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Bjauriai Apsimelavo.
Jaunuolių Vajus.
Mobilizacija Jaunų

Draugų.
Imasi už Krūtinių.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Vėl sklokos lyderiai sučiupti
nešvariai meluojant, štai savo 
nelaimingoj gazietoj Prūseika 
paskelbė, būk Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ižde balan
džio 1 d. tebuvo $51,796.47. Bet 
Susivienijimo organas “Tiesa” 
parodo, kad ištiktųjų tuo laiku 
ižde buvo $56,811.05. Lai dar
bininkai sprendžia, kiek tegali
ma tais žmonėmis pasitikėti, 
kuomet jie taip per akis meluo
ja apie LDS!
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Darbininkai Visų Salių* 
Vienykitės! Jūs Nieko

• ■

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimėsite 

Pasaulį!

Telephone Stagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

Fašistų Suokalbis Prieš SSSR
Lietuviu Darbininkų Susivie

nijimo Centro Valdyba nutarė 
laikyti jaunuolių vajų, kuris 
prasidės birželio 15 d. ir tęsis 
tris mėnesius. Tarimas geras, 
bet jis neturi pasilikti ant po- 
pieros. įteikia, kad visos kuo
pos šiuo svarbiu vajum susirū
pintų.

šiandie LDS turi trylika jau- jas Roberts yra Morgano 
nuolių kuopų. Man atrodo, kad , banko 
neturėti] būti sunku per šitą 
trijų mėnesių vajų dar trylika 
naujų kuopų suorganizuoti.

EXTRA’ REM™ AMERIKOS LIETUVIU
JAUNUOLIU VISUOTINĄ SUVAŽIAVIMĄ

'Ui- 4 C

kad iT . .v I Į visus komunistus
WASHINGTON. — Sena

to komisija atidengė, ] 
i Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausio teismo narys teisė-

prielankiųjų" sura- 
Taip pat paskelbtam su
yra vardai dviejų tei- 
Pennsylvanijos Valsti- 
Augščiausio Teismo, 
daugiau: Morgano še- 

visuotiną Amerikos į riamų tarpe randasi net du 
suvažiavimą nariai tos pačios senato ko- 

Reikia, misijos, kuri tyrinėja Mor-

i se.

sėjų
LDS kuopos ir nariai priva- '*hJS 

lo ypatingos domės atkreipti* i 
šaukiamą 
lietuvių jaunuolių 
liepos 3 d. Brooklyne. 
kad ne tik tos trylika kuopų 
pasiųstų skaitlingas delegacijas, 
bet kad visos kuopos, kuriose 
tik yra vienas kitas jaunuolis, 
atsiųsti! juos suvažiaviman. Pa
raginkite tuos jaunus draugus 
dalyvauti suvažiavime. Padeng
ti ite jų kelionės išlaidas, šis 
suvažiavimas bus taip pat pui
ki jaunuolių mobilizacija delei 
paskelbto mūsų organizacijos 
jaunuolių vajaus.

Smetonos Valdžia Sua
reštavo Amerikoną 

Purvėną
“Panevėžio Balsas,”

stų laikraštis, rašo (geg. 7
faši-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tangku.—Pasirašytoj su

tartyje delei paliaubų tarpe 
Japonijos ir Chinijos, įstei
giamas neitralis zonas nuo 
Chinų Sienos iki Peipingo.

VOKIETIJOS IR LENKIJOS FAŠISTAI 
RENGIASI UŽGROBTI SOVIETINE UK

RAINĄ IR SUKURTI NAUJĄ KARĄ
ir simpatikus.

Į visas lietuvių darbininkų organizacijas.
Laikinas Lietuvių Jaunuolių Komitetas šaukia pirmą

Amerikos lietuvių jaunuolių visuotinų suvažiavimą liepos Bet japonams paliekama tei-
3 d. Brooklyne. .šaukiamos ne tik gyvuojančios jaunuo- s§ bile kada įeiti ir padaryti 
lių organizacijos atsiųsti skaitlingas delegacijas, bet taip “tvarką.n

Pilsudskine Lenkija Trokšta Išplėšt Savo Teritoriją iki Juo
dąją Jūrą; Taip pat Eina Raportai apie Smetonos ir Hit
lerio Derybas delei Pardavimo Lietuvos

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj vadovybėje eina naujos 
rietenos. Ponai nepasidaliria 
vietomis. Už krūtinių imasi 
taip vadinami socialistai su at
virais fašistais. Cleveland© 
“Dirva” apverkia likimą fašis
tinių Pildomosios Tarybos na
rių. Tais nuskriaustais varg
šais esą Dr. Stanislovaitis, A. 
Mikalauskas ir Januškevičius. 
Girdi: “tiems Pild. Tarybos na-

“Praėjusių metų vasarą iš 
Amerikos atvažiavęs Pur- 
vėnas apsigyveno Anykš
čiuose. Visur save su pasi
didžiavimu vadino laisvama
niu. Pas jį tuoj policija pa
darė kratą; rasta: tos pa
čios medžiagos, kaip vėlia
va, atkarpų, bronzos, kuria 
vėliava tepliota, šniūro, ant 
kurio vėliava pakabinta, ne

riams jau nėra vietos Susivie-' maža komunistiškos litera- 
mjimo raštinėje.” i tūros, nelegalios laisvama-

Matomai, paėmė viršų Gugis nj^os Rteratūros, dviejų ne- 
dės ponas Vinikas, naujas ponų i legalllJ laisvamanių susirin- 
nariams užkartas čyfas. : kimų protokolus ir t. t.

-------  “Purvėnes tuoj areštuo-
Chicagos dienraštis ^as išsiųstas po sunkiųMūsų Chicagos dienraštis 11 po

praneša: ‘šiomis dienomis ‘Vii-Į darbų į Uteną “atostogų.” 
nies’ administratorius drg. P. J. Iš rastų protokolų spėjama, 
Milleris išvažiuoja Sovietų Są-i^j Anykščiuose laisvama- 
jungon.” Jis ten stengsis pla-l niu esama ie 20.” 
ciau susipažinti su darbininkų 
tėvynės gyvenimu ir kūrybos 
darbais. Rašinės “Vilniai“ sa
vo patyrimus. Mes patariame 
“Laisvės“ skaitytojams, kurie 
finansiniai išsigali, užsiprenu
meruoti “Vilnį” ir sekti d. Mil-

Apgynė Negry Teises
PROVIDENCE’, r. L — 

Vienam naujai atidarytam 
restaurante bandė neduot

lerio pranešimus apie Sovietų ya]gyt negram. Tarpt. Dar-
Są jungą.

Nepajėgia Padalinti
Streikierią Eiles

bininkų Apsigynimas pa
skelbė kovą ir laimėjo. Da
bar lygiai patarnauja ir ne
grams.

SALEM, Mass.—Buržua
zinė spauda pradėjo rėkti, 
kad “raudonieji” agitato
riai “pasigrobs” streiką 
1,800 darbininkų Naumkeag 
Steam Cotton kompanijos. 
Bet darbininkai nepaiso to 
šauksmo ir laikosi vienybė
je. Čionai draugė Anna 
Burlak, organizatorė nau
josios Audėjų Darbininkų 
Unijos, laikė konferenciją 
su streiko vadais. Išdirbti 
planai delei masinio pikieto 
ir kovingo vedimo streiko.

A

pat visos darbininkiškos organizacijos raginamos atsiųs
ti savo jaunuolius. Į suvažiavimą kviečiamos ne tik Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo jaunuolių kuopos, ne tik 
mūsų revoliuciniai chorai ir sporto kliubai, bet taip pat 
visų pažiūrų ir įsitikinimų jaunuolių organizacijos bei 
grupės.

Tai bus istorinės svarbos suvažiavimas. Tai bus pir
mas didelis Amerikos lietuvių darbininkų judėjimo žy
gis mūsų jaunimo organizavime, švietime ir traukime j 
proletariato kovas su kapitalu. Šis pirmas suvažiavimas 
turės už tikslą suvienyti gyvuojančias jaunuolių organi
zacijas ir grupes, nutiesti kelią tolimesniam jaunuolių 
judėjimo plėtimuisi, sukurti pastovią darbininkišką va
dovybę ir t. t. Turime dėti didžiausias pastangas, kad 
suvažiavimas ištikrųjų būtų visuotinas, skaitlingas jau
nuoliais ir entuziastiškas savo darbuose.

