ko
vose u^ bedarbiam pašalpą ir 
ąpdraudą valdžios ir kapita
listų lėšomis; “Keleivio” “Dei- 
mpkratas”! mano, kad dirban
ti turi stovėti nuošaliai, lai be
darbiai sau kovoja už savo 
reikalus. Tai yra dar atsili
kusio, ’ tamsaus darbininko 
klaidingas protavimas. Už be
darbiam pašalpą ir apdraudą 
kapitalistų ir valdžios lėšomis 
visi darbininkai turim kovoti-- 
reikalauti, kada bent didžiu
ma darbininkų pakels savo 
balsą, reikalaudami bedar
biams -apdraudos, tai tada val
dančioji klasė rimtai skaitysis 
ir be abejonės įves del bedar
bių apdraudą. Todėl, kurie 
prisideda prie bedarbių mar- 
šavimo ar kitokiu būdu dar
buojas del bedarbių, tai tie 
darbininkai parodo savo su- 
maningumą ir tokie “Kelei-tir

Toj dirbtuvėj dirba apie 35 
darbininkai, įvairių tautų ir 
įvairių politinių įsitikinimų. Ir 
jeigu jūs gausit nors vieną, 
kuris patvirtins jūsų šmeižtus, 
tai aš, nors ir neturėdamas, o

Priešai Plaęiai Nąųdpjas Tais 
i Paleistais Šmeižtais ’

$0 d. liepos . man ųuyažia- 
vu4 į Worcester Mass., -Aido 
Chbro patinką, daug darbinio 
kų’ mane, susitikę klausė: 
“Kiek tiesos tose koresponden
cijose yra,; kįnbįs! tilpo; “Ke- 
leiyyj” ir “Klampynėj” pašku- 
tinjais laikais”? brg. Mozurka 
sako: Worcesterio 
kaj pirštais rodo, 
“žiūrėkite, ką jūsų 
daro Norwoode 
kais! Ir kaipo 
“Keleivio” ir 
paleistų šmeižtų

Aš čia ir pacituosiu iš “Ke
leivio” iš penkioliktos dienos 
birželio, kuris rašo: S“J. Gry
bas, komunistų organizatorius, 
dirbtuvėj dirba dviejų darbi-

. ii jvio” demokratai turi imti pa-|kydami 
vyzdį iš 
kurie jau supranta bendrus 
darbininkų reikalus, ir, kaip 
bedarbiai, taip ir dirbantieji, 
darbuojasi bendrai; tai taip ir 
turi būti. Todėl keleivinis de
mokratas turi rimtai pagalvo
ti, o pats persitikrinsi, kad 
darbininkų laimėjimas pri
klausys tik nuo darbininkų 
vieningo veikimo prieš išnau
dotojus.

Pelningas Pasiūlymas “Kelei 
vio” ir “Klampynės” 

Šmeižikams

ra /riei > mddąio t šaligatviais., 
žmdgūs, padaręs “bendi’4«fron 
tą” su fašistais ir policija, ban- 

bet

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad Mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną Val
gydami sutaupysite pinigų, Bes nesirgsite; tai nereikės išmo^ 
,kėti gydytojui.

Duoną pristatome į, visas, dalis 
kaip j krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

iį Jdtus mieštus. .
Tel.: Stagg 9645

P. P. Kručas pradėjo polici
jai skųsti komunistus, būk-'jie 
norį jam gyvastį-Afithti. Bet 
tąi kvailai jo kajbai ir policis,- 
tąs netikėjo ir ĮCrųęą pasiuntė 
namo išsjmiegotį.i Kručas,-, np7 
gavęs progoj, ąųąrcštųęti.ko
munisto, per “Klampynę” tei
sinas, bet. : nevykta. ‘ Rą&>’£ 
“Negalėdami Kručą nijgalęti 
argumentais, bimbinidi pasi
šaukė pagelbon akmenis. Kru
čui einant namo ir įėjus į apy
tamsių šalutinę gatvę, K. Val
ina pribėga ir pradeda grasint 
užmušimu, vien kart kitas bim 
biškas, kor.pusninkas, pasislė
pęs už, krūmų, pradėjo akmen. 
Kručą.svaidytų”,Einant iš Ben 
droyės’^ s.ųsiriųjtifno.?j :’į.;ti6iįtią 
“tamsią šalutinę” i gatvę nerei
kia ęitų f nes ,’.Kručas gyvena, 
palei. pat; syptainęj'Ąųt^Jaųt' 
tos gatvės ne' tik nėi’a krūmų,

DHROm LIETOViy BJRBIW AFTIEKA
čia. randasi,, lietuviška ./Aptieksi^ kųžjkije Jgaupia pirkti vaistus daug 

kkiną, dabartinių laiku.

do kankiniu pasidaryti, 
nevyksta.

Darbininkai, pažinkite 
niekšėjusius sklokininkus 
saugokitės jų, nes jie pasiry
žę eiti jųdošiškiausiu keliu, 
kad tik apgalėjus komunisti
nio Judėjimo šalininkus.

Į- menkesnės1 vertės šmeiž
tus- nekreipsiu domės, bet į 
šiuos turėjau atsakyti, nes prie 
šai labai plačiai pradėjo sklei
sti, būk aš esąs didžiausias 
priešės darbininkų. • Kitų’ ko
lonijų darbininkiško judėjimo 
šalininkai ■ priešų leidžiamas 
paskalas apie mane galės-len
gviau atremti. ■ >■

Darbininkai; mūsų 1 galybė 
bendram fronte. <' ! I '

! 1 J. Grybas.

Bendradarbis,—>-> 
Sapnuoja ar 

Kvailioja?

Rašydamas “Klampynės” N. 
22 rašo: “Balandžio 16 d. fi
nai ir lietuviai ekstriniai turė
jo koncertą finų svetainėj. Be
darbių būrys norėjo pažiūrėti 
koncertą uždyką. Ščyrįeji ne
leidžia. Kadangi bedarbių 
buvo pusėtinas būrys ir kovin
gų, tai jie prasilaužė pro bim- 
binį frontą ir, suėję svetainėn, 
sulipo ant balkono.” Tam pa
rengime, kuris buvo rengtas 
del paramos Alkanųjų Marša- 
vimo, publikos buvo apie 150, 
bet jokių koviį ‘su bedarbiais 
niekas nematė. Tai Kručelis 
užpečkyj gulėdamas sapnavo 

’ir vėliaus savo sapną pasiuntė 
į į “Klampynę” kaipo žinią, 
i Toliaus tas ūžpečkio pilietis 
i porina: “Balandžio Ž3 d. tiem 
I patiems ščyrreslems lošiant 
| veikalą “Bedarbiai,” ir vėl at- 
' maršavo gerokai būrys bedar
bių pažiūrėti to teatro. Grybas 
su savo skvadu nusitarė neį
sileisti. Vienok bedarbiai ir 
vėl jo frontą sulaužė ir suė
jo svetainėn.”

