
KRISLAI
Tautizmas Tai Biznis.
Bolševikai Idealistai.
Sovietai ir Francija.
Draugai Šukiai.
“Laisvės” Piknikas.

Rašo P. Buknys

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Kiek čia senai fašistai tvirti
no, kad jų “Vienybė” eisianti 
dienraščiu. Dabar pasiskelbė, 
kad išeisianti tik sykį į savaitę, 
vietoje trijų sykių.

Pas fašistus tautiško “ideališ- 
kumo” (kuomi jie giriasi) nė-j 
ra. Kaip tik dolerių trūksta, 
tai tautinę “apšvietą” meta į 
šalį. O kada pasakoma, kad 
tautizmas yra niekas daugiau, 
kaip biznis, meškerė dolerių 
gaudymui, tai patriotai pik
tai purkštauja. ‘Vienybės” j
nusmukimas nuo trijųi kartų į elektrinio inžino, kuris į va- 
savaitę ant vieno karto patvirti
na tą teisybę, jog tautizmas nė
ra apšvietos ir kultūros kėlimas, 
ale paprastas biznis.

GREIČIAUSIAS 
TRAUKINYS

CHICAGO, Ill. — Pasira
šyta sutartis, pagal kurią 
Budd Manufacturing kom
panija pabūdavęs trijų va
gonų traukinį, traukiamą

Kas kita su bolševikais. Mus, 
darbininkus, krizis labiau spau
džia, negu buržuaziją. Tačiaus 
mes esame pasiryžę savo dien
raščius palaikyti, nors tai rei
kalauja didelio pasiaukojimo. 
Ne tik kad mes nesumažinom 
ir neparetinom išleidimą jų, bet 
dar padidinome savo dienraš
čius, įvesdami angliškus sky
rius, kuriuos užpildo klasiniai 
apsišvietęs darbininkiškas, Ame
rikos lietuvių jaunimas. Mūsų 
pasiryžimas yra toks: dirbsime 
kad ir už mažiausią algą, bet 
dienraščiai turi pasilaikyti. 
Mums rūpi ne dolerių gaudy
mas, ale skleidimas darbinin
kiškos apšvietos.

Lai svietas mato, kad pas 
komunistus yra ideališkumas, o 
pas tautininkus tik biznis.

Telephone Stagg 2-3878

MASKVA.—Jau šešta sa-jlingrade dalykai nėjo gerai. žujų žydų vadas Arlosoroff,

mašinos, netgi laikrodžio, o

LONDONO KONFERENCIJOJE KRIZIS

TEL AVIV, Palestina. — 
Čionai tapo palaidotas bur-

70,000 ŽYDŲ VADO 
LAIDOTUVĖSE

kuris buvo nušautas kelios 
dienos atgal. Laidotuvėse 
dalyvavo 70,000 žmonių.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Birželio (June) 20 d., 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXI11, Dienraščio XV.
-------------------------- ■ ....... -....    — ________ ___ __________ __________— —-v"TS

vaite Sovietų Sąjungoje lan- Bet jie išmoko. Aš jums sa
kosi Raymond Robins, ku- Rau, kad šiandien Stalingra- 
ris buvo Rusijoj 1917 me
tais laike didžiosios revoliu-1 

Jis aplankė įvairius

ROBINS MATO DIDELIUS ATSIEKIMUS 
SOVIETU SĄJUNGOS KŪRYBOJ

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite,' Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 
Pasaulį!

UŽ BENDRĄ PRIEŠFAŠISTINĮ FRONTĄ; 
TIK SUVIENYTOMIS SPĖKOMIS DARBI
NINKAI ATMUŠ FAŠISTU UŽPUOLIMUS
Nacionalė Priešfašistinė Diena Amerikoje Bus Birželio 24; 

Rengiamos Masinės Demonstracijos prieš Terorą Vokie
tijoje ir Kitose Kapitalistinėse Šalyse

do traktoriai visai netoli nuo 
Amerikos darbo traktorių.v- 

Jie (bolševikai) greitai iš
moko. ..”

Robins dalyvavo 1918 me
tais pirmos gegužės demon
stracijoj Maskvoje ir šių 
metų demonstracijoj. Tai 
didelis skirtumas. Tada bu
vo tik saujalė raudonarmie
čių, prastai disciplinuotų.

landą darys 120 mylių! Tai
bus greičiausias traukinys cijos.
šioje šalyje. ! industrinius centrus ir sa-
______________________ I ko, kad visur gavo nepap

rastai gilų įspūdį. Robins 
sako, kad Sovietų darbinin
kai nepaprastai greitai iš
moksta suprasti dirbtuvės 
darbą ir kaip apsieiti su ma
šinerija. Jis sako:

“Štai Stalingrade yra 
jaunuolių, kurie du metai
atgal nebuvo matę jokios valdžios jėgą.

linuotą raudonąją armiją,- sužeista nemažai žmonių, 
matė milžinišką orlaivių pa
roda, matė virš miliona or- C- Z C-
ganizuotų darbininkų mar
guojant gatvėmis.

Francijos Farmeriii
Kova su Policija

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York. — šios apie- 

linkės automobilių ir busų 
nelaimėse pereitą šeštadienį 
ir sekmadienį užmušta 13 
žmonių, sužeista 50.

London. — Birželio 19 d.
buvo jaučiamas žemės dre-j šiandien jau yra lavinti dar-
bėjimas. Spėjama, kad kuršininkai. Bolševikai pradė- 
už 6,000 mylių nuo Londono jo darbą nuo pat pamatų, 
buvo labai smarkus drėbė- Aš žinau, kad iš sykio Sta- 
jimas, kurio tik garsai pa
siekė Londoną. V

Plainfield, N. J. — Nusi-
7 I

šovė bedarbis Carlson E.| 
Wolfe, 44 metų amžiaus.

Eina gandai, kad gal sulai
kys pardavinėjimą Sovietų Val
stybės Aukso Bonų šioje šalyje. 
Mat, Sovietų Sąjunga atsisako1 minėj konferencijoj griež- 
Jung. Valstijom atmokėti cari-' tai priešinasi Amerikos val- 
nes skolas. Tat reakciniai pat- (jgjos kainų kėlimo politikai, 
notai rėkauja, kad salis, kuri , . ........
yra skolinga šiai šaliai ir atsi- taJ yra> fmanslne> infliact- 
sako atsiteisti, negali parduoti 
jokių bonų šioje šalyje.

Sovietai iš J. V. nesiskolino 
pinigų. <“ 
Caras skolino pinigus savo im- 
perialistinėm intrigom varinė
ti, išnaudojimui ir pavergimui Į 
mažesnių tautų. Gi bolševikai 
tam buvo ir yra priešingi. Tat- 
gi, kaip jie gali imti atsakomy
bę už tai, ką caras padarė prieš 
norą plačiųjų darbo masių, ku
rios dabar valdo tą šalį?

London. — Francijos de
legacija tarptautinėj ekono-

Washington. — Roosevel-
Juos skolinosi caras. į0 valdžia greitu laiku išlei-

: r . sianti $800,000,000 viešiems- 
i ’- - j į darbams, pirmiausia, žino--

ma, kariniams reikalams, 
kaip laivyno budavojimui.

PARYŽIUS. — Francijos 
farmeriai irgi pradeda ko
voti prieš pardavimą jų 
žemės. Štai Sommės dis- 
trikte birželio 18 d. policija 
bandė parduoti vieno far- 

Bet šiemet jis matė Sovietų merio žemę, bet farmeriai 
Matė discip- pasipriešino. Susi kirtime

Mokslininkų Suvažiavi
mas ne del Darbininky

TARPTAUTINIO DARBININKU ORDENO SU
VAŽIAVIMAS IR DIDELI LAIMĖJIMAI

CHICAGO, Ill.—Pereitą
šeštadienį čionai įvyko ma
sinis susirinkimas atidary
mui Tarptautinio Darbinin
kų Ordeno, pašalpinės drau
gijos. Susirinkime dalyva
vo virš aštuoni tūkstančiai 
darbininkų. Apart kitų, 
kalbėjo draugas Earl Brow- 
deris, Komunistų Partijos 
sekretorius. Skaitlingas mi

ltingas entuziastiškai sveiki
mo Komunistų Partijos at
stovą. Draugas Browder čius narių, tai šiemet turi neapeina, 
kalbėjo apie Roosevelto vai- jau apie 30,000.

džios programą. Taip pat 
kalbėjo draugas James 
Ford, buvęs Komunistų 
Partijos kandidatu į Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tus.

Sekmadienį Ordeno kon
vencija pradėjo savo sesijas. 
Raportai parodo, kad Orde- 
nas smarkiai auga nariais. 
Jeigu trys metai atgal tu
rėjo tik apie penkis tūkstan-

CHICAGO, Ill. — Birže
lio 19 d. čionai prasidėjo 
Amerikos mokslininkų suva
žiavimas, kuris tęsis net dvi 
savaites. Dalyvauja atsto
vai nuo 55 mokslo grupių 
bei organizacijų. Suvažia
vo garsiausi ir gabiausi 
Amerikos mokslininkai. Bet 
jie, būdami kapitalizmo ša
lininkai, savo suvažiavime 
nekels ir nediskusuos paties 
opiausio, paties skaudžiau- 
sio klausimo, būtent dabar
tinio krizįo ir bedarbės.. Jie 
visai nekliudys darbo masių 
vargo ir skurdo. Tas jiems 

Nuo to jie užsi
merkia.

Europinis priešfašistinis prieš savo vadų išdavystes, 
kongresas, kuris įvyko Pa- ypatingai nurodydami Vo- 
ryžiuje, pasisakė už bendrą;kietijos socialdemokratų va- 
frontą prieš Vokietijos ir ki-' du niekšiškus darbus, 
tų šalių fašizmą. Priimta- 

,me manifeste darbininkai 
šaukiami suglausti savo ei
les ir atmušti fašistų užpuo
limus. Šio kongreso obal- 
siai turės nuskambėti po vi
są Europą. Visur revoliuci
niai darbininkai darbuosis, 
kad šio kongreso manifestas i 
pasiektų proletarines ma-| klasinį solidarumą su Vokie- 
ses ir suvienytų jas bendrai tijos, Lietuvos, Lenkijos, 
kovai. ■ Italijos ir kitų fašistinių

Kongreso pabaigoje du i kratų darbininkais, kuriuos 
šimtai delegatų, kurie atsto- ■ šiandien smaugia fašistiniai 
vavo įvairias socialistines budeliai—Hilteriai, Smeto- 
organizacijas ir grupes, pri- nos, Pilsudskiai ir Mussoli- 
ėmė bendrą pareiškimą Į niai.

Amerikoje nacionalė prieš- 
fašistinė diena įvyks birže
lio 24 d. Visuose miestuo
se įvyks darbininkų demon
stracijos atviram ore. Lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės privalo eit į bendro 
fronto demonstracijas prieš 
fašizmą. Parodykime savo

Istanbul, Turkija. — Tūk
stančiai nuodingų gyvačių 
užpuolė Kauzou-Djovu kai- 

Francijos imperialistai, kurie mą ir valstiečiai turėjo bėg- 
patys skolino pinigus iš Jung- ti palikę savo namus. Nie- 
tinių Valstijij ir sunaudojo juos 
savo plėšriems interesams, irgi 
atsisako atmokėti paskolas. Jie 
varo visokius biznius šioje ša
lyje. žiūrėsime, ar Washingto- 
nas grūmos jiems uždraudimu 
bizniavoti.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

kas nežino, iš kur tos gy- j tminkų^ 
vatės atsirado.

Tarpe Maskvos ir Char
kovo įvestas nepaprastai 
greitas susisiekimas orlai
viu. Naujasis Sovietų orlai
vis “KHAI-1” 650 kilometrų

PAVOGĖ TURČIŲ

LONDON. — Amerikos 
imperialistų delegatai nieko 
konkretaus nepasiūlo. Jie 
priešingi dolerio stabiliza
cijai, o to reikalauja Fran- 
cija ir kitos šalys. Jie prie
šingi karo skolų klausimo 
kėlimui, o to reikalauja An
glija ir kitos šalys. Kilo 
muitų klausimas. Pasiūlyta 
muitus numažinti 10 nuoš.

Bet ir šiuo klausimu nėra . 
susitarimo.

Taigi, kaip buvo komunis
tų nurodyta, ant kiekvieno 
žingsnio imperialistinių val
stybių interesai prieštarau
ja vieni kitiems. Suvažia
vę atstovai laukia, ką užgie
dos tos valdžios, kurios juos 
atsiuntė. Išrinktos komisi
jos neturi darbo, nes nė vie
nu punktu nesusitaikoma.

Aš manau, kad išleidimas 
draugų šukių į Sovietų Sąjungą

įieško Lakūno Mattern
Dar nieko nesigirdėt apie 

likimą lakūno Mattern, ku-
yra nuostolis lietuvių darbinin-j r^s bandė vienas aplėkti ap-

linkui pasaulį. Iš Alaskos 
pranešama, kad Amerikos

kų judėjimui Amerikoje. Juos 
senai reikėjo turėti prie centrų 
ir naudoti organizaciniam dar- laivai ir orlaiviai paleista 
bui. ■ ’ ’ i * ’. ...........................

Šiuo tarpu teko girdėti kele
tą drg. Šukio prakalbų. Mano 
supratimu, jis labai tiktų mar- 
šrutavimui su prakalbomis, stip-1 VOKIETIJOS IR VENGRI- 
r‘n.^- k°mf1rakci;ų ir or»?.ni;|jOS FAŠISTAI ARTINASI

darban jo jieškoti. Veikiau
sia bus kur nors žuvęs.

zavimui bendro fronto. Kiek 
matytis, ir sveikatoje jis dar 
laikosi gerai.

Jiedu apleidžia šią 
birželio.

šalį 22 d.

‘Laisvės”
Turėsime

2 d. liepos įvyks 
piknikas Brooklyne. 
daug senai laukiamų svėčiij iš 
visos Amerikos, nes įvyksta 
jaunimo konvencija ir ALDLD 
suvažiavimas ant rytojaus po 
pikniko.

