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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsi te, Tik , 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Liepos 3 d. Brooklyne yra 
šaukiamas visuotinas Ameri
kos lietuvių jaunuolių suvažia
vimas. Šaukia Lietuvių Jau
nuolių Nacionalis Komitetas. 
Už dienos kitos bus paskelbtas 
oficialis suvažiavimo šaukimas 
ir išsiuntinėtas visoms organi
zacijoms.

Šis pirmas ir istorinis Ame
rikos lietuvių jaunuolių suva
žiavimas turi rasti karščiausio 
pritarimo, užuojautos ir viso
kios paramos visam mūsų liej- 
tuvių revoliuciniam judėjime. 
Visi mūsų draugai ir draugi
jos, visos mūsų darbininkiškos 
organizacijos turi susidomėti 
šiuo suvažiavimu.

Jaunuoliai oru veltui nega
lės atskiesti į suvažiavimą. 
Reikės' išlaidų. Mes turime; 
tuo klausimu rūpintis. Mes 
turime sudaryti tokias sąlygas, 
kad kuo daugiausia jaunuolių ir 
iš kuo tolimiausių kolonijų gai
lėtų atvykti į suvažiavimą. Mū 
sų tikslas turi būti, kad suva
žiavimas būtų tikrai masinis 
ir kad apimtų visus kampus 
nuo Maine iki Californijos.

Tai neatidėliojamas reika
las. Reikia griebtis už dar-! 
bo. Pradžioje mėnesio visos' 
organizacijos laiko susirinki
mus. Nereikia laukti oficialioj 
suvažiavimo šaukimo. Visur 
draugai pakelkite suvažiavimo 
klausimą. 

. __ _ /
Koks bus šio pirmo jaunini 

lių suvažiavimo tikslas?! Visų 
pirma, kad sukelti pačiuose 
jaunuoliuose ir jaunuolių pra
dėtam judėjime ūpo ir entu
ziazmo. Antra, kad surišti į 
daiktą, apvienyti jau gyvuojan
čias jaunuolių grupes ir or
ganizacijas. Trečias, kad iš
rinkti ir sudaryti pastovią jau
nuolių judėjimui vadovybę. 
Ketvirtas, kad nutiesti liniją 
tolimesniam jaunuolių judėji
mo plėtimuisi. Penktas, kad 
lietuvius jaunuolius pritraukti 
arčiau prie einančių ir augan
čių Amerikos darbininkų kla
sės kovų.

S u v a ž iavimo pasisekimas 
priklausys nuo to, kaip prie, 
jo mes prisirengsime, kiek tal-7 
kos duosime mūsų jaunuoliam^ 
visose kolonijose, visose orga
nizacijose. Suvažiavimą reikia 
išpopuliarizuoti. Apie jį rei
kia plačiai kalbėti. ''—L;

Tuo pačiu laiku, tai yra lie
pos 3 d., įvyks Amerikon Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos suvažiavimas. . Pri
bus delegatai iš daugelio to
limų .kuopų.! Tyri būt jtok^sp- 
pratimas, kad TJt^rat. Draugi
jos jdeleghtai visur sykių atsi
vežtų jaunuolių—arba draugi
jos kuopos jaunuolių narių, 
jeigu randasi, arba šiaip jau
nuolių iš kolonijos. Taip mes 
sutaupysime nemažai pinigų ir 
padėsime jaunuoliams pasiekti 
jų suvažiavimą.

Liepos 2 d. įvyks didysis 
metinis dienraščio “Laisvės” 
piknikas. Jame dalyvaus drau
gų iŠ tolimų kolonijų. Čia irgi 
draugų pareiga turėti mintyje 
jaunuolių suvažiavimą. Suda
rykite sąlygas, kad atvykę 
jaunuoliai į pikniką galėtų pa
silikti ant rytojaus jaunuolių 
suvažiavime. Kaip žinote, lie
pos 4 d. legaįė Amerikos šven
tė, todėl namo skubintis nebus 
reikalo.

Telephone Stagg 2-3878

N Y. Jaunus Darbininkus 
Siunčia į Vakarų Kempes

NEW YORK. — Iš ne- 
toli nuo šio miesto esamų 
Roosevelto armijos darbo 
kempių jaunus darbinin
kus valdžia siunčia į va
karines valstijas. Dvide
šimts devynios grupės iš
siųstos į Boise, Idaho, de- ! 
vynios į Fort Missoula, 
Montana. Tų jaunuolių 
neatsiklausiama, ar jie 
nori važiuoti ten, ar ne. 
Varo juos po militariška 
komanda.

TRYS ŽUVO AUTOMOBI-
LIŲ LENKTYNĖSE

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Gegužės 30 d. čionai buvo 
surengtos turčių automobi
lių lenktynės. Laimėjo tū
las Meyer. Bet pora ma
šinų apsivertė ir trys žmo
nės tapo užmušti. Sakoma, 
kad žiūrovų buvo apie 
100,000.

Prasidėjo Derybos Tarp 
Japonijos ir Chinijos
TIENTSIN. — Po Japo-. 

nijos armijos kanuoiių prie
danga ' mieste Tangku pra
sidėjo derybos’tarpe ChinP 
jos Nankingo valdžios ir Ja-1 
ponijos delegatų. Tuo tar
pu mūšiai pertraukti. Chi- 
nai delegatai pribuvo spe
cialiu traukiniu iš Pepingo. 
Visoj pakelėje buvo paskelb
tas karo stovis. Už Japo
niją derybas veda . japonų 
karinis štabas su generolu 
Nakamura priešakyj.

Pabėgo 11 Kalinių
LANSING,VMich.— Ge- 

gūžės 30 d. pabėgo vienuoli
ka kriminalistų kalinių. As
tuoni iš jų buvo nuteisti vi
sam amžiui kalėjiman už 
žmogžudystę, o tris už plė
šimą. Kaliniai pasigrobė 
du kalėjimo sargų ir dar 
tris moteris, idant juos pa
naudotų apsigynimui polici
jos ir kaipo užstatą. Tame 
kalėjime randasi 1,861 kali- 
pys*Hju fili k <

f ........... ■ ■ ■■

Socialistai Darbininkai ’ 
už Bendrą Frontą

BERLYN. — Čionai gru
pė socialistų darbininkų iš
leido slaptą laikraštuką, ku
riame jie reikalauja, kad so
cialdemokratų partija suda
rytų bendrą frontą sū ko
munistais prieš fašistus.

47 Neregiai Rašytojai

Šiuo tarpu Amerikoje, yra 
47 neregiai rašytojai, kurie 
daro pragyvenimą iš raši
nėjimo. Kai kurie iš jų yra 
pasižymėję savo profesijoje.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 1 d., 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c* Metai XXIII, Dienraščio XV *

POLICIJOS UŽPUOLIMAS ANT JAUNUO
LIU DEMONSTRACIJOS PERTH AMBOY ‘i

PERTH AMBOY, N. J.—Į 
Gegužės 30 d. čionai įvyko 
New Jersey valstijos jau
nuolių demonstracija prieš 
karą. Susirinko apie pus
antro tūkstančio jaunuolių. 
Demonstracija buvo rengia
ma čia todėl, kad Perth Am
boy yra Amerikos imperia
listų karo pramones cent
ras.

Policija padarė kruviną 
užpuolimą ant ramios de
monstracijos ir nepaisant

to, kad buvo gautas leidi
mas demonstruoti. Užpuoli
me buvo vartojama gazinės 
bombos, šautuvai ir buožės. 
Penki jaunuoliai taip sužei
sti, jog reikėjo vežti į ligo
ninę. Penkiolika jaunuolių 
suareštuota.

Bet nežiūrint šito tero
ro gatvėse, jaunuoliai pas
kui vėl susigrupavo ir susi
rinko į svetainę, kur jie at
laikė masinį mitingą.

Šilko Darbininką Streikas 
už Algą Pakėlimą

ALLENTOWN, Pa. —
Pereitą penktadienį čio

nai išėjo į streiką 200 
audėjų Suntag Silk dirb- 
tųvęs. Jie reikalauja algų 
pakėlimo ir įvedimo šilko 
mieravimo sistemos, idant 
bosai negalėtų algų nu
vogti.

Tie darbininkai numar- 
šavo ir išvedė į streiką 
Quaker Silk kompanijos 
darbininkus, čia bosai iš
sigando ir tuoj aus sutiko 
darbininkams pakelti al
gas ant 20 nuoš.

DARBININKAI STREIKU KOVOS LAUKE 
UŽ SUGRĄŽINIMĄ NUKAPOTU ALGŲ

KRUVINAS UŽPUOLIMAS ANT DARBININKU 
DISTRIKTO MIESTE DUESSEEDORF'

DUESSELDORF, Vokie
tija. — Gegužės 15 d. čionai 
hitleriniai fašistai ir polici
ja vedė dar negirdėtą tero
rą prieš darbininkus. Apie 
keturi tūkstančiai ginkluo
tų fašistų ir policistų užpuo
lė darbininkų distriktą, ėjo 
palei stubas, mušė darbinin
kus ir naikino jų turtą.

Policija oficialiai paskel
bė, kad 60 darbininkų sua
reštuota. ‘ Bęt policiją ,,$le-

pia tą faktą, kad penkiolika 
darbininkų misteriškai din
go, ir kad tarpe daugelio su
žeistųjų randasi šešios mo
terys.

Šitas užpuolimas ant dar
bininkų buvo padarytas tik
slu atkeršijimo. Mat, pir
miau grupė fašistų darė pa
našias kratas, bet gavo at
mušti, ir keli iš jų žuvo. Tuo 
būdu dabar jis surengė tik
rus pogromus. , .

PERMAINYTA PLANAI DEL SOV. PALOCIAUS
MASKVA. — Savo lai

ku buvo pranešta, kad ame
rikonas architektas Hamil
ton laimėjo pirmą dovaną 
delei modelio Sovietų Palo- 
ciui. Bet tai buvo pirmo 
kontesto rezultatai. Pas
kui buvo dar du kontestai, 
renkant modelius iš geriau
sių. Paskutiniam kontes-

te laimėjo Sovietų garsus 
architektas B, M. Iofan.

Sovietų Palocius bus klio
kis, negu Hamiltono siūlo
mas. Nutarta, kad ant vir
šaus palociaus būtų milži
niška Lenino stovyla, kuri 
turės nuo 50 iki 80 jardų 
aūgščio. Manoma, kad ne
užilgo palociaus budavoji- 
mas bus pradėtas.

SUSIRĖMIMAS TARPE ANGLUOS IR AMERIKOS
GENEVA. — Anglija jau 

senai planuoja suvienyti 
Europos kapitalistines val
stybes į vieną krūvą, “del 
palaikymo taikos.” Už tokią 
sąjungą yra, pasisakęs po
nas MacDonaldas. Bet čię- 
nai įsimaišė Jungtinių Val
stijų atstovas Davis ir pasi
priešino. Jis sako; ’ "kad 
Ąmerika pritaria visapasau- 
liriei nepuolimo sąjungai bei

I 

sutarčiai. Tas tik parodo, 
kad tų dviejų imperialisti
nių valstybių interesai yra 
priešingi.

Nenoroms, žinoma, bet ši
tam atsitikime ponas Davis 
užgiria'Sovietų Sąjungos 
poziciją,^ kuri drgi. reikalau-
ja visuotinos, taikos ir nu
siginklavimo, i o ne kelių val
stybių atskirai. . ■ • , i '

DU ŽUVO ORLAIVIO 
NELAIMĖJE

LOS ANGELES, Calif.— 
Šalę Arcadia nukrito orlai
vis ir užsimušė du žmonės. 
Orlaivis pradėjo kristi bū
damas 2,000 pėdų ore.

ĮVAIRIOS ŽINIOS I

RAYMOND, N. H.—Ke
li šimtai čeverykų darbinin
kų, padedant darbininkams 
iš kitų miestelių, masiniai 
pikietuoja Faulkner dirbtu
vę.

Hudson, Mass. — Wotto- 
quottoc pusantro šimto dar
bininkų išėjo į streiką ir 
reikalauja algų pakėlimo 25 
nuoš. Kompanija bandė su
laikyti darbininkus nuo ko
vos prižadėdama pakėlimą 
ant 10 nuoš., bet darbinin
kai nepriėmė.

Columbia, S. C.—Gegužės 
30 d. išėjo į streiką septyni 
šimtai darbininkų ir reika
lauja sugrąžinimo nukapotų

Cotton dirbtuvės darbinin
kai baigė streiką ir laimėjo 
10 nuoš. algų pakėlimą.

Hancock, Mich. — Su
streikavo 1,500 darbinin
kų verstino darbo kempėje.

Seattle, Wash. — Renton 
Coal kasyklos 40 mainierių 
išėjo į streiką ir reikalauja 
algų pakėlimo.

Lowell, Mass. — Buržua
zinė spauda raportuoja, kad 
595 balsais prieš 78 čeve
rykų darbininkai streikiė- 
riai priėmė bosų pasiūlymą, 
pagal kurį jie gauna algų 
pakėlimą ant 10 nuoš. ir 
unijos pripažinimą. Tai dar-
bininkų laimėjimas, kad pri 
vertė bosus padaryti nusi 

Maiden, N. C. — Carolina leidimą.

ATEINA DAUGIAU FINANSINES PARA
MOS LIETUVIU JAUNUOLIU JUDĖJIMUI ,

Socialistų Vadas Jšduo-
t

da Darbin Fašistams
DAR PRIBUVO 250 

VETERANŲ

Jamestown, N. Y.—Auto
mobiliui pabėgus po trauki
niu, tapo užmuštas ugniage
sys Georgė Sigdler, jo pati 
ir du kūdikiai.

Spartanburg, S. C. — čia 
suareštuoti du juodveidžiai 
ir kaltinami nužudyme bal
tos merginos ir sužeidime 
jos vaikino. Bet jokių įro
dymų prieš juos neturi. Su
areštavo taip vadinamus 
“nužiūrėtus.”