Bet tai priklausys ne vien nuo mūsų jaunų draugų. 
Tai darbas viso mūsų judėjimo. Visos mūsų darbininkiš
kos organizacijos ir jų kuopos turi imtis už darbo. Šia
me atsitikime ypatingai svarbią rolę privalo sulošti Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija, nes 
tuo pačiu kartu įvyks jos suvažiavimas tam pačiam 
Brooklyne. Draugijos kuopos turi rengtis kartu su su
augusiais delegatais atsiųsti iš savo miestų jaunuolių. 
Pareiga padėti jaunuoliams pasiekt jų suvažiavimą. Taip 
pat visos Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Amerikoje, Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj kuopos, Meno Sąjungos vie
netai ir vietinės darbininkiškos draugijos turėtų visais 
būdais prisidėti prie padarymo šio jaunuolių suvažiavi
mo skaitlingu ir entuziastišku.

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras 
prie to šaukia ir ragina visus komunistus, visus komunis
tų simpatikus ir visas darbininkiškas organizacijas. Ypa
tingai mūsų komunistinės frakcijos turi stengtis jaunuo
lių suvažiavimo klausimą iškelti visose organizacijose ir 
visuose susirinkimuose.

Mes taip pat raginame kaip organizacijas, taip pavie
nius draugus atsiųsti suvažiavimui savo darbininkiškus 
pasveikinimus ir nors nedidelę finansinę paramą jaunuo
lių organizavimo ir švietimo darbui.

Tegul gyvuoja pirmas Amerikos lietuvių jaunuolių vi
suotinas darbininkiškas suvažiavimas!

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras.

Guadalupe Island, Mek
sika. — Mokslininkų grupė, 
kuri čia pribuvo su ekspedi
cija, vienu sykiu matė apie 
penkis šimtus milžiniškų 
jūrinių slonių.

New York. — Nuo kovo 
4 dienos iki šiol visokio 
maisto kainos pakilo 12 nuo
šimčių. Gi darbininkų al
gos nepakilo. Priešingai, 
dar buvo nukapotos.

McAlester, Okla.—Iš val
stijos kalėjimo pabėgo du 
kriminalistai, kurie buvo 
nuteisti visam amžiui. Kar
tu su savim buvo pasigrobę 
kalėjimo sargą, bet paskui 
išmetė jį laukan iš automo- 
biliaus.

Viena. — Valdžia padarė 
kratas fašistų centruose vi
soj Austrijoj.

Budapest. — Suskilo žur
nalistų kongresas. Kitų ša
lių žurnalistai užprotestavo 
prieš vokiečių žurnalistų su
sivienijimą, kuris nutarė iš
mesti laukan žydus ir mark
sistus.

Linden, N. J.—Gazu užsi- 
troškino bedarbis Anthony 
Kozinski, 40 metų amžiaus, 
penkių kūdikių tėvas. Užsi-! 
troškino delei nepakėlimo 
skurdo. Kūdikius irgi bandė 
nužudyti, bet jie atrasti dar 
gyvi ir nugabenti į ligoninę.

New Yorko “Times” ko
respondentas praneša iš 
Paryžiaus, kad esą patirta 
iš pasitikimų šaltinių, jog 
Lenkija ir Vokietija planuo
ja prakeiktą avantiūrą ir 
užpuolimą prieš Sovietų Są
jungą. Sako, kad Lenkija 
darys Hitlerio valdžiai nusi
leidimą delei Danzigo kori
doriaus, bet už tai Vokietija 
palaikys Lenkijos užmačias 
užgrobti Sovietinę Ukrainą 
ir nutiesti savo rubežius net 
iki Juodųjų Jūrų. Dar 1920 
metais buvęs toks Pilsuds
kio sapnas ir nuo jo jis iki 
šiol neatsisakęs.

Tai reiškia, kad kruvinie
ji imperialistai planuoja už
puolimą ant darbininkų tė
vynės iš vakarų. Pasirodo, 
kad pasirašymas nepuolimo 
sutarties tarpe Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos nieko ne
reiškia delei Lenkijos fašis- 
tų-militaristų. Hitlerio lai
mėjimas Vokietijoj paskati
no Pilsudskį eiti prie savo 
tikslo.

O jau “Laisvės” skaity
tojams žinoma, kad Hitleris 
ir Smetona flirtuoja delei 
pardavimo Lietuvos. Vadi
nasi, naujas karo pavojus.

MORGANO BANKO TYRINĖJIMAS ATI
DENGĖ NAUJĄ GR AFTA J. V. VALDŽIOJ

1
Jlykas, kad jie patarė Per- 

shingui pirkti Morgano šė
rus. Taip Morganas Per
shingą ir- uždėjo ant savo 
pavaldinių surašo.
Pershingas elgės tikrai pa

triotiškai—liejo darbininkų 
kareivių kraują Francijoje, 
o sau į kišenių rieškučiomis 
sėmė pinigus. Kurie karei
viai liko gyvi, sugrįžo be 
skatiko ir be sveikatos, o 
generolas Pershingtas su
grįžo kapitalistu!

WASHINGTON. — Juo 
toliau eina tyrinėjimas, tuo 
didesnis skandalas kyla su 
Morgano bankiniais intere
sais, su graftu ir supuvimu 
demokratų ir republikonų 
valdininkų. Vėl tapo pa
skelbtas naujas surašąs bur
žujų ir politikierių, kuriems 
slaptai Morganas pardavi
nėjo Šerus nupiginta kaina, 
idant juos papirkti. Pa
skelbtam surašė randasi 291 
vardas. Kuomet markete 
Šerų kaina buvo $90, tai jie

I gavo už $75.
Ir ant šito naujo surašo 

vėl figūruoja nabašninkas 
Coolidge. Figūruoja taip 
pat tūlas Richard, kuris bu
vo specialis Hooverio agen-

Paliegėliu Veteraną
Sukilimas prieš Ponus

Di-WASHINGTON, 
džiausią audra kilo visoj 
Amerikoj tarp paliegėlių ex- 
kareivių delei nukapojimo , 
jiems pašalpos. Tie:protes- ’ 
tai pasiekė kongreso ponus 
ir Rooseveltą. Jau kalbama, 
kad gal bus nukapojimas 
šiek tiek sumažintas. Ori
ginaliai buvo užsimota at
imti iš veteranų $460,000,- 
000. Dabar kalbama, kad 
gal tas nukapojimas tebus 
ant $360,000,000. Šis nuka
pojimas pašalpos palies 400,- 
000 veteranų.

Penki Tūkstančiai Streiko Lauke
poracijos išėjo J streiką. 
Tiesa, dvi savaitės atgal bo
sai pakėlė algas 5 nuoš., bet 
už tai padaugino staklių 
skaičių. Jeigu pirmiau dar
bininkai operuodavo po vie
nas ar dvi stakles, tai da
bar verčiami dirbti ant dvie
jų ar keturių staklių. Prieš 
tai darbininkai ir sukilo.

Apie 90 nuoš. darbininkų 
streikuoja. Jų tarpe dar
buojasi Darbo Unijų Vieny
bės Lygos organizatorius d. 
Frank Maver. v

PHILADELPHIA, Pa.— 
Arti penki tūkstančiai dar- 

:bininkų Collins Aikman kor-

Jaunuoliu Demonstracijos prieš Karą
Detroit, Mich. — Gegu

žės 30 d.; jaunuolių dienoj, 
susirinko apie keturi tūks
tančiai, daugiausia jaunuo
lių, ir protestavo prieš nau
jo karo pavojų.

Chicago, Ill. — Jaunuolių 
dienos demonstracijoj daly
vavo apie 1,500 jaunuolių. 
Demonstracija įvyko pieti
nėj miesto dalyje, negrų 
apgyventoj sekcijoj.

Cleveland, O. — Jaunuo
lių demonstracijoj dalyvavo

apie trys tūkstančiai jau
nuolių.

San Francisco.—Prieška
rinėj demonstracijoj gegu
žės 30 d. dalyvavo aštuoni 
šimtai jaunuolių.

San Diego, Calif. — Pen
kiolika šimtų jaunų ir su
augusių darbininkų dalyva
vo jaunuolių dienos 
stracijoj. Policija 
kruviną užpuolimą, 
darbininkų sužeista.

demon- 
padarė 
Keletas

Lyndhurst, N.* J. — Geg. 
31 d. ekspresinis traukinys 
užmušė du vaiku—vieną 11 
metų, o kitą 12 m.

Maskva.^-Soviętų ^valdžia 
protestuoja prieš Japonijos 
žygius prieš Rytinį Chinų 
Gelžkelį Mandžūrijoje. Ja
ponija tuos provokatoriškus 
žygius atlieka per Manchu- 
kuo.

Laimėjo Sulaikymą Nu
žudymo Darbininko

ANNAPOLIS, Md.—Tarp- 
tautiniam Darbininkų Apsi
gynimui pavyko priverst 
Marylando gubernatorių at-' 
Įdėti nužudymą elektros kė
dėje negro darbininko Lee,, 
kuris nuteistas mirtin. Lee 
turėjo būti nužudytas perei
tą penktadienį. Jis yra 65 
metų amžiaus.