Brooklyniečiai privalo išanks- 
to rūpintis nakvynėmis sve
čiams. Papuola veik trijų die
nų šventė. Tai ne vien delega
tams, bet ir atvykusioms iš to
liau į pikniką reikės poilsiui

BERLYN. — Vokietijon 
pribuvo Vengrijos fašistinės 
valdžios premjeras Goem- 
boes. <

Šiuo tarpu Sovietų Sąjun
goje yra šeši milionai spor- 

kurie priklauso 
prie įvairių sporto organiza
cijų. Didžiuosiuos^ fabri
kuose įvesta fizinio mankš- padaro į dvi valandas ir 54 
tinimos sistema. Fizinė 
kultūra lošia svarbią rolę 
poilsio namuose, sanatorijo-i Visu smarkumu varomas 
se ir raudonojoj armijoj. | darbas prie tiesimo naujo 

--------  Maskva-Donbasas geležin- 
Uzbekistane, Fergano mie- kelio. Darbas bus baigtas 

stely, yra didelis audimo fa-; 1935 metais. Darbas labai 
brikas. Per pirmus keturis' didelis, bet darbininkų tė- 
mėnesius šių metų padaryta ■ Vynės proletariatas laimės. 

588,000 kilogramų siūlų, gi I -------------------
1930 metais per pirmus aš-l 
tuonis mėnesius tebuvo pa
daryta 218,000 kilogramų. 
Audeklo išausta šiemet 3,- 
203,000 metrų.

minutes.

Mussolinio Orlaiviu Armada 
Bijo Blogo Oro

“GRĮŽTAME ATGAL Į TAMSIUOSIUS AMŽIUS”ST. PAUL. — čionai tapo 
pavogtas (kidnapytas) The
odore Hamm, bravoro kom
panijos prezidentas. Rei- prakalboje Yale universite-1iš jos nelaimių... 
kalauja $100,000 už paliuo- į0 baigusiems mokslą stu-!

Sakoma, kad pi- dentams mokyklos preziden-1____ c ___________
‘ i ir lau- tas Angell pasakė, kad Am-, neišgelbės tie Yale univer-

NEW HAVEN. — Savo me jums išgelbėti žmoniją n

savimą. ;
nigai jau sumokėti i 
kiama Hammo paleidimo.

Taip, kapitalistai grąžina 
žmoniją į barbarizmą. Bet

Renkama medžiaga ir
Jo^ pasitikimui buvo greitu laiku bus išleistas in- 

surengta fašistų demonstra- dustrinis atlasas (žemlapis) 
cija, kurioj dalyvavo net'kuriame bus sužymėtos, vi- 
60,000 fašistinių kareivių. sos smulkmenos apie visas 
Šis Vengrijos pasiuntinio industrines įmones. Tai pir-

ROMA.—^-Mussolinio or
laivių armada dar neišlėkė į 
Chicagos parodą. Bijo blo
go oro ir laukia geresnės 
progos.

Rumunija Taikosi prie 
Fašistinės Lenkijos

VARŠAVA. — Lenkijon 
atvyksta Rumunijos kara
liaus Carol brolis, kuni
gaikštis Nicolas. Jo misija 
būsianti atnaujinti draugiš
kus ryšius tarpe Lenkijos ir 
Rumunijos. Mat, tie ryšiai 
pablogėjo, kuomet Lenkija 
pasidarė su Sovietų Sąjunga 
nepuolimo sutartį, 0 nepai
sant Rumunijos protesto.

Japon. Karo Nuostoliai

AUDROS NUOSTOLIAI

atvykimas turi tikslą arčiau 
surišti Vokietijos ir Veng
rijos fašistus.

mas tos rūšies darbas.

vietų, nes bus proga ilgiau pa
būti New Yorke ir susipažinti 
su čia esamais įdomumais.

Maskva bus telefonu su
rišta su Donbasu. Darbas 
bus baigtas apie pradžią 
lapkričio mėnesio. Tas la
bai palengvins susisiekimą.

SAN SEBASTIAN, Ispa
nija.—Birželio 18 d. čionai 
užėjus audra sugriovė na
mus, išvertė telefonus, iš
draskė geležinkelius. Nuo
stolių padaryta už daug mi- 
lionų dolerių.

TOKIO. —Japonijos val
džia skelbia, kad laike Man- 
džurijos karo japonų armi
jos nuostoliai buvo 2,897 ka
reiviai užmuštais ir 8,483 su
žeistais. Spėjama, kad nuo
stoliai ištikrųjų yra daug 
didesni, bet valdžia juos tik
sliai slepia nuo Japonijos 
liaudies.

erika grįžta į tamsiuosius | siteto studentai, kurie yra 
amžius, į barbarizmą. Jis!buržujų sūnūs. Tas darbas 
pripažino, kad šiandien Am-* priklauso Amerikos darbi- 
erikoje juo didesnis vagis, ninkams ir farmeriams, ku- 
tuo gerbiamesnis pilietis, rie veda kovą po komuniž- 
Pabaigoje savo prakalbos mo vėliava.
buržuazinis m o k s 1 įninkąs 
šaukė:

“Ištikrųjų, šita gentkar- 
tė, kuriai aš priklausau, pa
darė baisią maišatienę ir su 
gėda ant veido mes perveda-

Fašistai Atims Vaikus

Philadelphia, Pa.
Šiandien, birželio 20 

7:30 vai. vakare, yra šaukia
mas visų lietuvių darbinin
kiškų organizacijų narių su
sirinkimas svarstymui esa
mos padėties. Susirinkime 
dalyvaus d. A. Bimba, Cent
ro Biuro atstovas. Visi 
draugai ir draugės, dalyvau
kite. Susirinkimas įvyks 
po num. 995 N, 5th St.

; Lietuvių Komunistų 
Frakcija.

d.,

ERFURT, VOKIETIJA. 
—Hitleris savo prakalboje 
pareiškė, kad fašistų * val
džia atims vaikus nuo tėvų, 
kurie bus priešingi fašistų 
viešpatavimui. Valdžia ne
duosianti tėvams auklėti* 
vaikus priešfašistinėj dva
sioje.

BUŠO NELAIMĖ

BEDFORD HILLS, N. Y. 
—Birželio 18 d. čionai busas 
įvažiavo į medinę tvorą, 
kuomet plyšo pirmutinis ta- 
jeris. Dvidešimt šeši žmo
nės sužeista. Kai kurie yra 
sunkiai sužeisti.

■

■ b
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savas žmogus, tai apie jį tik 
gražiai gali rašyti! Su ma
žom išimtimi, jie panašiai 
taip ir daro.

ILLINOIS MAINIERIU KOVOS

Ontered ąs secon class matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 8, 1879.

“Vienybe” Savaitraščiu
Mūsų dienraštyj jau buvo rašyta, kad Brooklyno fašis

tų leidžiamas laikraštis “Vienybė” iŠ tris-syk savaitinio 
vėl patampa savaitraščiu. Aišku, mes netikime to laik
raščio b-vės pirmininko žodžiams, būk “Vienybė” “tik no
ri persi reformuoti, kad vėliau, sutvarkius sjivo reikalus, 
ji galėtų lankyti savo skaitytojus kasdien.” Tai nesąmo
nė! Tai bandymas apdumti savo pasekėjų saujalei akis!

Jeigu “Vienybė” neišėjo dienraščiu, kuomet tautinin
kai buvo kur kas stipresni, negu šiandien, tai dabar jau! 
negali nei svajoti. Geriausi faktinai laikai “Vienybei” bu-Į 
vo tie laikai, kada ją redagavo Sirvydai, tuojau po ka-| 
rui, 1920-1925 metais. Sirvydai tuomet dar čiulbėjo apie, 
demokratiją. Daugiau: Vytautas Sirvydas, pasislėpęs! 
nuo tėvo, bandė rašinėti mūsų spaudai. Eilę straipsnių' 
jis įšmugeliavo į “Laisvę” po įvairiais slapyvardžiais. 
Vytautas bandė patapti bolševiku!

Bet greit Vytautas pasuko linkui širvydizmo-bernotiz- 
mo. Jeigu dėdė Lietuvoj komunistų priešas, tėvas Ame
rikoj, tai ir Vytautas nusitarė eiti “tėvų keliais.” “Vie
nybė” reakcingėjo. Vis darėsi juodesnė. Su 1926 me
tais, su fašistiniu perversmu Lietuvoj, ji patapo atviru j 
fašistiniu lapu.

Tuomet jos reikalai prastėjo. Ilgainiui Sirvydai pabė
go ir “Vienybė” pateko rankosna tokių politiniai ir lite- 
fatiniai nedakeptų žmonių, kaip Valaitis ir Klinga. Ši- 
tiedu vyrai privedė savo organą prie to, kad netiko “nei 
pačiam pažiūrėti, nei kitam parodyti.”

Išgyvavusi 47 metus, “Vienybė,” vadinasi, atsistojo į 
tą pačią vietą, kur ji buvo 47 metai atgal! Abejojam, ar 
ji šiandien turi bent vienu žmogum daugiau pasekėjų, 
kiek jų turėjo prieš 47 metus! Mažutė saujelė biznierių 
ir vienas kita profesionalas, keli klingiško tipo “inteli
gentai,” na, ir labaį maža giTipelė darbininkų, tai visi 
jos pasekėjai. įJ \ :

“Šis “Vienybės” grįžimas prie savaitraščio liudija, kad 
fašistu pajėgos labai silpnos; kad krizis vis daugiau ir 

. daugiau jų pasekėjų varo į mūsų pusę.
Mūsų draugai Brooklyne ir apielinkėje privalo tai tu

rėti galvoj. Mes turim juo smarkiau pasidarbuoti tarpe 
tų žmonių, kurie iki šioj buvo “Vienybės” įtakoj, tą laik
raštį skaitė. Raginkim juos skaityti mūsų dienraštį. Už- j 
rašykim jiems “Laisvę”!

“Rusijoj Ištiesti Badas...”
Po tokia antrašte “Tėvy

nė” įtalpino kitą neva ži
nią. Kaip keista! Pirmes- 
niam savo laikraščio nume
ry], “Tėvynės” redaktoriai 
porijo svietui, kad Sovietų 
Sąjungoj žmonės masiniai 
badaują ir praktikuoją ka
nibalizmą. Dabar, matomai, 
jausdami, kad pirmesniam 
straipsniui niekas nebetiki, 
vėl rašo: “Rusijoj ištiesų 
badas...”

ti, aprengti ir pragyvendin- 
ti!

Ta visa armija, reikia ži
noti, uoliai dirba prieš dar
bininkų klasės pasiliuosavi- 
mo reikalus, prieš proletari
nę revoliuciją!

Kaip Naiviai jie Mąsto!
“Dirvos” Karpavičius pa

rašė atvirą laišką “Tėvynės” 
redaktoriui Vitačiui. Išdi
džiu tonu, beveik poniškai, 
Karpavičius puola Vitaitį

Gerai, bet koki ir iš kur del pastarojo antagonistinio 
-° nusistatymo linkui Jurgeliū-

tės.
daviniai? Ogi štai:

Be žinių iš Rygos, pastaruo-

Nauji Ordenai!
Šiomis dienomis Smetonos 

ministeris Washingtone Ba
lutis važinėjo specialiai į 
Chicagą įteikt Gedemino or- 
denus: seniui Olszewskiui ir 
kažin kokiai “Motinai Ma
rijai,” davatkų lyderkai Chį- 
cagoje, kurios tikroji pavar
dė Kazimiera Kaupaitė. Ši 
moteriškė įsteigusi, girdi, 
Seserų Kazimieriečių vie
nuolyną, todėl reikėjo ir ji 
apkaišyti Gedemino Orde- 
nU!

Prieš metus Smetona pri-
Girdi, Vinikui užimant siuntė Alijošiui Gedemino

ju laiku panašių pranešimų at- SLA sekretoriaus vietą, Vi- ordeną. Pastarasis už kelių 
eina ir iš Lenkijos...

Puikus ir autentiškas šal-i _ . TT. . . . T............. ■ - ~ i ką. Jeigu Vitaitis apie Jur
geliūtę prastai manė, kaipo 
apie sekretorę, tai jam rei-

Įtinis žiniom semtis apie So
vietų Sąjungą! “Tėvynės” 
redaktoriai puikiai supran
ta, kad Varšava ' 
buvo skaitoma vienu aršiau- ( 
siu anti-sovietiniu centru 
pasaulyj. Faktinai, dau-, 
giausiai iki šiol melų ir bu- 

i vo sufabrikuota prieš Sovie
tų Sąjungą: Varšuvoj,’ Ry
goj ir Helsingforse. Paskui 
seka Revelis, Kaunas, šiuo 
tarpu, veikiausiai, tokiu 
centru pavirs Berlynas.

Kuomet Varšavos “žinio
mis” “Tėvynė” 
stiprinti Rygos “žinias, 
tas tik parodo tų žmonių ti
kruosius mierius: naudotis 
visokiomis priemonėmis, kad 
tik pamelavus apie Sovietų 
Sąjungą!

taitis išniekinęs Jurgeliūtę, savaičių po to subankrūta- 
o iškėlęs padangėsna Vini- Įvo su savo banku, su kuo 

buvo labai nuskriausta šim
tai lietuvių!

Fašistam ordenai labai pi
gūs. Bile tik asmuo reak
cingas užtenkamai, bile tik 
kuo pasitarnavo Smetonos 
politikai, tai, žiūrėk, ir orde- 
nas!

visuomet k5>° užtylėti, nieko nesaky-
ti. Dabar, girdi, Vitaitis 
pasielgęs labai “neetikiš- 
kai!”

Tokia fašistų dora: jei tik

BENDRAS DARBININKŲ FRONTAS IR 
MŪSĮI UŽDAVINIAI

Draugai, Sukruskime į ALDLD Suvažiavimą!

BENLD, ILL.

Progresyviai mainieriai nėra 
kokie žmonės susiorganizavę 
be jokių principų. Ne taip 
yra, kaip sako jų priešai, ku
rie deda visas pastangas, kad 
šios šalies piliečiai tikėtų jų 
melams prieš Progresyyę Mai
nierių Uniją.