Berlyn. —Hitlerio valdžia 
priėmė Mussolinio pasiūlytą 
draftą delei dešimties metų 
sutarties tarpe Italijos, An
glijos, Franci jos ir Vokieti-

Paryžius. — Amerikos 
naujam ambasadoriui va
žiuojant Iš Havre į Paryžių, 
kažih kas paleido akmenį ir 
išmušė langą to vagono, ku
riame jis sėdėjo.

Draugė Rabičienė iš Losi 
Angeles, Calif., rašo: “Šia-1 
me laiške prisiunčiu aukų 
rinkimo blanką' su $1.40 del 
jaunuolių veikimo, kurie ta- 
įpo surinkti per LDSA 66-tą 
kuopą. Taip pat kuopa iš 
iždo paaukojo $2. Viso su
sidaro $3.40.”

Benld, Ill., Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 63 
kuopa paaukojo jaunuolių 
veikimui vieną dolerį iš iž
do ir surinko ant blankos 
vieną dolerį.

Kitos LDS kuopos taip pat 
nuoširdžiai remia jaunuolių

veikimą. Šiuo tarpu aukos 
gautos nuo sekamų kuopų: 
68 kp., Saginaw, Mich. , $1.06 
83 kp., Exeter, Pa. 2.00
20 kp., Bridgewater, Mass 2.00
112 kp., Chicago, III. 2.00 
81 kp., Gary, Ind. 1.00
67 kp., Montello, Mass. 5.00
21 kp., Detroit, Mich. 2.41

Tai gana graži auka. Lai 
kitos LDS kuopos paseka, 
šių kuopų pavyzdį.

Už visas aukas oficiali 
pakvitavimą kuopos gausite 
nuo Agitacijos Fondo.

Lietuvių Jaunuolių 
Nacionalis Komitetas.

SUSIKIRTIMAS NUSIGINKLAVIMO KONFERENC.
GENEVA. — Taip vadi

namoj Nusiginklavimo Kon
ferencijos Apsaugos Komi
sijoj Sovietų Sąjungos dele
gatas pasiūlė apsklembimą, 
kas yra užpuolikas. 'Sovie
tai užpuolimu vadina įsiver
žimą į svetimą teritoriją,

HAMBURG, Vokietija.— 
Vietos socialistai darbinin
kai kreipėsi prie socialdemo
kratų partijos-lokalo sekre
toriaus pono Kanzler, kad 
jis sušauktų slaptus susirin
kimus stubdse. j Tas ponas 
atsakė: ‘Nieko panašaus! 
Jeigu kada nors aš sužino
siu apie tokius mitingus, tai 
aš žiūrėsiu, kad ir policija 
•apie tai žinotų.” Tai pareiš
kimas tikro judošiaus.

WASHINGTON. — Ge
gužes 30 d. čionai dar at- 
maršavo 250 ’veteranų, kad 
pareikalavus bonų atmokė- 
jimo. Valdžia atsisakė jiems 
suteikti pastogę ir maistą.

Brooklyn, N. Y. —• Ka
lėjime pasikorė Del Gatto, 
kuris laukė teismo už nužu
dymą pačios ir sūnaus. Tai 
buvo biznierius, kurį bank- 
rūtas išvedė iš proto. i

Tokyo. — Karo štabas pa
skelbė, kad tapo pasirašyta 
mūšių pertraukos . sutartis 
tarpe Japonijas ir Chinijos.

■ • • A T . ~ • į (■ į . J > 

WASHINGTON. — Sena
to komisija turi naują Mor
gano surašą, kuris susideda 
iš 291 vardų buržujų ir po
litikierių, kuriuos Morganas 
šeria. Bet kalbama, kad ši
tas naujas surašąs veikiau
sia nebus paskelbtas.

Nušautas Kozirninkas
NEW YORK. — Castle ka- 

fe Įvyko revolverių kova tarp 
kozirninkų. Vienas, Charles 
Dominico nušautas, keturi su
žeisti. Jie laikoini ligbninčje 
po policijos priežiūra.

t ", • ii.;

Ginkluoti Automobiliai
Prieš Darbininkus

s •» ‘ ♦ » • ' ’

DES MOINES, la.—Rock 
Island Arsenai dirbtuvė ga
mina apšarvuotus automo
bilius, kurie bus naudojami 
prieš darbininkų demons
tracijas. Kelios dienos at
gal šitie šarvuočiai buvo pa- 
roduojami gatvėmis ir ro
domi žmonėms.'

Washington. — Generolas 
Pershingas reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos nepasi
tikėtų jokioms taikos sutar
tims, bet rengtųsi karui.

paskelbus karą, ar ne, bom
bardavimą svetimos terito
rijos, laivyno blokadą ir ap
ginklavimą bei prieglaudą 
ginkluotų gaujų, įsiveržusių 
į svetimą teritoriją. Šitam 
apsklembimui griežtai prie
šinasi Anglija ir Italija.
■ __________________________________ ■- - j;
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Amunicijos Gaminimo
Fabrikų Dideli Pelnai

PARYŽIUS. — Čionai 
Hotchkiss kompanija, viena 
iš didžiausių pasaulio amu
nicijos gaminimo kompani
jų, paskelbė savo raportą 
už 1932 metus. Tai buvo 
tikri rugiapjūtės metai. Ga
myba ėjo smarkiai ir kom
panijos šėrininkai gavo po 
60 frankų dividendų ant 
kiekvieno sero. Tai beveik 
negirdėti pelnai visoj šios 
kompanijos istorijoje. Tai 
šitaip Franci ja nusiginkluo
ja!
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KAIP SOCIALDEMOKRATIJOS VADAI KENKE 
VOKIETIJOS DARBININKU KOVAI?

Franci jos reformistinių darbo unijų organas “Le 
Peuple” atspausdino tūlų Vokietijos darbo unijų viršinin
kų raportus, kuriuose plačiai kalbama apie darbininkų 
atsinėšimą linkui fašistinio pęrversmo. Tie raportai taipgi 
parodo, kaip’ 1 Vbkiėtijoš > soci'aldemdkratų1 lyderiai,! -kdrie 
refoiįmistines unijas turėjo savo penkiuose pirštuose, 
bjauriai sabotažavo i darbininku 'kovą'pfieš fašižihą. Vie
nas iš tų viršininkų rašo; . . ... ,.

“Pernai buvo du momentai, kurie galėjo virsti signa
lais tikros kovos prieš fašizmą. Bet tie momentai pra
ėjo, niekam neišnaudojant tų puikių progų delei tikros 
kovos. Vienas momentas'buvo liepos 20, 1932, kuomet 
Papdnas pavarė Prūsijos socialistinę valdžią, o kitas bu
vo lapkričio mėnesį laike Berlyno transportacijos darbi
ninkų streiko/’ . , . , t į ; i

Darbo unijų biurokratai šitas progas sabotažavo. Ko
munistų Partija šaukė darbininkus į generalį streiką, so
cialdemokratų vadai prakeikė komunistus ir išvadino 
juos provokatoriais.

Kitas unijos viršininkas, narys mainierių unijos tary
bos, išsireiškia sekamai:

“Buvo galima paleisti galingas masinis judėjimas. Kuo
met Papenas nuvertė socialistų valdžią, atšakomingi uni
jos viršininkai (ne stambieji lyderiai) šturmavo mūsų 
ofisą Bachum mieste ir sakė: ‘Mes esame pasirengę. Mū
sų dirbtuvės eis į streiką, jeigu tik jūs duosite žodį’.”

Bet, žinoma, unijų tūzai to žodžio nedavė. Priešingai, 
ramino darbininkus ir liepė neiti į streiką prieš fašistų 
žygius. i , .. . •

Tcfliau tas pats unijistas rašo: “Pildomoji. Taryba Ber
lyne Įbuvo užversta telegramomis ir šaukimais per telefo
ną, reikalaujančiais įsakymų. Bet taryba atsakė: ‘Užsi
laikykite: rainiai. Nepradėkite jokio įveikimo savo locną 
valia.’ Mūsų draugai, kurią laukė įąąkynąo del generalio 
streiko Ruhro distrikte^palaikė discipliną—rjie nieko ne
veikė.” . n H r, ...... njuj

Kitas vienus stambios unijos viyšininkas sako, kad jo 
unija buvo nutarus skelbti generalį streiką liepos '20 dp 
Bet piekas iš to neišėjo, nes Vokietijos Darbo Unijų Ge
nerate Taryba buvo priešinga streikui. < A

Generates Tarybos nariai priešinosi generaliam strei
kui, nes, girdi, “jie bijojo, komunizmo.< Atrodė, kad Prū
sijos socialistinės valdžios ministeris ponas Severingas 
nenorėjo apginti savo poziciją.”

Taip, Severing ir visi socialdemokratų tūzai nenorėjo. 
Jie be kovos užleido hitlerinėms gaujoms įsigalėti. Jie 
susabotažavo darbininkų kovą prieš fašizmą tuose nu
lemiamuose momentuose.

“Legalizuota Žnlikyste”
Jungtinių Valstijų kongresas priėmė įstatymą, kuriuo 

oficialiai panaikinama ..auksinė pinigų valiuta. Iki šiol, 
kaip žinoma, auksinė valiuta buvo panaikinta tiktai pre
zidento Roosevelto padavadijimu.

Reikia žinoti, kad šis žygis paliečia labai daug žmonių 
ir užrubežyj, ne tik Jungtinėse Valstijose. Daugelis, sa
kysim, užrubežio kapitalistų ir šiaip pasiturinčių vertel
gų arba kt. sluogsnių turtingesnių žmonių buvo pirkę vi
sokių- .Amerikos federates valdžios bonų. Buvo sukišę 
čionai daug savo pinigų, kaipo'į “saugiausią šalį, su sau
giausia pinigų valiuta:” Mat, 18(59 metais Jūngt; Valsti
jų kongresas buvo išleidęs' įstatymą, kuriuo buvo garan- 
tuojąma atmokėjimas visokių Vąldiškų skolų auksine va
liuta. > Netgi visokiuose kontraktuose yra pkprasthi pa
žymėta, kad skolos bus atmokamos auksihe' valiuta. Da
bar, priėmus šį įstatymą, tie visi kontraktai panaikinama. 
Visokios skolos bus atmokėta tokiais pinigais,;, kokie tuo 
laiku Jungtinėse Valstijose bus pripažinti legaįiškais. 
Gali būti, kad doleris smuks žemyn strimagalviais, tad ir 
įvairios skolos (tiek Amerikoje, tiek su svetimų kraštų 
piliečiais) bus atsiteisiama tiktai tais pigiais doleriais..

Kadangi tarptautinėje biržoje Amerikos doleris jau ir 
šiuo tarpu smarkiai nusmukęs, tai, suprantama, kad tie 
žmonės, kurie įvesdino Amerikoje daug pinigų, gauda
mi pigiais doleriais grąžą, labai daug turto praras.

Ši Amerikos valdžios taktika su pinigais labai piktina 
Europos kapitalistines šalis/ ;Anglijos finansistų spauda 
skelbia, kad tokis žygis yra niekas daugiau, kaip “lega
lizuota žulikystė.” Francijos, Austrijos ir kt. kraštų bur
žuazine spauda taip jau labai piktinasi šitokiais /Wall 
gatvėm žygiais, skelbdama, kad tas viskas tai tiesioginė 
legalizuota vagystė. Girdi, kapitalizmas,gali klestėti tik
tai tuomet, jei jis laikysis savo kontraktu. Bet čia, va,

-r- rtiurf į ..

KAIP MfiitW LIETUVOS KOMUNISTU 
PARTIJOS 15-tines SUKAKTUVES?

Mūsų spaudoj jau buvo 
rašyta, kad šiemet, rugpjū
čio I4-tą dieną, sukanka ly
giai 15-ka metų nuo įsikūri
mo Lietuvos Komunistų 
Partijos ir 15-ka metų su
kaktuvių nuo proletarinės 
revoliucijos Lietuvoj.

Tai svarbios sukaktuvės!
Per tuos 15-ką metų Lie

tuvos Komunistų Partija 
pergyveno labai svarbių lai
kotarpių. , Vienu kartu ji 
buvo valdančiąja didelės da
lies' Lietuvos , darbininkų 
partija, kuoipet ten buvo pa
skelbta Sovietų valdžia. Be
veik ištisą .'15-kos metų pe
riodą Lietuvos Komunistų 
Partija veikė ir tebeveikia 
palėpyj; veda savo labai at- 
sakomingą darbą prie nepa
prastai sunkių sąlygų.

Nepaisant šiurkščių sąly
gų, kuriose Partijai tenka 
darbuotis, ji atliko visą eilę 
svarbių žygių. Tiesa, LKP 
su tu 6 turėjo paaukoti daug 
savb narių—geriausių darbi
ninkų klasės kovotojų. Už
tenka prisiminti tiktai Po
žėlą, Greifenbergerį, Giedrį, 
Čiornį. Reikia atsiminti, 
kad pirm jų nužudymo, kri
to daugybė kitų geriausių 
draugų. Po: jų nužudymui, 
taipgi nukankinta keletas 
gerų revoliucionierių. ■

Vis tai LKP išauklėtos 
pajėgos, vadai t ’ : Jį : J ■

Kišk daug LKfį narių 
šiandien pūva fašistimuošė 
kalėjimuose (ir tas skaičius 
vis pasipildo naujais)! Kiek 
daug’ LKP geriausių narių 
šiandien serga džiova bei ki
tokiom ligom, gautom fašis
tiniuose kalėjimuose arba 
žvalgybos inkvizicijos kame
rose! Kiek daug geriausių 
LKP narių šiandien išsiblaš
kę po visus pasaulio kraš
tus, gelbėdami savo gyvy
bes nuo fašistinio teroro

Jau tiktai šitie faktai 
kiekvienam rodo, jog Lietu
vos Komunistų Partija per 
tą 15-ką metų savo sunkaus 
darbo, priauklėjo naujų ko
votojų, komunistų, revoliu
cionierių; kad toji Partija, 
nežiūrint visų sunkenybių, 
šiandien, kaip ■ ir seniau, 
drąsiai vadovauja darbo 
žmonių masėm Lietuvoj ko
voje už jų geresnės buities 
pasiekimą, nuvertimą kapi
talistinės sistemos ir įkūri
mą, proletariato diktatūros.