Tai gryniausia Kručelio ne
sąmonė. Aš ta dieną “Bedar
bius” lošiant kitokių bedarbių 
nemačiau ir reikalo neturėjau, 
kaip tik su tais “bedarbiais,” 
kurie vaidino tą veikalą, nes ir 
aš pats to veikalo vaidinime 
dalyvavau. Ar galima norėti 
iš tokio Kručelio ko geresnio, 
jei jis drįsta bėgioti pas polįr> 
cistus ir maldauti, kad areš-f 
tuotų kaipo komunistus, kurie, 
būk kėsinasi ant jo “nelaimin
gos gyvasties.” Jam rašinėti 
niekuom nepamatuoti šmeiž
tai dar lengviau galima! Ka
da žmogus virąta renegatu, tai 
jis nustoja paskutinės žmoniš
kumo etikos ir, pliauškia prieš 
savo politinį priešą ką tik jis 
gali išgalvoti. ... . , •

» ____ i

Nevykusiai Teisinasi

LIETUVIU PARKE, LAKEWOOD, WATERBURY, CONNECTICUT
PRADŽIA 12-TĄ VAL. DIENĄ. ĮŽANGA 15 CENTŲ

‘Išvarė- už mepasimo- apie guriuos jis kalba,; bpt,nė 
darbininkų-kių, kėjimą raudos.”

Kalbamas darbininkas išgy
veno' mano stuboj metus lai
ko. Randą pasimokčjo už vi
są išgyventą laiką' gyvenom 
geruose santikiuose, bet pra
dėjo mažai . dirbti, pasirodė 
jam randa pagal uždarbį per- 
brangi ir jis R. Ferioli už virš 
mėnesio laiką padavė man 
“notes”, kad jis jieškosis ma
žiau kambarių su anj; pusės 
pigesne randa, ir susirado ant 
gatvės Seven Ąve.., No. 14; ir 
mes su tuo “baisiai nuskriaus- 
tu” per mane ^ą^bininku,, gied
riausiuose santikiupsesųsięi- 
nam, pagikalbam., Niękp ąš 
prieš jį nei jis prįęš mane ne
turim.
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Industrinė

šVėtainfeje,*r8th St. ir1 4th Avė! Susitikę draugai atydžiai

Darbininkai 
—ne vienur,

ir nekovoti, 
juk tuomet 
nereikia.
kad darbi-

darbininkais ir 
ilgai dirbs. Ew- 
kuri priklauso 
Ko., dirba ’ne

New york.
Kriaučių Unija šaukia ■ visus 
moteriškų drabužių darbinin
kus ir darbininkes siisirinkti į

revoliucinę Jaunimo Mokyklą, vietoj gėlių, pataria pirkti tam 
Aukų surinkta $3.60. .tikras atvirutes puo klebono. 
Pirm susirinkimo ir protar- .Kiekviena atvirutę, tai “miše- 

piais draūgas Levanas gerai les” už tą nelaimingą, dūšelę, 
platino “Laisvę” 'ir naujai iš- Kurie negali už kortelę mokė-

Prot. JRfcSt. Jv
Fin. Į
Iždinihkah/J^V
MarBalka J, JBIraiUs,
Organo Prižrat. tA.:

SusWiWkfthai
klekvilttad kh5hi»lo..L«
59 Park St., Hartfoi

AU6ROS DRAUGIJOS c ELIZABETH, N. J 
VMldybos Antrajai:

Elrm. P. Poikua, 125 Clark PI. ' .
Pirmininko Pagelti. ,P. Grygotfa, 146 4th St. 
Nutarftnq itai't. B Borkantkas, 255 Pine St. 
Finansų fta&t. A. P. Gry*otis, 2122 Ingalls

Avo., Linden, N. J.

-^-S

I RARKIIS a box 129, J| D ARKŲ 0, General P. O

Penktas Pusiapw

VIETINES ŽINIOS
Iš Turiningu Bendro
< Fronto Prakalbu

phijos,. Jaunuolių Mokyklos 
studentas, angliškai pasakė 
gerą prakalbėję apie jaunųjų 
darbininkų, tame skaičiuje 
studentų, Vargus. Besitran
kydami, be darbo, be duonos, 
be pastogės, tapo užmušti 
2,000 tokių jaunuolių, važinė- 

I j ančių frėitkariais; tūkstan
čiai mirė nuo alkio ir skurdo. 
Dalį tokių jaunuolių Roosevel-

Bendro Fronto Komiteto 
sušauktas susirinkimas ketvir
tadienio vakare Lietuvių Ame-1 
rikos Piliečių Kliubo svetainė
je Brooklyne turėjo būt daug 
skaitlingesnis. Bet del pasiti- Į , ® , i . ... to valdžia suvaro į verstinų

. i- , 1 ■ i. ■
iždininkę V. Paulauskas. 228 Clark PI.LIETUVOS SŪNŲ IR DŲkTERŲ 

HARTFORD, 
ČONN., ’NAUJA VALDYBA 

11M3 METAMS,

4, r . PrlSktrvfčiuS, H86«1.Brtm<l £t., 
Prot. Jt J£azlauBKa«, 481 Hudlon St., I 1 Ir o 11 r L A r

Ave., W. Hartford, Cohn. 
70 Ward PI., 

, 489 Zion St.,
Klimas, 86 RuMteil St, 

Hftaitoilha ka> fehtrą ketvergę 
Choro Svetainėje,

Šukio kvietimą -čia pat su- 
Tinko 48 r; LKP reikalams.

Tame susirinkime draugai 
leningradiečiai davė šiuos 
pasižadėjimus, kuriuos, tiki
mės, jie sugebės tinkamai— 
bolševikiškai atlikt.

(1) SSRS Socialistinę sta
tybą vesti visose srityse, 
vartojant socialistines lenk
tynes.

(2) Sustiprinti vienintelę 
Leningrade lietuvių darbi
ninkų apšvietos organizaci
ją—Karolio Požėlos vardo 
kjiubą.

(3) Rinkti aukas ir kuo 
galima remti Lietuvos Ko
munistų Partiją ir jos kovą 
kapitalistinėj Lietuvoj.

Savo rezoliuciją leningra
diečiai užbaigė šiais žo
džiais :

Lai gyvuoja Amerikos
J darbininkų kova už pasiliuo- 

savimą!
Lai gyvuoja tos kovos va

das—Komunistų Partija!

st.

-21! kirst St.
Maršalka J, lotkojl*. ’34«8 Second St.

‘‘AtaSroa*’ prtanfHjog -auwthkimai Įvyksta 
ahtną k%tviHA<J!eh| kiekvTmo mėuCBlo Lietu
vių “Laisvės’, »' ‘ - —
Elizabeth. N. J.