šios organizacijos nariai yra 
padorūs darbininkai, guodo- Ramentas nėra taip subudavo- 
janti patys save ir kitų guo- tas, kad bučiuoti ranką tiems, 
dojami, kaip kad visuoipet bu- kuriuos jie palaiko arba vęr- 
vo šios šalies kovingi rnąinie- į gauti tiems, kurie savinasi to
riai. i; ikias teises, kurių visiškai nėra, ;

Mnininrifli nrfgio nrin snnr-ikad priversti po prievarta pri-'- 
imti tą, ko nariai1 nenori. Sė- •' 
nosios gi unijos viršininkai šu- ‘ ’ 
galvojo ir’ panaudojo tokį 
prastą dalyką, kaip refereridu- 
mo balsų pavogimą pereitais 
metais. Tokie dalykai įeina įA 
programą tokių senosios uni- " 
jos viršininku, kaip John L. 
Lewiso ir J. H. Walkerio. Iki 
tokio laipsnio jie daėjo,.kada 
protesto balsas' iškilo prieš jų 
padarytą suokalbį del jų locno 
manifesto.

Tuojau sugalvojo atsitikimą 
naujos nelaimės ir šovė kon-— 
traktą į mainierių koseres, ne- . 
žiūrint, kaip jis “skanus.”

Senosios unijos vadai per
mainė save į gengsterių dik
tatorius ir ■ sykiu su savo pa
samdytais gengsteriais jie ta
po žmogžudžiais, dirbančiais 
naudai kasyklų savininkų. Tai 
taip parodo jie mandagumą 
ir ’ šalies piliečių teisių gerbi
mą.

Jeigu tie jų darbai būtų iš
tirti ir viršininkai piktadariai 
teisingai nuteisti, tai jie turė
tų būt visam amžiui padėti į 
valstijos kalėjimą.

MUssolinio diktatūra būtų 
tik “Švelni meilė,” palygijAnt 
su tubm, kokią (jiktątųrą :riro- 
gl’ęsjfviai ppainiepai: buyolpri- 
vįrstĮ ■ pergyven^ nąo ; org: mi- 
zuotos gąąjos ^ąlvažūdžių ir 
jų: pusę., .phltikąJnčiiį “silpnės^, 
nių” valdininkų.

Tokiu būdu pasirodė po 
kulkasvaidžiu pagamintas se
nosios unijos viršininkų kon
traktas šu < kompanijomis; tai 
tie patys žmonės pasirašė’ tą 
vadinamą kontraktą dviem 
metam. Jie patys sako, kad 
tai padarę be narių valios ir 
patarmės. O iš tų narių jie 
gauna daug tūkstančių dolerių 
algos ir iškaščius.

Tai tokiais darbais veršinin
kai išdraskė United Mine 
Workers senąją uniją, ir del 
tos priežasties pasirodė reika
lingumas naujos unijos. Mums, 
P r o g resyviams Mainieriams, 
todėl, prisieina tęsti organiza
vimo darbą, iki atbudavosime 
tokią bendrą organizaciją vi
soj šiaurinėj Amerikoj;.ir at
eityje taip prižiūrėt ir apgint 
mūsų organizaciją, kad nepa
pultų atgal į rankas organi
zuotų gengsterių. Aš esu tik
ras, ■ kad progresyviai mlainie- 
riai prisilaikys ir saugos savo 
teises, , .nustatys trumpą tar
nybos laiką Viršininkams skir
tinguose urėduose, atims iš 
viršininkų teį^ę skirti kitus yir- 
aininkūč, tadp-į kadf» vėl į piįža 
grup§ žmonią’ neįkretų1 tžfieš- 
patauti tūkstančius gyvasčių 
mhiniępų ir ju ^eimyni^ ir Vėl 
išdraskyt • U’gąhizajciją^ kįri 
yra mums taip labai naudinga.

Už savo neatydą kas Jink 
tų svarbių teisių apgynimo tai 
mes ir buvome priversti taip 
ilgai nešti tą sunkų jungą.

Bėgyje 13 mėnesių Progre
syviai Mainieriai privertė pri
pažint jų organizacija visoj 
Illinois valstijoj; su šios uni
jos teisėmis skaitosi ir tie vals
tijos valdininkai, kurie pildo 
savo pereigas sulig Amerikos 
konstitucijos. Bet yra pavie
tų valdžių, kurios visiškai ne
pripažįsta tdisių žmonėms, ku
rie dirba didėlėms korporaci
joms. Bet mes esame užsitik 
rinę, kad priversime visą vai 
džią skaitytis su mūsų organi 
zacijos teisėmis.

Progresyviai mainieriai lai
kosi prie bendro darbo ir ger- . 

| bia pilietines žmonių teises, • 
taipgi tas teises, kurias garan- ,,, 
tuoja mainierių konstitucija,,, 
kurias jie patys nusistatė per 
balsavimą referendumu, kaip 
tai naujas algas ir kitus da- . 
lykus, kurie paliečia mainie- 
rius.

Progresyvių mainierių fun-

Mainieriai priėjo prie suor-1; 
ganizavimo naujos unijos nuo 
to laiko, kada’ pamatė, kaip 
juos begaliniai išnaudoja ' ' ir 
atima iš jų laisvę žodžio ir su
sirinkimu. Jie buvo verčiami 
visiškai palikti indus.trijos ver
gais arba stoti išvien kąip vy
rai delei numetimo jungo ir 

idel atbudavojimo fundamentų 
ir pricipų, ant kurių ši unija 
susitvėrė. Senosios unijos 
diktatoriai, susiorganizavę su 
angliakasyklų kompanijomis 
mums tų teisių neleido.

Tie viešpataujanti elementai 
sau viską susitaisė 
savo amžinų vietų, 
laikyti iš buvusios 
kanų; jie neturėjo 
garbos tiems, kurie 
zaciją subudavojo.
nierių smegenys ir širdys kaip 
ugnyje degė; ir jie negalėjo 
matyti4 kitos išeities, kaip tik 
eiti prie Progresyvių Mainie- 
rių Unijos.

Mainieriai glaudėsi prie 
viens kito ir suorganizavo Pro
gresyvių Mainierių Uniją dėl
to, kad negalėjo panešti pa
niekos nuo seifosios mainierių 
unijos viršininkų.

Senosios unijos viršininkai 
todėl per juodus laikraščius 
teršė naująja j uniją ir patys, 
save gartiino, o. savo Viešpata
vimą jie gynė šų pagėįba ;gen- 
gsterių; ir. pasirodė ne dar
bininkų vadovais, bet visiškais 
ardytojais.

Senosios mainierių unijos 
viršininkai tęl^ė > Progresyvių 
Mainierių. Uniją, būk mūsų 
unija susideda iš tokių žmo- 

kurie viską ardo ir daro 
būk 

mes esą bepročiai, kurie lyn- 
čiuoją žmones. Jie pasakojo, 
kad mūsų unija laužanti visas 
pilietines šalies teises. Bet 
šiandien tas viskas kitaip pa
sirodo. Tik pasižiūrėkime į 
senosios unijos viršininkų dar
bus ir 
ar ne 

Kas 
laikyti susirinkimus ir atėmė 
iš mainierių laisvę žodžio Į su
sirinkimuose šioj III. valsti-’ 
joj ? Kas atėmė iš mainierių 

jteisę nuvyti šalin skebus, kad 
apgint savo darbus? Kas pri
sidėjo prie kasyklų savininkų 
del suorganizavimo tironiškų 
gengių prieš mainierius ? O tų 

'gengių s^uvalia yra neaprube- 
žiuojama nekuriose vietose 
šioj valstijoj. Pasekmės pasi
rodo : užpuldinėjimai ant žmo
nių, įsiveržimai naktį,’į ramiai- 
miegančių žmonjiį /, nStmps) 
nužudymas Dominic Lauren- 
ti’o‘, Emmą Cumerlatto ir kiti 
panašūs žiaurūs dąrbąi. ’ ĮsL 
veržimai į pašalpas ' vietas ir 
išdraskymas viso to, ką^ pro
gresyviai mainieriai sudėjo de
lei bedarbių maitinimo. O 
rugpjūčio 24. d. 19.3.2 pj. suor
ganizuota gauja užpuolė III. 
valstijos mainieriuseprie: Mul
ky miestuko. i . ■.

Tai tokie darbai senosios 
unįjos vadų, veikiančių išvien 
su kompanijomis. *

tiktai del 
kaip pasi- 
unijos lie- 
jokios pa
tą organi- 
Tad mai-

Bendro fronto klausimas ne
bando pa- ' ra naujas. Jis jau plačiai gvil- 

” tai denamas ir vykinamas per Ko- 
jmunistų Internacion. sekcijas 
I nuo Trečio Kominterno Kongre
so, 1921 metų, Vienok, negali 
būti ta pati taktika ir obalsiai 
bendro fronto klausime ir ten, 
kur Komunistų Partijos stovi 
priešakyje revoliucinių bangų 
pakilimo ,ir ten, kur to dar nė
ra, t

Jungtinėse Valstijose, nepai
sant, kad yra desėtkąi milionų 
bedarbių ir jų šeimynų alkanų
jų narių, bet pas mus dar nė
ra revoliucinės situacijos. Mes 

Įgyvename padėtyje, kur veda- 
| mas darbas už organizavimą 
bedarbių ir dirbančiųjų pa
grindu dalinu ir kasdieninių 
reikalavimų. Mes esame pa
dėtyje, kada turi būti vedama 
griežta kova prieš visokius 
suvedžiotojus ir apgavikus, 
kad išplėšus iš jų įtakos dar
bininkus ir apjungus juos ko
vai prieš badą ir vargą.

“Nesant revoliuciniam paki
limui Komunistų Partijos pri
valo, pasiremiant kasdieniniais 
dirbančiųjų reikalais, iškelti 
dalinu reikalavimų obąlsius, 
jungiant juos su pamatiniais 
Komunistų Internacionalo už
daviniais. Vienok, Komunis
tų Partijos neprivalo iškelti 
tokius griežtus obąlsius, kurie 
atatinka tik revoliucinei situ
acijai ir jai neesant pavirsta 
į obąlsius, įaugančius į kapi
talistinę sistemą (pav. pbalsis 
—darbininkų kontrolės darbo 
įmonių ir tt.)., ,'Dalini reikala
vimai ir toki obalsiai yra neiš
vengiamai teisinga taktika ne- 
revoliucinėje' padėtyje, ta
da, kada griešti obalsiai ata
tinka tik revoliucinei situaci
jai. Iš kitos pusės, principa
lis atsisakymas nuo dalinu rei
kalavimų ir pamatinių obalsių 
jungimo neatatinka komuniz
mo principams ir taktikai, nes 
tas, gyvenime, paverčia parti
ją į pasyvę ir atitrūkusią nuo 
masių. Todėl bendro fronto 
taktika kaipo 
biausia 
prieš kapitalą, 
sinė masių j 
maskavimas ir izoliacija refor.

Vatikano Imperija
Chicagos kunigų “Drau

gas” paduoda sekama:
Katalikų Bažnyčios metraš

ty (Annuario Pontificio) už 
1933 metus pirmą kartą paduo- j 
ta platesnių žinių apie Vatika-l 

’ no ribas ir jo personalą.
1933 metus Bažnyčia pradė

jo su 1,092 vyskupijom lotynų 
apeigų. Iš šių vyskupijų 634 
yra Europoje, būtent: 278— 
Italijoj, 87—Prancūzijoj, 56— 
Ispanijoj, 18—Airijoj, 27—D. 
Britanijoj, 24—Vokietijoj, 20 
—Lenkijoj, ir kitur. J. Vals
tybėse (neskaitant Filipinų ir 
kitų posesijų) yra 104 vysku
pijos; Brazilijoj 68, Kanadoj 
36, Meksikoj 33 ir. Argenti
noj 11.

Be to, 43 vyskupijos yra ry- 
inėse Indijose, 21—Australi

joj, 13—Afrikoj, 5—Japonijoj 
ir viena—Chinijoj.

šventasis Tėvas turi atsto
vus 36-se valstybėse ir 22 
apaštališkus delegatus be dip
lomatinio charakterio. 35 kra

pštai turi savo atstovus šven- » ‘ 1 tajam Sostui.
‘ Tai bent imperija! Su
praskit,' vip vieno tūkstan
čio vyskupijų su vyskupais! 
Paskui seka tūkstančiai pra
lotų, džiakonų, kunigų! Su
ėmus su vargamistromis ir 
zakristijonais, s u s i d a r ys 
šimtai tūkstančių agentų ir 
agentūrų, veikiančių tam 
pačiam trustui—Vatikanui.

takti- 
del 

galima 
fronto 
fronto

Štai jau tik už kelių dienų įvyks ALDLD suvažiavimas. 
Įvyks Brooklyne, ant rytojaus po “Laisvės” pikniko, lie
pos 3 dieną, “Laisvės” svetainėj.

Šituo reikalu jau ne kartą ir gana plačiai buvo rašyta 
mūsų spaudoj, tai didelės agitacijos nė nereikia. O t tik 
keletą trumpų patėmijimų.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija 
lig šiolei svarbią sulošė rolę mūsų judėjime. Tai yra 
prirengiamoji mūsų mokykla. Teikia ji mums darbinin
kiško švietimo, blaško ir naikina buržuazinės ideologijos 
ūkus/ skiepija mums proletarinę ideologiją, telkia krū
von mūsų jėgas, padeda nušviesti mūsų kovų takus.

Visų jos nuopelnų čia nė nesuskaitysi. Išleido visą ei
lę svįarbių mums knygų, didelių ir mažų. Tie brandūs 
darbftunkiškos kultūros grūdai apsėjo mūsų kolonijų dir
vonus ir vietomis gan gražiai užderėjo. Kiek visokių 
prakalbų, masinių mitingų,, diskusijų, koncertų, mokyklė
lių surengta ALDLD vadovybėje! Kiek aukų surinkta 
įvairiems proletarinių kovų reikalams! Kiek užmegsta 
ryšių; :su platesniu, tarptautiniu darbininkų judėjimu! 
Kiek išauklėta kovotojų*, vadų, narių Komunistų Partijos.

Bet laikas eina ir vis naujus ir naujus neša mums už
davinius. Pastaraisiais keliais metais mūsų kovų sūku
riai visur žymiai padidėjo. ALDLD organizacijai reikia 
nustatyt platesnės gairės. Reikia apsvarstyt ir užtvir
tint platesnio veikimo planai.

Lig šiolei visuotino ALDLD delegatų suvažiavimo da 
nebuvo, nors ši įstaiga gyvuoja ir veikia jau tiek metų.;

vadų nuo masių—-yra svar
biausia dalis Kom. P. taktikos 
del ištiso pirmrevoliucinio pe
riodo.” (“Učebnaja knyga po 
Leninizmu” 578 pusi.).