Bantikyj su minėjimu ši
tų taip svarbiu sųkaktųyių, 
d.< Ajjigarietžš f ašd i j

z -Mūsų pareiga plačiai popu- 
llari^uot tuos įvykius, kurie 
btivq 1918-1919 m. Lietuvoj, 
parodyt ne tik įvairias klaidas 
(6 jjų buvo daug ir labai stam
bių), bet ir tubs ' atsiekimuš,

kurie buvo, o jie buvo daug di
desni, kaip klaidos. Tie atsie- 
kimai rodo, kad ir Lietuvos 
proletariate glūdi tos jėgos, ku
rios gal nuverst naudotųjų 
jungą, kad ir Lietuvos prole
tariatas gal turėt plačius są
jungininkus revoliucijoj, kad ir 
Lietuvoj yra jėgų, kad užka
riaut sovietų valdžią. 1918- 
1919 metų įvykiai rodo, kad 
Lietuvoj, nors darbininkų 
klasė tuomet buvo daug silp
nesnė, nors ir komunistų par
tija buvo silpnutė ir be revo
liucinio prityrimo, visgi galėjo 

. laimėt proletarinė revoliucija.
Tiesa, neilgam, bet visgi lai
mėjo. Dabar, kada darbinin
kų klasė Lietuvoj stipresnė, 
kada Komunistų Partija irgi 
stipresnė ir daugiau ji turi 
prityrimo, kada mes turim ge
rą pamoką ir iš savo padarytų 
klaidų (valdžios klausimu, že
mės klausimu, tautiniu kl^fisL 
mu ir kitais klausimais), ir iš 
mūsų pasisekimų, mes drąsiau 
galim žiūrėt pirmyn ir galim 
su įsitikinimu eit prie naujų 
laimėjimų, kurie bus tvirtesni, 
kaip 1918-1919 metų laimėji
mai.
Ką gi mes, amerikiečiai, 

galėsime padaryti atžyRieji
mui šitų Lietuvos proletari
ato vado 15-kos metų sukak
tuvių minėjimui? Ko iš 
mūs Lietuvos draugai pra
šo?

V i s ų p i r miausiai, LKP 
Centro Komitetas; prašo, 
kad tie Lietuvęs emigrantai 
(gyveną J. V.,. Kanadoje ir 
Pietų Amerikoje), kurie gy
veno Lietuvoj !918-1919 ir 
vėliau, parašytų savo atsi
minimus iš- kovų už sovietų 
valdžią Lietuvoj. Tokių 
draugų Jungtinėse Valstijo
se, be abejo, nedaug mes tu
rime. Bet mes galime kitaip 
atžymėti savo prijautimą 
Lietuvos Komunistų Parti
jai. Kad i^ prie labai sun
kių sąlygų, mes, kurie dir
bam, galim numesti po kelis 
centus LKP aukų vedimui 
kovų su išnaudotojais. LKP 
Centro Komitetas savo pai- 
reiškime sako:

LKP CK taipogi kreipiasi į 
visus draugus, gyvenančius už- 
sienyj įvairiose valstybėse, su- 
ruošt liepos—gruodžio mėne
siuos specialę aukų rinkliavą 
Lietuvos komunistų partijos ir 
jos spaudos paudai (kaip ir 
kur siųst pinigus, reikia išank- 
sto susitart raštu). Aukas 
galima ir reikia rinkt ne ztik 
pas emigrantus, bet ir pas pa
žįstamus draugus. Aukos LKP 
reikalams tur būt renkamos ir 
pačioj Lietuvėj.

Ką^ atsilieps į šį mūsų krei
pimąsi ir atsiųs mums savo at
siminimus, pats aukuos ir ki
tus paragins au'kuot, kas pasi
rūpinu suorghnizuot aukų rin
kimą ’ir kitdš paVagins* organi
zuot, tas atliks didelį, .darbą, 
tas tuom pat parems ir visą] 
mūsų darbą ’ ir kovą!

Šituo darbu mes turime 
ir galime susirūpinti. Bet

darbo pafceįmiinąumas 4 pri
klausys visųpirmįaumiąusiį[i 
nuo to, ant kiek ines išanks- 
to prie jo prisiruošime.

Drg. Angarietis per “Bal
są” iššaukė visą eilę Sovie
tų Sąjungoj, Amerikoj ir 
Lietuvoj gyvenančių draugų 
į kontestą aukoms rinkti 
LKP naudai. Jis pasižada 
surinkti nemažiau šešis šim
tus rublių.. Būdamas vienu 
iš d. Angariečiu iššauktųjų, 
nežinau, kaip būtų praktiš
kiau ; atsiliepti į atsišauki
mą ir iššaukti kitus draugus 
į revoliucines lenktynes, ar 
kolektyviai, sęnu būdų, 
rinkti aukas, kaip iki, šiol, 
pas mus ;būdavo daroma. Be 
abejo, prisieis tartis su ki
tais įšauktaisiais ir, veikiau
siai, Centro Biuras turės.sa
vo žodį tarti.

Vienas svarbu: reikia 
darbuotis. LKP parėmimo 
dalbas pas mus pastaruoju 
laiku buvo perdaug apleis
tas. Net pats LKP CK at
sišaukimas, kuris tilpo mūs 
spaudoj, nebuvo tinkamai 
įvertintas. Toj . pačioj vi- 
■dur-vakarinių valstijų lietu
vių komunistų frakcijų kon
ferencijoj tas dalykas buvo 
berods tik vieno ar dviejų 
draugų prisimintas. Tai ne
leistina !

Kelkit savo balsus per 
spaudą, draugai, kaip pa- 
sektningiau galėtum pasi
darbuoti Lietuvos Komuni
stų Partijai, kaip pasekmin- 
giau atžymėjus tas svarbią
sias sukaktuves. Nelaukit 
įsakymų ąrba nurodymų “iš 
viršaus”. ;

R. Mizarą. .

i! «As Esu Pabėgėlis iš Mišku Armijos?; į

PHILADELPHIA, PA

Ąfneirika, stipriausias kapitalizmo ramstis, pati pirmoji 
pradėjo tuos kontraktus laužyti, nepaisyti.

i Šišį Jungtinių Valstijų žygis, neabejotinai/ įvarys nau
ją kylį į tarptautinius santikius, sukeldamas prieš save 
tūlus finansistų sluogsnius.

Kuomet pergalingasis Rusijos proletariatas 1917 me
tais atmetė visokias caro ir Kerenskio užtrauktas skolas, 
naudotas prieš darbininkų: interesus, tai viso pasaulio 
buržuazija ir social-patriotai tuomet šaukė.: “barbariš
ka,” j; “neetiška,” “neteisėta,” etc. Dabar gi, matome,, 
pačios kapitalistinės šalys mindžioja savę pažadus, kont
raktus. Pereitais metais Francija ir kį. šalys'• atsisakė 
mpkėti Amerikai skolas, o dabar Amerika atsisako vy
kinti gyvehiman savo pažadus, padarytus kontraktuose!

Atsišaukimas >

Darbininkai ir darbininkes, 
• i .daugelis iš jūsų girdėjote apie 

Lyros Chorą. Nes Lyros Cho
ras. niekad neatsisakė patar
nauti darbininkiškiems paren
gimams, kaip tai prakal
boms, piknikams, demonstraci
joms ir tt. Reiškia, mūsų Ly
ra ne sykį linksmino vargdie
nius savo proletariškom dai
nom. K Tad visuomenė netu
rėtų pamiršt paremt šį prole
tarinį chorą.

Kadangi Lyros Choro nariai 
didžiumoj susideda iš jaunuo
lių, ir daugelis jų dar lanko 
augštesnę mokyklą, nekurie 
bedarbiai ne tik patys, bet ir 
jų tėvai nedirba, tai kitą sy
kį, .neturėdami “kar-fėro,” ei
na į choro pamokas pėsti 20 
blokų. Na, o mokestis choro 
palaikymui tai iš kur jie gali 
mokėt? O chorui finansai yra 
labai reikalingi, i-es reikia 
įsigyt dainas, mokytojai rei
kia- mokėti ir tt. Tad choras 
surengia vieną kitą parengimą, 
ir, iūčiu visuomenės paramai, 
jis 'pasitaiko.

Taigi ‘ Lyros Choras ” rengia’ 
pikniką 4 d. birželio (June), 

» ' i

i Laurel Springs, N. J. Pradžia 
j 10 vai., iš ryto, ir tęsis iki vė
lumai. Bus gera orkestrą šo-1 
kiam. Bus gėrimų ir skanių 
užkandžių; jaunuolės rengiasi' 
iškept skanių pyrAgųftir tt. 
Apart to, bus ir programa; o 
jauna nauja mokytoja d. Va- 
latkiūtė ir visas choras rengia
si ne baikom publiką paten
kint. '

Draugės ir draugai, mes, 
jaunuoliai atsišaukiam į Phi- 
ladelphij<)s ir visos apielinkės 
visuomenę, kad jūs masiniai 
atsi 1 ankytumėt ( ir pąrem.tu- 
mėt mus finansiniai, kad mes 
galėtume/ir toliaus savo darbą 
tęsti.

Draugės 
jaunuoliai 
meną 
veikti

ir draugai, mes 
mylim proletarų 

turim pasiryžimą

--------  i t > i i t ‘ U • ' . f 
vom parinkti iš pusės miliono 
tų benantaų jaunuolių, kurie 
bastosi po šalį ir slankioja po 

i didmiesčius. Mes buvome ber
niukai atimti iš šeimynų-na- 
mų; kai kurie sakė, kad jie 
niekur kitur iki šiol nebuvo 
miegoję, kaip tik namie savo 
lovose.

Jau buvo tamsu, kada mes 
po du įmaršavome į pervažą, 
kuriuom mus perkėlė į Fortą 
Slocum. Nebuvo malonu nei 
matyt saulę leidžiantis me
tant savo1 raudonas spindu- ; 
liūs ant. vandens. Jaunuolių1 
dūsavimai- daugiau pasakė, 
ne'gu, žodžiai. ■ ' < *

Einant prie( bendrų stalų-, 
buvome trumpai sutūrėti. Ki
ti, kurie buvo pirm mūsų ab- 
važidvęjtėmijo' mūs. ‘ ’’’

-4-Ar jūs tik ’dhbar atvažia
vote ?-njįe klausinėjo.

—Taip,—Atsakėme.
—O, jūs vargšaį velniųkš- 

čiai!—jie mums pastebėjo.\
Toks jų atsiliepimas nela

bai pad rasi n an Čiai mums 
skambėjo.

Mes valgėme, kurie galėjo
me. Mums buvo duota po dvi 
kietas dešrukes, kurias pa
prastai vadina “šuniukais,” 
biskis raugintų kopūstų ir ka
vos. Ir kokia tai buvo kavą! 
Tokia macni, kad niekas ne
pasigedo nei alaus, kurio mes 
negavome; ir buvo visai ne
saldinta; tai tur būt, kad at
silygint už pirmesnę kavą, kįi- . 
rią persaldžia buvome gavę. '

Buvo įsakyta mums į eilę su
stot. šešias valandas mes lau- 
kerne, kol mus įsegzaminuos js 
naujo. Antrasis egzaminas 
buvo pilnesnis,’ ir mums kokių 
tai čiepų išmirkštė į; kraują, 
įdurdami po viena ir kita pa- 
ža<sčia. Npo įo. kpli jaunuoliai . 
ąpąlpo, greičiausia iš baimės. -

Po šubatos nakties egzami
no ir’po’begaliniai ilgo lauki: 
m*o: mūs ) vėl sužyhiėjo išdavi? 1 : 
naktinės- (įrapAnds ir paskyroj 
SUOjlUS; <j •

Pirma ( valąnda nakties jaū . 
senai buvo praėjus ir tik tada 
buvo užgesinti kazermes žibu
riai; protarpiais, tačiaus, jie 
vėl buvo užžiebiami, kad su-, 
rast naujiems vietas atsigulti. 
Kadangi visos lovos jau buvo 
užimtos, tai vėlesnieji turėjo 
pasistatyti ir susitaisyti love
les, khs pasirodė labai truks— 
mingas darbas. ;i( ;

Jau buvo trečia valanda 
nakties, ir daugelis mūsų bu- , 
vome visai netekę vilties \iž-‘' 
migt; pradėjome šnekučiuotis,- 
ką mes pergyvenome ir kas: 
mūsų dar laukia.
Auštant atsikėlėm, nusiprau- 

sėme šaltu vandeniu, nes šilto 
nebuvo, ir apsirengėme. Lau
kiame triūbos signalo. , ' "' 

Pusryčiams gavome kokios1 
tai geltonos medžiagos, kuri 
buvo pavadinta kiaušinienę. 
Sėlenos buvo geros, ale pienas 
labai prastas; ir dar pirmą 
sykį savo gyvenime turėjau Čia 
spirgintas bulves pusryčiants; 
Rozinkos sėlenose buvo tokios 
kietos, kad ‘galėjome joiflįs ’ 
žaisti^ kaip kauliukais. Kava 
būVo’ šalta;- » -' ’ t > “ j • < i .