Naujam surašė ir Morga
no kišeniuje randame Mor
row, kuris tuo laiku, kuo
met pirko šėrus, buvo Ame
rikos ambasadorius Meksi- 
kbje. ; G h. ■

Morgano globoje matome 
taip pat generolą Pershingą, 
vyriausį Amerikos karinio 
štabo vadą laike imperiali
stinio karo. Morgano part
neris Whitney aiškina ši
taip: Laike karo Pershin- 
gas labai artimai susidrau
gavo su dviem Morgano 
banko agentais. Karui pa
sibaigus, Pershingtas pasi
juto, kad jis turi labai daug 
pinigų. Pradėjo teirautis 
pas tuos savo draugus, kur 
juos padėti. Naturalis da

Washington. — Roosfcvel-i 
tas griežtai priešingas da- \ 
vimui pinigų iš Finance Re- \ 
construction C o r p o ration \ 
miestams delei šelpimo be
darbių.
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, Jaunųjų Darbininkų Dienai Praėjus
Šių metų gegužės 30-toji diena Jungtinėse Valstijose 

buvo tuo nepaprasta, kad ja daugelyj vietų įvyko gerų 
demonstracijų prieš imperialistinį karą, už gynimą Sovie
tų Sąjungos. Demonstracijos buvo ruošiamos Jaunųjų 
Komunistų Sąjungos. Kai kur jos buvo bendro fTontį); 
demonstracijos, kadartgi dalyvavo ir kitokių j pažvalgų 
darbininkiškos jaunuomenės organizacijos. Panagiai bū-; 
vo Chicagoje, kur suruoštoj demonstracijoj dalyvavo ir 
Jaunųjų Socialistų Lygos veikėjai ir nariai. Svarbu tai, 
kad jie dalyvavo nesiskaitydami su savo vadų—socialistų 
partijos lyderių—įsakymais nedalyvauti!

New Yorke suruoštoj Jaunųjų Darbininkų Sąjungos 
demonstracijoj dalyvavo apie 6,000 asmenų, nepaisant, 
kad smarkiai lijo (per dieną) lietus. Apie 3,000 dalyvavo 
Clevelande.

Kai kur policija labai žiauriai su demonstrantais pa
sielgė. Panašiai buvo Perth Amboy, N. J. Ten bosų už- 
siundinta policija paleido darban savo buožes ir ašarų 
bombas. Keletą darbininkų smarkiai sumušė.

New Yorke sufanatizuoti patriotiški elementai užpuo
lė ant keletos pacifistų-Jaunų jų Socialistų Lygos narių 
ir juos žiauriai sumušė taip, kad net į ligoninę reikėjo 
nugabenti. Šitie keli jaunieji socialistai, būdami pacifis
tais, manė padarysią daug naudos, išstodami su iškabo
mis ir ragindami patriotiškus demonstrantus neiti į se
kantį imperialistinį karą. Bet jie pamiršo, kad valdžia 
gali užsiundinti bile mušeikas ir juos sumušti. , Apsigy
nimui nebuvo pasirengę. Panašiai ir buvo: sukurstyti 
Niekšeliai žiauriai sumušė keletą jaunųjų socialistų dar
bininku.

Suėmus visus pliusus ir minusus, šių metų gegužės 30 
diena buvo reikšminga diena tuo, kad ją Amerikos jau
nieji darbininkai, pirmu kartu šios šalies istorijoj, atsisto
jo su savo klasiniais šūkiais prieš kapitalistus. Ne visur 
demonstracijos įvyko. Daugelyj jos buvo persilpnos. Tai 
nieko. Nereikia nuleisti rankos; reikia darbuotis, kad 
juo daugiau darbininkų jaunimo įtraukus į Jaunųjų Ko
munistų Sąjungą (Lygą), j Darbininkų Sporto Sąjungą, 
į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą (jaunuolių kuopas). 
Podraug reikia kovoti už tuos obalsius, kurie buvo iš
statyti demonstracijose gegužės 30 dieną. Tik šitokiu 
būdu išsijudins jaunimas prie veikimo. Tik šitokiu bū
du sekančių metų gegužės 30 diena bus kur kas ryškesnė 
ir pasekmingesnė!

Kryžių Lietuva
Tūlas prabaščius per Kau

no “Rytą” apgailestauja del 
Lietuvos žmonių bedievėji- 
mo ir kryžių negerbimo.

Jau 6-tas šimtas metų, sa
ko rašytojas, kaip kryžius puo- 

•šia ir Lietuvos žemelę. Per 
;tą palyginti neilgą laiką Lietu
vą ir kryžius taip susigyveno; 

[ kad šiandie Lietuva be savo 
■ kryžių būtų nei mums, nei sve- 
: timŠaliams nebe suprantama.

Kas' Amerikai dangoraižiai, 
: švbicarijai—jos kalnai ir eže- 
’ rąi, kas Italijai gražioji gam- 
' tą ir meno kūrinių grožis, tas 
Lietuvai kryžiai. Neveltui 
tad prancūzų, čekų ir kiti Lie
tuvį lankiusieji rašytojai mū- 1
sų kraštą vadina kryžių Lie
tuva.

. Tai tiesa! Per šimtme
čius katalikiškų ponų ir ku
nigų nualinta, Lietuvos liau
dis, skęsdama - tamsoj ir, 
skuMe, vilko tą vargo kry
žių. 1 Varde kryžiaus, Lietu
vos Į bernas, merga, darbi
ninkas ir kumetis, grįtelnin- 
kas ir darbo valstietis krovei 
ponams ir kunigams turtus, 
bučiavo jiems rankas; buvo 
jodomas ir išnaudojamas vi
sokių parazitų.

Tačiaus, aimanuoja “Ry
to” bendradarbis:

Bet ar ir šiandie tebėra tie 
patys Lietuvos ir kryžiaus san- 
tikiai? Deja. Modernosios pa
saulio kultūros vėjai stipriai 
papūtė ir į mūsų tėvynę. Gra- 

. žiosios lietuvių tradicijos sta
tyti kryžius kiekvienu svarbes
niu gyvenimo džiaugsmo ir liū
desio momentu jau 
Lietuva vis mažiau ir 
besipuošia kryžiais, 
kryžiai labai apleisti,
leidžiama virsti ir nykti.

" . ............... >'
Taip, ‘(leidžiama virsti ir 

nykti.” Kunigų laikraščio 
rašytojas del to kaltina -“už
sienio kultūros papročius,” 
bet tai ne tiesa. Lietuvos 
darbo žmonės šviečiasi ir 
sąmoningėja, todėl jiems tie 
kryžiai tampa nereikalingi. 
Jie vis labiau ir labiau pra
deda įmatyti, kad už tų kry
žių slepiasi išnaudotojai, pa
razitai, mintą jų prakąitu ir 
krauju. Jie supranta, kad 
tose šalyse, kur Nėra tiek 
kryžių, darbo žmonių gyve
nimas yra geresnis, švieses
nis. Štai, kodėl “Kryžių 
Lietuva” darosi bekryžine.

mes,, Amerikos lietuviai dar
bininkai, turime kuoryškiaU 
paremti Lietuvos kovotojus. 
Tuo būdu mes labiau padrą
sinsime esamus laisvėj dar- 
.bininkus ir sustiprinsime 
dvasioj' kankinamus kator-

ganizacijaį skaitoma pilnai ge
rame stovyje. ’ :
Kaip matome, dalykai 

prasti. ’ Prie bendros padė
ties blogumo, SLA kenčia 
del tų pjovynių ir ėdynių ir

dvasioj' kankinamus kator- neteisėtumų, kurie viešpa- 
gose politinius darbininkų tauja jo eilėse. Fašistai,

į draugus, kurie galėtų nhVeįt. 5 
Kurie važiuosite busu “Way
ne,” tai laukite ant Middle 
Belt Rd. ir Michigan tarp£.l 
ir 3 vai. po pietų arba kreip
kitės į Draugijų Svetainę iki 
2 vai. po pietų. į'-

Pikniko Komr

Nėra Dūmų be Ugnies

kalinius! Tūbini, aišku, pa- 
artinsime galą fašizmo vieš
patavimo !