Taip rašo leninizmo mokini
mo knyga. Gi d. Manuilskis, 
Dešimtame Komunistų Inter
nacionalo Plenume, šmulkme- 
ningai išdėstydamas bendro 
fronto uždavinius, sakė:

“Didelę svarbą įgyja ben
dro darbininkų fronto 
ka. Mobilizuoti mases, 
dalinu reikalavimų, 
.tiktai pamatu bendro 
taktikos. Bet bendro
taktika nėra nei koalicija su 
social-demokratijos viršūnė
mis, nei susitaikimo politika 
su jos funkcionieriais apačio
se. Tai yra neišvengiamoji 
apeliacija (šaukimasis) Ko
munistų Partijos į darbininkų 
mases, į social-demokratus 
darbininkus ir bepartyvius, į 
organizuotus ,ir neorganizuo
tus darbininkus. Bendro fron
to taktika būtų patsai leng
viausias darbas, jeigu jos pra
vedamas eitų daugiau ar ma
žiau “draugišku” susitaikymu 
Komunistų Partijos su kito
mis organizacijomis del ben
dro veikimo d a r b avietėse. 
Bet bendro fronto taktika yra 
pati grieščiausia kova prieš re- 
formistines ir social-demokra- 
tines organizacijas už mases i 
darbo įmonėse. Mes neideali- ■ 
zuojame social-demokratinius 
funkcionierius darbavietėse.. . 
Jeigu tie žmonės savyje nera
do pakankhniai valios nu
traukti ryšius su darbininkų 
klasės .reikalų išdavikų parti
ja, po viso to kruvinojo pri
tyrimo ir Noskės—Cergibelio 
praktikos^ po. ilgų metų koali
cinės su buržuazija jų parti
jos praktikos, po karinės so
cial-demokratijos programos, 
ir tt., tai jau sunku gyvenime 
atidalinti (atskirti) juos nuo 
social-demokratinio aparato ir 
štabo funkcionierių, kurie yra 
agentais kapitalo ir gyvenime 
praveda jo politiką. Komu
nistų Partijos taktikoj uždavi
niais yra*: prispirti juos prie 
sienos darbininkų akyse, viso
se darbavietėse, neleisti jiems 
sėti iliuzijas, būk jie susirišę 

salėj, ir Jaunuolių Seimas) pirmadieny, o ant rytojaus 4!su žemutinių darbininkų veiki- 
' mu ir būk jie yra skirtingi 

nuo savo vadų, būk jie yra 
tinkami kovai už darbininkų 
reikalus, ir tt. Mes turime , 
izoliuoti juos, laipsnyje mūsų

niu 
įvairius prasižengimus;

kas laužo tąsias teises, 
jie patys?
atėmė teisę žmonėms'

a

l žmonėm gražiai pavalgydin-

J. J. Kaškiaučius. (Pabaiga ant 4-to pusi.)

K
y

ška armija darbininkų tam- 
sintojų. Iš kitos—tai masė

liepos šventė.
Tai, Draugučiai, pasimatysime piknike ir Seime. Iki 

smagaus pasynatymo!

priemonė la- 
pasekmingos kovos 

geriausia kla- 
mobilizacija, mi

Pildomoji Taryba viso ko negali pamatingai nustatyti. vienos pusės—tai milžini-
Reiki'a seimo, reikia suvažiavimo, tai štai jau tuoj ir su
važiavimas. .

Draugai, subruskite darban! Be abejonės, kur buvo parazitų, kurie tenka darbo
• i ii . -r • n i -ii1 rr mnnnivi rv v> n n i n i iioirnln'irrlingalinja, kuopos jau išrinko delegatus.' Jei da kur dele

gatai'neišrinkti, tai reikia pasiskubinti. Į “Laisvės” pik
nikų‘Brooklynan visuomet suplaukia didžiulės minios 
draugi ir pritarėjų. Tai šiuo kartu, važiuodami į pikni
kų, delegatai da dienelę užtruks Rytų mieste. Proga 
patogi, nes visa tai supuola su šventėmis, tarpušvenčiaįs, 
liuoslaikiu. Piknikas sekmadieny, Seimas (o kartu, kitoj

įtakos, iškeldami visų darbi
ninkų vardu reikalavimus ąpie 
būtiną jų pasitraukimą iš so- 
cial-demokratijoį S ą'r y šyje 
su tuom, po kiekvienos ben
dro fronto pravestos kampa
nijos, mes turime vesti kampa
niją naujų narių vęj’bąvimo į 
mūsų partiją.
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LINDEN, N. J

Hiltono Kriaučių Kova

13 diena birželio Hiltono 
šapos kriaučiai, tarpe jų labai 
didelis skaičius lietuvių dar
bininkų, išėjo streikai! po va
dovybe Adatos Darbininkų 
Industrinės Unijos. Nors toj 
Hiltono šapoj dirba apie 600 
darbininkų, bet streikai! išėjo 
75 darbininkai. Išėjo, nepa- 
kęsdami labai bjauraus išnau
dojimo, reikalaudami geresnių 
darbo sąlygų ir daugiau algų 
darbininkams.

kaip kurmiai, bet kada darbi
ninkai išėjo kovon, tai tie po
nai susivieniję su bosais iškė
lė “raudonąjį” baubą, gąsdin
dami politiniai atsilikusius 
darbininkus, būk tai Adatos 
Darbininkų Industrinė Unija 
yra komunistinė. Su šiuo bau
bu jie mano atitraukt kovo
jančius Hiltono kriaučius nuo 
tikro dalykų stovio.

Čia, draugai, klausimas ei
na ne apie komunizmą, bet 
apie geresnes darbo sąlygas, 

j už teisę organizuotis j kovin
gą uniją, už pakėlimą algų.

Draugai kriaučiai padarė 
i klaidą neišvesdami visus 
kriaučius j streiką, nes atsilan
kius ant rytojaus, bosam gąs
dinant ir prižadant pavie
niams darbininkams pakelti po 
25 nuošimčius algas, visi iš
ėjusieji streikieriai grįžo dar
ban.

Bet bosų agentai nesnau
džia; jie taip išsigando kovo
jančių kriaučių, kad pasikvie
tė geriausius savo agentus, 
kad sulaužius streiką, šie bo
sų agentai: Mr. Stickler nuo 
Amalgameitų Unijos, kuris 
tik tada pasirodo Šapoj, kada 
reikia iškolektuoti 25 c. į sa
vaitę nuo kiekvieno darbinin
ko uždarbio; antras tai Mr. |tie vadai, kada Elizabethe ėjoįliami 
Winetzky, lokalinis politikie-| marškinių siuvėjų streikas, 
rius, kuris kaip ir ponas Stiek- tai tie ponai geriausiam Car-{ 

’ler gerai žinojo bjaurų išnau- ; teret viešbuty baliavojo.
dojimą darbininkų Hiltono ša-j vieno iš tų vyresnių vadų ne-j 
poj. Bet jie lig šiol tylėjo, 'simatė ant pikieto

Iš A maigam eitų Unijos va
dų daug tikėtis negalima, nes

kur darbininkai buvo polici
jos mušami, areštuojami. Lai
ke streiko ir po streiko jie 
(langiaus kalbėjosi su Eliza- 
betho majoru Williamsu ir 
Moffetu, valdžios darbo de-jryto ir laike pietų 14 d. bir- 
partmento agentu.

Dabar po streikui kaip Lin- 
dene, taip ir Elizabethe nelai
koma jokių darbininkų milin
gų, bet vadams tik rūpi iško- 
lektuot savaitines duokles po 
25 c. nuo kiekvieno darbinin
ko.

Hiltono darbininkai kriau
čiai, neklausykite tų ponų 
Sticklerių ir Winetzkiu; orga- 
nizuokitės po vadovybe Ada
tos Darbininkų Industrinės 
Unijos. Nes ši unija išlaimėjo 
tūkstančiams darbininkų ge
resnes sąlygas ir algas.

Lindeno Hiltono šapos 
: kriaučiai po vadovybe A.D.I.
U. išleido 
liūs į 
k u s.

3. Prieš ■ check-off sistemą; I platinimo, gerai visi turime 
nei vieno kvoterio ponui Stick-j pasidarbuoti, kad visus juos 

Joriui nuo savaitinių algų. I būtų galima išplatinti iki pa-;
Tai tokie reikalavimai lape-1 skirtam laikui.

:lių formoj buvo dalinami iš

iželio. Nežiūrint tuomlaikinio 
sutrukdymo streiko, darbinin
kai yra pasiryžę kovoti, 
visi kriaučiai labai 
skaitė šiuos išleistus

[laike pietų.
Jonas

Iš

lainės,

Nes 
atydžiai 

lapelius. ■ 
pastebėta

Blinda.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-tos Kuopos

Pereitame susirinkime buvo 
daryti keli svarbesni tari-

atsišaukimus lapc- 
visus tos šapos darbinin- 
Šiuose lapeliuose iške- 

šie tuomlaikiniai obal-
šiai:

1. Lygios algas kaip 
Nei j taip ir naujoj dirbtuvėj.

2. Pagerint sanitarines 
lygas abiejose dirbtuvėse.

mai.
Pirmas, raportas priimtas 

“Laisvės” tikietukų platinimo, 
ir tarta būtinai suorganizuoti 
busą važiavimui į pikniką, ku
ris atsibus 3-čią dieną rugsėjo 
Ph ilad elph ijoj. Bet ne tik 
busas, bet ir automobiliai bus

senoj, | organizuojami, kad sudarius

sa

Trečias Puslapis
— , t\" ■■■■■ .. -----------'.n------------------- .—-------- s-m

Patarimas centrui kas link 'Lietuvių Jaunuolių ir Kom 
ALDLD leidžiamų knygų. Partijos mokyklos.

gatai.

i pam apkalbėjimui nutarė. 
Antras, kas liečia suvažiavi-; kad būtų išleidžiama daugiau 

mo ALDLD, yra išrinkti dele-' brošiuraičių; vienas žurnalas, 
Taipgi jaunuolių dele- o kitos brošiu raitės.
ous iš Baltimorės jau- | Draugai ir draugės. ALDU)

nuolių suvažiavime. Jaunuo
liai yra susiorganizavę kuope
lę ir darbas organizavimo yra 
varomas tolyn. Reikale jau
nuolių tam pačiam susirinkime 
draugai ir drauges suaukavo 
$4.35. Jaunuolių parengimas, 
kuris atsibuvo 3-čią dieną bir
želio del šilto oro nebuvo pa
sekmingas. Parengime drauge 
B. Fulton kalbėjo angliškai.

jaunuoliams, taip ir senesniem. 
Nuo parengimo jaunuoliams

Jau daug buvo rašyta apie 
šią mokyklą, kuri įvyks augš- 

,čiau pažymėtoj vietoj ir pra
sidės liepos 24 ir trauksis per 

i visą mėnesį. Šią mokyklą va
dovaus trys patyrę mokytojai; 
j du bus iš New Yorko ir vie
nas iš New Haveno Yale Uni
versitetą baigęs jaunuolis.

Lietuviam jaunuoliam bus 
įduota ekstra lekcijos iš lietu- 
Įvių istorijos. Bus mokinami 

Aid) i kaip jauni, taip ir suaugę dar- 
į bininkai.

Bet reikia tam sukelti pini
gų. Todėl, draugai, atsilan
kykite į pikniką, kad paremti 
ta reikalą finansiniai ir 
pasilinksminti, nes- šiame pik
nike dalyvaus programos 
d y me New Haveno žydų 
bininkų Choras, Ukrainų 
ras ir Waterburio Vilijos 
ras; taipgi bus ir kitų pamar- 

;ginimų; bus ir New Haveno 
j merginos šokikės, kurios jau 
įkartą dalyvavo Waterbury 
i jaunuolių parengime.

Visi į pikniką, o būsite už- 
šis piknikas yra rengiamas , ganėdinti.

del sukėlimo finansų del Conn. Kviečia Komisija.

nariai, kurie dar neužsimokė
ję už šiuos metus—kad ne- 
lauktumėt, kaip greičiausiai 

kad užsimokėtumčt 
visos šį mėnesį. Ba 
pinigai labai yra rei- 
knygų išleidimui.

visi ir 
centrui 
kalingi

Sekantis susirinkimas
LD 25-tos kuopos, kuris įvyks 
3-čią dieną liepos ,nutarta lai
kyti Dailės Kliubo svetainėje, 
726 W. Baltimore St., tuo pa
čiu laiku.

ALDLD 25 K p. Sekretorius, 
V. Jakevičius.

ALDLD 25-ta kuopa išrinko 
atstovus pagelbėti surengti Ko
munistų Partijai pikniką, kuris 
atsibus 4-tą dieną liepos Char
mwoods Farms, Hartford ltd. Pranešimas Conn. Lietuviams 
Bu.sai išeis iš ryto kas valau- ' Birželio—June 25 d. įvyks

! tinęs, 1206 E.
; daugiau dalyvių iš Baltimorės. j Draugai, kurie 
j Draugai ir draugės, kurie Ibiliais važiuoti, 
’turite paėmę tikietukus del vietos sužinoti.

WATERBURY, CONN.
Dar-
Cho-
Cho- ' i

Baltimore St. ’ piknikas Lietuvių Parke. Wa- 
nores automo- 1 terburyj.
tai gales ant I

DFNRASCIO “LAISVES" PIKNIKAS

ULMER PARK, Foot of 25th Ave Brooklyn

BROOKLYN

Stebėtinai Žema įžanga, Tik 35 Cent. Ypatai

LDS Jaunuolių Kuopos 
Los Indoor Baseball

Muzikos ir Sporto 
Programa

NEW HAVEN
Šokiams Grieš Dvi 

Orkestros:

WM. NORRIS

A^H WES BASKE AIDO CHORO tas REMARKO SIETYNO (MORAS EUZAIHHO BANGOS (MORAS GREAT NECKO 
PIRMYN CHORAS ir BROOKLYNO AIDO CHORAS. Visi trauks revoliucines dainas savo dienraščio iškilmėje.

Meno Orkestrą
Iš ELIZABETH, N. J.

/

Abi iš 8-nių Kavalkų
Muzika Grieš be Perstojimo

■' y

'■ 7

i A A
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FIODOR GLADKOV Vert© D. M. ŠOLOMSKAS.