, Po pusryčių vienį žąidėme, j 
P valgio susodino mus į bu- kiti* apžiūrinėjome, vietą, ..tro

sus. ) čia nęra reikalo misis.- 1 
■kųst: mašinos, didelės, sėdynes tuvėje. ir tt. 
erdvios ii; važiavimas greitas, kad parašyt laišką namo. Aš 

popierą numečiau. ’ ; .
Apie pietus oficierius pasa

kė mums prakalbą apie mūsų 
ateitį miškų armijoj. Buvome 
fotografuojami Į i k raščiams 
ir, man rodos, judžiams. .h

Užbaigę ėjome pietų; tai 
buvo sekmadienis, ir valgis 
buvo biskį geresnis—kiaulie
nos, bulvių, žaliųjų pupų, -py
rago ir po antrą puoduką'ka
vos. ■ i - . • ■ ;

Po pietų aš sugrąžinau savo 
naktinius apvalkalus ir reika
lavau paleist mane iš tos,ar
mijos. Ketvirtą valanda mes 
25 jaunuoliai užėjpme ant per- 
važo ir- pradėjome -kelionę na

(Tąsa 3-Čiatū pusi.)

Aš esu vienas iš bedarbiu 
jaunuolių, kuriepis yra, duoda
ma pyoga j eiti į pre'zidepto 
Roosdvelio ! vadinamą 1 miškų 
atsodinimo armiją. Kadangi 
jaunuoliai yra imami iš tų 
šeimynų, kurios .gauna pašal
pos iš miesto ir kadangi ma
no bedarbiai tėvai gyvena iš 
pašalpos, tai aš rašau po sla
pyvardžiu.

i Vieną subatą ištyrinėto j as, 
ar kam rčikja fpašaipūs, atėjo 
pas mus. j.l^ąno potina atida
rą duris. į

—Ar tavo sūnus yra tarp 
18 ir,2Q mę|ų amžiaus?-— pax 
klausė iis. ( , i ‘ .

—Taip,—atsąkę motina.
Girdėjiiųas,. ką<įl apie mane 

kalba, aš priėjau prie 'durų. 
Tyrinėtojas atkreipė į mane 
dėmesį.

—Kaip tau patiktų važiuoti 
į miškų atsodinimo grupę ?— 
jis paklausę. ; .

Mes apšnekėjom dalyką, ir 
tyrinėtojas man pasakė, kad 
mūsų miesto dalis Queens turi' 
išsiųst 600 į miškų armiją ir 

‘kad aš esu vienas iš tų laimin
gųjų. Aš būsiu išsiųstas į ka
rišką stovyklą, netoli miesto ir 
ten galėsiu pataisyt savo fi
zišką sveikatą. Po dviejų sa
vaičių aš būsiu išgabentas kur 
nors neperarti nuo civilizaci
jos. Nuo dienos, kada aš iš
važiuosiu iš namų iki kito spa
lio, kuomet sugrįšiu, tai man 
bus duodama maistas, drabu
žiai, prieglauda,, pasilinksmi
nimai ir 30 dolerių algos į 
mėnesį; betgi aš turėsiu po 
$20 per mėnesį parsiust halmo.

Visi dalykai ’ gerai atrodė, 
tai sutikau prisidėti prie miš-, 
kų armijos. ; ■ ■ ) ( t

i . —OK,—tyrinėtojas man pa
sakė >—Visiems pasakyk su
diev ir po’ pietų pribūk į mo
kyklą. Tau hieko nereikia 
vežtis. Drabužių, kuriuo^- da
bar i dėvi; užteku, ir tau viskas, 
bus veltui duodama nuo plau
kų apkirpimo iki tabako. ,

Iš viešosios mokyklos num. 
^5, Jamaicoj, buvau nugaben
tas į FlusKįngą. Po raštinės 
darbo nuvykau į Jungtinių 
Valstijų armijos rekrutavimo 
vyriausią patalpą, 39 White
hall St., New Yorke. Tada 
“štukos” prasidėjo. ‘

Aš radausi tarp daugybės 
kitų jaunuolių iš viso miesto. 
Buvo įsakyta greitai nusireng
ti ir tuoj aus buvome peregza- 
minuoti. Aš dar stebiuosi 
kam mus egzaminavo, ba 
trumparegiai vyrai, su įsmuku- 
siom kojų pėdom ir vienas su 
stikline akia buvo perleisti.

Prieš mūsų išsiuntimą vie
nas oficierius į mus prabilo:

—Dabar jūs būsite išvežti 
ir jums bus duodama valgyt. 
Į eilę ir maršuot po du!

Tatai irgi gerai skambėjo. 
Mes buvome nuvežti į batare- 
ją ir davė mums valgyt keptų 
PUPV, spirgintų bulvių, cibu

li ių duonos ir kavos. Kava 
■ buvo perstipri ir perdaug sal
di. Mums buvo pasakyta, kad 
galime nevalgyti, jeigu neno
rime. Pamaliikū sau, kada
ras patarimas.' ui i

Važiavome i New Rochelle.
> /• J. , i " * ? . . <' ;

7* W «■ « a. ** — - -J « ! — ~ -

pasiį/estk ^arhų'.! Aš, kaip ir 
kiti vežaini-jaunuoliai, nebu-

Vėluodami jau pradėjome !

bedarbės laiku mus labai 
trukdo mūsų finansai. Mes 
pasiryžę žiemos Sezone statyti 
scenoje operetę; mums reika
lingos spėkos ir finansai. To
dėl be darbininkų pritarimo ir, 
paramos .mum būtų sunku 
tikslas atsiekti.

Taigi Sekmadienį 4 d. birže
lio visi ir visos traukini j Ly- 
,ros‘ Choro 
Springs, N 
kviečia visus

pikniką, Laurel
J. Nuoširdžiai

4

tiems buvo duota, darbas vir- 
. Gavom popiėros,

Lyros Choras.
ir 

dailės srityje; bet šios

•htenii
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Partijos Valymą T. A. Sergievski, i Pas mus yra šimtai tūkstan-

VKP (b) CK. ir CKK Nutarimas
(Pabaiga)

Jįps turi skaitytis su bendru patikrina
mojo išsilavinimo lygmeniu su tuom, kad 
nepalikti už partijos ribų draugus be abe
jo įrodžiusius atsidavimų partijos ir so
cializmo statybos reikalams, neturėjusių 
galimybės ganėtinam laipsnyje įsigyti 
politinių žinių, ypatingai darbininkų ir 
kolektyviečių. : .

Valymas anaiptol negali būti skaito
mas nei patikrintojų, nei tikrinamųjų 
kaipo apskritai partijos nepasitikėjimas 
tos kuopelės komunistams. Valymo ko
misijos turi imtis visų priemonių, kad 
laike valymo sudaryti draugiškas apysto- 
vas, kuriose kiekvienas partijos narys 
jaustų, kad dalykas eina ne apie perse
kiojimų, o apie tai, kad padėt partijai iš
kelt aikštėn ir panaikinti visus partijos 
organizacijos nedateklius.

Valymo komisija ir visi partijos na
riai privalo duoti griežtų atstangų tiems, 
kurie mėgins išnaudoti valymų asmeniš
ko keršto tikslui, grupių kovos tikslui vi
siems sklokininkams, priekabių ieškoto
jams, o taipgi tiems, kurie mėgina ap- 

1 šmeižti komunistų už jo tvirtumų parti
jos linijos pravedime, kovoje už partinę 
discipliną, režimų ekonomijos, promfin- 
plano išpildymų grūdų parengimų, teisin
gą pasiruošimą pavasario sėjai javų, va
lymui, derliaus paskirstymui ir aplamai 
už tvirtumą kas link tikro ir gero parti
jos narių darbo, priklausančių tam ar ki
tam draugui, kaipo vadovaujančiam. Tuo 
pačiu laiku turi būti duota ne mažiau 
griežta,atstanga tiems,,kurie šmeiš, sklo- 
kininkais ir priekabių jieškotojais visus 
ištikimai besistengiančius padėt partijai 
iškelti aikštėn laike valymo svetimus, 
nepastovius, nepasitikimus elementus jos 
eilėse, arba nurodyti ištikrųjų esančius 
apsileidimus, nedateklius, klaidas ir pra
sikaltimus to ar kito draugo arba visos 
organizacijos darbe.

Kovojant prieš asmeninį pasileidimą ir 
netikusį partijos nario elgimąsi (girtuok
liavimas ; sukliurimas ir susirišimas. su 
svetimais elementais būklėje, antisemi
tizmas ir tam panašūs apsireiškimai, ne
sutaikomi su komunisto vardu) valymo 
komisijos jokiu atveju neturi daleisti 
smulkaus ir priekabių jieškančio knisi
mos! asmeniniam gyvenime. Valymo 
komisijos svarbiausią domę turi atkreip
ti į tai, kaip partijos narys pildo jam 
pavestą darbą, kaip jis kovoja už įgy
vendinimą ir išpildymą partijos nutari
mų. ...

Valymas pravedamas atviruos kuope
lių susirinkimuose pritraukiant beparti- 
nius (stambiose cechų, pakaitų ir atskirų 
įstaigų skyriuose, kolektyvų ir sovūkių 
kuopelėse ir t. p.), kuriuose visų pirma 
išklausomas ir apsvarstomas valymo ko
misijos pranešimas apie valymo tikslą ir 
užduotis ir kuopelės biuro pranešimas 
apie tikrinamos organizacijos stovį.1

Valymą praeina visi partijos nariai ir 
kandidatai, išskyrus VKP (b) CK ir 
CKK narius ir kandidatus ir VKP (b) 
revizinės komisijos narius, kaipo išrink
tus partijos suvažiavimo, o taipgi MTS 
ir sovūkių politškyrių viršininkus, jau 
partijos patikrintus, juos paskiriant. 
Vienok tokiame atsitikime, kada bus pa
duota motyvuotas pareiškimas to ar kito

partinio susirinkimo arba partijos narių 
atskiros grupės reikalaujantis valyt tų 
ar kitų CK, CKK ir Revizinės komisijos 
narį, arba MTS ir sovūkio politskyriaus 
viršininkų, pastarieji turi praeiti valy
mų.

IV. Partijos Valymo Vadovavimas
Vadovavimas 'valymu visasąjunginiu 

maštabu pavedama Centralinei -valymo 
komisijai sustatė drg. Rudzutako (pirmi
ninkas), L. M. Kaganovičiaus, Kirovo, 
Jaroslavskio, Skiriatovo, Ežovo, Staso- 
vos, Petnickio.

Valymo vadovavimui kraštų ir sričių 
organizacijose ir nac. respublikose Cent- 
ralinė valymo komisija paskiria atatin
kamas valymo komisijas.

Sričių, kraštų ir respublikų valymo ko
misijos organizuoja rajonines valymo ko
misijas.

Sričių ir rajonų valymo komisijos pa
renkama iš autoritetingų, ideologiniai pa
stovių, politiniai išlavintų, nebuvusių 
anksčiau kitose partijose, nebuvusių opo
zicijoj, išlaikytų komunistų su nemažiau 
10 metų partiniu stažu. Valymo komisi
jos narių sųstatas savo laiku skelbiama 
vietinėj spaudoj tam, kad pareiškimų ir 
išstojimų prieš atskirus valymo komisi
jos narius atveju Centralinė partijos va
lymo komisija galėtų peržiūrėti tuos pa
reiškimus.

VKP(b) nariai ir kandidatai, nepaten
kinti partijos valymo komisijos nutari
mu gali šiuos nutarimus apskusti mėnesio 
laiku augštesnėn partijos valymo komi- 
sijon ligi Centralinės partijos valymo ko
misijos ir partijos suvažiavimo kaipo 
augščiausio partijos orgaho^j-rvij^Uf,

Partijos valymo komisijos darbas turi 
eiti po visos partijos kontrole, tame' 
skaičiuj tikrinamų organizacijų, ypatin
gai partinės spaudos. Kiekviena kuopė-, 
lė gali bendrame susirinkime kritikuoti 
kiekvienų valymo komisijos nutarimų, ir 
apskusti jį, kas nereiškia, vienok, jog 
tas nutarimas pakeičiamas. Valymo ko
misijos nariai turi atminti, kad už viduji
nės partijos demokratijos peržengimų, 
už šiurkštumų ir netaktiškumų valant 
jie pats bus traukiami partinėn atsako
mybėn, kaipo žmonės, išniekinę partijos 
valymų.

♦ * 1 *

Valymą pradėti nuo birželio 1 d. Mas
kvos,, Leningrado, Uralo, Dono, Odesos, 
Kijevo, Vinickio srityse, Vakarų Sibiro ir 
Tolimųjų Rytų kraštuose ir Baltarusijos 
respublikoj ir užbaigti ne vėliau šių me
tų lapkričio mėn. pabaigos.

* * *

Centralinis partijos komitetas ir. Cen
tralinė kontrolinė komisija įsitikinę, kad 
visi partijos nariai ir dori bepartiniai 
darbininkai aktingai dalyvaus partijos 
eilių valyme nuo netikusių ir svetimų ele
mentų, kad partijos valymas dar tamp
riau suvienys darbininkų ir kolektyvie
čių mases apie partiją, sustiprins parti
nes organizacijas ir padarys jas dar ko- 
vingesnėmis vykdant antro penkmečio 
uždavinius. * r

Centralinis Visasąjunginis Komunistų 
(bolševikų) Partijos Komitetas.

Centralinė Kontrolinė Visasąjunginės 
Komunistų (bolševikų) Partijos Komi
sija.

(“Raudonojo Artojaus” vertimas.)

“Aš Esu Pabėgėlis iš 
Mišką Armijos”

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
mų linkui. Nekurie kiti žmo
nės išreiškė mums papeikimo, 
^les sparčiai atsakėme: “Su
diev, kužbai!” Dauguma kitų ,

žmonių nieko mums nesakė ir 
tik su rimta išraiška veiduose 
mus tėmijo.

Traukinyje pradėjome dai
nuoti : “Niekur nėra geriau 
kaip namie.”

Woodman Tree.
Iš anglų kalbos vertė

Aldona Kazokytė.