Kaip Yra su SLA?
Pasak Lietuvių Darbinin

kų Susivienijimo organo 
“Tiesos,”- tai SLA šiandien 
teturi tik 13,827 ' narius. 
Minėtas laikraštis nurodo.:

* • 1 ( * ‘ •' 
SLA seime Chįcagoj, 1930 

metais, /Jurgeliūtė raportavo,

BRIDGEPORT, CONN.į

nyksta. 
mažiau 
Senieji 
Jiems

Nauji Darbininkai 
į Kalėjimą

Kunigų “Rytas” už geg. 
mėn. 13 d. rašo:

Kariuomenės teismo sesija 
Panevėžyj nagrinėjo kelias ko
munistų bylas. Savickis, buv. 
Panevėžio raikomo sekretorius, 
nubaustas 12 metų s. d. kalėji
mo, Murauskas ir Gripas—po 
5 metus, Kurklietis—8 metus, 
Vilkavičius—1% metų, bet už 
jį teismas paprašys prezidentą, 
kad jam bausmę dovanotų. Vi
limas—7 met. 6 mėn., Burokas 
—li/> metų lygtinai, Krygery- 
tė—3 metus lygtinai ir Rut
kauskas—11 metų.
Tai nauji darbininkų kla

sės reikalų gynėjai ir kovo
tojai prieš fašizmą siunčia
mi į fašistų katorgas! Šim
tai jų jau senai ten kankina
mi. Su kairėjimu ir kovin
go jimu Lietuvos darbo 
nių, aštrėja fašistinis 
ras.

Minėdami Lietuvos
munistų Partijos gyvavimo 
15-kametines sukak tuves,

zmo- 
tero-

Ko-

todėl, turi už savo pečių tikrenybės, kadangi nėra dūmų 
be ugnies.

Be abejojimo, šitie imperialistų sąmokslai prie Sovietų 
Sąjungą, pastarajai labai kenkia: ji turi budėti; atitrauk
ti nuo socialistinės kūrybos daug spėkų gynimuisi nuo 
imperialistinių plėšikų.

Diena iš dienos spaudoje telpa žinių apie pasaulio im
perialistų mierius pasigrobti Sovietų Ukrainą arba So
vietų Baltarusiją. Tos žinios pasireiškia įvairiose formo
se. Bet jos nėra be pagrindo.

Prieš kelias savaites, atsimenam, buvo kalbėta, kad 
už Danzigo koridoriaus atidavimą Vokietijai, Lenkijai 
“atiduodama Soviet)/ Ukraina.” Vėliau, ir tai buvo iš 
patikimų šaltinių žinios, skelbta, kad Lenkija gausianti 
Sovietų Baltarusiją, Francija paimsianti Sovietų Ukrai
ną, o Anglijai teksianti Užkaukazė, Sovietų Sąjungos 
aliejaus šaltiniai.

Šiomis dienomis iš Paryžiaus pranešama dar viena tuo 
reikalu sensacija. Sakoma, Paryžiaus valdžia suradusi, 
kad tarpe Hitlerio ir Pilsudskio tebėra padaryta slapta 
sutartis, kuria einant, Lenkija duosianti Danzigo korido
rių Vokietijai, o Vokietija “duosianti” Lenkijai Sovietų 
Ukrainą taip, kad Lenkija galėtų naudotis Juodojom 
Jūrom.

Deja, sako New Yorko ‘Times” korespondentas:
“Šito žygio Europos politikoje svarba yra tame, kad, 

pasak patikimų šaltinių, Sovietų vyriausybe žino«apie šią 
sutartį ir todėl reiškia gilaus nepasitikėjimo Lenkija, ne
paisant to fakto, kad tarpe Sovietų Sąjungos ir Lenkijos 
padaryta nepuolimo ir prekybos sutartis.”

Sakoma, kad Lenkijos valdžia priėjusi prie šitokios 
slaptos sutarties tuo sumetimu vaduodamasi, kad atker
šijus Franci j ai del pastarosios padarymo sutarties su 
trimis didžiosiomis valstybėmis, Anglija, Vokietija ir 
Italija.

Nepaisant, kaip ten yra, svarbu mums tai, kad impe
rialistai šiandie įsidrąsinusiai kalba- apie Sovietų Sąjun
gos sritis, kaipo apie savas. Ukraina, Baltarusija, Už
kaukazė vėl atsirado jų geografijoj. Jie ruošiasi prie jų 
pasigrobimo.

Tas viskas patvirtina komunistų skelbtus faktus, kad 
imperialistai, nors jie ėdasi tarpe savęs, susitaiko vienu 
klausimu: puolimu ant Sovietų Sąjungos, pasidalinimu 
jos. Tai jų vyriausias tikslas. Tie visi gandai ir žinios,

mat, ten valdo. Bet prie 
centrinių ėdžių bando prisi
sukti “liberalai” su >social- 
fašistais. Todėl įvairūs ten 
teismai ir niovynės verda. I Literatūros Draugijos kuo

pos mėnesiniame susirinkime 
buvo pakelta klausimas, kaip 
sėkmingiau būtų 'galima daly
vauti keturių Cdnn. valstijos 
apskričių išvažiavime, kdris 
įvyks šį sekmadienį, birželio 
4 d., Lietuvių darže už Lake
wood ežero, Waterbury, ponn.

Buvo padaryta tinkąįįias 
tarimas ir išrinkta tuom tikslu 
komisija iš trijų narių, kuri 
tuo darbu rūpinsis?—pasamdy
ti treką ir suregistruoti ilsin
čius važiuoji į išvažiaviihą. 
Į komisiją ^įeįna drg. J. J. Moc- 
kaitis, M. Kairys ir A.M.*7

Norintieji važiuot, malonė
kite pirma užsiregistruot pas 
minimus draugus. Kelionė į 
abi puses iš Bridgeporto į 
Waterbury ir atgal tiktai-50 
centų asmeniui. Kaina , labai 
prieinama kiekvienam darbi
ninkui ir darbininkei.

Minimo parengimo progra
ma yra plati, sudaryta iš dai
nų, sportų ir prakalbų; ypač 
chorai yra didelių žingsnių 
nužengę pirmyn . savo išsilavi
nime ir dainavime darbinin
kiškų dainų.

Todėl skaitlingai dalyvauki- 
tame puikiame parengime.

i Ą. Mureika.

Tačiaus,: tie žmones pilnai 
•susitaria, kuomet eina klau- 
..simas- peįsileidimo į SLA 
centrą darbininkiškos kryp
ties žmonių. Taip, hesenai 
buvo su? kandidatu į-SLA se
kretorius, d. J. Miliausku: 
nepaisant, kad 'pėpeituose

kad viso SLA turi narių 22,- referendumo balŠ&VhNuose. 
332, O kiek dabar SLA narių Miliauskąš gavo apie 2,000 
turi? Su 1 d. sausio, 1983 me- ha]SU- 
tų, SLA turėjo viso narių tik 
13,827, kaip parodo jų rapor
tas. Reiškia, nuo 1930 metų 
iki 1 d. sausio, 1933 m., SLA 
neteko 8.505 narius.

Su 1 d. sausio, 1932 metų, 
SLA turėjo viso nai’ių 16,342. 
Per metus laiko (1932 metais) 
neteko vis^ 2,515 narių.

“Tiesa” sakosi žinias ėmu
si iš “The Fraternal Mon
itor” žurnalo, kuris be abe
jo, talpina tiktai tokias ži
nias, kurias suteikia pačios 
organizacijos. V a d i n a si, pikniką Detroito ir apielinkės 
SLA centras, duodamas mi- [lietuviam, kad birželio (June) 
nėtam žurnalui informaci- į 
jas, nepasistengė patamsin
ti jas.

Bet su tuo nesutinka Cle- 
velando “Dirva.”

__ „j jis • tapo ( atstumtas 
nuo pastarųjų rinkimų; fa
šistai išstatė Raginską ir Vi- 
niką, o Miliauską—apleido. 
Aišku, kad tokia politika ei
dami, fašistai organizacijos 
neišauklės, bet ją. žudys!

DETROIT, MICH.
Spaudos Piknikas jau 

Sekmadieni
Dar sykį norisi priminti apie

4 d. po pietų bus mūsų di
džiulis spaudos piknikas, 

[Beechnut Grove, palei Middle 
Belt Rd.

Neturime pamiršti ir to, kad 
vcianuu įviji v a. Tasai lai-1 šis spaudos piknikas bus ne 
kraštis suranda dar blogiau. Iv.ien tlk Piknikas, oet ir tuiė- 
p . . I sime puikaus jaunimo — du

asacjO, I chorai dainuos. Bus dikčiai
šiandie jau reikia abejoti,'svečių iš Chicagos ir apielin- 

ar SLA turi daugiau kaip vie- kės. Dalyvaus d. P. Burdulis, 
nuoliką tūkstančių narių. O ir d. Kenstaučienė žadėjo 
ar senai dar Susivienijime bu- ‘ mums puikiai padainuoti. Drg. 
vo apie 23,000? Todėl kaip Jonikas ir kiti draugai pasa- 
atrodo, Susivienijimo narių įkys po įdomią prakalbą. Orga- 
skaičius bus nupuolęs virš pu- nizacijų draugės žada paga
liau. minti puikius pietus ir vaka-

Tuo pat kartu SLA turtas,- rienę pikniko darže.
nors narių skaičius sumažėjęs,! 
dabar stovi tiktai 102%. Va-1 
dinasi, tik 2 nuoš. yra virš 
šimto, o jeigu neklystame, 
Pennsylvanijoje, kur SLA čar- 
teriuotas, reikalauja, kad tur
tas siektų 103%. Tada tik or-

me

BALTIMORE, MD.