A. Kaupas,

Darbihinkų ApsileidlniašįMul- tono, Eastono, 
kihtojai Ši'ėnatija DolteHUs;

SvarbUŠ Piknikas
Bedarbė dar vis tęsiasi, nors 

daugelis tikėjosi, jog su 1-ma 
rugpjūčio jau prasidės darbai 
anglių kasyklose, bėt apsiri
ko. Vos viėhhs Exeter kdl'e- 
rys pradėjo dirbti, bet ir tai 
su ne visais 
nežinia, kaip 
in kasykla, 
Pittston Coal 
bloginusiai, bėt mažai ten dir
ba vietinių; daugiausia ten 
dirba toki, kūrin’ tūr šiokią to
kią įtekmę pas boselius. Jie' 
šiaip taip nusiperka darbūs, 
ypač sunku gauti darbą tiem 
mainieriam, kurie buvo karin
gi, dirbo del unijos ir kitų pa
gerinimų. Tiem darbo nėra. '

Šiaip apie Pittstoną visi be
darbiai. Slankioja šalygatviais 
lig šešėliai be vilties, be dar
bo, “gyvena” iš tų 2-jų ar 3- 
jų dol., kuriuos kaip kada gau. 
na iš valdžios pašalpos. Ypač 
tarp lietuvių bedarbių ma-i 
tosi didelis susnūdimas. Pro
gresyviai - ir gana apsileidę, 
nors turi gana ]aiko( bet į su- 
sifihkimus neina, savo organi
zacijų reikalais neįdomauja. 
Blogas ženklas.

Bet visokių tautų dvasiški 
maklioriai daro gerą biznį. 
Jokios laidotuvės neapsieina su 
vienom, bet užsisako po dve
jas, trejas ir net penkerias 
mišeles. Už/tą viską užmoka 
po $50 ir $8‘0 Vfetf akto
riams. Na> it -taip ifeaktyhftio- 
ja: jei Viėhas jifefka Vėjas 
mišeles, t&i kitia^—'ttėja^ '’Ša
lo tam bėra.

Negana to, fnaklibriai numa
nė dar Viėhą h'aųją 'šky‘m| Sa
vo naudai. Jie , Uždbaudžia 
nešt gėles į bažbyčią, kurios 
būna apstatytos apie hfc&yvėlį. 
Gėlės pasilieka! laukė, aht šali
gatvio (savo rūšies boikotas 
prieš gėles), per pamokslą net 
uždraudžia , gėles pjrkti, tyęj • i * —Y* ' \ « J • ii _

kėjimo Roosevelto blefais bei 
del apsileidimo suėjo tik šim
tai ir pora desėtkų žmonių. .

Sklokos vadų, kurie taipgi 
“prisidėję” prie bendro fron
to, nebuvo nei vieno. Jų ša
lininkų ne daugiau pustuzi
nio.

1 Susirinkimą atidarė drg.
J. Siurba ir sykiu pradėjo prar 
kalbą. Nurodinėjo, jog Vienas 
konaitetas nieko daug begali 
nuveikti. Visų prisidėjusių 
organizacijų nariai turi dar
buotis ir kovot už bedarbių 
reikalus, pirmučiausiai beda
rant surašus savo ’ bedarbių 
narių, kuriem reikalinga pa
šalpa. Kalbėtojas ; nurodė, 
jpg ir dabartinė nors menka 
pašalpa, bet ir ta pati yra 
gaunama tiktai per kovą, ku
riai vadovauja komunistiniai 
darbininkai. Jis aikštėn iškė
lė miesto valdžios patvarky
mą, kad biurai pirmučiausiai 
duotų pašąlpą “trukšmaujan- 
tiems” (reiškia, kovojantiems) 
raudoniesiems, idant juos nu
ramint. Bet ve kur keistas 
dalykas. Tūli gauna iš Re
lief Biurų pašalpą tiktai pėr 

, “raudonųjų” vadovaujamą ko-, 
vą, o paskui pasitraukia iš be
darbių veikimo ir ' pavirsta 
nuolankiausiais avinėliais, “iš
tikimais piliečiais”, nusižemi
nančiais prieš šelpimo biurus. 
O kuomet biurai tą patiria, tai 
tik) nusispjauna ant tokių bai
liui ir atima iš jų pašalpą. 
Drį; Siurba pabrėžė reikalą 

i neitlaidžios kovos už nedar- 
I (bių šelpimą ir socialę apdrau- 
. dąi nepaisant, kad kai kur 

darbai truputį pagerėjo. Nes 
patys kapitalistų žinovai sa-; 

k°, kad jeigu ir visos dirbyk- Undžienės parašy-|V ■ tuo laiku, tie turi mokėti
Iac dnnnv* rtiiiii no loiarDC Vdi Irti . *• -f i • _ • j • i ‘ _ v i -r •  rr

darbų stovyklas ir ten juos mi
litarizuoja, rengia juos pasta
tyti po šautuvu greit ateinan
čiame ikare. > Drg. Griciunas 
šaukė kovoti prieš imperialis
tinį karą ir už jaunuolių ir vi
sų bedarbių aprūpinimų kaso
tais valdžios ir kapitalistų.—į 
Su pirma prakalbėle, o drg. 
E. Griciunas jau gerai pasiro
dė.
sus, 
nys

Iškalba aiški, balsas gau- 
kalbėjimas,drąsus ir turi- 
atsako tikslui.
Kitas Jaunuolių Mbkyklos 

studentas, drg. Zene Beehes iš 
Great Necko irgi pasakė gabią 
prakalbėlę, specialiai apie tai, 
kokioje aplinkoje, kokiose są
lygose ir kokiam tikslui yra 
bedarbiai jaunuoliai kamuoja
mi rooseveltinėse kempėse.

Kelis kartus jaunuoliai stu
dentai, drauge susėdę, davė 
skambius “cheers” už Jaunuo
lių Mokyklą ir už Jaunųjų 
Komunistų Lygą.

Prieš pat susirinkimui išsi- 
skirstant, studentas Fr. Vitkus 
iš Newarko, N. J., biskį nuste
bino publiką, kuomet gana 
gražiai lietuviškai atsišaukė 
/ateiti į Jaunuolių Mokyklos 
“gradžiueisin” pramogą šio 
šeštadienio vakare, August 12,' 
“Laisvės” svetainėje.

Bet ir išeidami iš svetainės 
jaunuoliai, taip sakant; “savo 
nepamiršo”. Staptelėdami ties 
skiepo' svetainės durimis, ku
riame sklokos chor.as turėjo 
savo praktiką, jie skardžiai 
•sutartinai dayė f‘chęera” .už |

los dabar butų paleistos veikti; k , . ..Klausimai ir 
pilnais garais ir tai tegalėtų ■ A'tBakymai apie Sovietų Sąjun- 
paimti tiktai 4 rtnhonus dau- B JaU^Jis.
giau datbininkų. Ką tai rei- 
škia? Nagi, tą, jog 12 milio-i 

~ nų vis tiek liktųsi nuolatiniais 
, bedarbiais.