(Tąsa)

Vilkai be Dantų
Ir atsitiko, kad bolševikai trypė anglų 

laivo denį. Argi jiems ne vis tiek pat— 
partijos komiteto grindys, ar anglų laivas? 
Nepanašūs jie į tuos, kurių batai jau nu
trynė kelias dažų eiles ant laivo denio. 
Tuos anglai užmiršo, bet šių negalės už
miršti. Niekados neužmirš Sovietų šalies 
atstovų. ! ; ’ '

Buvę baltųjų kareiviai susigrūdo į, di
delę krūvą. Sukilę jie prieš savo padėtį, 
jų veidai, kaip mirusių. Veidai išbalę, su
tinę, akys beprotiškai klaidžioja. Vargas 
išvagojo jų veidus. Negalima atskirti, kur 
oficieriai ir kur eiliniai, paprasti gyvuliai, 
kaip juos titulavo oficieriai. Jie visi sto
vėjo ir tylėjo.

Židki kalbėjosi su anglų kapitonu ir pat
sai buvo panašus į anglą. Čibisas, apsivil
kęs rudais kailio drabužiais, tartum iš me
talo, stovėjo tvirtai ir kalbėjo aiškiai:

—Oficieriai, išeikite į priekį. Kareiviai, 
pasitraukite į užpakalį.

Sujudėjo minia, kareiviai pasitraukė. 
Aplinkui ir tarp kareivių išlindo apiplyšę, 
kaip koki valkatos, žmonės, vedžiodami 
akimis. Negalima buvo suprasti, ar jie 
apsvaigę, nusigandę, o gal iš džiaugsmo.

Paulina, žiūrėdama į juos, nusijuokė:
—Glėbai, žiūrėk, jie kaip koki pakaruok

liai. Pirmiaus jie buvo išdidūs, bučiuoda
vo panelėms rankas, o dabar į ką jie pa
našūs !

Čibisas kalbėjo aiškiai, retai, kaip kokį 
kuolą kaldamas:

—Jūs esate mūsų priešai, Jūs nęapkęn-, 
čiate mūsų. Jūs tūkstančiais naikinote. 
mus—darbininkus ir valstiečirfe. Jūs va
žiavote atgal pas mus ir* tikėjotės atrasti 
ne mirtį, bet gyvenimą. Kam gi jūs par
važiavote atgal į Sovietų Rusiją, iš kurios 
pabėgote?

Plaukais apaugusiu veidu išėjo į prieš
akį senis. O gal jis nebuvo senis, gal tik 
taip atrodė, tokiu jį padarė paskutinio gy
venimo sąlygos.

—Mes nesibijome atsakomybės ir baus
mės, o ne! Mes baisiai nusikankinę ir pa
vargę. Nėra pas mus daugiau jėgų mąsty
mui, kur draugai ir kur priešai. Argi 
mes kentėjome mažiau už jus? Apart gim
tinės, pas mus daugiau nieko nėra, ir nėra 
mums gyvenimo kitur. Mes daugelį kartų 
prakeikti, ir lai tas bus mums išpirkimu! 
Na, jeigu reikia, lai nuo mūsų pareikalau
ja gimtinė šalis kančių ir mirties. Mes pa
sirengę ant visko, mes pasiduodame. Jūs 
neatsisakysite suteikti mums tą džiaugs
mą...—Jis kalbėdamas nežiūrėjo į Čibisą, 
o augštai laikė iškėlęs galvą linkui saulės. 
Čibisas tylėjo ir atydžiai sekė jį akimis.

Patylėjo. Laukė Čibisas ir kiti, kada 
staigiai prasidės riksmas, kuris sudrebins 
laivą. Pirmas pradėjo šaukti ir skerečio- 
tis mažo ūgio oficiėrius:

A. P. L A. Reikalaigloba jūsų organizacija buvo 
išdraskyta, ir nei 25 nuošim
čiai jos narių negali užsidirb
ti tinkamo pragyvenimo.

Progresyvių Mainierių Uni
ja neturi nei vieno apmokamo 
organizatoriaus. Jos organi
zavimo darbą atlieka linksmai 
tie patys mainieriai, kuriems 
tas darbas ir priklauso.. Jeigu 
kuris narys nenori dėti pas
tangas, kad suorganizuot visos 
kasyklų industrijos mainierius 
į vieną uniją, tokis neprivalėtų 
būti nei šios organizacijos na
riu. Mūsų užduotis yra di
desnė, ne vien tik palaikymas 
unijisto kortelės. Būkime visi 
tikrais unijistais.

O jeigu tokiais nuoširdžiais 
unijistais būsime, tai galite būt 
užtikrinti, kad Progresyvių 
Mainierių Unija greitai iš
augs iki plačiausių rubežių, 
apims ne tik ištisą Illinojų, 
bet ir visą angliakasyklų pra
monę šiaurinėje Amerikoje.

Čia aš noriu atsikreipti į se
nus mainierius, kurie prisidėjo 
prie budavojimo Knights of 
Labor, the National Progre
ssive Union ir United Mine 
Workers Unijos, ir kurie matė 
supuvimą to viso darbo. Aš 
žinau, kad jūs suprantate prie
žastis tų organizacijų išdras- 
kymo bei iškrikimo. Jūsų pa- 
gelba, draugai, yra reikalinga 
parodyt senąsias klaidas jau
nesnei gentkartei ir prisidėt 
prie naujos unijos budavojimo.

Jūs suprantate kančias ir 
skausmus širdies mainierių, 
kurie dabar taip ilgai kenčia 
del stokos reikalingų pragyve
nimui dalykų ir daug kartų 
matėte, kaip kompanijų agen
tai ir pasamdyti mušeikos par- 

! mušė jūsų draugus ant žemės 
! ir kaip jų šeimynos mėtomos 
iš jų locnų namelių vien tik 
todėl, kad jie neprisiima visų 
tų nepanėšamų kančių.

Oi, kaip kompanijos bijosi 
šios naujos Progresyvių Mai
nierių Unijos, ir kaip jos glau
džiasi ir tvirtai laikosi prie se
nosios United Mine Workers 
of America Unijos!

Dabar kreipiuosi į jaunes
nius vyrus, į tuos, kurie dar 
nebuvo šaukiami prisidėt prie 
aktyvio organizacijos darbo. 
Nuodugniai apgalvokite šiuos 
dalykus, kuriuos aš jums sa
kau, dalykus, kuriuos jūs pa
tys matote aplink save. Aš 
žinau, kad. jūs susiinteresuosit 
progresyve energija,.ir su jūsų 
pagelba, su pagelba jūsų mo
terų, seserų ir jūsų mylimų 
žmonų, (iš kurių, pas mus yra 
susiorganizavus moterų Auxi
liary Draugija) mes trumpu 
laiku išauklėsime Progresyvių 
Mainierių Uniją po visą Šiau
rinę Ameriką ir pagerinsime 
gyvenimo sąlygas, ko kitaip 
nebūtų galima pasiekti.

Kada šitas darbas bus atlik
tas, gerai jį saugokite, sergė
kite savo sunkaus darbo vai
sius, naudokitės tuom mokslu, 
kurį patys sau suteikiate iš 
praeito laiko. Potam jūs ga

jūs 
atlikote gerą darbą patys sau 
ir jaunesniajai gentkartei.

A. Laukaitis.

ma ir gera muzika šokiams.
, Kviečia ,5-ta Kp.

GERAI PRISIRENGKIME 
PRIE SEIMO

V ~ r----- -—=

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

—Aš buvau apgautas!... Aš buvau ak
las! Aš užmušėjas, tai taip! Leiskite man 
pasiteisinti gyvenime! Kad ir numirti, bet 
pasiteisinti

Minia sujudo, o Čibisas sumosavo ran
komis.

—Gerai, bet kuom jūs įrodysite, kad kal
bate teisybę?

—Nušaukite mane dabar!... Nušauki
me!—šaukė oficiėrius, pribėgęs prie Čibiso 
■ ir perplėšęs ant krūtinės marškinius. Či- 
bis ir vėl šaltai rankomis sumosavo ir tarė:

—Eik atgal į savo vietą! Jūs galite va
žiuoti atgal į Turkiją, visai neišeidami ant 
Sovietų Respublikos žemės. Argi jūs pa- 
sitikit, jog kada išeisite ant mūsų žemės, 
tai mes jūsų nesušaudysime?

Oficiėrius iškėlė augštai rankas. Ran
kovės susmuko iki pažastų.

—Ne, jūs negalite mane užmušti... ne
galite. .. Aš noriu gyventi! Gyventi!

Kiti pagriebė jį už rankų ir nuvedė į 
Išalį. Jis ir ten šaukė:

—Gyventi! Gyventi!
Paulina raukėsi ir šypsojosi, jos akys 

t buvo didelės:
,—Koki jų silpni nervai! Glėbai, kokiam 

velniui jie atvažiavo, kad pasidavus mums? 
Sergiejau, pasakyk jiems, nes jie 
nesupras...

Sergiejus suspaudė Čibisui petį 
bančiu balsu prašė:

—Drauge Čibis, turėkite drąsos 
su jais kitaip, daugiau teikiant mums gar
bės... Tyčiotis iš žmonių yra lengviausias 
darbas. Paimkite sunkesnę rolę—kalbėtis j 
su priešais, kaip su žmonėmis...

Čibis, piktai pažiūrėjo į Sergiejų ir per 
dantis tarė:

—Drauge Ivaginai, kas su jumis yra? 
Aš jus tuojaus pasiųsiu ant krašto!

Minia .baltųjų kareivių stovėjo, tylėjo ir 
dūsavo. Vieni per kitus pasistiepdami žiū
rėjo, kiti užsilipo ant orą apvalančių triū- 
bų, treti lipo ant bokštų. Ir visi laukė, lau
kė ko tai baisaus, kad kaip botagas juos 
išplaks tik vienas tartas žodis—“Neprii
mame!” arba, kada jiems visiems pasida
rys lengva ir labai gerai.

Glėbas žiūrėjo į juos žingeidžiomis aki
mis, jam jų nebuvo gaila nei ant nago 

ijuodimo. Jis galvojo:
Vilkai, štai tie vilkai. Jie kaip vilkai 

■draskė darbininkų Respubliką iš visų pu- 
I siu. Per tris metus ugnyje ir kovoje, kiek 
tai daug kančių! Kovoje su jais jis išmoko 
jų neapkęsti todėl, kad per tris metus jis 
su mirčia draugavo del jų, ir naktys bū
davo šviesios nuo gaisrų, o dienomis buvo 
sunku kvėpuoti nuo kraujo ir dūmų. O da
bar štai tie vilkai. Akys jų jau neturi gy
vumo, ir dantys visai neaštrūs.

Glėbas klausėsi Čibiso kalbos, šypsojosi 
ir galvojo: gerai! Bet dar permažai, reikia 
daugiau ir aštriau! Jis judino lūpas ir; 
norėjo paleisti savo burną darban. Tuom 
kaitų iš oficieiių tai po išėjo apiplyšęs Ilsite drąsiai kalbėti, kad j

manęs

ir dre-

kalbėti

žmogus. Priėjo arti prie Čibiso, veik pa
lietė jį pečiu ir prabilo:

(Daugiau bus)

ILUNOJAUS MAINIER1ĮJ KOVOS
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

i
Linksmi atsiliepimai kasdieni 

ną yra gaunami iš visos Ame
rikos, >Nova Škotijos ir Kana
dos, kur mainieriai mus svei
kina už darbą delei unijos at- 
budavojimo. Kiekvieną kartą 
jie mums sako, jog ir jie ka
daise priklausė prie United 
Mine Workers (Jungtinės 
Mainierių Unijos); bet 
vieno ar kito dalyko ten 
nėra unijos; ir prie senųjų 
Šininkų mašinos negalima 
atbudavoti.

Mes tikimės greitu laiku 
matyti daug veiklių mainierių 
kitose valstijose; tie mainieriai
mus užtikrina, kad jie turi di-giau kaip po $1,700

• . • . » ■ • t r

del 
jau 
v ir

ią

delio pritarimo Progresyvių 
Mainierių Unijai. , , .

Ši mūsų organizacija dabar 
turi 45 pašalpos krautuves 
Illinois valstijoj; ji išdavė 
daug tūkstančių dolerių ver
tes pašalpos tiems, kurie dar
bo negauna, kur kasyklos už
darytos arba mainieriai strei
kuoja. O ar jūs matėte to
kią energiją ir savo draugams 
pagodonę parodant per dauge
lį metų senojoj United Mine 
Workers unijoje?

Senosios organizacijos tur
tas yra naudojamas skirtingai, 
delei palaikymo viršininkų ir 
jų palocinių ofisų. Juk dau- 

randos 
? U

į mėnesį jie moka už savo 
International ofiso buveinę, 
tylės mokame tik po 40 dolerių 
į mėnesį ir daug nelaimingų 
šeimynų aprūpiname reikalin
gais daiktais delei jų pragyve
nimo. .Kuomet senoji unija 
palaiko štabą su didelėmis 
spėkomis, didelėmis išmoka
momis algomis ir daro dide
lius iškaščius, priskaitant ir 
apmokėjimą internacionaliams 
organizatoriams, kuriuos laiko 
per daugelį metų, tai mano su
pratimu, ir del tos priežasties 
senoji organizacija nustojo 
daugelio narių. Senosios uni
jos prezidentas gauna po tūks
tantį dolerių algos į mėnesį 
ir neaprubežiuotus tam pritai
kytus iškaščius apmokėti iš 
unijos. Ar jis buvo jums tiek 
vertas? Po jo ir jo paskiriamų 
pilnai apmokamų viršininkų

PRIEŠ MAŽINIMĄ KVIE
ČIŲ AUGINIMO

LONDON. — Amerikos ir 
Kanados kapitalistų atsto
vai stoja už tai, kad kviečių 
auginimas būtų sumažintas, 
idant palaikius augštas 

(kviečių kainas. Bet Argen
tinos ir Australijos atsto
vai tam priešingi. Todėl 
konferencija tarpe tų šalių 
dar nieko nedarė.

APDEGĖ 25 ŽMONĖS

NANCY, Francija.— Bir
želio 18 d. čionai nukrito ka
rinis orlaivis. Pasiekęs že
mę orlaivis užsidegė ir ap
degino 25 žmones. Orlaivi- 
ninkas užsimušė.

delegatai, 
visai arti;
25 d.

Draugai 
25tas seimas 
įvyks birželio

Būkite labai gerai prisiren
gė prie seimo, kadangi daug 
svarbių reikalų turės būt jame 
apsvarstyta, pašalpos klausi
mu tai daugiausia.