Tai, kaip matosi, bus ne tik 
piknikas, bet daug kitų įvai
rumų. Todėl visi ir visos 
lyvaukite, o bus žingeidu 
ką girdėti ir matyti.

Kurie neturite su kuo
važiuoti, tai tuojaus kreipkitės

da-
vis-

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

RENGIA LDSA 1-mas APSKRITYS

Sekmadienį, 4 Diena Birželio-June 1933
MEADOW GROVE PARK VAIČIONIO FARMOJ

CRANFORD, N. J. ' a PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ
•? '■ ■ ' * - ? '■ .

DRG. K. B. KAROSIENĖ kalbesniame piknike. Prieš pikniką bus konferencija ir draugė 
Karosiene dalyvaus konferencijoje.

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

Šis parengimas bus vienas iš geriausių, nes programos išpildyme jame dalyvaus Jersey 
Valstijos geriausios dailės spėkos: Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaitės ir Ban
gos Chorąs, vadovystėje V. Žuko, kuris specialiai tam rengiasi. Bus gera kalbėtoja, taip 
pat įvairūs žaislai, šokiai prie geros muzikos. Atsilankydami paremsi t darbininkišką org 
anizaciją, kuri lošia didelę rolę darbininkam judėjime. Valgių nesineškit, gaspadinės pa
sirūpins, kad nebūtų alkani, nei ištroškę.
ĮŽANGĄ 25 CENTAI Kviečia APSKRIČIO KOMITETAS.

PASARGA: Jeigu lytų, piknikas įvyks Lietuviu Darbininku Progresyviam Kliube, 408 
Court ^Street, Elizabeth, N. J. * .

Kas Bus Šią Savaitę
LDS Jaunuolių Kliubas ren

gia draugišką vakarėlį birže
lio 3 d. kaip 7:30 vai. vakare, 
722 W. Baltimore St. Šis va
karėlis bus skirtingas nuo visų 
kitų. Nes dar pirmu. Nes 
dar pirmu kartu jaunuoliai 
pildys programą patys ir da
lyvaus Einu . Jaun. ' Kliubas, 
kuris duos i dalį programos. 
Taipgi yra užkviesta drg. B. 
Fulton dalyvauti. Kaip žino
me, drg. B.' Fulton dalyvavo 
daugely kolonijų ir ji kalbė
jo ten jaunuoliams; aiškino 
svarbumą ir būtinumą, kodėl 
jaunuoliai turi organizuotis į 
darbininkiškas organizacijas ir 
dailės kliubus, sportus ir tt. 
Drg. B. Fulton yra viena iš ga
bių kalbėtojų jaunuolių orga
nizavimo klausime. Tad visi 
ir visos dalyvaukite kuo skait
lingiausia.

Visų organizacijų bendras 
susirinkimas nutarė rengti 
prakalbas penktadienį, birže
lio 2 d., 7:30 vai. vakare., 
kampas Greene ir Washington 
Sts. Čia bus kalbama angliš
kai ir lietuviškai.. Ką reiškia 
Roosevelto nauji planai darbi
ninkams; ką darbininkai ga
vo ir ką jie gaus nuo Roosevel
to valdžios. Tie klausimai la
bai svarbūs ir visiems bus 
naudinga girdėti kalbėtojus. 
Tad, visi lietuviai, dalyvauki
te ir kitus raginkite dalyvauti.

Komitetas-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. Rupavičiui, Leningradas, 

SSSR.—Draugo vaizdelis “Ten, 
kur raudonas vėliukas laisvai 
plevėsuoja,“ gautas, bet juo 
pasinaudoti negalėsime; per- 
silpnas. Prašome rašyti žinių 
iš socialistinės kūrybos fronto, 
tik patariame draugui aiškiau 
rašyti. Vaizdelį paliekame re
dakcijos archyve.

f
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Lima, Peru. — Prasidėjo 
karinis teismas prieš- du 
žmones, kurie kaltinami, nu
žudyme prezidento Cerro ’ 
balandžio 30 d.
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VIETINĖS ŽINIOS
Kultūra Komunistinėj jXXS*"Ž: 

■Paaiškinęs apie, kultūros plė
timąsi beklasinėj visuomenėj, 
apie didelius pasiekimus So
vietų Sąjungoj, jis nurodė, kad 
šiandien turi rūpėti kiekvie- 

I nam proto ir rankų darbinin
kui tas faktas, kaip pasiekti tą 
beklasinę visuomenę čia pat, 
Amerikoje. Vienatinis kelias, 
sakė jis, tai dėjimasis j Ko 
munistų Partiją. Tik 
vybėje veikiant tas 
m a pasiekti.

Kadangi Malcolm 
negalėjo pribūti, tai 
siuntė savo vietoj tūlą Samson. 
Paskui dar kalbėjo “New 
Masses” redaktorius—Joseph 
Freeman.

Vakaras buvo labai įdomus. 
'Susirinko keli šimtai New Yor 
j ko t. v. “parinktinės” publikos, 
' daugiausiai profesionalų 
Į telektualų.

Visuomenėj
šitokia tema pereitą trečia

dienį buvo suruošta simpoziju- 
mas (lyg ir diskusijos, deba- | 
tai). Ruošėjais buvo: Profe-| 
sionalinių Grupių Sąjunga.

Plačiausiai kalbėjo d. M. 
Olginas, kuris čia atvyko vie
toj d. E. Browderio (pastara
sis negalėjo pribūti). Olginas 
pareiškė, kad šiuo tarpu kal
bėti apie kultūrą komunistinėj 
draugijoj būtų tik spekuliaci
ja, kadangi mes tokios draugi- j 
jos neturime ir todėl negalime 
imti pavyzdžių. Todėl, prele
gentas sakė, geriau bus, jei 
aš duosiu pavyzdžius iš Sovie
tų Sąjungos, kaip ten kultūros 
darbas plečiamas ir kaip kles
ti pati kultūra, palyginti su 
kapitalistiniu pasauliu. Rei
kia pasakyti, kad Olginui šiuo 
tarpu lab'ai vyko dėstyti So
vietų Sąjungos pasiekimai kul
tūriniam fronte ir daryti paly
ginimai tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos.

Po jo kalbėjo profesorius 
Sidney Hook. Kaip žinia, 
Sidney Hook pastaruoju laiku 
buvo labai smarkiai kritikuo
jamas komunistinėj spaudoj 
už marksizmo kraipymą. Par
tijos teoretiniam organe “The 
Communist” net keliais atve
jais buvo pliekiamas. Tūli ma
nė, kad šiuo atveju prof.

------------ .-■■■------ - ----------- . :.............  -—.r-----: z 
lapeliai, tai ponai visi apsira- naujų narių atsiveskite, 
mino ir tik mandagiai papra
šė daugiau nedalinti. Pažino 
ponai savo draugus, kurie jiem 
niekad nesmagumo nedarys, 
del to “džentelmeniškai” su 
jais apsiėjo. Bet ir buvusieji 
ten darbininkai suprato, kad 
ne socialistai, o Bedarbių Ta
rybos yra tikrosios jų reikalų 
gynėjos.

Bed. Komitetas.

(129-130)

MINERSVILLE, PA.
Sovietų Kintami Paveikslai bus 

rodomi birželio 6 dieną, 8 vai. vaka
re, Darbininkų svetainėj, Minersville, 
Pa. Paveikslas “Fragment of an 

•” (Imperijos Liekanos), vaiz- 
užsilikusį darbininką, kuris 
nežino apie atsibuvusią Bol- 
Revoliuciją ir naują Sovietų 
Rusijoj, ateina jis į fabriką 
jieškoti, bet neranda bosų ? 