Drg. A. Bimba savo prakal- 
’^bą pradėjo nuo to, jog pa

stebėjo, fchd šičfa daugiausia 
susirinkę ne tie, kurie būtinai 
turėjo susirinkti, čia matome

Nužudymu Komunisto daIe,
* naci’

vėliau, ir tik užmokėjus $5 
ar $10, kortukė turi šiokią to
kią reikšmę. Neužmokėtos 
kortukės ne tik netinka “die
vui” ir jokios pagelbos neneša 
dūšelei, bet ir p irk ik as Užsi
traukia ‘‘dievo rūstybę” pavi- 

! “šventvag. gfueko.” Apie 
pasipinigavimą iš) tų kortukių

Sfyenandorio, 
Scrantono ir kitų hpiėlinkės 
miestų. Bus gera programa: 
daihuoš keli chorai; bus gerų 
kalbėtojų, valgių ir gėrimų. 
Turėsime daug Sovietinių mi
neralų vandenio Boržomo, ku
ris jau dabar yra atsiųstas- 
“LAisVeS” gaspadoriaus. P. 
Buknys žadėjo atsivežti Sovie
tų Sąjungos žuvų. Tai tik da
lį to Visko paminėjau. Kitus 
dalykus raSifrie nedėlioję. Tai
gi, visi “Laisvės” skaitytojai, 
simpatikai ir rėmėjai darbi
ninkiško judėjimo, jūsų pri- 
dęrystė dalyvauti ir atsivesti 
savo kaimynus ir draugus pa
rėmimui mūsų dienraščio “Lai
svės” pikniko.

'Tad nei vienas nepasiliki
te namieje, bet visi į Valley 
View nedėlioję, 13 rugpjūčio. 
Važiuokite. į “Laisvės 
ka.

TEISMAI j

Kariuomenės teismo sesi- < 
ja Šiauliuose paskirta rugsė-y 
jo 5-7 d. Sesijoj sprendžia-- 
mos kelios kariškos ir poli
tines bylos, daugiausia ko
munistų. Sprendžiama ir 
Šimaičio byla, kuris kaltina
mas pasikėsinimu nuversti 
traukinį.

Kariuomenės teismo išva
žiuojamoji sesija Marįampo- 
lej paskirta rugpjūčio 29 d. 
Ten bus' sprendžiaihp^ ke
lios kariškos ir politinės by
los, jų ’ tarpe ib ‘ Zmitravi* 

.Siaus..byla, kups.kaltinamas 
šnipinėjimu. : i . . - ?

1807 T>*vf« Avenue

1108 EBrebett Atb. '

T rastinei:

J. Ružinskae, J. Urbonas, T. Radices, J. 
Korsikai, J. Ruseckas,

Revisijos Komisijai
M. Žurls, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą ntaminką, savam name, 
1057-68 Hamilton Ave.

■ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
r .

“Lhisvė” giali pristatyti jums į namuis šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

- f

TYPEWRITERSI ’ ♦ . ’
U < : 1 ' • i

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankamais, 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: “LAISVĖ*
Brooklyn, N. Y.427 Lbrimer St.» i

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
; TRUCKS AND PLEASURE CAR§ REPAIRED
I I I į J ■ J ;. : * T . f 11 i J

Patėnkin'ančiąi ir už prieinamą*kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. ,

• ' .' ..I ‘ -i ' •
‘ Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

All Work Guaranteed. Towing Day and Night

5-11 COOK STREET, BROOKLYN,^. Y.
Near Manhattan AvehUe

Kai kurie darbininkai čeve- 
rykų pramonėj mano, kad da
bar tai jau laimėjome; Bet 
nieko panašaus nėra. Tiesa, 
maža dalis darbininkų mano, 
kad sugrįžo “geri laikai.” Gir
di, tik reikia “geriems” būti, 
o valdžia duos viską, ko darbi
ninkams reikia.

Bet kaip reikia šią gadynę 
i būti “geriems” ? Tas gerumas 
valdžiai, tai reiškia, kad dar
bininkai turi nevalgyti, nemie
goti, . nesirengti 
Bet tai kas iš to, 
tai ir gyventi jau

Ne, aš manau,
ninkams reikia daugiau drą-' 
sos, daugiau kovos su kapita
listine klase ir jos,, visokiais 
pagelbininkais. Tie bando dis
kredituoti darbjninkų kovas. 
Tačiaus tas kovas niekas ne
gali sulaikyti, 
jau dažniau laimi 
tai kitur. . /

> RandašL ir mūsų tarpe prie
šų. Jie susirinkimuose kelią 
triušmus ir trukdo veikimą. 
Tokie darbininkai neverti būti 
darbininkų tarpelį Draugas 
B. kelia “kovą” ir/liet nervina 
kitus draugus savo “mokslu”. 
Tačiaus jiąai dar turi ir pase
kėjų, vadindamas kitus kvai
liais ir nieko nežinančiais.

Draugas Leninas sakė, kad 
reikia dirbti ir kovoti, bet 
priešą reikia pažinti, kuris tai
kosi, esant progai darbinin
kams laimėti, juos apgauti. 
Tuomet toksai priešas išlenda 
ir ardo darbininkų vienybę.

Mes, darbininkai, turime ži
noti, kad darbininkais buvome 
ir būsime. Nereikia darbinin
kams savo reikalų ir kovų iš
sižadėti. Visur yra tas pats 
išnaudojimas kapitalistinėse 
šalyse. Tik Sovietų Sąjungo
je darbininkai gerbiami ir jų 
gyvenimas tenais užtinkrin- 
tas.-.

PASISAVINO 91,000 LT.
Kauno c.entr. pašto taupo

mųjų kasų valdininkui Ja
nuliui pabėgus, buvo ma
nyta, kad jis pasisavinęs 
apie 30,000 litų, bet dabarJ 
toliau tikrinant kasą ir irt*1 
dėlinirikų knygutes, rasta, 
kad jis bus pasisavinęs 91, 
000 litų. Bet dar iki šiol nė
ra galutinai patikrintos vi
sos indėlininkų knygutės. 
Manoma; kad. Janulis bus 
pasisavinęs daugiau 100,000 
litų.

pasipinigavimą
kitu kart plačiau parašysiu. . .

Dabar, kaip gyvena šioj be
darbių apielinkėj visokie ma
klioriai ? Jie turi šiltas gra
žias klebonijas-—po dvi ir tris 
gaspadines, po gražų automo- 

’ bilitf, nuo 2-jų iki trijų tūks
tančių vertės. Antai, Pittsto- 
no lietuviškas makliorius turi 
pūkų Cadillac karą, gražų 
vasarnamį, netoli ežero Har
vey’s, puikiam ’sddne, apie 3 
gaspadines, bankuose pjnigų, 
įsikandęs cigarą, atkišęs pil- 

. vuką ir “spacieruoją.^ O jo

Astorijoj, Long Islande, ne-
__ _________  senai buvo nužudytas pažan- 

daUgiausia dirbančius ir tuos 'gus studentas Antonio Fierro 
draugus, kurie paprastai sUei- Taikė kariškių fašistų susirin- 

, Tėm susirinkimui va
dovavo Art* šniith, atvykęs iš- 
Pkiladėlphijos.