A',

Daktaru; 
garsus rusų meteorologas 
(mokslininkas oro ir jo apsi
reiškimų), sukėlė nepaprastas 
diskusijas visoj Europoj savo 
pranešimais apie orą. Jam 
būnant Londone, jį žurnalistai 
apspito, klausinėdami įvairiau
sių klausimų.

Ar mokslas pajėgs sukon
troliuoti pasaulio orą? Ar 
žmogus kada galės paversti 
šiaurinę Europą į šalį saulės 
spindulių, smagios šilumos ir 
kvepiančių vėjelių? Ar arti
moj ateity matysime paimu 
medžius ir tropiškas gėles, 
augančias Londono parkuose? 
Ar bus galima per ištisus, me-, 
tus maudytis Serpentine upė
je; kuri vingiuoja per Londo
no gražiausią parką?

Taip gali būti, atsakė Ser
gievski. Jau dabar, sako, mes 
Sovietų Sąjungoj įtemptai dir
bame del oro sukontroliavimo.

čių ketvirtainių mylių žemės, 
kuri dabar yra netinkama ap- 
gyvenimui ir nederlinga.’ Mū
sų tikslas yra paversti šiuos 
milžiniškus plotus žemės į 
derlingą, išlygintą žemę, ir ti
kimės, kad tą galėsime pa
daryti trumpoj ateityj.

žinoma, šis darbas didelis, 
tęsė prof. Sergievski. Jam 
reikės daug metų brangiai lė- 
šųojančio tyrinėjimo, ir jei mū
sų bandymai bus pasekmingi, 
bus reikalinga daugelio 
nų dolerių įvykinimui 
moj mūsų planų.

Bet tik pažvelgiame,
naudos tatai suteiks žmonijai, 
žiauri žiema su jos rinkiniu li
gų ir mirčių bus ■ nugalėta. 
Mūsų žemė, virs šimteriopai 
derlingesnė. Milžiniškos su
mos pinigų, dabar praleidžia-

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

milio- 
pilnu-

, kiek

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.

daug

“LAISVES" PIKNIKAI
JVYKS sekamose vietose

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
Ulmer Park, Foot of 25th Avenue.

U------------------------ į_4--------------------*-----------------------------------------------------------------------------

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

. Olimpia Park, Worcester, Mass.,
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (August) 
'Xey View Park, Inkerman Pa.

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH

SOVIETŲ KENUOTI PRODUKTAI
LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00 
Nuo Thornton-Fuller Co.,
N. Broad St., Philadelphia, Pa. 
pirma dovana prie įžangos bilieto

1213
Tai bus

Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Giratd Ave., 

, ‘ 1 Philadelphia, Pa., tai bus .antra dovana 
PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75 
Padovanojo L. Dubrow & Sons, Inc., 420 South St., 
Philadelphia, Pa. bus trečia dovana
Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkės ir kiti talentai

SOCRA
BRAND

Royal sturc^ 
FILLETS 

vwr ■' . ■

Bibv TO SERV!

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIŲ
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
(Strimelės) - (Su Tomeitėmis)

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

Taipgi Skyriai: 260 California St., 
San Francisco, Cal.

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

Prašome draugijų, augšciau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse,.nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” piknikuose.

Laisves” Administracija.

MASSACHUSETTS DIDIEJI

11 D. BIRŽELIO, So Boston, Laisvės Choro ir 
Norwood L.L.R. Choro, metinis piknikas

Walpole, Mass. Gražiam “Knus Parke”

17 D. BIRŽELIO Komunistų Partijos Pirmo 
Distrikto piknikas Franklin, Mass.

Camp “Negadegent”

Įvairiose Roosevelto kempė
se prieš tokias gyvenimo ir 
dar blogesnes darbo sąlygas 
jau išsivysto jaunuolių buntai 
ir masiniai bėgimai. Djauge- 
lyj stovyklų yra susiorganiza
vę kovos komitetai prieš vers
tiną darbą apskritai arba 

I prieš katorgines jo sąlygas.

SOVIETŲ KENUOTU ŽUVŲ
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei

kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
kainą, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo piknike 
ar kitokiame parengime jas pardavinės.

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.

S3

25 BIRŽELIO L. D. S. Pirmo Apskričio
Maynard, Mass. Vose Parke

Gražus parkas, ežeras ir milžiniška svetainė del šokių
Aht čia pažymėtų dienų visų darbininkiškų organi

zacijų, meldžiam nieko atskirai nerengti, bet masiniai 
dąlyvaukim viršui paminėtuose piknikuose.

Kiti Didieji Piknikai Įvyks:
30 d. LIEPOS Worcester Aido Choro ir Hudson Aido 

Choro. Olympia Park, Worcester, Mass.
13 d. RUGPJŪČIO (AUGUST) didysis spaudos piknikas 

Olympia Park, Worcester, Mass.
2, 3 ir 4 DIENOMIS RUGSĖJO (SEPTEMBER) LDR 
Choro iš Montello ir Lyros Choro iš Stoughton, Mass.

L. T. Namo Parke, Montello, Mass.
Dar nežinome kada įvyks Lawrence ir Haverhill 

Chorų piknikai, čia sužymėti piknikai bus su didelėm 
programom. Dalyvaukite visi.

Distrikto Komitetas.



Ewslapls ketvirtas '

FIODOR GLADKOV
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Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

(Tąsa)

“Brangioji Daša:—Esu gyvas ir sveikas. 
Būk rami ir saugok Niurką ir savo svei
katą. Laišką tuojaus sudegink, o ūsuotas 
Efimas tau papasakos, kaip ir kas.”

Brangusis Glėbas, mieliausias! Jeigu tu 
esi gyvas ir sveikas, tai ir mes jaučiamės 
sveikos,—džiaugėsi Daša. Naktį atėjo 
ūsuotas Efimas, atsiduodantis kalnais ir gi
ria, bet Dašai atrodė, kad jis atsiduoda 
Glėbu. Prie lango, patamsėję,'tik žvaigž
dėms šviečiant, sėdėjo Daša ir Efimas. Ji 
džiaugėsi pasakojimais apie Glėbą. Efimas, 
smarkiai rūkydamas ir rankoje laikyda
mas revolverį, greitai kalbėjo:

—Taip, Daša, jau pergyvenai didžiausius 
smūgius. Glėbas perėjo per baltųjų fron
tą ir dabar jis yra Raudonojoj Armijoj. 
Taip, jeigu būtų pakliuvęs—mirtis, o dabar 
—laisvas.

—Drauge, pasakyk man, argi jis ten ne
pražus, argi bus gyvas, į ką panašus jo gy
venimas?—betvarkiai kalbėjo Daša.

—Gana apie tai kalbos, klausyk, ką Glė
bas įsako tau: laikykis tvirtai ir gyvenk. 
Tokis jau sujudimo laikas." Aš čionai visa
da būsiu ir galėsi mane matyti. Tu gi bū
si mūsų drauge, taip jau Glėbas įsako. Lai 
tūlam laikui mes tau pakeisime vyrą. At
mink. Aš čionai veiksiu. Tu organizuok 
visų žaliųjų moteris. Pati eik į kooperaty
vą prie miesto dirbti. Mes tau'pagelbėsi- 
me gauti darbo. O daugiau tylėk ir tylėk.

—O kaip gi? O kaip bus su mano dukre
le Niurką?

—Palik kokiai gerai moteriai. Niurką, 
kaip paukštelis, nenuskris. Na, pasakyk, ką 
nori pasakyti Glėbui?

Daša drebėjo, visa degė ir negalėjo nieko 
sugalvoti, ką pasakyti. Ji tik tiek tarė:

—Drauge Efimai, dabar gal būti Glėbas 
kur vienas eina ir įnirtis jį seka. Jeigu 
Glėbas stojo į kovą, tai ir aš. Kuriuom ke
liu eina Glėbas, tuom eisiu ir aš.

Efimas tamsoje nusijuokė ir paplojo del
nu jai per kelią.

Efimas išėjo taip tyliai, kad tartum jo 
visai nebuvo, tartum kokis šešėlis praslinko 
pro jo langą. Daša ilgai sėdėjo ir mąstė. 
Po šio pasikalbėjimo ji perdavė Niurką 
auklėti Motiai. Gera kaimynka Motia, ge
ra draugė ir gerai atsinešė linkui Niurkos. 
Daša pradėjo dirbti kooperatyve prie duo
nos. Dienomis ateidavo jai nepažįstami 
darbininkai su rašteliais ir imdavo duoną 
del “darbininkų, kurie dirba kalnuose.”

Ir moterų—“žaliųjų žmonų” buvo apie 
pusė tuzino. Dalis iš jų greitai užmiršo 
savo pirmesnius vyrus ir susiėjo gyventi su 
kitais. Kitos, neturėdamos kitokio darbo, 
imdavo skalbimui oficierių drabužius ir 
naktimis priiminėjo anglus kareivius ir jū
reivius pas save į lovą. Daša pradėjo jas 
organizuoti ir duoti joms darbo: eidavo į!d 
miestą, į kalnus, kad perdavus pasislėpu
siems vyrams maisto ir drabužių, avalinės 
ir kitų reikmenų.

Fimka, smarkuolė ant vyrų, ir jos brolis 
Petras buvo išėję į kalnus. Domacha—dik- 
ta. Elzbieta—bevaikė ir jauna moteris, 
augštomis krūtimis ir ypatingai smarki ant 
vyrų, gaila, kad tokis laikas. Fimka—prie
lanki, maloniai pasidalina su moterimis 
maistu ir kitomis reikmenimis ir niekados- 
neatsisako vyrams jų reikalavimuose. Do-į 
macha pikta ir gali atkeršyti skriaudikui, j 
Elzbieta dienomis neprieinama jokiam vy-l 
rui, bet naktimis laisvo pasivedimo. Štai 
jas Daša apjungė ir davė joms darbo.

Naktimis ateidavo draugas Efimas ir 
joms aiškindavo:

—Visos moterys įsiteftiykite vieną daly
ką: tylėkite, tylėkite, tylėkite, laikykite lie- 
’ynvi nr/ rlanfn NTiilmchutn Iwziivi loin’ll i’ial

sausa, nelietinga va- 
reikalo esant, bus 
gaunamas atgaivi- 

lietus. Lietsargiai, 
ir slogos bus pra- 

šį pranašavi-

nuošimtis saules šilumos ir 
sveikatos teikiančių spindulių 
dingsta, iki pasiekia mus. Tam 
tikri dirbtiniai spinduliai už
kariaus debesius, miglą ir rū
ką. Kabančios ore dulkes bus 
galima magnetizmu nutraukti 
žemyn, ir dūmų galės visai ne
būti, nes galima vartoti kuras, 
visai neteikiantis durnų.

t ’ Ketvirtai., Birželių ji, 1931

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Tai nėra fantazija įsivaiz

duoti, kad matysime su lietum 
kovojantį oro laivyną, kurio 
stotys bus ore, daugiausiai 
prie jūrų pakraščių.

Šiais būdais bus užtikrinta 
dienomis 
sara, tik 
naktimis 
nantis
“reinkotai’ 
cities dalykai.
mą mes galime tikėtis maty
ti įvykdytą gyvenime bėgyje 
kelių metų. Tik mums reikia 
pilnai išsipraktikuot toj sri
ty j.

SPINDULIAI NUGALĖS 
MIGLAS

Miglos, kurios kas metai lė- 
šuoja šiaurinės Europos ša
lims daug milionų dolerių, ka
dangi jos sudaro daug trukdy
mų, ypatingai transporto sri
ty ir sudaro bereikalingų iš
laidų apvalymui jų paliekamų 
nešvarumų,—jos taps lengva 
auka tos pačios rūšies spindu- 
jdulių aparatui, kuris kovos su 
lietaus debesiais. Vartojant 
tikrąjį atakų būdą, miglos iš
nyks su pirmu spindulių paly
tėjimu. Pastaruoju laiku žie
mą saulė veda sunkią kovą su 
mylių storio eile debesų, mig
lų, rūkų ir-dulkių; ir didelis

PERKEISTA EUROPA

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo Newarko lietuvių kuopos me
ilesnis susirinkimas įvyks pėtnyčios 
vakare, birželio 2 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėje, 180 New York 
Avė. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių ir 
nepamirškite pasiimt su savim na
rinių knygučių. Sekr. K. Jonaitis.

(128-129)

džių keksų, “hot dogs” su; kopūstais, 
etė. -Vadinasi! 6mą^ųs( laikas visiems 
Užtikrintas' kafip jiuniemš taip i it se
niems. Tačiaus lieka vienas svarbus 
dalykas atlikti, tai, kad mūsų choras 
gerai sudainuotų, ir tuomi pasirody
tų kad Lyros Choras atlieka savo 
užduotį. Todėl kiekvienas daininin
kas ir dainininkė privalo būti ant 
repeticijos pėtnyčioj, 2 d. 
kad 
mes

birželio, 
perdainuoti tas dainas, kurias 
turėsime dainuoti ant pikniko.

(128-129)

žuvį už dantų. Nukąškite 'liežuvį, jeigu jis- 
lenda laukan. Pati prakeikčiaųsia žmo
gaus kūno dalis tai liežuvis. Sugavo, areš
tavo, tai geriau nukąsk liežuvį ir išspjauk, 
o akimis nematyk savo draugų. Žinokite 
tą. Laikykite liežuvį už dantų ir mokėki-1 
te pačios save suvaldyti.

(Bus daugiau)

EUROPĄ IR SUVALDYTI LIETU
daugelio 

vertės d c r-j 
motai sunai-' 
ir perdi dėlių 
Sovietų me

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
mos apšildymui, valymui snie
go, durnų ir kitokių žiemos 
atnešamų nešvarumų ir medi- 
kalei pagelbai, bus sutaupy
tos. (Bet ir iš to pasinaudoti 
žmonių masėms reikia darbi
ninkų tvarkos o ne kapitalistų.