Daugelis draugų iš kuopų 
primeta Centro Komitetui, 
kad Komitetas sumanęs pašal
pą sumažinti ant vieno dolerio 
savaitei. Bet kito išėjimo nė
ra.

Visoje draugijoje yra dau
giau kaip 500 narių, kurie iš 
bedarbės 'priežasties negali 
duoklių užsimokėti. Tokiu 
būdu organizacija* mažiau pa
sideda į banką, o daugiau iš
moka. '

Bedarbės laiku mažne kož- 
nas ligonis ilgiau užtęsia ligą, 
kad daugiau pinigų gavus iš 
draugijos; taip naudojasi, ir 
taip darydami skriaudžia 
draugiją ir kitus narius.

Paimkite, pav., savo priva- 
tišką gyvenimą. Kada dirbo
te, tai galėjote daugiau pasi
dėti pinigų ir į banką; o be
darbės laiku ištraukėte pasku
tinį centą, o pasidėti jau nega
lite; arba kad ir su bizniu— 
visas privatiškų biznierių ma
žasis, ir vidutinis biznis kaip 
ant siūlo kabo; kostumeriai 
nesumoka užvilktas skolas, ir 
biznis negali taip gerai eiti.

Tas pat ir su draugija; ir 
negali būti tokis šulinys, kad 
vanduo neišsibaigtų; ateina 
laikas ir išsibaigia.

Reikia, draugai APLA na
riai, su pamislijimu tuos da
lykus apsvarstyti, kad draugi
ja nenukentėtų, kad būtų vi
siems draugijos nariams nau
dinga, kad būtų užtikrinta pa
šalpa ir kad nariai be reikalo 
netrauktų pašalpos.

Seime tą viską delegatai tu
rėtų gerai apsvarstyti.

J. Urbonas.

CLEVELAND, OHIO
Tarptautinio Darb.

liet. kp. susirinkimas perkeltas 
panedčlio, 26 d. birželio, 7:30 
vakare, Liet. Darb. svetainėje, 
E. 79th St. šiame susirinkime 
valome 
naujų

dalyvauti visi, 
narių.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-tos Kuopos Veikimas

Piknikas
Darbininkų Susi-Lietuvių 

vienijimą reikia lygiai remti, 
kaip ir visas mūsų veikimo’ 
darbininkiškas organizacijas. 
Pasirodo, kad su LDS galima 
prieiti prie nesusipratusių dar
bininkų daug lengviau, negu 
su bile organizacija. Įstojęs 
toks darbininkas į Susivieniji-? 
mą ne tik gauna apdraudą, pa
šalpą, bet jis gauna ir su
pratimą apie klasių kovą. 
Dalis mūsų draugų neįvertina 
šią brangiąją organizaciją. 
LDS 5-ta kuopa visą laiką au
kauja darbininkiškam judėji
mui; prisideda prie vedamų 
kampanijų. Kuopa turi narių 
arti 50.

LDS 5-ta kuopa rengia me
tinį pikniką 25 d. birželio, ku
riame priims naujus narius 
tik už pusę kainos įstojimo 
iki 50 metų senumo ir jaunuo
lius nuo 3 metų.

Kuopos iždas veik ištuštės 
jo, išaukavus darbininkiškiem 
reikalam. Mūsų organizacijų 
visų narių pareiga yra parem
ti 5-tos kuopos šį rengiamą 
pikniką. Važiuokite, draugės 
ir draugai, visi.

5-ta kuopa organizuoja bu- 
sus į pikniką, kurie išeis 12:30 
vai. dieną už 45 centus į abi 
puses ypatai. Visi susirinkit 
anksčiau prieš minėtą laiką, 
kad žinotume, kiek užsakyti 
busų. Bušai pribus į kelias 
minutes, pranešus telefonu už
sakymą į Liaudies Namą, 995 
N. 5tl/st., Phila.

Kuopos nariai turi smarkiai' 
dirbt, kad kuo daugiausia pri-' 
kalbinus važiuoti į mūsų pik-: 
niką. Kiek kas važiuos, ma
lonėkit pranešti pas draugą' 
Rainį, 114 W. Thompson St., 
Phila.

Piknike bus ir gera progra-

Apsigynimo, 
ant 
vai. 
920 
pri-

Atsiveskime

Valdyba.
(144-145)

N. J.
susirinkimas

ELIZABETH,
ALDLD • 54 kuopos 

įvyks birželio 21 d., LDP Kliube, 
8 vai .vakare. Draugai ir draugės, 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus išduotas raportas iš 
apskričio konferencijos ir turėsime 
išrinkti delegatą į Draugijos suva
žiavimą. Todėl nepamirškite visi da
lyvauti susirinkme.

Sekr. P. Poškus.
(144-145)

PA.PLYMOUTH,
Lietuvių kapinių bendrovės susirin

kimas bus laikomas nedėlioj, 25 d. 
birželio (June), 2 vai. po pietų, sve
tainėje 40 Ferry St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti. Bus raportuoja
ma apie 30 gegužės iškilmę, kur dai
navo Aido Choras ir kur drg. Siur-

ba pajsake, prakalbą. Komisijos su
pratimu, visas darbas, rodosi, buvo 
atliktas kuo puikiausiai. ?Ką apie tai 
mano kiti draugai, ' laukiame* jūsų 
nuomones išgirsti susirinkimeJ Komi
sija į šj susirinkimą turi pribūti 
1:30 vai. po pietų j svetainę ir suves
ti, padaryti tvarkią suvadą organi
zacijos knygų. Katrie iš draugų es
ate skolingi už lotus, malonėkite už
simokėti, nes ant skolų auga pro
centai ir jus apsunkina.

Sekr. J. Staskevičius.
(144-146)

DETROIT, MICHIGAN.
Aido Choras ir LDS Jaunuolių 21 

kuopa rengia didelį naktinį pikniką 
(Moonlight Picnic) Saimano Urbanto 
Darže—Beechnut Grove, June 24, 
1933. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 15c. Bus visokių įvairumų. 
Kviečiam visus ir visas atsilankyti.

Bendras Komitetas.
- (142-145)

HAVERHILL, MASS.
PIKNIKAS, kurį rengia Gedemino 

kliubas Haverhill, Mass.,- nedėlioję 
9 d. liepos (July), 1933. Piknikas 
prasidės kaip 10 vai. ryte ir trauksis 
iki vėlai vakaro, šiam piknike da
lyvaus 4 Naujosios Anglijos kliu- 
bai: Peobody, Lynn, Lowell ir Law 
rence, tarpe kliubų bus virvės trau 
kimas, laimėtojas gaus dovanas, si 
dabrinę taurę. Taip pat yra užpra
šomi visi lietuviai dalyvauti šiame 
piknike.

Gedemino Kliubas.

SOCRA/ 
BRAND JKf

tDY TO SERVf

gOYAL S T U R C r O N 
FILLETS ,

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI
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.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
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

SOVIETŲ KENUOTŲ 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.
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Apie Kovą su Provokacija 
ir Šnipą virau

Johan Biuchner
(Tąsa)

5. Mėginimai iškreipti politinę parti
jos liniją tokiu būdu, kad sukompromi- 

«tuot ją darbininkų akyse. Pavyzdžiui, 
tokia agitacija prieš karą, kuri neišven-. 
giamai turi pastatyti kareivius prieš 
partiją ir t.t.

6. Provokacinis palaikymas policijos 
legendų apie “Maskvos ranką” revoliuci
niam kapitalistinių šalių judėjime (Lie
tuvoj kalėjimuose tai dažnai darydavo 
sklokininkai. — Liet. vert.).

7. Politinės provokacijos priemone 
traukti partiją teroro keliu. 1919 m. 
Vokietijoj buvo byla apie užmušimą pro
vokatoriaus Blau. Teisme figūravo vi
sa eilė revoliucinių darbininkų. Vėliau 
paaiškėjo, kad svarbiausias kaltininkas, 
kuris užmušė Blau, buvo agentas—pro
vokatorius. Galima privesti ir kitą pa
vyzdį. Šių metų pradžioj Japonijos 
žvalgyba per savo agentus mėgino išpro
vokuoti putcą, kad tokiu būdu sudaužyti 
Kompartiją.

t 8. Kaip politinės provokacijos metodas 
vartojamas dar ir darbininkų išstojimų 
ardymas iškreipiant organizacines parti
jos direktyvas. To pavyzdį duoda Ju
goslavija. Ten vienu tarpu, laike ruoši
mo demonstracijos provokatorius, kuris 
per kelis mėnesius darė tos organizacijos 
pravirtimus, supainiojo organizacines di
rektyvas. Rezultate darbininkai atėjo 
įvairiu laiku; demonstracija buvo nu
braukta.

9. Vienu iš žvalgybos metodų—yra 
stengimąsis prisidengus visokiais gerais 
sumanymais sabotuot augščiau stovinčių 
partijos organų tarimus? Kiekvieną K- 
IPK ir centro komiteto tarimą provoka-

4 tūriai stengiasi suturėt. Kartais provo
katoriai, pildantieji tuos policijos uždavi
nius, prisidengia saugojančia juos frak- 
ciriės grupės skraiste.

Toj pat Jugoslavijoj provokatorius. 
. kuriam buvo pavesta išplatinti lapelius, 

pareiškė, kad jis to nežinojo, o ištikrųjų 
kapeliai atsidūrė žvalgyboj.

10. Metodas, ypatingai charakteringas 
Amerikai—tai provokavimas tokių išsto
jimų, kurie numatytai baigiasi darbinin
kų pralaimėjimu. Toj gi Amerikoj, kur 
visų geriausiai pastatytas šnipavimas 
įmonėse, vadovaujančiose vietose profsą
jungose žvalgyba turi savo žmones, spe
cialiai tam, kad iššaukti blogai paruoš
tus darbininkų išstojimus ir tuo dezor
ganizuoti judėjimą.

11. Reikalinga taipgi pažymėti provo
kavimą susirėmimu su kariuomene ir po
licija, kurio griebias policija. Tas būdas

4 plačiai žinomas. Pirmi šūviai iš minios 
į policiją dažnai nesukelia jokių abejo- 

. nių, kad tai provokatorių darbas. Paga
lios pats niekšiškiausias būdas, kurio 
griebias policija—tai sukėlimas pilietinio 
karo darbininkų klasės viduje. Plačiai 
tuo metodu naudojasi pilsudskininkai. 
Ispanijos reformistai, dauguma Ispani
jos anarchistų (kalba eina, žinoma, apie 
žvalgybininkus, kurių nemaža tarp Ispa
nijos anarchistų), mėginantieji sukelti 
pilietinį karą dažnai su taip vadinamų 
pistoljėro pagelba. Tas metodas labai 
plačiai išsiplėtęs ir Lotynų Amerikos ša- 

jysėšJ- ’i
—JI_______ _________________________

12. Provokavimas tokių demonstraci
jų, kuriose dalyvauja tiktai nedidelis ko
munistų aktyvas. Demonstraciją polici
ja žiauriai daužo, jos dalyvius areštuoja, 
suduodami tokiu būdu jaučiamą smūgį 
partijai.

13. Policija vartoja dar tokias prie
mones, kaip pakišimas partijai padirbtų 
dokumentų, ypatingai laike kratų parti
jos butuose ir pas žymius partijos na
rius.

14. Pagalios, sąmoningas visų konspi
racijos taisyklių peržengimas, kad ardy
ti ir demoralizuoti partijos aparatus.

Štai kas svarbiausiai sudaro politines 
provokacijos turinį.

Įvairios šių Laikų Šnipavimo Rūšys
Klaidinga manyti, kad būk tai kovai 

su revoliuciniu judėjimu policija išnau
doja svarbiausiai išlaukinį sekimą. La
bai dažnai galima išgirsti pasakojimus 
apie tai, kaip mikliai tas ar kitas revo
liucionierius apgavo šnipą, sumaišė savo 
pėdas. Aplink to revoliucionieriaus pa
veikslą, besisaugojanti nuo budrių polici
jos akių, susidarė turtinga romantika. 
Revoliucionierius turi, žinoma, visuomet 
turėti maksimum atsargumo, pertikrin
damas ant kiekvieno žingsnio, ar jo ne
seka. Bet kartu su tuo reikia žinoti, 
kad svarbiausiu pavojum yra visgi ne iš
laukinis, .o vidujinis sekimas. Fileristiš- 
kumas lošia pagelbinę rolę. Fileris— 
(šnipas) tai jeigu pavartoti šių laikų ka
ro terminologiją, — lengvoji kavalerija, 
o provokatorius — tai tankas. Fileris 
vien padeda provokatoriui, jis paprastai 
leidžiamas darban jau prieš pat areštą, 
kuomet policijai reikia sužinoti nekurios 
dar nežinomos smulkmenos ir jas patik
rinti. Filerių rolė dažnai yra tame, kad 
suklaidinti persekiojamąjį ir sudaryt pas 
jį nuomonę, būk policija susekė jį išlau
kinio sekimo pagelba. Tokiu būdu poli
cija stengiasi paslėpti tikrus provokato
rius. Tikrumoj fileriškas aparatas la
bai nedidelis.

Kame gi yra filerio užduotis? Fileris 
turi išnagrinėt savo klijentą, kuris sąra
še visuomet figūruoja po įvairiais var
dais, ir paimti jį savo žinion. Papras
tai sekikai labai gerai nustato žmogaus 
išvaizdą. Yra eilė mokyklų, kurios mo
kina seklius išlaukinio sekimo meno. Ca
ro Rusijoj buvo panaši seklių mokykla, 
stambaus žvalgybininko Mednikovo or
ganizuota. Labai dažnai sekliai dirba 
po priedanga pačios nekalčiausios profe
sijos. Naivu būtų persistatyt sau seklį 
tiktai kaipo žmogų, kuris primigtinai 
persekioja savo auką. Sekliai dažnai dir
ba prisidengę kaipo gatvės pardavėjai, 
pasiuntiniai laikraštininkai, pasirinkda
mi savo užsiėmimui ir kilnojimuisi vie
tas, patogias sekimui. Caro žvalgyba re
komendavo sekliui užimti laiškanešio, ve
žiko vietas. Dabar kartu su šių laikų 
dvasia vežikus pakeitė šoferiai ir motor- 
ciklistai. Remiantis tomis žiniomis, ku
rias gauna nuo seklių, žvalgyba papras
tai sustato punktų schemą, kurios laikos 
sekami asmens ir tokiu būdu atidengia 
vidujinį organizacijos gyvenimą ir ry
šius.