Pats Art Smith'apie tai.kal
bėjosi su Philadelphijos dien-.

> “Inquirer” (liepos 24 
d.) reporteriu ir “pasigyrė, 
kad (jo)‘ Khaki Shirts (fašis
tai) nužudė vieną ’komunistą 
ir pasiuntė devynioliką kitų į.
ligoninę. j , . .. parap/jonai, kupriukas atsta-

Policija, tačiaus, paleido žu4,'tę. pilvukai įtraukti! Net 
dikus; ažtat^ areštavo du ne- baugu pažiūrėti. Tai toks abi 

pūsis medalis.
Visi Būkite “L,aisvęs” Piknike 

r , Nedelioj
Nedėlioj, 13 rugpjūčio, <buš 

“Laisvės” piknikai Inkerman 
(Vallėy View) darže. Tai yra

•na į mūsų mitingus? O turėjo]kūno, 
būti daigiausia bedąrbįų iš 
visi) srioVių. Kalbėtojas nu- 
maškavo “Roosevelto blofus ir 
tas tuščias viltis, -kuriomis

^daigelis darbininkų prisigau- raščio 
dinfeja, belaukdami grįžtant i 
gerų laikų. Jų Begalima su
laukti. Krizis visai neiną 
linkui pabaigos. Pasmarkin
tai dirbamų tavorų niekas ne- 
išpfefrka. Audimai, plienas ir 
kiti dirbiniai yra kraunami 
į sandėlius. Tuo būdd ^andė*- 

t liai greitai vėl bus5 kupinai“ 
užversti; i^ krįzis-bedarbė 

* įžengs į dar griežtešnį laipsnf.
Po menesio-kito tatai pamatys- 
ir tied raugai, fc&He ŠtaKdieh 
dar netiki teisingam komunis-* 
tų žodžiui. Milionai *będarfyių(i laikomas kalėjime ir bu& tei- 
tebek^nčia alkį; velka vis «»’
suhkėjančią skurdo našta ‘ ir 
dirbantieji. Tatai reikės imtį 
dohiėn kitoj, būsimoj bendro 
fronto konferencijoj. šalia 
kovos už bedarbių reikalus 
turės būt tos konferencijos 
dienotvarkėn įdėta ir bendro 
fronto kova už pagerinimą 
būklės dirbantiems. Kurie 
šiandien dar nepasitiki, kad 
galima būtų kas iškovoti arba 
kurie atsideda ant Roosevelto 
monų, turės ,ir jie su laiku 
praregėti, ir bus priversti už 
gyvybę kovoti.

Eddie Griciunas iš Philadel-

kaltus pridšfašfetinius d&rbiy 
hlnkua, atčjūsfiis f rhininią! su* 
-r--.......Vienas iš tįj1 dar
bininkų, per pastangas ‘ Tarp-' 
tautinio barbininkų Apsigyni- 
mo, jau pAliūbsuotas, o4 kitas,i 
Athos Terzany, jdar tebėra

sfamas, kaip “Žmogžudys.” 
Tai yra naujas begėdiškas tei
smo sumoksiąs. ;

Tarptafttfriis Apsigynimas 
kovoja už Terzanio paliuosa- 
vimą.

NEW YORK. — Nejudamo
jo turto makliorius Lorenz ! 
Strack visokiais skymais išvi
liojo iš žmonių daugiau kaip 
$1,000,000. Tapo 'areštuotas; 
yra laikomas po $75,000 pa
rankos iki teismo. Jis dau
giausia ^apkirto vokiečių tau-' 
tos žmonių, pats būdamas vo
kiškos kilmės.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

Drg. Šukio Prenešimas 
Leningrado Lietuviam
Š. m. liepos 11 dieną įvy- 

,ko Leningrado lietuvių dar
bininkų Karolio! Požėlos 
vardo kliubo „bute drg. Šu
kio, žinomo Amerikos lietu
vių komunistų veikėjo, pra
nešimas.

Savo pranešime drg. Šu
kys nupasakojo apie visą 
lietuvių darbininkų klasinį 
judėjimą šiaurės Amerikoj, 
.apie siaučiantį Amerikoj ir 
visame pasaulyj krizį, apie 

nasinį mitihgą atėinAntį pir- savo kelionę Sovietų Sąjun- 
madienj vakare, Čooper Union g'on ir pirmus įspūdžius. k I

> Susitikę draugai atydžiai 
Bus svarstoma ir planuojama įgklaūsė drg Šukio praneši- i 
dtesmeikerių streiko. Lietu- m^^Alždav§ nemažai jvai-' 
tiai to amato-darbininkki, m kausimų, priėmę tezo-'j 
si būkite mitinge! " liuciją ir atsakydami į drg.

DresmeikeriŲ Mitingas, 
Rengiantis Streikui

prisirengimai prie visuotino 
dtesmeikerių streiko. Lietu-

->

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. KrukdnlM. 23 Banks St. 
Pirm, tmgelb. M. MeSklnis, 9 Burton St. 
UžraStj rafit., K. Venšlauskas,

12 Andover St. 
Ligoniu raSt. A. Baronas, 16 Holhrook Aro. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
9nansij „rafit. J. StoBkuS, 20 Faxon St.

do Globėjai: . .jį ,
• S. PetravRSla, 702 No. Montello St. į

J, Jokubaviėius. 162 Melrose St. ',,
S. MftčiUlaitia. 57 Arthur - St 

MarBalka P. KruBas, 141 Sawtell Ave.
Visi IB Montello. Draugijos susirinkimai 

atfllbūna kas mėnesį, kiekvieną pirmą seie- 
dą, Lietuviu Tautiškame name.

Tuojaus gaukite
šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS
. , A PU B

LYTIES DALYKUS
P-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knyfeoj rasi teisingiausias
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, puoštituciją, ženybinj
gyvenimą ir daug kitų įdomiu

dalyku.

236 pusl.'rbBto, su paveikslais,
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money brderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

NEW YORK, N. Y. S . . ■ • • _

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-3^5 Division Ave., Brooklyn, N. Y

<0

<♦>

? 4
•L ■—b

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pehnsylvania 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 : BeII—Oregon 5136 

Keystohe^—Maiti 1417
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Šeštas Puslapis
■I-įnii,.,, į „1

šeštadienis, Rugpj. 12, 1933

Brooklyno Jaunuolių
Mokyklos Užbaigimo

Smagus Vakarėlis

T. D. Apsigynimo
Sekcijos Konvencija
-’•J) —r /

šį pirmadleųį, rugpjūčio 44
Tarptautinio Darbininkų 

Williamsburgd

±7 
Isudaryt komisiją eiti pas tą 
:Stocka. Bet nei vienas iš 
|Ten.( Eyck St. komiteto narių 
neapsiėmė; rado visokių išsU 
suki n ėjimų.