Šis darbas yra didžiausias, 
kurį mes, mokslininkai, esame 
sutikę. Ir sekančim linijom 
mes jį vėsimo pirmyn.

ŠILTOS GULF SRIOVĖS 
PAKREIPIMAS

Visą šiaurinė Europa dabar 
yra atšaldoma jūrų vandens 
sriovių (tekėjimų), iš ištirpu
sių ledų vandens, plaukiančio 
nuo Arktiko krašto tarpe 

' Greenlandijos ir Kanados. Jei 
galėtume šių šaltųjų sriovių 
plaukimą suvaldyti, tad pa
keltume šiaurinės Europos 
temperatūrą, padarytume ją 
šiltesnę.

Ar tatai galimas daiktas? 
Taip, galimas, jei tik bus už- 
tektinai pinigų ir budavojimui 

3 gabumų.
Reikėtų pabudavoti milži

nišką tvenkinį skersai jūrų 
sąsmaugos tarp Greenlandijos 
ir Kanados. . Tai būtų vienas 
iš didžiausių < inžinierystės 
darbų. Dabartiniu laiku dar 
negalima to darbo atlikti. Bet 
praslinkus keliems metams, su 
pagerintais įrankiais, bus ga
lima naujais būdais ir me
džiaga tatai padaryti.

Ši milžiniška užtvanka tu-

retų siekti okeano (vandeny 
no) dugną ir galutinai nukirs
ti šalčio sriovių cirkuliaciją. 
Lėšos būtų neapsakomai 
lės, betgi ir nauda būtų 
lė. Iš sykio pajustume 
peretūros pakilimą, tai 
oro atšilimą.

Dar kitas dalykas, galima 
atkreipti bėgimą Gulf srio- 
vės, to didelio šimto mylių 

j platumo šilto vandens šaltinio. 
Didžioji Britanija tuomi dau
giausiai pasinaudotų, jei Gulf 
sriovės bėgimas koncentruotų
si apie jos pakraščius. Nepa- 1 
prasto didumo tvenkinys, pa- 

' budavotas lauko pusėje Meksi- 
| kos užlajos ribų, kuris kreiptų 
Gulp sriovės bėgimą į Britani
jos pakraščius—-yra moksliška 
galimybė. Dar sykį turiu pri
minti, kad .išlaidos būtų di
džiausios. Bet juk šalis turėtų 
būt pasirengusi mokėti už nau
dą, kurią suteiks padidinta 
šiluma ir sutaupysiąs kuro iš
laidų ir kt.

“Klimatą jūsų (Britanijos) 
salų galima galutinai pakeis
ti bėgyje kelių metų su šiais; 
dviem žygiais,“ sakė prof. Ser-f 
gievski.
LIETSARGIAI BOTŲ NEREI

KALINGI

dide- 
dide- 
tem- 
yra

vietose ir netinkamu 
Jei mes galėtume de
prive rst i p asi 1 i u osu o t 
vandens pagal mūsų

tai jau oro suvaldymas

galimybė, kad. 
mes galėsime ta-1 
paleidžiant be-

Antras, ir lygiai svarbus 
dalykas, tai kas galima būtų 
padaryti su lietum, sniegu, 
audrom ir juos pasekančiom 
ligom—slogom, influenza ir 
plaučių uždegimu. Jeigu mes 
galėtume juos sukontroliuoti, 
tai išnaikintume pusę pasaulio

ligų ir išgelbėtume 
milionų dolerių 
liaus, kuris kas 
kinamas lietaus 
vasaros sausrų,
teorologijos departmentas jau 
yra daug atlikęs tyrimo dar
bų. Iki šiol pasekmės buvo 
mokslo laboratorijos plotmėje 
ir brangiai atsiėjo. Bet pla
čioj plotmėj pritaikymas šių 
bandymų yra tikra galimybe 
artimoj ateityj.

Lietaus priežastis yra van
dens prisigėrimas ore pavidale 
debesų, paskui pasiliuosuojan- 
čių nuo tos sunkenybės. Ir lie
tus būna dažniausia neparan
kiose 
laiku, 
besius 
nuo to 
no rą
būtų pusiau atliktas.

Tas praktikiniai jau atsiek
ta, sprogdinant rakietas tarpe 
debesų ir paleidžiant elektri
zuotas smiltis į juos, ir kito
kiais būdais.

Yra tikra 
greitu laiku 
tai padaryt,
vielinės, rūšies spindulius. Tuo
met jau mes būsime tikrai už
kariavę lietų. Sausmečio lai
ku mes galėsime priversti de
besius paleisti savo brangų 
vandenį ant ištroškusios lie
taus žemės. Farmerys, rei
kalaujantis lietaus, galės gau
ti jo; o piknikuojanti žmonės 
galės maudytis saulės spindu
liuose kokioje nors gražioje 
vietelėje ir gėrėtis gamta.

Taipgi bus galima priversti 
Vandens pilnus debesius išlie
ti ant jūrų tą vandenį arba 
ant neapgyventų tyrumų ir 
ant maurų, o ne ant kaimų ir 
miestų.

Tik pamanykime, kokią per
mainą suteiks tie reiškiniai di
deliuose Europos miestuose, o 
ypatingai tvankiose industrijos 
srityse. Sunkūs paniurę debe
siai išnyks, briljantiški saulės 
spinduliai švies ant baltų, šva
rių namų; darbininkai kvė
puos tyrą, neužnuodytą orą 
ir sems sau energiją ir sveika
tą iš nesuterštos saulutės, žai
bai ir elektriniai šturmai bus 
galima pakinkyti naudingiems 
tikslams; galima bus pasikin- 
kyt elektrikinę' energiją, kuri 
dabar eikvojasi, procese žai
bavimo ir šturmo.

“Visi šie moksliški dalykai 
yra galimi,“ pareiškia prof. 
Sergievski, “ir aš tvirtai tikiu, 
kad pirm negu praslinks daug 
metų, mokslas padarys mūsų 
pasaulį tinkamą gyvenimui su
sipratusiai žmonijai.“

Visockis.

Svarbios Prakalbos
Draugai Sovietų Sąjungos rengia i 

prakalbas ateinantį šeštadienį, bir
želio 3 d., 8 vai. vakare, Labor In
stitute, 810 Locust St. Kalbės tik 
ką sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos Dr. 
Kunitz—autorius, kritikas bei kultū
ros nešėjas? Kuhitz yra llaug knVgų 
išvertęs ir žymus lektorius. Jis stu
dijavo apie {autų mažumas, ir j-

I kultūrą. Apie jį daug kapitalistin 
r\<Į ou ! laikraščiai rašo. Lietuviai, nep 
Patys Į leiskite šių prakalbų.

Delegatas
* (128-11

CLEVELAND, OHIO
I Pirmas piknikas. Rengia Lyros 
Choras, nedelioj, 4 d. birželio, Vic. 
Anderson Farmoj, Green Road. Pra
džia 11:30 vai. ryte. Lyriečiai, su
pažindinimui atsilankiusios publikos, 
su savo platesniu veikimu, dailės ir 
sporto srityje, rengia šį pikniką su Į laikraščiai rašo’, 
sporto paroda—ristynemis.
Lyros Choro jauni sporto mylėtojai, į 
parodys atletiškus gabumus. Bus ir 
daugiau įvairumų, ir gera orkestrą , 
šokiams. Visus kviečiame atsilankyt 
į ši pirmą vasarini parengimą. Įžan- į 
ga 20c y patai.

Kviečia Lyros Choras.

JERSEY CITY, N. J.
Ruby Bates, vieria iš Scottsbc 

merginų, - Mrs. Jennie Patterson; n 
nun AFYfTpui a da ' tina Haywood Patterson, kuris p 
1 nlLrt.vLLrnlA, r/\. mutinis buvo teisiamas, Richard M 

LDSA 11 kp. susirinkimas įvyks į re, narys Naciorialio Komiteto Tar 
5 d. birželio, Rusų name, 9Q5 N. 5th Darbininkų Apsigynimo, kalbės. J 
St., 8 vai. vakare. Į šį susirinkimą | sey City, subatoj, birželio 3 d. 8 v 
visos draugės yra kviečiamos atsi- . vakare, Zion Church Auditorium, ( 
lankyti. Apart kuopos reikalų, turi- Į Communipaw Ave., tarpe Bergen i 
me aptarimui keleto labai svarbių ir Boulevard, šis masinis susirik 
klausimų. Prot. Sekretore. i mas yra rengiamas gynimui Scot

(128-129) , boro jaunuolių, kurie yra pūdo 
---- i kalėjime, būk tai už užpuolimą i 

Choro piknikas įvyks 4 <1. 1 baltų merginų. Taigi draugai, ai 
Laurel Springs, komisija lankykite kuo skaitlingiausiai ir 

viską prirengus kaip reikia: | girskite vieną iš tų merginų—Rt 
gėrimai, muzika šokiams. I Bates. J. B. Paserpskis

(128-11

Lyros 
birželio, 
jau turi 
valgiai, 
Mergaitės prižadėjo pagaminti gar- i

MM M IV!M MMM IW KW MMlUlfV!IMUWVHW MMMM

RENGIA LDSA 1-mas APSKRITYS

H

Sietyno Choras, Newark, N. J., Vadovaujamas B. šaknaites

KELRODIS: Iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelž- 
kelį ir eiti iki North Ave., pasisukti į dešinę 1 bloką iki Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, į dešinę iki 
Brookside Hospital ir čia bus Division Ave., čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Park. Su automobiliais, 
iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią ir važiuoti iki G arwood Station.

CRANFORD, V AL. DIENĄ

DRG. K. B. KAROSIENĖ kalbės šiame piknike. Prieš pikniką bus konferencija ir draugė 
Karosiėnė dalyvaus konferencijoje.

Taipgi DRG. ŠUKIENE dar bus Amerikoje ir yra vilties, kad ir ji pasakys prakalbą

EL —
Ka - -■

F1 T...

Šis parengimas bus vienas iš geriausių, nes programos išpildyme jame dalyvaus Jersey 
Valstijos geriausios dailės spėkos: Bangos Choras, vadovystėje V. Žuko, kuris specialiai 
tam rengiasi. Bus gera kalbėtoja, taip pat įvairūs žaislai, šokiai prie geros muzikos. At
silankydami paremsit darbininkišką organizaciją, kuri lošia didelę rolę darbininkiškam 
judėjime. Valgių nesineškit, gaspadinės pasirūpins, kad nebūtų alkani, nei ištroškę.
ĮŽANGA 25 CENTAI Kviečia APSKRIČIO KOMITETAS.

PASARGA: Jeigu lytu, piknikas įvyks Lietuvių Darbininkų Progresyviam Kliube, 408 
Court Street, Elizabeth, N. J.

?-*x



etvirtad., Birželio 1, 1933

Iš Amalgameity Kriaučių Unijos 54
Lokalo Mėnesinio Susirinkimo

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
lygas, jiems nepatinkamus iš
vyti iš darbo ir darbininkų iš-( 
kovotas šiokias tokias teises 
paminti po padu.

Tuos niekšus teisti vyriausiu ! 
teisėju buvo Amalg. generalės 
valdybos sekr. šliosbergis ir i 
nuo kelių lokalų atstovai, ka
me turėjo progos dalyvauti ir ( 
nuo 54 lokalo du atstovai. I ~ 
Kriaučiai, klausydamiesi ra-, - 
porto, piktinosi tų niekšų pasi
elgimais, kurie per daugelį me 
tų pardavinėjo darbdaviam 
kriaučius.

’'W:

t Puplapis penki

PITTŠBUĘGHO . IR ’ ĄRIĘLj^Kfi^ Prot. sekr. A. K., ŠŪękienč, 3121 1
PRIEŠFASISTINIS K-TAS, 1931: roy Avė., Pitt.sbur^J^

JRTEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. YuSka, 325—4th Avė., Mb- 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 
25t.h St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St. 
Moline, III

ROCHESTER. N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI: B >
Pirm., Čcrnauskns B., 103 Mailing Drv. 
Pirmininko pagalbininkas Miller, J.

f “ ‘ 
Protokolų rašt. Gendrėnas, S.

Iždininkas, Galinaitis K.,
29

Finansų raštininkas Manelis 

Finansų rašt. pagalbininkas, 

Maršalka, Feliks Manelis 

Iždo Prižiūrėtojai:
1. Andriunas, P.,

2. Yenčius, M.,

3. Švedas, Geo.,

4. Prūsas, J., 

Susirinkimai būna
nedėldienj. Pradžia 3 vai. po pietų.

28 d. Pašarvotas Garšvos ko
plyčioje. Palaidotas geg. 31 
d. Trejybes kapinėse.

Mykolas Jackūnas, 49 metų, 
mirė geg. 28 d. Pašarvotas 
Garšvos koplyčioje. Palaido
tas geg. 31 d.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Pk.

St.

Ižd. J. Gatavcckas, 109 Cress Si 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcui 
Way. S.' S Pittsburgh. Pa.

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

Pirm. Ragelb. W.;; Ą- Kairys, 4Į4 
Brqadwpy, Pitcairn, Pa. t8 Ludwig

67 Cutler

įžūlauki Street
F. ,
9 Kostner Pk.

G. Zurgulienė
52 Dalo

52 Iloff

j kad yra kalbama unijos vir- 
l šininkų apie “stapičių” ir būk 
I tai gausią kriaučiai pakelti 
(algas apie liepos mėnesį (?). 
Tuomi ir užbaigė delegatas 

į savo raportą.
Atsišaukė K. Karčiauskas, 

kad jam dovanotų tą bausmę, 
' kur jis buvo nubaustas ant 15 
dol. ir sumokėjęs už streiklau- 

j žiavimą 1932 m., išvažiavęs i 
Serąntona, Pa., pas Boiakova. 
Kriaučiai tokį atsišaukimą at- 

! mete dar primindami jo bjau- 
i rų pasielgimą, tai yra streik- 
I laužiavimą.