(Bus daugiau)

Roosevelto Agentas Nere
zignuos del Šmugelio 

LONDON. — Apleidžia 
Anglija Roosevelto pasiun
tinys Norman Davis. Jis 
pareiškė, kad jis nerezig
nuos iš savo vietos, nepai
sant to, kad senato komisi
jos tyrinėjimas parodė jo 

*susirišimą su Morgano inte
resais. Ir kam jis rezig

nuos, kuomet visi kiti demo
kratų ir republikonų šulai 
randasi Morgano kišenių j e 
ir visi tatai žino.

Laikos Vienybėje

SCRANTON.—Elite Silk 
Mill dirbtuvės du šimtai 
darbininkų kietai laikosi ko
vos lauke. Jie streikuoja 
nuo birželio 10 d. prieš algų 
nukapojimą.

Klaidingi Gandai

MASKVA.—Griežtai už- 
ginčijama vokiečių laikraš
čių leidžiami gandai, būk 

I Trockis būsiąs priimtas at- 
įgal į Sovietų Sąjungą. Troc- 
I kis išvytas laukan kaipo 
kontr-revoliucionierius, ir 
tas patvarkymas tebėra pil- 

Inoj galioj.

“Laisvės” Pikniko Reikalai
Prašome draugų įsitėmyti, 

kur yra prirengti busai va
žiavimui j “Laisvės” pikni
ką, kuris Įvyks 2 d. liepos, 
Ulmer Park, Brooklyn, N.Y.

HARTFORD, CONN.

Busas išeis nuo 59 Park 
St. Kaina į abi pusi $1.75. 
Tuoj aus kreipkitės j viršui 
nurodytą vietą ir užsiregis
truokite.

NEW .HAVEN, CONN.

Busas išeis 7:30 vai. ryte,!; 
nito Humphrey ir Wallace!; 
Sts., kelionė Į abi pusi $2.! 
Komisija: B. Medely, 288; 
Wallace St.; J. Dižiunas,;! 
247 Ashmun Str., J. Patkus;! 
161 View St. Norintieji va-! 
žinoti tuojau kreipkitės pas!; 
viršuj pažymėtas ypatas.

PHILADELPHIA, PA. ;!

Komisijos antrašai: A. I; 
Gedviliutė, 5509 Saybrook;! 
Ave., Phila.; A. Urlakiutė,;! 
2314 E. Margaret St., Phi-;! 
la.; B. Ramanauskienė, 995!; 
N. 5th St., Phila. !;

NEWARK, N. J. !;

Komisijos antrašai: J.;! 
Miškis, 135 Adams St. Pas!; 
jį kasdieną galima užsire-!; 
gistruoti. Ketvergo vakarais!; 
galima užsiregistruoti laike;! 
Sietyno Choro praktiku, 180;! i 
New York Avė. Kaina j abi;! 
pusi bus apie 50c ar 60c. ■; i

Drg. G. A, Jamison pra- ' 
neša, kad Newarke jau 
užsiregistravusių arti 
ypatų važiuoti busais.

yra
100

J

PATERSON, N. J.

Komisijos antrašai: 
Matačiunas, 107 Putnam 
St., F. Buslavičius, 120 La
fayette St., S. Vilkas, 293 
River St., J. Bimba, 111 E. 
Holsman St. Visi Patersone. 
Busai išvažiuos 11 vai. die
ną nuo Lafayette ir Sum
mer Sts.

SCRANTON, PA.

Turime pranešimų, kad 
busai atvyksta ir iš Scran
ton, Pa., bet neturime nuro
dymų, kas komisijoj ir iš 
kur busai išeis, Prašome 
greitai apie tai pranešti.

WILKES BARRE, PA.

Turime žinių, kad jau 
yra suorganizuota 10 pasa- 
žerinių mašinų, kurios atvež 
Aido Chorą i “Laisvės” pik
niką. Neabejojame, kad su 
Aido Choru atvyks ir jo rė
mėjai.

Prašome draugų greitai 
pranešti iš tų vietų, kur yra 
organizuojamos mašinos ar 
busai, kuriu augščiau nėra 
pažymėta.

Ši kelrodį paduokite busų 
šioferiui.

DIRECTIONS FOR 
AUTOMOBILES:

From New York City, cross the 
Manhattan Bridge and ride down 
Flatbush Avenue to Prospect 
Park. Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay Parkway 
is reached, then turn to the right 
and ride down to the end of the 
road, then turn to your left to 
Cropsey Avenue to the car tracks 
and that will be 25th Avenue. 
There to the right is Ulmer Park.

;! DIRECTIONS BY TRAIN ;
!; From Williamsburg, take the! 
!;i4th Street Subway at any sta-! 
;|tion to Union Square, New York! 
;!City, and change for West End; 
;! Train to 25th Avenue. Those; 
;! taking the Broadway “L”'go to; 
I; Chambers Street and take the; 
; Coney Island Train to 36th Street, I 
!;then change for XVest End Line! 
;to 25th Avenue. From Uptown 
;New York, take Subway, B.M.T.! 

;!Line, West End Train, at Times; 
;! Square and get off at 25th Ave-; 
; nue. Then walk to the right to;
!; the park.

kitų kapitalistų Sovietų Sąjun
goje?

Kiek nuošimčių yra išmokę 
ten skaityti ir rašyti?

Kaip gali būti ambicijos, 
kad negauna tinkamo • pinigi
nio atlyginimo?

Skirtumas tarp Sovietų at- 
sinešimo į moteris ir Ameri
kos ?

Ant kiek mokyklos paaugo ?
Taipgi buvo daug kitų klau

simų, kuriuos prof. Dana at
sakė labai aiškiai.

Priimta rezoliucija vienbal
siai pasiųsti prezidentui Pvoo- 
seveltui, reikalaujant, kad Am 
crika pripažintų Sovietų Są
jungą.

D. Lukienė.

Rekordinis Sovietų Ge
ležies Pram. Pakilimas

MASKVA. — Birželio 
13 d. Sovietų Sąjungos ge
ležies gamyba pasiekė 22.2 
tūkstančių tonų į dieną. Dar 
niekad pirmiau nebuvo taip 
augštai atsiekta. Ir taip vi
sa Sovietų sunkioji pramo
nė laipsniškai auga.

ANSONIA, CONN..
I 1

Per ilgą laiką čia buvo ap
leistas darbininkų judėjimas 
lietuvių tarpe; taip sakant, 
perdaug apsileidome.

Ansonia yra nevisai maža 
lietuvių kolonija; yra čia me
džiagos, tik reikia padirbėti, 
reikia organizuoti. Mes pa
tys turime būti organizuotais, 
nors tai darbas nelengvas; 
mat, lyg ta dirva ilgai nearta, 
labai sužėlus. Užžėlus—sun
ku išarti.

Tik ką lankėsi pas mus drg. 
G. Kuraitis nuo ALDLD Tre
čio Apskričio komiteto. Ir jis 
čia padėjo laiką, kad galėtu
me atsigauti, sustiprėti ir veik
ti, kiek galint. Aplankėme vi
sus čia gyvenančius ir buvu
sius ALDLD narius, ir pasek
mes turime jau visgi geresnes. 
Pavyzdžiui, ALDLD vietinėj 
117 kuopoj už pereitus metus, 
tai yra už 1932 m. užsimokėjo 
tik 4 nariai, o jau šiais me
tais užsimokėjusių yra 6 na
riai; ir dar manome gauti ir | 
daugiau, ir turime gauti, tik 
reikia visiems kiek galint,pasi
darbuoti, ir būti širdingais, są
žiningais ir teisingais savo 
klasei.

Pereitais metais mes visi 
buvome perdaug apsileidę; to
dėl šiais metais turime už tai 
atidirbti; ir atidirbsime, jei 
visi dirbsime; o tai yra priva
lumas visiems prie bendro tik
slo.

Šiais metais įsisteigčm. kuo
pai naujas knygas, užvedimą 
ir tvarką, ir naują valdybą. 
Gal bus ir geresnės pasekmes.

ALDLD 117-ta kuopa turė
jo susirinkimą birželio 12 d. | 
vakare draugų Rusų Kliube, 
161 Broad St. Ansonia, Conn. 
Tai buvo pirmas kuopos mitin
gas šiais metais, kurį šaukė ir 
jame pirmininkavo drg. G. 
Kuraitis.

Nutarta laikyti 117 kp. mi
tingus kas pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 10 vai. ry-., 
to drg. Rusų Kliube, 161 
Broad St., Ansonijoj. Tas kliu- 
bas duoda už dyką mums ke
lis susirinkimus atlaikyti. Tai 
labai gerai. Mes užtat turi
me juos paremti. Jie turės 
porą piknikų; reikia atsilan
kyti pas juos į piknikus.

ALDLD 117 kp. valdybos 
protokolų raštininkas yra J. 
Valaitis, 28 Crescent St., An
sonia, Conn.; organizatorius 
Ona Yesulaitienė, 125 (?) St., 
Shelton, Conn.; finan. raštin. 
J. Rogauskis, 125 Hill St., 
Shelton; iždininkas K. Yesu- 
laitis.

Koresp. J. Rogauskis.

WORCESTER, MASS.
Iš Prof. H. W. Dana 

Prelekcijos.

Prelekciją surengė Friends 
of the Soviet Union birželio 
8 d., Washburn Hall, žmo
nių buvo apie 900.

Profesorius Dana buvo Ru
sijoj tris sykius; paskutinį sy
kį išbuvo vienus metus. Pre- 
lekcija buvo padalinta į tris 
skyrius: Pirmas skyrius įžan
ginė prakalba — sakė, kad jis 
išvažiavo iš tos šalies Rusijos, 
kur jis buvo reikalingas, o at
važiavo Į šią šalį, kurioje jis 
yra nenorimas. Sakė, kaip 
viskas Rusijoj yra delei darbi
ninkui, kaip viskas yra persi
mainę. Būdavo caras, jo val
dininkai, armija pirmoj vietoj; 
darbininkai buvo prasčiausioj, 
o dabar darbininkai pirmoj. 
Ten industrija kyla, kolekty
vai auga, viskas eina pirmyn, 
o čia Amerikoj ir kitose šaly
se viskas eina žemyn.

Antras skyrius — tai pa
veikslai su aiškinimais apie 
Sovietų Sąjungą, apie ūkius, 
industriją, dailę, mokyklas, 
kaip kovoja prieš religiją ir 
taip toliau.

Trečias skyrius, tai buvo 
klausimai. Klausimai iš pu
blikos buvo statomi toki:

Ar negali būt Morganų ir

Laimėjo Streiką

JAMESTOWN, N. Y. — 
Rakandų darbininkų indus
trinė unija laimėjo treiką 
prieš rakandų kompanijos 
bosus. Del 160 darbininkų 
iškovota algų pakėlimas ant 
10 nuoš. Taip pat bosai pri
pažino naują uniją ir dirb
tuvės komitetą.

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L A IS V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

TOKIO. — Birželio 18 d. 
čionai buvo jaučiamas gana 
smarkus žemės drebėjimas. 
Drebėjimas apėmė dviejų 
net namų langai barškėjo, 
bet drebėjimas nebuvo už
tenkamai smarkus, kad su- 
šimtų mylių plotį. Kai kur 
griauti namus. [

PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna Ave.

Taipgi pas jį galima gauti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios rū ; 

šies kenuotos žuvys.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA j 

čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug ? 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. »

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas » 
8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH. i

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” ; q
427 Lorimer St., Brooklyn, N. YU

TYPEWRITERS

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

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

Klauskite 

Kainos,

Rašomos 

Mašinėlės

Jei esate “Laisves” 

Skaitytojas

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

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

I
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

JUOZAS KAVALIAUSKASD

D
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon 1116 

Keystone—Main 1417

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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



šeštas Puslapis LAISVE

Mobilizuokimes į “Laisves” Pikniką
Draugai darbininkai yra 

prašomi pasistengt, kad šieme
tinis “Laisvės” piknikas sek
madienį. liepos 2 d., būtų dar 
pasekmingesnis, negu pirmes
ni mūsų dienraščio metiniai 
piknikai.

Sunkieji krizio laikai skau
džiausia paliečia kovojantį 
darbininkų dienraštį; visų bė
dos ir nepritekliai gula ant 
revoliucinio laikraščio. Todėl, 
kada jūs, draugai ir draugės, 
mobiliuositės į “Laisvės” pik
niką, tai bursitės į talką, kad 
palaikyt ir gelbėt savo dien
raštį, kuris juk yra vienas iš 
svarbiausių įrankių imtynėse 
už darbininkų reikalus.

Nors iš vienos pusės bedar
bė daro piknikui kliūčių, bet iš 
antros pusės, pasitaiko nepa
prastai patogus laikas “Lais
vės” piknikui—trys liuosos
dienos. Juk vienai dienai, 
tiktai pirmadien,. veik niekur 
nebus atidaryta dirbt, darbui, 
kuomet ant rytojaus Fourth 
of July šventė. Todėl pikni
ke galima bus be jokios pas
kubos linksmintis; niekam ne- • 
turės rūpėti, kad greičiau na
mo sugrįžt, idant pramigt ir iš 
ryto eit darban. Daugelis, be 
abejo, dar ir po pikniko pa-

jsiliks, kad pasimaudyti arti- 
! moj nuo pikniko- vietos jūroj, 
pamatyti Coney Islando pra
šmatnumus ir 1.1.

Kai del programos, tai ji 
bus bene įvairiausia iš visų 
“Laisvės” piknikinių progra
mų. Bus muzikos ir sporto da
lių kuopos nariai turės svetai- 
lių kuopos nariai aurės svetai
nėje beisbolo rungtynes su 
Brooklyno LDS f jaunuoliais; 
dainuos penki chorai: Wilkes 
Barrio Aidas, Newarko Siety
nas, FJizabetho Banga. Great 
Necko Pirmyn ir Brooklyno 
Aido Choras; šokiams be per- 
stojimo grieš dvi orkestros: 
Meno Orkestrą iš Elizabetho ir 
Wm. Norris orkestrą iš Brook
lyno.