. • '. z . i j i y»

, Tadą buvo kreiptasi į Ben
dro Fronto veikiančiojo komi
teto sekretorių drg. Petrą Ta
rą, kurio pastangomis ir buvo 
lengvai atgauta 25 doleriai 
apgautam žmogui.

Darbo Federacijos Vice-Pre- 
zidentas Rooševelto Įrankis 
Prieš Darbininkus

NEW YORK.—Buvęs mies
to policijos komisionierius, 
kruvinasis Whalen, kaip va
kar minėta, yra paskirtas 
Rooševelto N. R. A. politikos 
įvyk d 
prieš darbininkus. Dabar val-

EAST NEW YORKO IŠVA
ŽIAVIMO KOMISIJOMS
šį.nedėldienį įvyks susirinki

mas E. New Yorko išvažiavimo 
komįsijų pas dd. Baltrušaičius, 
13 Logan St, Bkln, -10 w. ryte.

PAJ1EŠK0.IIMA1

o galva New York e
Bet kokį čia kreditą gavo ipneb aarDininKUS. vaoar vai- 

Ten Eyck St. Bedarbių Komi;l^^a Pr*e\Whaleuo priskyrė
te'taš ?

d.
Apsigynimo 
sekcijos yra šaukiama konven
cija prisirengimui prie distrik- 
to konvencijos, kuri* įvyks spa
lių .7 dieną, , , .

• i • ; • i • ? < f ,
i Sekcijos, konvencija, pirma

dienį' bus laikoma “Laisvės”

Dabar nė tik dauguma dir
bančiųjų, bet ir bedarbiai 
(nors ne visi) apsvaigo su 
Rooševelto “NaRAis.” ' Bet 
greit pamatys, kad tie “Na
rai
ža apgaulė.
rys ididęlį ‘frush”;
Tarybas 
.prie Relief Biuro Williams- 
burge srovėjo 700 I 
To pirmaus čia nesimatyda-

Pp mėnesiui, sunkaus darbo, 
Jaunuolių Mokykla ,, šiandien 
baigiasi, bet nesibaigia šio jau
nimo darbas, .V

šį vakarą, subatoj, 7:30 
vaL,, “Laisvės” svetainėj, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck .Sts., 1 
Mokyklos studentai turi savo' c 

ku- svetainėje/' 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne f prasidės 8 vai. va
kare. ‘ ' 1" ' ’ ' '', , • • v

Lietuviai, priklausanti prie 
'TDA 17-tos kuopos, visi būki
te konvencijoj. j

Lietuvių yra didžiausia kuo- Į 
pa, turi 60 pilnai ųžsimokė- Tūli sako, kad sekmadienį, 
jusiu narių, o visados mažiau- rugpjūčio 13 d. LDŠA pirmos 

Nepamirškite, draugai. Visi sia mūsų atsilanko.
■ Draugai, dabar jau oras at- 

___>; tai galėtumėte visi su

“gradžiueišin” .programą, 
rią visą išpildys pątys studen
tai, ir studentės. Jie yra pri- 
ruošę ir perstatys du darbinin
kiškus scenos vaizdelius ir pa
rodys savo muštrą 
nų ir muzikos.

Po viskam gi turėsime šo
kius. •* v

Bus dai

dalyvaukite šiame mūsų vaka- — 
rėlyje, ir pamatykite, ką jūsų vėso 
sūnūs ir dukterys, broliai ir brinkti, 
seserys atsiekė per vieną pas
kutinį mėnesį.

Įžanga veltui.
A. DOBINIS.

Išvažiavimas Forest
Parke Šį Nedėldienį

Labai daug žmonių serga 
slogomis—“šalčiu.”

Ypač^tie skaudžiai nuken
čia, kurie dabar važiuoja į pa
jūrius bei maudosi.' O darbi
ninkai, po sunkaus darbo bei 
rūpesčių,’ sulaukę nedėldienio, 
turi kur nors Surast sau ‘ ra
mią ir sveiką vietą, kad kitą 
savaitę vėl galėtų stoti prie 
sunkaus darbo bei jieškotls 
darbų su atnaujinta energija.

LDSA pirma kuopa sutarti
nai su Lietuvių Bedarbių Ta
rybos kuopa rytoj turi išva
žiavimą Forest Parke.

Tai kaip žinodami pataikė 
šiuo persargų laiku, kad žmo
nas galėtų linksmai ir sveikai 
šventadienį praleisti gražioje 
girioje, < 
dolerius, kuriuos, tą bjaurų 
šaltį gavus, reikėtų- atiduoti 
daktarui ,
'. Taigi visi, kurią negalėsite 
važiuoti j “Laisvės” piknikus 
Worcester, Mass», ir Inkerman, 
Pa., atvažiuokite j Forest Par
ką. Čia ne tik laiką linksmai 
praleisite su draugais, bet ir 
darbininkiškas 
paremsite.

Kviečia Rengėjai

prie

Organizatorius

yra tikri narai ir nema-
Gal tada pada- 

į i Bedarbių 
Nes jau šiandien

r • • / • . ’

tinkamą jam padėjėją, Mat
thew Wolla, skebišką vice-pre- 
zidentą Amerikos Darbo 
deracijos.

v Woll ir kiti Federacijos 
dai sykiu su Rooseveltu 
bar laužo streikus mainierių 
ir kitų darbininkų, šaukdami 
juos grįžt darban ir dirbt to
kiomis sąlygomis, kaip ' norį 
bosai ir- Rooseveltas. >

PATYRUS misininkas “butcher” rei
kalauja darbo. Per daug metų esu 
dirbęs krautuvėse ir turiu daug pa
tyrimo, ypač prie šviežių mėsų.

P. Bullot, 414 W. I^erk St., Phi
ladelphia, Pa; . t . 1 ■ ; ; • s

' • i (188-190) j

Fe-

va- 
da-

REIKALAVIMAI i
REIKALINGA ‘patyrusios -patarnaut 
tojos ręstaurante (waitress), mo
kančios «anglų kalbą' pilnai gerai. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 227 Kent 
Avė., • Brooklyn, N1. TY. 1 pi 

(189-194)

PARDAVIMAI
beduonių, j Darbų Agentūros Galva ■ j

. Nubaustas tik $25 '

kuopos ir Ten Eyck St. Bedar
bių Komiteto (Tarybos) išva
žiavimas Forest Parke būsiąs

NEW YORK. — Harry 
Augustern, galva Longacre 
darbų agentūros, surinko 
$1,700 iš 200 darbo jieškan- 
čių žmonių. Jis vedė dvigu-

PARSIDUODA’restaurantas greit
už pigiai tam, kuris tuojaus pirksi 

Biznis išdirbtas per <|apgelj „metų it 
randasi geroje vietoje tarp /šaiių if 
netoli laivų prieplaukos. Del plates
nių informacijų kreipkitės pas Vk 
P., 23 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

(187-189)*

ir

LORIMER RESTAURANT
, . LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
! Pabandykite!