Ant to susirinkimas užsibai
gė, 10 vai. vakare ir daugelis 
;kriaučių nuėjo į šukių prakal- 
(bas ,kurios buvo surengtos tik 
(keli blokai nuo Piliečių Kliu
bo svetainės.

Man atrodo, kad kriaučiai 
perdaug raportų turi, o per- 

' mažai iniciatyvos ir diskusi
jų. Kriaučiai 54 lokalo turėtų 
nepamiršti, kad pirmiau bu
vom pavyzdžiu kitiems loka- 
lams.

54-to.Lokalo Korespond.
K. Nečiunskas.

Street

st.

Ko
117.

i dą Ave.

Lankytojai
M.

1326 McReynold Ave.
Andruška,J.

Iždo
T. Grušiūtė,

1307 Davis Avenuo
Kaupas,A.

J.

NARZAN IR BORJOM TYPEWRITERS
MIRTYS — LAIDOTUVĖS pas

Klauskitest. i

st.

HIIKI SffilKAlt re MUKA If. PRAKALBOS

✓

Waterbury Vilijos Choras, vadovaujamas K. Strižausko

Rašomos
Mašinėles

Street

Street

i

1351 Broadway Avo.
Globėjai:

Avę.
ir So-

Avo., 
Balo-

PHILADELPHIA, PA-

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

290 Wilkins

45 Townsend St.

943 Avenuo D

18 Dudley St. 
kiekvieną menes; pirmą

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ 

412 W. Susquehanna

427 Lorimer SI., Brooklyn, N. Y.

VIENYBES DRAUGYSTĖ 
MONTELLO, M«m.

ValffyWa 1931 metam:
W. Geluseviči*. 51 Glendale St.
pneglb. A. Sauka,

Ružinskas, 
' Komikas, J. Ruseckas, 

Revizijos Komisija;
| M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.
I Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 
j mėnesio antrą utarninką, savam name, 
, 1057-63 Hamilton Ive.

Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

sies kenuotos žuvys.

I Svetainėje 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
kuopos susirinkimas atsibūna

svarbu reguleriai lankyti šių or- 
i susirihkimus. Taipgi rūpinkitės 

\ . Ku-
negalite duoklių užsimokėti, atsikreip-

Avo.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Ligonių
Varnienė,

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

Organizatorius, M. Šleiva. 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis.
CCrawford

, Finansų raštininkas. A. Siekis,
P. O. Box 

S. Rasimavičius, 
140 Mechanic

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūsių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75 :
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikaz, J.

Antanas Kasparavičius, 45 
metų, 20 Stagg St., mirė geg.
24 d. Palaidotas geg. 27 d.
Trejybės kapinėse.

Juozas Butvilaitis, 50 metų
amž., 64 Stagg St., mirė geg. ■ Protokolų raštininkas,

4

Taipgi raportuotojai pasa
kė, kad viename teismo posė
dyje Jacksonas pareiškė : “Aš j 
esu Socialistų Partijos aktyvis j 
narys ir, nenorėdamas būti 
įkaitintu, aš reikalauju advo
kato, kuris mane apgins, nes 
aš pats nepajėgsiu apsiginti.” j

Tačiaus faktai parodė, kad i 
tą niekšą ir kompaniją nega
lėtų apginti nei keli advoka
tai. Tad grafteriai prašalinti 
iš ofiso vietų, o Jacksonas, 
kaipo vyriausias grafteris, iš
mestas ir iš Amalganieitų uni
jos.

Antras raportas, tai iš Tom 
Mooney paliuosavimo kongre
so, kuris įvyko 30 d. bal. Chi- 
cagoj. Raportuotojas pasakė, 
kad kongresas visais atžvil
giais pavyko. Delegatų buvo 
1409 ir vis dar ateidavo iki 
pabaigai kongreso. Kongreso 
didžiumą sudarė komunistai 
bei jų simpatikai, tačiaus ne
buvo jokių varžytinių už vado- 

> vybę. Komunistai, pa'gerbimui 
kitų srovių delegatų už jų at
jautimą T. M. paliuosavimo, 
suteikė jiems pirmenybę, va-? 
duojantis tuomi, kad tik ben
dras visų darbininkų frontas 
gali išgelbėti Tomą Mooney iš 
katorgos.

Kriaučiai tokį kongreso pa
sielgimą sveikino aplodismen
tais; taipgi raportą užgyrė. At 
stovas į minėtą kongresą atsi
šaukė į lokalo pildančią tary
bą, kad jam pridėtų dar 15 
dol., nes turėjęs daugiau išlai
dų, negu lokalo buvo paskirta. 
Tą dalyką kriaučiai svarstė 
labai rimtai ir priėjo prie iš
vados, kad nepridėti, nes tos 
extra išlaidos buvo privatiškos, 
nieko bendro neturinčios su at
stovybe.

Trečias raportas, tai iš ben
dro fronto konferencijos, kuri 
atsibuvo 30 d. bal., Am. Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainė
je, Brooklyne. Raportavo T. 
Vasikoniutė. Čia neminėsiu iš
tisai visą jos raportą, nes tas 
buvo jau rašyta dienraštyje 
“Laisvėj.” Tik reikia pažymė
ti, kad Vasikoniutė išdavė ra
portą teisingai, kaip tik buvo 
konferencijoj nutarta. žino
ma, nepamiršo pasakyti, kad 
konferencijos buvo vyriausias 
tarimų punktas, tai kaip ge
riau ir greičiau pagelbėti be
darbiams. Turiu priminti, kad 
tokį raportą išduoti taip nuo
sakiai galėtų tik profesionalas 
kalbėtojas, o ne kriaučka; ta
čiaus su dzūkėmis bei dzūkais 
bėda konkuruoti ir profesiona
lam; už tai kriaučiai Vasiko- 
niutės išduotą raportą priėmė 
su pagyrimu.

Ketvirtas raportas tai bižnio 
agento A. Bubnio. Kadangi vi
si kiti raportai buvo ilgi ir už
ėmė daug laiko, tai delegatas 
stengėsi raportuoti kuo trum
piausiai ir aiškiausiai apie ša
pų stovį, maždaug sekančiai: 
Šimaičio, šalaviejaus, Budrai
čio, Belakovo šapos neturi vi
sai darbo; Raubo?, Varneckio, 
Atkočaičio, Petrovvskio, Aker
mano, Kospersko, Yškiaučiaus 
dirbinėja po biskį; Šimėno 
baigia darbą ir kraustys savo 
biznį į kitą vietą. Dovidaičio, 
Augūno, Mičiulio, Karvelio ir 
Diržio šapos pradeda dirbti 
overkotus ir .darbo yra dau 
giaus tose šapose. Pažymėjo

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonia, 23 Banks St. 
Pirm, pngelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Ave. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. I’etravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokųbavičius, 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai j 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą sere- 
Lietuvių Tautiškame name.

Pirm.
Pirm. _

256 Arne* St.
Nutarimų rašt. J. Stripinla, 

49 Sawtelle Ave.
I Turto rašt. K. Venalauzkia, 

12 Andover St.
! Ligonių rašt. M. JnzukovičU,
I 153 Ames St.
j Iždininkas II. Miškinis, 

9 Burton St.
' Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkausko*

ALDLD 148 kuopos susirinkimai atsibūna 
! kiekvieno mėnesio trečią nedėldienj, 9-tą vai. 
I iš ryto L. B

Taipgi ir '
I gynimo 37
, tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai s
ganizacijų
gauti naujų narių j minėtas draugijas, 
rio __ ” ’ ' " . " '
kite ; susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. URAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkus, Chas. Margis,

1323 Muskegon Avo.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

730 Nanon St. N. W.
Protokolų Sekr. Kari Rasikai,

R. R. No. 9, Box
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainėn Randavotojas,
1.108 Elizabeth

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas. 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekcčinskas, 135 Logan St. 

ir J, Jokubčnas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St. 

Visi Gardner, Mass.

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus 

, i

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

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

liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

Kainos,

Jei esate “Laisves” 
Skaitytojas

KETURIU CONN. APSKRIČIŲ IŠVAŽIAVIMAS

Nedėlioję, 4 d. Birželio-June, 1933

w<

■’»■

Kalbės Drg. R. Mizara, LDS Centro Pirmininkas, Dainuos Hartfordo Laisves Choras, New Britain 
Vilijos Choras ir New Haveno Choras Daina ir pats Waterburio Vilijos Choras

Šiame išvažiavime bus proga susipažinti su daugeliu ir pasimatyti su tais, su kuriais jau senai nesi- 
mateme. Nes svečių bus iš visų miestų nuo Brooklyno iki Bostono. Gi Proletarų Meno' Sąjungos 
Chorai pasirodys kiek jie nuprogresavo per žiemą besilavindami.

Gera Orkestrą Per Dieną Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius.
r

Tad visi iš Conn, valstijos dalyvaukime ir pasilinksminkime taip svarbiame savo, išvažiavime.
ĮŽANGA 15 CENTŲ ' PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

ALDLD 3-čias, LDSA 8-tas, ALPM SĄJUNGOS 4tas ir LDS 5-tas APSKRIČIAI

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

'■ Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie- 
.v.tuviškus akcentus už tą pačią kainą *

KAINA §60.00, -NOISELESS $69.50
. Remie Scout Įrodei $39.50

/ i •

Didelė Nuolaida “Laisves” 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”
427 Lorimer St., ' ' ' Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS ATDARA D1EN4
| Pulaski K-KI80 IR NAKTĮ

NAUJAUSI O S MADOS

! Fluslūng Russian and Irtish Baths, inc.
; M. TE1TĖL1M l’M. Manadžerin

ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ Ede SUBATOS VAK. 7tk
■ Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas pej 
| visą naktį ant treėjų lubų, oringam kambary—85c>_ 

Naujai perdirbta Rusiškai-Ttuklška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū 
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltuiI MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei ižsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi Kambarys. Taip pat RES
TORANAS su goriausiu garrntuotu patarnavimu.
29-31 Morrell. St, terpe Coal? ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLŲSU1NG AVENUE. BROOKLYN. N. Y.

KELRODIS: B. i M. T. eleveiterių; išlipt ant Flushing Are. stoties;
B. ,5|. T. subwayI-T-i^lipt ant 'Montrose Ave. Btotise; visais 

Broadway karais—ižhft ant Elunthinaf Avė.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniootas Graborius
Pennsylvania ir Now Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamu 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1138 
Keyatone—Main 1417

0
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LAISVI

AIDO CHORO PIKNIKAS

Šeštad. Distr. Bendro Brookl. Bedarbių Rei-
Choras.Fronto Konferencija kalais Konferencija

Iš AmalgameitŲ Kriaučių Unijos 54
to

Lokalo Mėnesinio Sasimkhno

išsigėri- 
pasikalbė- 
svetainės,

Labor Lyceum svetainėj todėl, 
kad lietuviai 
kaip namie.

islapis šeštai Ketvirtad., BiržeEo 1, 1b
..................11 I 1 —"a
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Amerikos Vampyrai Gal 
vas Kelia vis Augštyn

NEW YORK. — šeštadienį, 
birželio 3 dieną prasidės 10 
vai. iš ryto distriktinė suvieny
to fronto konferencija kovai 
prie pašalpos mažinimą, prieš 
mėtymus bedarbių iš namų ir 
už reguliarę geresnę pašalpą. 
Pašalpinės ir visos kitos lietu
vių organizacijos privalo iš
rinkti po porą atstovų į konfe
renciją, kuri bus laikoma Ir
ving Plaza svetainėje, 15th 
St. ir Irving Place. Konferen
cijoj dalyvaus delegatai nuo 
keliolikos lokalų Amer. Darbo 
Federacijos, nuo Progresyviu 
Darbininkiško Veikimo orga
nizacijos, kairiųjų darbo unijų 
ir kt.

Kiek Bedarbių Išmeta 
Brooklyne per Dieną

BROOKLYN. — Williams- 
burge per dieną vidutiniai iš
metama į gatvę po 40 bedar
bių šeimynų del rendos neuž- 
simokėjimo. Dažnai patys na
mų savininkai pasirašo popie- 
rėles, kad būk juos teismas 
įgalioja išmesti; o policijos 
talka visuomet galima jiems 
nusipirkti. Bet kur būna įna
miai gerai susiorganizavę į 
blokų komitetus, tai su Bedar
bių Tarybos pagelba atmuša 
tuos mėtymus. Tuo būdu li
ko suturėta išmetimas 16. šei- 
jnynų iš namo po num. ;.169 
M uorė St.

6,000 Dalyvavo Jaunuo
lių Dienos Maršavime

Williamsburgo bendro fron- 
tarptautinė konferencija be

darbių reikalais tapo atidėta į 
birželio (Junė) 11 d. Kokioj 
svetainėj ji įvyks, bus vėliau 
pranešta. Tuo tarpu organi
zacijos turi visos ruoštis į kon
ferenciją, išrinkdamos delega
tus.

. ’ I

Į Draugių Darbininkių 
Apskričio Pikniką!

Newarko draugės sako, kad 
jos sumobilizavo pulkus lietu
vių darbininkų Newarke va
žiuoti į Cranford, N. J., į LD 
SA 1-mo Apskričio pikniką, 4 
d. birželio (June). Jos sako, 
Newarko darbininkai žino ir 
įvertina moterų organizacijos 
svarbą; todėl jie- skaitlingai 

Į dalyvaus, patys smagiai laiką 
praleis ir parems mūsų aps
kritį. Bravo, draugės newar- 
kietės!