žmogus, negali suprasti;

JERSEY CITY, N. J. Communipaw Ave., tarpe Bergen Av.
. .v „ .. , ir Boulevard. Šis masinis susirinki- Ruby Bates, viena is Scottsboro . .

merginų, Mrs. Jennie Patterson, mo- mas Vra rengiamas gynimui Scotts- 
tina Haywood Patterson, kuris pir- I boro jaunuolių, kune yra pūdomi 
mutinis buvo teisiamas, Richard Moo kalėjime, būk tai už užpuolimą ant 
re, narys Nacionalio Komiteto Tarpt. 1 baltų merginų. Taigi draugai, atsi- 
Darbininkų Apsigynimo, kalbės Jer- lankykite kuo skaitlingiausiai ir iš- 
sey City, subatoj, birželio 3 d. 8 vai. girskite vieną iš tų merginų—Ruby 
vakare, Zion Church Auditorium, G79 Bates. J. B. Paserpskis.

jos vado

Cowley 
jis pri-

ir in

M.

!lš Ten Eyck St Bedar
biu Kcmit. Susirinkimo

šioje apielinkėje rado labai 
daug skurstančių žmonių ir 
kad yra plati dirva skaitlin
gam ir veikliam bedarbių- ko
mitetui bei blokų komitetams 
gyvuoti. Vienok, nepaisant di
delio to skurdo, daugelis nie
kad nėra buvę organizuoti ir 
jie niekad neateis, jei nebus 
kam juos dažnai aplankyti ir 
su jais artimai susipažinti bei 
tinkamai dalykus išaiškinti ir i
priduoti drąsos. Dabar didžiu- j . .
ma jų beviltės apimti ir nesi- I Anga Apsigynimo Orgam 
tiki rasti bent kokią išeitį, tik Kanadoip

| aimanuoja ir ašaroja namie K 
jsėclėdami. I
i

Iš šio susirinkimo išrinkome 
trejetą draugų, kurie eis po 
stubas. Taipgi išrinkome vie
ną delegatą į bendro fronto 
konferenciją kovai prieš evik- 
cijas ir pašalpos kapojimą.

I Konferencija įvyks 3 d', bir- 
! želiu, 2 vai. po pietų, Irving 
I Plaza svetainėje E. 15th ir 
! Irving Place, New Yorke.

Mūsų komiteto narės d. O. i 
, Tamošiūnienės ir kitų bedar- 
■ bių komiteto narių teismas vėl 
■atidėtas j 8 d. birželio, 10 vai. i 
i ryto. Prašom skaitlingai daly-! 
Į vauti teismabutyje, nes tas [ 
i daug paveikia į buržuazinio < 
teismo nuosprendžius.

Įdomus dalykas buvo rapor- į 
luotas iš Home Relief Bureau.' 

| Ten atėjo iš socialistų vado
vaujamos Bedarbių Asociaci
jos trys vyrukai lapelių dalin
ti. Iš sykio kilęs sąjūdis ir 

■biuro viršipinkai bei policija j

VANCOUVER, British 
Columbia.—Čia smarkiai au
ga Kanados Darbininkų Ap
sigynimo Lyga, šiuo laiku 
suorganizuota šešios nau
jos kuopos.

Chicago, Ill. — Pasaulinę 
parodą aplankė 409,067 
žmones bėgyje ' pirmutiniu 
penkių dienų atidarymo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Empire 
duoja i 
nieko j 
ševikų 
tvarką 
darbo 
Stebisi 

xkaip dabar galima bus be bosų gy
venti ? Įžanga tik 20c. Bedarbiams 
prisieis nusileidimą padaryti. Ren
gia Komunistu Partijos Sekcija.

(129-131)

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugys- 

I tės susirinkimas įvyks nedėliojo, 
birželio 11 d., 10 vai. ryte, J. Danu- 
levičiaus svetainėje, W. Ridge St., 
Nanticoke. Visi draugijos ‘ nariai 
būtinai turite atsilankyti, nes jūs 
žinote, kad Kapinės buvo daug tai
sytos ir valdyba pilnai raportą iš
duos. Taipgi, katrie neužsimokeję 
assesmentus, turit ateiti ir užsimo
kėti.

Sek r. E. ę.
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PHILADELPHIA PIKNIKAS
RENGIA LYROS CHORAS

Nedelioj, 4 Dieną Birželio-June, 1933
LAUREL SPRINGS, NEW JERSEY

Prasidės 10 Valandą Ryto ir Tęsis iki Vėlai Vakare

Pereitą trečiadienį įvykusia
me susirinkime nedaug nuvei
kėme, nes buvo mažas iš prie
žasties perkeitimo susirinkimų 
dienos ir del labai audringo 
oro. Tačiaus tikimės, kad se- šoko prie jų, bet kaip paaiškė-i 
karnas jau bus skaitlingas.

Draugai,
stubas, visi raportavo,

jo, kad čia iš socialistines is-I

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 5 d. birželio, 8 
valandą vakare, Lietuvių Kliube, 339 
E. 4th Street. Draugai, malonėkite 
visi dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turime daugelį svarbių dalykų aptar
ti. Atsiveskite ir naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(129-130)

'NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo Newarko lietuvių kuopos mė- 
nesnis 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
riniu knygučių. Sekr. K. Jonaitis.

(128-129)

Gerbiami Phiiadelphijos ir apielinkės lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės!

Lyros Choras yra vienatinis Phiiadelphijos darbinin
kų choras, kuris per daugelį metų tarnauja be atlygini
mo visų darbininkiški! organizacijų parengimuose. To
dėl mes tikime, kad Phiiadelphijos lietuviai darbinin
kai ir darbininkes, parems mūsų chorą dalyvaudami 
mūsų piknike. Piknikas atsibus puikiausioje vietoje. 
Bus gera orkestrą del šokikų. Apart gero alaus ir 
kitų gėrimų—ir gerų užkandžių, bus ne tik gera mu
zikalu, ale ir sporto programa.

Nuoširdžiai kviečia visus Lyros Choras.

J
H

• i v v • • . • • , • • v -r > i i • m £ * A a o jvaikščiojusieji po taigos, o ne is Bedarbių lary- 2 Val.
kad bų ar Komunistų Partijos tie

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėliojo, 5 d. birželio (June), 
---- po pietų, pas drg. Paužą. 

Visi nariai ir narės atsilankykite ir

CLEVELAND, OHIO
Pirmas piknikas. Rengia Lyros 

Choras, nedelioj, 4 <1. birželio, Vic. 
Anderson Farmoj, Green Road. Pra
džia 11:30 vai. ryte. Lyricčiai, su- 

Į pažindinimui atsilankiusios publikos, 
j su savo platesniu veikimu, dailės ir 
| sporto srityje, rengia šį piknikų su 
j sportoj sporto paroda—ristynčmis. Patys 
' Lyros Choro jauni sporto mylėtojai, 
i parodys atletiškus gabumus. Bus ir 
' daugiau įvairumų, ir gera orkestrą 
šokiams. Visus kviečiame atsilankyt 

pirmų vasarinį parengimą. Ižan- 
20c y patai.

Kviečia Lyros Choras.

KELRODIS: Iš Phiiadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po 
dešinei, imkite Clementon gatvekarį ir važiuokite apie 45 mi

nutes iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; 
perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš 
Phiiadelphijos, nuo Filbert ir Broad Sts., kas 15 minučių eina 
EERLYN BUS ir daveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus • 
trekes, ant sekančio sustojimo, reikia išlipti ir eiti tiesiai 1 bloką 
iki Jilto.
AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White 

Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukite po dešinei j 
Laurel Ave. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, .sukite 
po dešinei ir ten pikniko vieta.

km mumini mummi

ga

PUIKI MUZIKAIS PU GURAMA IR FRAKAIBUS Choro piknikais įvyks 4 d.
Laurel Springs, komisija 

viską prirengus kaip reikia: 
gorimai, muzika šokiams.

Waterbury Vilijos Choras, vadovaujamas K. Strizausko

pas

Avė.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ 

412 W. Susquehanna 
Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų.

. šies kenuotos žuvys.

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemų kainų
Penkių Rūšių žuvys

Ko. 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašome prisiųsti iš anksto

ir So-
Tai puikiausios rū

PHILADELPHIA, PA-

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. birželio, Rusų name, 995 N. 5 th 
St., 8 vai. vakare. Į šį susirinkimą 

į visos draugės yra kviečiamos atsi
lankyti. Apart kuopos reikalų, turi
me aptarimui keleto labai svarbių 
klausimu. Prot. Sekretore.

(128-129)

KETURIŲ CONN. APSKRIČIO IS VAŽIAVIMAS

Nedelioje, 4 d. Birželio-June, 1933
Lyros 

birželio, 
jau turi 
valgiai,

; Mergaitės prižadėjo pagaminti gar-
I džių keksų, “hot dogs” su kopūstais, 
i etc. Vadinasi, smagus laikas visiems 
i užtikrintas kaip jauniems taip ir se- 
l nierns. Tačiaus lieka vienas svarbus 
I dalykaš atlikti, tai, kad mūsų choras 
gerai sudainuotų, ir tuomi pasirody
tų kad Lyros Choras atlieka savo 

! užduotį. Todėl kiekvienas daininin
kas ir dainininke privalo būti ant 

i repeticijos petnyčioj, 2 d. birželio, 
Į kad perdainuoti tas dainas, kurias 
i mes turėsimo dainuoti ant pikniko.