. ; ? SAVININKAI MARČIUKAI ;
417 LpHmer Strejet, * i . į .; “Laisves” .Name

Brooklyn, N. Y.

p h >P r:: o '. < ■ :: •;
Laisve Gaunama ant

’ t « / »’ • i ‘ '

HSekančių Stočių

1G Brooklyne:
13Q Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St 
[187 Ęedford Avenue . ; 
'SŽS Buford Avenue .
>22^ 
135 
287 
350

JONAS STOKES !
FOTOGRAFAS :

Šiuomi pranešu savo kostume-; i 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, i į 
po n u m e r i ų j: 
512 Marion Št., 
kampas Broad- ' 
way, Chaunceyi i 
Street stotis; 
Brooklyn, N. Y.;

Naujcįį vietoj 
studija daug!; 
geriau įrengta,! 
todėl paveikslai; 
padaromi kuo-;! 
puikiausi. ; I 

STOKES 'i

Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 

Grand Street
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street ' j 
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
512 Marion St., kampas Broadway 

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

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 

4 
1

3

“flat”, todėl kad daugelis iš-i|jas klastingas knygas; siunti-
- J . piknikus , nėjo po du žmones į vieną vie

tą ir niekam negrąžino atgal 
pinigų.

Pagaliaus, Laisnių Biuras 
buvo priverstas imti domėn'

važiuoja į
■į Worcesterį bei Wilkes Barrę.

Bet aš girdėjau, kad visi tie, 
kurie negalės važiuot į “Lais
vės” piknikus, tai rengiasi

Tūlas žmogus pereitais me- būti Forest Parke ir paremti skundus darbininkų prieš tą ■ 
tais per prūseikinių balių au- i Bedarbių Komitetą ir LDSA tuliką; pereitą ketvirtadienį

Taigi dar lie-|jjs buvo nubaustas, . bet tik

Vietiniai Dilgučiai

kojo tris dolerius “Klampy- j pirmą kuopą. r 
nei”, o jo žmona du dolerius. :ka daug publikos, kad išva- 
Tuo pačiu laiku jis prašėsi 
kad nesulaikytų jam 
vės 
prenumeratą, nes Jis esąs se
nas simpatikas ir bedarbis.

Vėliau jis prisidėjo prie Ten 
Eydk 1 St. Bedarbių Komiteto, 
per kurid1 pastangas1 dabar 
gauna pašaipi; 1 bėt Komiteto 
susirinkimuose jap nei 
neberodo.’ '•' ' \

Ar tai gražu ?

“Lais-
del neapsimokėjimo už

žįavimas į Forest Parką būtų 
pasekmingas.

Kontrolieriaus Berry
Pensija - $12,000

akių

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio. Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

jdegimhs bei Reumatiški Nesvfeiku- 
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

• Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

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

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

$25.
.Tardymo kambarys buvo 

prisigrūdęs apgautų darbinin
kų, kurie norėjo pasigriebti tą 
nenaudėlį ir .savaip jį nubaust. 
Policmąnas, flkuris piėgino už- 
čiaupt darbininkų . projektus ir 
keršto šauksmus, buvo par-, 
kirstas ant grindų. , .J

Pagalia,us, po (stįpri,a polici-1 
jps, apsaugą tas vagis buvo iš-! 
lydėtas ,iįs tardymo kambario 
ir puikiame autorpobilyje nu
važiavo į savo kapitalistišką 
apartmentą.
, Jo agentūra neva uždaryta, 
bet tas -.ryklę, suprantama, 
stengsis atsidaryti biznį kįtdj 
vietoj bei kitu, vąrdu.

New Yorke
Allen ir Čanal St.
feowery and Delancey, Street 
Bowery and Houston Street 
3ril : Avenue arid ^4tH Street 
Chatham Square - - - -
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
Išt Avenue and 4th Street

v ‘ ( ' r I ) > 1 . I • .
-- .A —--------------------- Z. 4 —-4  
■ V , ■■■ (-, : I .--------------------------- .
A Ja... ...!■ -----------

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Qmias ir chroniika» vynj ir 

■.; i ffiQtenf ,lUea» kraujo ,ir odos y 
I Padarau iityrimua kraujo ir iiapumo 

-i' 1 DR.MEER
156 W. 44th St. Room 

York, N- Y. - • 
Valandos PriSmiano:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadlėniais' nuo ii ’ ryto iki 12 dienų 
' Telėfonas Lackawanna 4-2180

J * t. ( c .$ m - •' į

Pranešame» kad mūsų kainos yra 
žymiai' papigintos ąpt viškO, 

Plaukų Kirpimus Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei &5c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00^.
madds,

NEW YORK: -X‘-Sū rugsėjo 
16 d. pasitraukia iš tarnybos 
miesto pinigynb konfrolie^iuš 
Charles Berry. Atsistatydinus, 
jam bu^ ^lęikama. poj $J2.,Q00 
pensijos^ metus iš miesto iž
do; -.rj Tadį visaji Jiįeką; neveik
damas gdlės gyvent kaip pe
niukšlis iš žmonių mokesčių.

Jis ką tik sugrįžo iš Euro
pos. Išvažiuodamas ten, sa

ike, kad keliauja sužinot, kaip 
'Komiteto sekretorius nuo Europos didmiesčiai šelpia be- 

vieno pas kitą bėgiojo, bandė i darbius. Ištikro jis ten važia- 
------- - |vo, idant patirt, kaip Europos 
■■■■■■■■■ darbininkai mokesčiais ap- 
50-tas kraunami, kad galima būtų 

igryniau aplupt ir newyorkie- 
čius .

Už tą kelionę jam buvo iš 
.miesto iždo duota $3,100. O 
kuomet tūli laikraščiai pasta- 

Pradžia 2-rą* Valandą po Pietų tS klausimą, kokiems daly- j 
KLAŠCIAUS CLINTON PARK jkams jis tuos pinigus išleido 

Betts ir Maspeth Ąve j ir ką jis Europoje sužinojo, 
Maspeth, L. I. N. Y. ' 'ponas Bėrry tik atsikrankštė: , 

Šokiams griez Levandausko “Tai ne jūsų, prakeiktieji, • 
orkestrą lietuviškus ir ameri- biznis!” 
koniškus šokius. Berry stovėjo už pakėlimą
ĮŽANGA 40 CENTŲ ;YPATAĮ karnų važinėjimo gatvekariais 

Prašome skaitlingai susi- ir 'požeminiais gejžkeliais: tikį 
rinkti, pasimatyti su daugeliu 40 centų ir-planavo, kaip už? 

karti didesnius mokesčius ant 
darbiųinkų i ip sipųlkiųjų, bįz-i 
nieriųi • i'-i į , <; f 4. c s H < • H

^Tai tokius valiiniihku’s Ame-

Rugpjūčio 3 d. LDS pirmos 
kuopds narys J. Juška prane
šė Ten Eyck St. Bedarbių Ko
miteto Sekretorių^, kad jį nu
skriaudė tūlas Sam Stock; ku
ris prižadėjo džianitoriaus 
darbą ir paėniė 25 doleriu^, 
o dabar įieduoda nei darbo nei

o ir sutaupyti kelis Plnl£U-

organizacijas

50-ta#

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugyste sv. Jurgio

ĮVYKS NEDALIOJE <

13 Rugpjūčio (August)

ii f

(Daufjiau Vietos gintų 5 pusi.}

'ąsi ynapjaūsios 
Vy^lp^^nųkjbįriamfe^ pfąd^us Ir 

apskiinŲnb ’ jjifzdągj VŽ \ 5Qc, vai-i 
kams^platokų ^kirpimas- 25p.