Svečių turėsime iš Naujosios 
Anglijos, Pennsylvanijos ir dar 
tolesnių vietų. Juk tuom tar
pu Brooklyne įvyks du suva
žiavimai—ALDLD ir visuoti
nas jaunuolių suvažiavimas. 
Taigi delegatai su savo drau- 

■ gaiš dalyvaus piknike.
Pikniko vieta jau žinoma— 

Ulmer Park Music Hali, prie 
25th Avenue galo, Brooklyn, 
N. Y.

įžanga tiktai 35 centai.

Lietuviai, Turėkit Savo 
! Atstovus Priešfašistinėj 
|B-klyno Konferencijoje

I

šį ketvirtadienį bus laikoma 
Brooklyno konferencija prieš 
Hitlerio fašizmą Vokietijoj ir 
prieš tą juodųjų judėjimą abel 
nai. Lietuvių organizacijos pri
valo turėti savo atstovus kon
ferencijoj. Kaip kultūrinės 
darbininkų organizacijos, taip 
pašaipinės, politinės ir visos 
kitos, siųskite savo delegatus 
į šio ketvirtadienio konferen
ciją prieš fašistinį terorą Vo
kietijoj. Visos organizacijos 
yra kviečiamos dalyvauti ly
giomis teisėmis, neatsižvel
giant į jų religiją bei politiką.

Mobilizacija prieš Hitlerį 
yra sykiu telkimas spėkų prieš 
Smetoną, Pilsudskį, Mussolinį 
ir prieš ženklus kylančio Ame
rikoje fašizmo.

Konferencija įvyks birželio 
22 d., 8 vai. vakare, Brookly
no Labor Lyceum, Myrtle ir 
Willoughby Avės. Įžanga 10 
centų ; bedarbiams veltui.

Ant rytojaus po konferenci
jai bus demonstracinis mitin
gas atvirame ore, Grand St. 
Extention, Brooklyne.

Dalyvaukime konferencijoj 
ir toj demonstracijoj; reika
laukime paliusuoti geriau
sius Vokietijos darbininkų va
dus: Thaelmanną, Torglerį ir 
kitus.

Du Dideli Laimėjimai 
TD Apsigynimo prieš 

Deportavimus
NEW YORK. — Iš Detroito 

buvo atgabentas į Ellis Islan
dą ir po $25,000 parankos lai
komas deportavimui iš Ameri
kos Todar Antonoff, kovingas 
darbininkas.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas iškovojo iš genera- 
lio ateivybės komisionieriaus 
D. W. MacCormacko numuši- 
mą parankos iki $1,000.išviso, 
nors komisionierius ir stato są
lygą, kad Antonoff tuo laiku 
nedalyvautų darbininkų kovo
se.
Jtais T. D. Apsigynimo 

laimėjimas—tai išreikalavimas 
iš MacCormacko visuomet leis 
ti šios organizacijos advoka
tams atsilankyti į Ellis Islandą 
ir matytis su skiriamais de
portavimui d a rb i n i n k ais.

Bet nereikia suprasti, kad 
vien Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo komitetas laimėjo. 
Nes telegramos ir protestų- 
reikalavimų laiškai nuo desėt- 
kų tūkstančių darbininkų stip
riai paveikė į ateivybės valdi
ninkus.

Į šią nuosavybę mažai tereikia' įves
dinti pinigų. Įdėlius saugus. Randa 
yra užtikrinta su security (garantuo
jama).

Taipgi reikalinga partneris į ga
soline stoties biznį. Tas biznis la

ibai lengva sutvarkyti, kad nebūtų 
suktybės. Jei kurie norėtų (partne
riais) pirkti tą biznį, tai aš galiu 
prirodyti vietų, kur bus pilnai darbo 
dviem ir bus patenkinančios įplaukos.

Prašau atsišaukti greit, nes 29 bir
želio išvažiuoju į Lietuvą porai mė
nesių. Rašykite sekamai: V. Radžiū
nas, 354 Highland Ave., Kearny, N.J.

(139-144)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MIRTYS — LAIDOTUVES

Antradienis, Birž. 20, 1933

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, M. Y.

Policmany Tėvai Krei
pėsi i Bedarbių Tarybą

NEW YORK. — Dviejų po- 
licmanų tėvai Ward ai buvo 
išmesti iš namų po num. 85-87 
Ave. C, kur jie tarnavo kaip 
prižiūrėto jai-džianitoriai. Na
mų savininkas labiausiai pyko, 
kad senukai Wardai reikalavo 
išmokėt jiems $24.64 priklau
somos algos.

Išmesti gatvėn, Wardai at
sikreipė į Bedarbių Tarybą. 
Tuojaus Tarybos nariai ėmė 
mobilizuotis kovai, kad su- 
kraustyti senius atgal. Buvo 
pasiųsta reikalavimas šelpimo 
vyriausybei apmokėti senių 
rendą. Tuo tarpu vienas iš sū- 
nų-policmahų pasamdė tėvams 
kambarius kitoj vietoj, žymė
tina, kad tėvai pirmiausiai 
kreipėsi į Bedarbių Tarybą, 
o ne i sūnus policmanus. Tai 
įrodymas, kaip auga darbinin
kų pasitikėjimas Bedarbių Ta
rybomis.

Metalistų Unija Atsimetė nuo 
Federacijos; Prisidėjo prie 
Revoliucinės Unijos

NEW YORK.—Devyui mė- 
nėšiai atgal susiorganizavę į 
siuvamųjų mašinų mašinistų 
uniją buvo prisidėję prie Ame
rikos, Darbo Federacijos; da
bar tie darbininkai prisijungė 
prie revoliucinės Metalistų 
Unijos.

TDA 17 Kp. Susirink.
Tarptautinio Darbin. Apsi

gynimo lietuvių 17-tos kuopos 
susirinkimas įvyks trečiadienį 
birželio 21 d., ,8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje.

Draugai ir draugės, būkite 
visi susirinkime. Turėsime ap
svarstyti daug svarbių dalykų, 
taip pat apie “Labor Defen
der” žurnalą, kuris bus nupi
gintas nuo 10 centų iki 5c.

Nauji nariai, kurie prisira
šys prie TDA ir užsimokės įsto 
jimo 25c., tai gaus žurnalą 
“Labor Defenderį” 5 mėne
siams už dyką; o kurie mo- 

■ kės 5c. įstojimo, gaus 1 nu
merį.

Tad ateikite ir prisirašykite, 
kurie suprantate svarbą šitos 
organizacijos.

Nariai, kurie nepasimokėję, 
užsimokėkite, draugai, ir bū
kite aktyviai nariai.

Organizatorius.

Vaikai Liudininkai prieš 
Tėvą, Sudeginusį Motiną

NEW YORK. — Pirmadie- 
nį prasidėjo teismas prieš 
Frank Canorą, gazolino sto
ties savininką, kuris perpjovė 
savo moteriai gerklę ir paskui 
ją uždegė, apipildamas gazoli
nu. Prieš jį liudys du jo sū
nūs nuo nužudytos moteries ir 
viena duktė nuo jo pirmosios 
pačios.

Michael Lynch, 60 metų, 25 
Bogart St., mire birželio 15 d. 
Palaidotas birželio 17 d. šv. 
Jono kapinėse.

Laidojo graborius J. Garšva.

MIRĖ 99 M. SENĖ

2 Nušauti, 4 Pašauti

Sutrempti 9 Vaikai
BROOKLYN. —Sekmadienį 

eksplodavo elektros “fiuzas” 
ir išsiveržė didelis kamuolys 
dūmų Paris Court judamųjų 
paveikslų teatre. Pasigirdo 
riksmas, “gaisras!” Kilo su
mišimas; visi metės linkui išė
jimų, grūsdamiesi vieni kitiem 
per galvas. To sėkmėje tapo 
sutrypta devyni vaikai, veik 
visi italukai.

Kada viskas gerai, tai skel
biama “women and children 
first;” bet pavojuje jie pa
prastai paliekami “last.”

Nubankrutuoto Banko Depo- 
zitoriai Gausią Pusę

% . ■ ---------

NEW YORK. — Praneša
ma, kad per šmugelį subankru
tuoto Harriman National ban
ko depozitoriams būsią atmo
kėta po 50 centų nuo dolerio; 
bet kada prasidės tie atmokė- 
jimai, vis dar nepaskirta.

Trys Automobiliais Užmušti, 
Dvidešimt Sužeistų

New Yorko apielinkėse per 
automobilių nelaimes trys žmo 
nės tapo užmušti ir 20 su
žeista.

Tikrai Būsią Pakelti 
“Fėrai” iki 8 Centų

NEW YORK. — Kapitalis- 
tiniai laikraščiai * pakartotinai 
tvirtina, kad po miestinių rin
kimų ateinantį rudenį bus pa
kelta iki 8 centų važinėjimas 
požeminiais gelžkeliais ir gat- 
vekariais. Majoro O'Brieno 
valdyba bandė sukelti 30 mi- 
lionų dolerių ekstra taksais 
ant automobilių ir kitko; bet 
to sumos negalėsianti šitaip 
sukelti. Todėl prisieisią aptak- 
suot tiesioginiai bei netiesiogi
niai važiavimus elektrikiniais 
Didžiojo New Yorko gelžke
liais.

NEW YORK. — Trys plėši
kai sekmadienį Gaiety alaus 
“darželyje” ant W. 46th St. 
nušovė Th. Heaney. Jis. mat, 
atsikalbinėjo, kuome plėšikai 
po išėmimui pinigų iš redžis- 
terio ir iškratymui visiems ki
šenių, varė savininkus ir kos- 
tumerius į užpakalinį kamba
riuką.

Plėšiką' nabėgo. Paskui bu- 
1 vo areštuoti savininkas ir bar- 
! tenderi-.-, už degtinės pardavi
nėjimą.

Sekmadienio naktį nežino
mas gengsteris nušovė J. Ra- 

I viella aludėje po num. 1683 
First Avė.

j įvairiose kitose vietose tą 
naktį buvo kriminalistu pavo- ! 
lindai našauti keturi kiti vy-! 
ra i.

------------------- ].

A ID IEČIŲ ATYDAI
Aido Choro susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 22 dieną' 
birželio, “Laisvės” svetainėje, 
46 Ten Eyck Street, 8 vai. 
vakare. - •

Visi nariai, dalyvaukite šia- 
j me susirinkime, nes turime 
Į daug svarbių dalykų aptari
mui. Taipgi atsiveskite ir 
nauju narių.

(144-145)

HUNTINGTON, L. I. —Jei
gu senmergė Susana E. Sam- 
mis būtų pragyvenusi iki lap
kričio 19 d., ji būtų sulaukusi 
100 metų amžiaus. Dabar 
pereitą sekmadienį mirė, ne- 
davarius ketverto mėnesių iki 
pilnos Šimtinės.

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
ialaiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyt. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražus parengi
mai; grajys merginos muzikantės po 
vadovyste Marty Turuta. Įžanga dy-

■ kai. Antrašas, 131 N. 4th St., 
j Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir 
j Bedford Ave. Savininkas John Ju- 
i revich.

(141-146)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris naujos če- 

verykų krautuvės atidarymui. Tu
riu gerą vietą. Kas norite eiti Į to
kį biznį, tai greit atsišaukite. Galit 
eiti į augščiau minėtą biznį kad ir 
esate su juo neapsipažinę.

J. Juška,
79 Hudson Ave., 

Brooklyn, N. Y.
(142-144)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Oldsmobile mašina 

de-luxe couch, 6 cilinderių, įva
žiuota 30,000 mylių. Parsiduoda pi
giai ,nes savininkas apleidžia šią šalį, 
kreipkitės šiuo adresu: Paul Stira, 
103 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

(144-149) 
PARSIDUODA GROŠERNĖ: lietu
viais, lenkais ir rusais apgyventoje 
vietoje, galima daryti gerą pragyve- 
venimą. Mylinčiam tą biznį gera 
proga. Parduodu todėl, kad turiu 
du biznius.

(142-148)‘
TURIU PARDAVIMUI keletą geso- 

lino stočių, arba kai kurias iš jų 
galima pasirandavoti. Perkant geras 
įvestmentas, galima pasidaryti gerą 
gyvenimą arba susitaupyti pinigų.

Kelsi? Cigaretę Kainą
NEW YORK.— Kad pakel- 

ti cigaretų kainą vėl iki 15 
centų, susirinko pirmadienį į 
konferenciją atstovai nuo įvai 
rių kompanijų. Paskutiniu lai
ku jos tarp savęs smarkiai 
lenktyniavo, ir cigaretai buvo 
nelygiomis kainomis pardavi
nėjami—vienur po 14 centų, o 
kitūr net po 11 čėntų.

Savininkas ir Manadžeris
P. M. GARRISON

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.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

I So. 4th and Havemeyer Sts- 
I Bedford Ave. and So. 5th St.
i 187 Bedford Avenue 
j 223 Bedford Avenue
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 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'1 and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses’ and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Biuomi pranešu savo koštu ma
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton,* 
po numeriu 
612 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis- 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausL

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 6-9467

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, • Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, žarnų 

Ligos, Nervų Įde- 
matiški Nesveiku-

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ♦

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
• Kalbame lietuviškai

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Vyrams ir Mo
terims 25c. Taipgi Finger Wave 

Arba Marcei 35c
Permanent waves nuo $5.00 iki 

$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1.933 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Qmias ir chroniAkas vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilaptinio

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte rftio 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakaro

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

DR. ZINS
110 EAST 161h SI. N. r.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

»o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

' SKAITYKIT IR PLATIN-
1 KIT “LAISVĘ”

NOTARY 
PUBLIC

Jpi——m——mi —i

i- ' iJ Telephone, Evergreen 6-5310 j

i J. GARŠVA I i
į Graborius (Undertaker)

I ' I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au-

N tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

I
į 231 Bedford Avenue
I BROOKLYN, N. Y.

—■—■—■—■—"—■—■—■—«-—•—"—

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

GERAS IR ŠALTAS ALUS
Patogūs kambariai, išrandavojame ant vienos paros, 

ant savaitės ar ant ilgesnio laiko.
Garu Apšildomi ir Karšto Vandens Maudynės

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N; Y.

1

MATHEW P. SALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A B O R i U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEZAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKA 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINL automobilių, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA SAVO. . 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. , ' .

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES Į MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA IR NAKTĮ. MŪSLĮ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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TEL. STAGG 
2-5043

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 subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avdnue J 

Kampas E. 28rd St. f1 *1