(128-129)

IVVVMI
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Svarbios Prakalbos
Draugai Sovietų Sąjungos rengia 

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. Kunitz yra daug knygų 
išvertęs ir žymus lektorius. Jis stu
dijavo apie tautų mažumas lir jų 
kultūrą. Apie jį daug kapitalistiniai 
laikraščiai rašo. Lietuviai, nepra
leiskite šių prakalbų.

Delegatas.
(128-129)

į TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Į Pulaski 5-1080 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
i FlusIiiBg Russian and Turfcisli Balhs, Ine.

L M. TEITELBAUM. Manadžeris //l
' ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ g0c SUBATOS VAK. 75c /VWL 

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per
visą naktį ant trečiu lubu. crinąam kambary—85c_

Naujai perdirbta RuHiškai-Turkiika Pirtis su moder-
niekais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- //
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui t /
veltui! MOTERIMS PANEDELIAJS IR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki .12 vai. vakare. Trys j

I
 gariniai kambariai delei ižsipėrimo: Rusiškas, Tur- 1

kiškas ir garo vanojimosi jramharyg. Taip pat RES- , V~
TORANAS su geriausiu garnntuotu patarnavimu. 111 *

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

g KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M.. T. su! way—išlipt ant Montrose Ave. įtoties; visais 

Broadway karais—išhpt ant Flushing Ave.

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

/

Šiame išvažiavime bus proga susipažinti su daugeliu ir pasimatyti su tais, su kuriais jau senai nesi
matėme. Nes svečių bus iš visų miestų nuo Brooklyn© iki Bostono. Gi Proletarų Meno Sąjungos 
Chorai pasirodys kiek jie nuprogresavo per žiema besilavindami.

Gera Orkestrą Per Dieną Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius.
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

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniaotas Graborius

Pfcnnaylvajnia ir New Jer
sey valetijoae

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon illfl
Keystone—Main 1417



Puslapis Šešta” LAISVI Penktad., Birželio 2, 1933

KAS BUS ŠĮ SEKMADIENĮ Tėvas Paliuosuoja Sūnų nuo 
Kalėjimo už Vagystę

Bedarbių Reikalais Svarbi Konferencija
Bedar- delei to neturi būt daroma jo

kių ilgų ceremonijų,

kon fe-

Didžiojo New York o 
bių Taryba atsišaukia 
organizacijas atsiųsti 
tus į suvienyto fronto 
renciją, kuri bus laikoma šį
šeštadienį, Irving Plaza sve
tainėje, 15th St. ir Irving Pla
ce, New Yorke. Prasidės 10 
vai. dieną. Pabrėžiama, kad 
yra lygiai kviečiami ir daly
vaus lygiomis teisėmis dele.ga- 
tai visų draugijų, nepaisant jų 
politinių bei religinių skirtu
mų. , ,

Paskutinėmis dienomis tūks
tančiai bedarbių yra paleidi- 
nėjama iš pašalpinių darbų; 
šimtams tūkst. bedarbių šeimų 
Relief biurai atsisako mokėti 
rendas; maisto pašalpa maži
nama arba visai atimama; pa
vieniai bedarbiai stačiai pa
liekami badauti.

Konferencija svarstys, kaip 
sumobilizuoti darbininkų mi
nias delei sėkmingos kovos už 
šiuos reikalavimus:

1. Turi būt reguliariai už
mokama bedarbių renda, ap
mokama gazas, elektra; sutei
kiama maistas, drabužiai ir 
medikalis aptarnavimas; iri

Legionieriai Kariškai Bau- 
dė Jaunuosius Socialistus

NEW YORK. — Memorial 
dienos kariškai parodai beei
nant, desėtkas Jaunųjų Socia
listų Lygos narių Washington 
Heights stovėjo su plakatais, 
smerkiančiais karą, ir šaukė 

. prieškarinius obalsius. Už tai 
vienas fašistas legionierius dur 
tuvu perdūrė jaunuoliui Alt. 
Kastneriui petį, o kitas šau
tuvo drūtgaliu primušė S. Kra- 
viną. Abudu sužeistieji paim
ti į ligoninę.

Surado Ex-Majoro Sėbrą 
Grafted Sherwooda

Pagalinus, tapo surastas 
Russell T. Sherwood, buvęs 
ex-majoro Walkerio asmeniš
kas finansinis agentas ir se
kretorius. Jis pasišalino ir 
pasislėpė, kad buvo pradėta 
tyrinėti milžiniškos Walkerio 
suktybės ir graftas. Pats Sher- 
woodas buvo pasidaręs šimtus 
tūkstančių dolerių per tą sė- 
brystę su majoru Walkeriu. 
Dabar suimtas Nyack mieste
lyj, N. Y., sakosi esąs nusi
bankrutavęs. Mat, to latro 
būta labai išlaidaus.

Atėmus Pašalpą, Nusižudė 
Bedarbis

.Mažai liko laiko iki sekma
dienio, o jis bus svarbus Brook- 
lyno darbininkams, nes Aido 
Choras rengia pikniką Labor 
Lyceum svetainėje ir darže.

i Pradžia antrą valančią po pie-

šiame piknike bus gera dai
nų programa: dainuos Aido ir

Jugoslavų Chorai. Prie to, 
bus W. Norriso šokių orkestrą, 
kuri grieš įvairius šokius.

Šokiai ir dainos bus svetai
nėje, o visas pasisvečiavimas 
prie svetainės, darže.

Įžanga 39 centai ypatai. šo
kiai iki vėlios nakties.

Kviečia Aido Choras.

2. Visa pašalpa 
išmokama pinigais 
kių.

3. Pavieniams darbininkams,! 
turi būti teikiama pašalpa na-' 
mie vietoj siųsti juos į miškų ‘ 
kempes bei kitokias prievartės 
darbo įstaigas.

4. Sustabdyt bedarbių mė
tymus iš namų.

5. Unijinėmis 
būt apmokami visi 
dirbanti prie pašalpinių darbų.

6. Jaunuoliams, išvežtiems! 
į Roosevelto kempes, turi būt 
užmokama visa alga, nieko iš 
ios neatitraukiant delei siun
timo namo bedarbių šeimy
nom, kurios turi būti šelpiamos 
kaštais valdžios ir kapitalistų.

Konferencijoj bus svarsto
ma ir daroma platesni veikimo 
planai ir kaip įtraukti organi
zacijas ir darbininkus abelnai 
i sėkmingas kovas už bedarbių 
reikalus.

Kiekviena lietuvių organiza
cija būtinai turi nusiųsti savo 
delegatus į tą konferenciją.

kaip kad U)SA 1-mo Apskričio Konferencija ir Pikniką 
turi būti į 
vietoj če- i

■d. birželio (June), Meadow ; SA 1-mą Apskritį. 
Grove Parke, pas Vaičionį, ant parką 25 centai.

ifarmos, Cranford, N. J. Kon
ferencija prasidės 10 vai. ryte, 

; piknikas 12 vai. dienąv 
i Piknikas bus vienas iš ge
riausių, todėl, kad pačioje 

inri ;Pradžį°ie ^vasaros gamta yra 
bedarbiai K^aziausia; -Medžiai ir žole 

’ žaliuoji, gėlės' žydi, paukščiai 
čiulba, kas priduos darbinin
kams energijos gyventi ir ko
voti už savo klasės reikalus. 
Apart gamtos gražumo, bus 
gera programa, kurią išpildys j sisukti į dešinę 1 bloką iki I kat- 
Elizabctho Bangos Choras, va-i Cedar St.; paeiti 4 blokus iki i 

Brookside Place, į dešinę iki 
Brookside Hospital, ir čia bus 
Division Ave; čia sekite 
nas” (iškabas) 
Grove Park, 
važiuojant, iš 
imti Westfield 
važiuoti iki Garwood Station.

C

LDSA 1-mo Apskričio kon- į niems. Atsilankę smagiai lai- 
i ferencija ir piknikas įvyks 4 j ką praleisite ir paremsite LD 

Įžanga į

Kviečia Rengimo Kom.
PASARGA; Jeigu lytų, tai 

piknikas ir konferencija įvyks 
Lietuvių Progresyvių Darbinin
kų Kliubo, 408 Court Street, 
Elizabeth, N. J.