Mūs^darb^; :

Telephone Stagg. 2-4409

, *. a j»z . y . . L, , - * JĮ '

■ f
l-r-r .s.iyiiwi'iwilrmteai■r,,.,..,' * ■

302

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant malęniai muzikai, 
galite^smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska- j 
nių užkandžių duodame už dyką. : 
Kiękvieną šeštadienį, gražūs paren- 
girnai, grajys merginos muzikantės | 
po vadovyste Marty Turuta. Įžanga : 
dykai. Antrašas, 131 N. 4th St., I 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkai John JurevicJh 
ir Tukienė.

A. RADZEVIČIUS ;
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) ' ,
Vedu šermenis ir palaidoju tin* 

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avepue) 
BROOKLYN, N: Y?

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

(188-190)

Demonstruokime Prieš 
/'. • Fašistus Budelius! i

NEW. f YORK. , šiądien-
1,0 vai. įvyksta demonstracija 
protestui .prieš ^valdiškus .žu- 
dynruis revoliucinių .darbininkų 
VpkįetįjĮoj ir./Fwjoj. .:, ' •. < 

, Suvirinkite a«nt.; Whitehall. ir 
South Sto ,Downtpwn ^Few 
Yorke. Po demonstracijos ’bus, 
maršaviųias ant Vokietijos ir 
Kinijos konsulatų, .su. .reikalai 
vįmais paliuosuot . politinius, 
kalinius tose šalyse, Jn<!
- .Pastaruoju laiku buvo nu
kirsta galvos pęnkieųąs komų- 
nistmiams darbininkais Vo- r
kietijoj. Gręsia kirvis ir įka
lintiems ten komunistų’ va
dams: Torg4eriui,, Dimitrovui 
ir kitiems. ’ > ; •

' šalin budelių nagus nub re
voliucinių darbininkų!

■ "u.» f ' ’

pažįstamų žmohltj ir linksmai 
praleisite laiką. ; ' 1
........... 1------ —----- --------- —------ . 4 ■■ ! . ■■■-

KELRODIS: Iš WUliamsbuxgho, 
gatvekariu ar automobiliu, važiuokite 
Grąnd St.. arba Flushing Ave. ikiGrąnd bt.. arba Flushing Ave. iki 5 ■ •
58th (Rust) St., sukite po kairei ir rikos demokratija” suteikia 
važiuokite bei eikite iki Maspeth !darbą’ žmonėms fr : kitiems 
Avė. Parkas ant kainojio kampa. .. k .Ht „ ■ i 1 ; >——-1 “mažiulėms.

PHILADELPHIA, PA.
i - ' Sovietų Mineralinių 
i , p j j ; Vandenų •

} ; NARZAN IR BORJOM
; Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
,412 W. Susquehanna
Taipgi pas JĮ galima gauti
vietų žuvų, i Tai puikiausios rū

Sies skenuotos žuvys.

pas

Avė,.;
ir So-'

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

ir ' -kitiems

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuojądy Įaidoja numirusius 
ant visokįų *kąpipiųi .-ppĮ^aipdo au
tomobilius ir kerieias vešelijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

i ■■ • )

231 Bedford'Avenue

BROOKLYN, N; Y.

INCMATHEW P. BALLAS
( B 1 E L 6 U S K A S )

• 4 t G RA B O R ( U Š
& UNDERTAKERS AND SMBALMERS 
r 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
‘ ’ ! MUŠU, (STAIGA 1 ATLIEKA . SEKANČIUS - DARBUS: 
< MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ . VISQ ŠALIU, IR IŠ ČIA 
X PAŠIUSIAM (. KUR KAM REIKIA. į TURIM ^RIVATIŠKĄ

PIRMAJAI PAGALBAI AMB’JLANSINI . ĄŪTOMOB1LIU, 
VHDIIIA DATADMAHIAM Ki I H I < rf' I /ZlO M T M P IR

I

rtwyuo PĄTARNAUJAM NUVEŽTI^ LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTI. fURlM MOTEąi, MIRUSIOMS MOTERIMS(

f PRIŽIŪRĖTI. DUODAM QRAZJ/\ VIETĄ. SAVO.
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. T

Į < p j ' Tisais tąįsi reikalais kreipkitEs mus, o mes’ Įj 
KUOGcRiAuSIAI ^ATARNAUSIM.

MUSU, RAŠTINE ATDARA DIE^ĄjH? bįAKT(. MŪSU • « ’
G ftLEFČNAS nIekad Inemiega.

Šliurių Streikas Auga
NE^V ,YORK. — Į Apskaito

ma, ka?d streikąn \iŠ5jo jau 
1,200 filitifių darpininkų. Jiem 
vadovauja ‘ Čevėrykų ir 6dos 
Darbininkų Industrinė Unija.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
'■ , ; ANTANO ADOMĖNO ' '".Y ' .

BELMONT BAR & GRILL
Bus puikiai priimami svečiai, seni pažįstami ir nauji/ kurie my

lės su mumis susipažinti. ; i . > . (

Atidarymas Subatoje, 12 Rugpjūčio (August)
** 1063 Belmont Ave ir Kampas Crescent Street

f BROOKLYN -4-'EAST,NEW YORK .. . .r
Bus * Šalto alučio ir gardžių užkandžių. Vieta moderųiškai įtai

syta, pAtogi pasišnekučiavimam, atsivėdinimui šiltame ore ir pa
silinksminimui. ii. ' ' " i> 1 i r:

... Kviečiame, visus užeiti ir. lauksime visų. ■ i

’ 9 < 77 V-".’V”” v I * T Tf v J
Evergreen 7-8738 , Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting į

Art Decorating . r
Pertaisome senus namus , ir budd- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- g 
tus, sudedame duris ir Įdedame šie-5 
tus (screens) j duris, langus ir* 
porčiuš Dengiame stogus visokiems b 
naminis: p ą , -
51 Meisęrole Street 
Brooklyn, N.3 Y. J . r

JL88 Soutfy ?rd Street 
;■ U' - r, BrpoĮdya, N.jY^

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

.; ' j Williamsburghe:
252 Berry St.,, .■ v , ( Brooklyn, N. Y 

' arti Grand Street
V J Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 ild 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 iki UIO tsL vakarais.

ryto

} ■ FLATBUSH OFISAS 
14 i. v 2220 Avenue J i

Kampas E. Mrd St

nuo 6

‘ NEpfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. H