Piknike kalbės drg. K. B. 
Karosienė, apvažinėjusi Sovie
tų Respubliką ir kitas šalis. 
Gal būt, kalbės ir drg. Šukie
nė. Dainuos Sietyno Choras 
iš Newarko, vadovaujamas ša- 
linaitės ir Bangos Choras 
.Elizabetho, vadovaujamas 
Žuko.

iš

NEW YORK. — Nepaisant 
lietaus, apie 6,000 jaunuolių 
ir suaugusių darbininkų mar
gavo, demonstruodami Nacio- 
nalėj Jaunuolių Dienoj— nuo 
128 iki 140 St. Seventh Ave. 
ir kitomis gatvėmis. Nešė di
delę raudoną vėliavą ir obal- 
sinius plakatus: “šalin Kapita
listų Karą!” “Paliuosuokite 
Tomą Mooney!” “Scottsboro 
Jaunuoliai Neturi Būt Numa
rinti !” ir kt. Raudonfrontiečių 
Orkestrą griežė Internaciona
lą ir kitas revoliucines dainas. 
Demonstracijoj ėjo ir socialis
tinė Upton Sinclairio kuopa 
Jaunuolių Ratelio.

Maršavimui apsistojus sakė 
prakalbas eilė komunistinių 
jaunuolių; skaičiuje kalbėtojų 
buvo ir Irving Brown, Jaunųjų

BROOKLYN. — 25 d. ge
gužės atvažiavo Vokietijos fa
šistinių žmogžudžių agentas, 
kurio pasilikimui darbininkai 
surengė protesto demonstraci
ją prie prieplaukos. Amerikos 
fašistai tą viską žinojo, ir val- 
čia pasitikę laivą pasiėmė tą 
fašistų šmotą pirma, negu lai
vas pasiekė prieplauką.

Darbininkai, nesulaukdami, 
susibūrė netoli prieplaukos, 
ant 58-tos gatvės ir pradėjo 
prakalbas. Vos dviem kalbė
tojams pakalbėjus (viena iš jų 
buvo moteris, ji kalbėjo vo
kiečių kalba) ; pirmininkas 
nespėjo perstatyt trečią kalbė- 

Itoją, kaip policija pradėjo puo J 
Įima ant susirinkusių darbi
ninkų ; puolė visu žiaurumu.

Matyt, policija norėjo pasi
rodyti, kad ir jie neprasčiau 
moka darbininkus kotavoti už 
Vokietijos hitlerinius žmogžu
džius. Puolė visus, kas pakliu
vo po ranka; daug ir praeivių 
nuo policijos nukentėjo, žmo
nės buvo suvirtę j krūvas ke
liose vietose; kiti buvo pame
tę čeverykus ir kepures gatvė
je; daugelis buvo kruvinais 
veidais ir praskeltomis galvo
mis.

Žiauriausias iš policijos bu
vo tai vienas raitelis; išrodė 
tikras žmogžudys, kuris leido j 
arklį į minią, kiek tik gal j 
arklys bėgti ir buože kirto į 
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Įvyks sekmadienį, 4 d. bir
želio (June), Labor Lyceum 
svetainėj, 949 Willoughby Av., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 vai. 
po pietų, šokių orkestrą Wm. 
Norriso grieš visokius šokius. 
Įžanga 39 centai.

Aido Choras laikys pikniką

joje jaučiasi, 
šokiai ir dainų 

programa bus svetainėj, o pa
sisvečiavimas, alaus 
m as ir draugiškas 
jimas—bus prie
darže.

Kviečia Aido

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
PabandykįteJ 

SAVININKAI MARGIUKAI
<17 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Žemiausiai Nupuo
lusi Laivii Statyba

Nejvtf York “TinjeX”i praneši
mu, laivų statyba dabar Ame
rikoj nupuolus žemiau, negu 
buvo bet kada po pasauliniam 
karui. 1929 m. toj pramonėj 
vidutiniai dirbdavo 30,000 
darbininkų; šiemet gegužės 1 
d. prie laivų statymo bei tai
symo iš viso dirbo tik 8,700 
darbininkų.

Taksai ant Automobi- 
liy, Vandens, Rendu

NEW YORK. — Demokra
tų valdybos vyriausias advoka
tas Samuel Untermeyer duoda 
sumanymą, kad būtų uždėta 
specialiai taksai ant automobi
lių, ant mokamų rendų ir ant 
naudojamo vandens. Miesto 
ponai svarsto pasiūlymą imti 
po dešimtuką už automobilio 
bei kitokio vežimo pervažiavi- 

Socialistų Lygos atstovas. Va-' mą per bile Didžiojo New 
dinasi, socialistiniai jaunuoliai | Yorko tiltą. Taip politikieriai 
ir kiti tos pakraipos darbinin
kai dedasi į bendrą frontą, 
nepaisydami, kad uždraudžia 
Socialistų Partijos vadai.

Demonstracijoj traukė ir ge
ras būrys studentų, nešdami 
vėliavą su parašu : “Kovokim 
Prieš Imperialistinį Karą.”

D. L.

nori padidinti sau įplaukas, o 
New Yorko Telėgrartio. apslčait 
liavimu, yra laikoma visai be
reikalingų valdininkų 1.600. 
kuriems išmokama milionai 
dolerių algų.

IDS 1-mos Kp. Nariai, 
Dalyvauki! Susirinkime

LDSA 1-mo Apskričio Kon 
f erenci jos1 Delegatėms

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos mėn. su
sirinkimas įvyksta šį vakarą, 
birželio 1 d., “Laisvės” svetai
nėj, 8 vai. vakare.

Kuriems aplinkybės leidžia, 
stengkitės dalyvauti šiame su
sirinkime; kadangi yra keli 
svarbūs dalykai atlikti, kurie 
liečia kiekvieną kuopos narį, 
tad pravartu visiems podraug 
būti susirinkime.

Sekr.

i

Susi-
Pirmo
įvyks

Lietuvių Darbininkių 
vienijimo Amerikoje 
Apskričio konferencija 
birželio 4 d., ateinantį sekma
dienį, Cranforde, N. J.

Visos Brooklyne ir apielin- 
kių kuopų delegatės, kurios 
nori vąžiuoti sykiu į konferen
ciją, turi būti 8 vai. iš ryto 
Hewes St. “eleveiterio” sto
tyje. Iš ten važiuosime visos 
sykiu. Bus smagiau ir geriau 
visoms susirasti vietą.

Apskr. Vald. Narėj

(128-129)

Susirinkimas atsibuvo 24 d. 
gegužės, Piliečių Kliubo sve
tainėj, 80 Union Avė., Brook
lyne. Lokalo pirmininkas K. 
Jankaitis atidarė susirinkimą 
kaip 7:30 vai. vakare, prašy
damas susirinkusiųjų svarstyti 
dalykus kuo rimčiausiai. Skai
tytas iš praeito susirinkimo 
protokolas, kuris tapo priimtas 
be jokių pastabų. Finansine 
apyskaita vieno mėnesio per
skaityta ir priimta be pastabų. 
Sekė iš įvairių įstaigų raportai.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 2 die
ną birželio (June), 8 valandą vakare, 
Kliubo name, 80 Union Avė. Visi 

dalyvauti šiame 
daugelis dalykų

nariai malonėkite 
susirinkime. Bus 
apkalbėjimui.

(127-128)

Amalga- 
Jungtinės 

būtent

Kadangi tų raportų buvo labai 
daug ir visus aprašyti užimtų 
kelias špaltas, tbdel čia apra
šysiu tik svarbesnius.

F. Ramošką ir . J. Buivydas 
raportavo iš teismo 
meitų New Yorko 
Tarybos viršininkų,
trade manedžerio Jacksono ir 
trijų biznio agentų, kurie bu
vo teisiami už ėmimą kyšių 
n u o d a r b d a v i ų—k o n trak to r i ų. 
Aišku, kad darbdaviai davė 
kyšius todėl, kad galėtų iš dar 
bininkų keleriopai atlupti, nu- 
mušant algas, pabloginant są-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350

FOTOGRAFAS
Siuomi pranešu savo košt u ma
riams, kad perkaliau savo studijų 

naujon vieton, 
po nume r iu 
512 Marion 8L, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. T.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

H’** .

abidvi puses daužydamas dar
bininkų galvas. Negana 
tas niekšas pamatė, kad neku 
rie jau toli buvo nubėgę, tad 
dasivijęs smogė į galvą ir su
ėmęs už marškinių bei .švarko 
apykakles, stipriai laikydamas, 
leidžia arklį kiek tik gali bėg
ti; darbininkas jokiu būdu ne
įgali su arkliu paspėti bėgti; 
raitelis, stipriai laikydamas 
darbininką, velka, o atvilkęs 
perduda detektyvams.

- Ir tas niekšas besiusdamas 
taip arklį sušildė ir pailsino, 
kad, net, galų gale, tas gyvu
lys parvirto iš nuovargio.

Tai matote, draugai, kas de
das, o vis del to, kad mes esa
me apsileidę ir negana skait
lingai dalyvaujame tokiuose 
išstojimuose. Jeigu skaitlin
gai dalyvautume, tai, policija 
nedrįstų savo kruvinus nagus 

įkišti prie mūsų. Draugai, ne 
laikas dabar snausti!

SO. BROOKLYN, N. Y.
Į LOS 50 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, 2 dieną birželio, Kan

to, l over Kliube, 738 5th Avenue. Visi 
inaria kviečiami dalyvauti šiame su- 
i sirinkime ir atsivesti naujų narių. 

Fin. Sekr. E. M.
(127-128)

IŠRANDA VOJIMAI
RANDAVOJIMAS.— Kas nori pigiai 

ir gerai gauti kambarius, malonė
kite atsikreipti. Turiu keturis kam
barius, atlyginimas mažas, nes noriu 
gauti laisvus darbininkus, vedusius 
ar pavienius, del smagesnio gyveni-

Žmona išvažiuoja į Lietuvą va- 
pakankamai. 
135 Thames 
’., ant 3-čių 

(127-129)

mo.
kacijoms, tai vietos 
Kreipkitės: Yumplot, 
Street, Brooklyn, N. 
lubų. Tai puikiausia Įtaisyta lietuviš

ka “barbemė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

MOLLYN’S BARBER SHOP 
ir •

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST. 
Prieš Republic Teatrą

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

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

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA didelis kampas real 

estate 140 Brown Street, už pi
giau, negu pirmas morgičus $2,000. 
Atsišaukite S. A. Baron, 181 W. 
Girard Ave., Philadelphia, Pa.

(128-130)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaa į ir chroniškas vyrų ir 

moterų 1/gas ^kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir Šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

į Sergančių Vyrų ir Moterų! 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, , o jums 
bus ‘išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos NušašS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 

, S/l opumas, 
į ‘ Skilvio, Žarnų

ir iVlė^lažarnes Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški .Nesveiku
mai., ‘ ‘ ' C,

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra: sėkmingai .gydomos nau
joviškais, mpkstiškais būdais.. 1 

X-Spinduliąii Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų Įšmirkštimai.

,• ! Prieinama Kaina 
, Sąlygos pagal jū?ų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Vaitui 
‘Kalbame lietuviškai

PR. ZINS 
jlO EAST 161h ST. R T. 
Tarp 4th ' Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais ,9 AM. iki 4 PM.

f

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

INC

PARSIDUODAB.
AAAAAA rx>rk>Awo< rV AA AA rfV AA

RADZEVIČIUS

reikalavimais.

Latras Turčius

ryto

L(MwSW

NOTARY 
PUBLIC

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

■ TEL. STAGG 
2-5043

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y. 

Tarpe 185th ir 186th Sts.

de- 
dele- 
Hall

PARSIDUODA gazolino stotis. Par
siduoda gazolino daugiau kaip 2*5,- 

000 galionų į men., 300 gal. aliejaus. 
Puiki vieta padaryti gerų bizni, 
ypač tam, kuris yra mekanikas. 
Priežastį pardavimo sužinosite ant 
vietos. Ridgewood Center Service 
Station, Oak Street, corner Frank
lin Avenue, Ridgewood N. J.

(126-128)

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas fsietus) i 
duris, langus ir gonkas. Patys 
atliekame visą dailydės (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos.

PARSIDUODA restaurantas labai 
pigiai. 475 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.
(126-128)

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Demonstracija prieš 
Mėtymus iš Namų

NEW YORK. —Antradienį, 
birž. 6, yra šaukiama bendro 
fronto demonstracija prie Ci
ty Hali, reikalaujant apmokėti 
rendas visiems bedarbiams ir 
padidinti pašalpas. Nuo 
monstrantų bus išrinkta 
gacija ir pasiųsta į City 
su

Turčius Ed. L. Trainor, 
Rockville Centre, Long Island, 
atsisako apmokėti už palaido
jimą Elizabeth Jackson’aitės, 
kurią jis prigavo, prigyvenda
mas jai sūnų. Paskui jis ją 
taip apleido, kad mergina ba
du mirė.'

Telephone, Stag* 2-440S

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

mas ant puikaus kalno, ‘ aplinkui di
deli medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upė, tyras vanduo maudytis.

Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržovių apščiai.

Kaina tik $10.00 j savaittę
Ypač dabar į pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti: - '

BLOZNELIS,
R. F. D. No. 2. Catskill, N. Y.

NUŽEMINTOS KAINOS
suteikimui jums pasiliuosavimą nuo karšto 

oro pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
i '

Coney Island ant Boardwalk, prie Stillwell Avenue
Season Lockers

Tik už $5.00
Dviem kambarys $16.00

Keturiem kambarys $20.00
Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u 

, gimnastikam ir atskirose kambariuose nuogiem vy.- 
rtfrii ir moterim ant saules be jokių ekstra mokesčių, į

Metropolitan zlvenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

MATHEW F. BALLAS 
(BIELfi U SK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

Mūsų IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM I. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VJETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

. VISAIS TA|S REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PĄTARNAUSIM. ' . . H I : •

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. . .

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoma 
ild 7:30 vaL vakarais.

NEDALIOMIS
10 iki 12 vai. ii

’ : ■; *