KELRODIS: Iš Elizabetho 
paimti nuo West Jersey St.- 
Union gatvekarį ir važiuoti iki 
Garwood Station; pereit gelž- 
kelį ir eiti iki North Ave., pa-

Bereikalingiem Valdininkam 
Išmokama $170,000,000

dovaujant V. Žukui, kuris spe
cialiai rengia choristus prie to 
parengimo. Taip pat bus ge
ra kalbėtoja. Nuo anksti ryto 
iki vėlaus vakaro gaspadinės 
aprūpins geru maistu ir svei
kais gėrimais, kad nereikėtų 
būti ištroškusiems arba alka-

NEW YORK.. — Viena pi
liečių organizacija nesenai ap- 
skaitliavo, kad tūkstančiams 
visai nereikalingų valdininkų- 
politikierių New Yorke per 
metus išmokama 170 milionų 
dolerių algos. Tai yra demo
kratų Tammany Hall graftas, 
mokamas politiniams savo gon- 
čams. Bet vietoj pašalinti 
tuns parazitus Tammany Hall 
valdžia sumano vis nauj

įsus gyventojams ir atiminėjai
! pašalpas iš bedarbių.

BROOKLYN. — Nusinuodi
jo Arthur Caselli, bedarbis, 
kuomet miestas atėmė jo šei
mynai pašalpą. O atėmė ją 
todėl, kad Casellio duktė, galų 
gale, gavo darbą apdraudos 
kompanijoj su $10 algos per 
savaitę. Bet tos algos šeimy
nai neužteko nei tokiems rei
kalams, kaip apsirengimas, 
už kambarius apsimokėjimas, 
greitųjų skolų atsiteisimas ir 
kt. ‘

UŽ $2 LAIMĖJO $118,500

RIDGEWOOD. — Telefo
nistė Louise M. Popp laimėjo 
$118,500, pirkdama už du do
leriu tikietą delei arklių lenk
tynių Airijoj.

Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo Susirinkimas

Lietuvių Amerikos Piliečiui 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks 2 d. birželio (June), 8 
vai. vakare, Kliubo name, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai malonėkite daly
vauti šiame susirinkime, nes 
jūs žinote, kad bus renkama 
Kliubo puj$ė naujo komiteto, 
taip pat bus ir daugiau daly
kų apsvarstyti.

Sekr. A. Deikus.

!us. * i Mokytoju Persekiojimaii mm pi n w J J

8 Studentai Suspenduoti už 
Prieškarinę Demonstraciją

NEW YORK. — Astuoni 
City Kolegijos studentai liko 
suspenduoti už dalyvavimą 
prieškarinėje demonstracijoje 
pereitą pirmadienį. Demons
travo, reikalaudami panaikinti 
karišką muštrą kolegijoj. Da
bar jau virš 200 studentų pa
sirašė pareiškimą, kad ir jie 
dalyvavo toj demonstracijoj. 
Prasideda studentų kova už
sugrąžinimą suspenduotų jų i kafeterijos, 28th ir 7th Avė.,
draugų. • I darbininkams pridėta $1 iki

NEW YORK. — Suspend

sai- 
iki Meadow 
Automobiliais 

Elizabetho pa- 
Ave. kelia ir

0
$4 algos per savaitę, kaipo pa
sekmė laimėto streiko, kuriam 
vadovavo Maisto Darbininkų 
Industrinė Unija. Streikas tę
sėsi penkias dienas.

LDSA 1-mo Apskričio Kon
ferencijos Delegatėms

BROOKLYN. — Angelo 
Grillo aptiekoje, kuri taip pat 
tarnauja kaip pašto stotis, din
go $4.25 iš registruoto laiško. 
Buvo areštuotas ir pustrečių 
metų kalėjiman nuteistas sa
vininkas. Kada jam reikėjo 
važiuoti į kalėjimą, atsišaukė 
jo tėvas Vittorio Grillo; pasi
sakė, kad tai jis išvogė iš laiš
ko tuos pinigus, o ne sūnus. 
Senis yra 72 metų amžiaus. 
Manoma, kad teismas duos 
jam mažesnę bausmę.

{Dauginy Vinto? P,uiiv' 5 pusi.}

V AKACIJOMS VIETA
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rosią Šviežas Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITJKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
l/orimer Street^ “Laisvės” Mante

BROOKLYN, N. y.

Laisvė Gaunama ant
i

Sekančių Stočių
JONAS STOKES

Brooklyne
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

Puikiausia vieta vakacijom, na
mas ant puikaus kalno, ąplinkui 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 apsčiai. g0> 4th and Havemeyer Sts-

1 Kaina tik $10.00 j savaittę
Ypač dabar j pavasarį, kur tik ne- | 

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia .ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei-

Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

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

Lietuvių Darbininkių 
vienijimo Amerikoje 
Apskričio konferencija

uo“ Hewcs St. 
ta pradinės mokyklos mokyto- tyjG. 
ja negrė Williana Burroughs i Sy]ęįu< 
už tai, kad dalyvavo judėji
me delei paliuosavimo devy
nių Scottsboro jaunuolių. Isido
re Begun, kitas mokytojas, su
spenduotas todėl, kad kritika
vo carišką mokyklų valdybą 
ir kovojo prieš mokytojų pa- 
leidinėjimus iš darbo.

Susi- 
Pirmo 
įvyks 

birželio 4 d.,' ateinantį sekma
dienį, Cranforde, N. J.

Visos Bropklyno. ir apielin- 
kių kuopų delegatės, kurios j 
nori važiuoti sykiu į konferen
ciją, turi būti 8 vai. iš ryto 

cleveiterio” sto-
Iš ten važiuosime visos 
Bus smagiau ir geriau 
susirasti vietą.

Apskr, Vai d. Narė,
A. D.

visoms

SUSIRINKIMAI

Laimėtas Valgykloj Streikas

NEW YORK. — Navarre

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

• Bremen 
_ Europa 
^ Dienas į LIETUVĄ
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavenė. užtikrina patogiausią kelionę i 
LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

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

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barbernė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, birželio 5 d. 8 vai. 
vakare. Vieta—“Laisvės” raštinėje. 
Draugai, visi ateikite ir naujų drau
gų atsiveskite į kuopų. Taipgi turėsi
me išrinkti delegatų. įseimą; yra ir 
daugiau reikalų apkalbėti.

A. Bakaitis.
(129-130)

IŠRANDA VOJIMA1
A.

RĄNDAVOJIMAS.— Kas nori pigiai 
ir gerai gauti kambarius, malonė

kite atsikreipti. Turiu keturis kam
barius, atlyginimas mažas, nes noriu 
gautis laisvus darbininkus, i vedusius 
ar . pavienius, del ^magesnio gyveni- 

Žmona išvažiuoja į Lietuvų va- 
pakankamai. 
135 Tha’mes 

Y., ant 3-čių 
(127-129)

mo.
kacijoms, tai vietos 
Kreipkitės: Yumplot, 
Street, Brooklyn, N. 
lubų.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA beer garden labai pi- 
i giai. 417 Bbtįford Ave., Brooklyn, 
N. Y. ■ (129-131)
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)

BANK BY MAIL • / '
youh cnecK on Ė Ji K

I GRAND st. at
GRAHAM AVE .BKLYN

Tę> Succeed, Sauę Regu (.artų

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

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

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Telephone, Stugg 2-4401

A.

402

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

, i ' r t

! Metropolitan Avenuę
4 (Arti Marey 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
•-*—j*

I Bedford Ave. and So. 5th 
1187 
I 223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Ilewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

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

New Yorke

St

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir chroniškas vyrų ir 

moterų livras 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

NOTARV 
PUBLIC

FOTOGRAFAS
«avo kostume- 

kad perkėliau savo studiją 
naujon vieton, 

jBįSS^. po numerio 
512 Marion St., 

Fkampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

x Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausi.

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

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

Siuomi pranešu 
riams,

512

į Sergančią Vyrą ir Moterą 
į Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei-
N kite delei savo 
t sveikatos išty- 
1 rimo, o jums 
J bus išaiškinta, 
1 kaip jūs fikiš- 
I kai stovite.
Į Odos Nušašė-
I jimai, Nervų 

Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-i ir Mėšlažarnės __ . .
»girnas bei Reumatiški Nesveiku- 
Imai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais..

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
' Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

HO'EAST 16th ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigus 25 metai
* Valandos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

i SKAIT YKIT IR PLATIN 
irrr

w w W W W W W W

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. 3ALLAS 
(BlELfiUSKAS) 
G R O KORIUS 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠK/\ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA^ VJETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS .PAŠARVOTI DOVANAI. '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

' MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ* IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

i. ' . • ? •
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DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog Jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 6

NEDfiLIOMIS I
Nuo 10 iki 12 vai. iš

iki 4 kas dien, seredonis ir subatoms 
iki 7:80 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.ryto




