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Clara Cetkin

stabilizacijai. .

ste-

Klaidos Atitaisymas Dg. Herndon Apeliacija

I

Jungtinių Valstijų imperia
listų admirolas H. A. Wiley 
šaukia, kad Jungtinių Valstijų 
karo laivynas yra atsilikęs, kad 
jis užima tik trečią vietą pasau
lyje, kad Anglija ir Japonija 
aplenkusios apsiginklavimo rei
kale Amerikos imperialistus ir 
jis reikalauja, kad dar daugiau 
būtų budavojama naujų karo 
laivų.

mas iš darbininkų.
darbininkas išdrįstų išsitar
ti prieš bosus, tas netektų 
darbo.

AMERIKOS DELEGACI 
JOS PLANAS KONFE

RENCIJOJ

Roosevelto administracija ga
lutinai užtvirtino, kad bėgyje 
trijų metų turi būti išbudavota 
32 nauji karo laivai, kurie atsi
eis $238,00,000. Bus išbudavo
ta du greiti karo orlaivių ve
žėjai, 4 kreiseriai po 10,000 to
nų įtalpos, 16 naikintojų ir 4 
submarinai. Karo reikalams 
nesigaili Roosevelto administra
cija pinigų, o bedarbius badu 
marina.
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Daugiau Ginklų. 
SSSR Atsiekimai. 
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Originalių Vaizdelių.

Rašo Valstiečio Sūnus

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
SeSmadienių

Imperialistinis pasaulis, pur
tomas ekonominio krizio, vis 
daugiau dūksta prieš darbinin
kų ir valstiečių tėvynę—Sovie
tų Sąjungą. “New York 
Times” korespondentas Augur, 
iš Londono, aprašydamas Angli
jos ir Japonijos imperialistu] 
grobikiškus žygius, sako:

“Japonija užėmė pietinę ii- 
šiaurinę Mandžuriją. Ji užėmė 
ir Rytinį Chinų Gelžkelį, kuris 
yra pusiau valdomas Chinijos ir 
Sovietų Sąjungos, ir sujungia 
Sibirą su Vladivostoko prieplau
ka. Japonija užsidrūtino ant 
Khingan kalnų, kurie sudaro ge
rą poziciją puolimui ant Sovie
tų Sąjungos.”

Toliaus jis paduoda, kaip Ja
ponijos imperialistai drūtina 
karo pozicijas Mandžurijoje ir 
ruošiasi karan prieš Sovieti] Są
jungą. Suprantama, Japonijos 
užpakalyje stovi viso pasaulio 
imperialistai. Nors jie savo tar
pe ėdasi ir pagatavi įsikabyti 
vieni kitiems į gerkles, bet prieš 
Sovietų Sąjungą visi lygiai de
ga neapykanta ir pasiutimu.

LONDON. — Pagalinus 
prabilo su rezoliucija ir Am
erikos valdžios delegacija 
tarptautinėj e k o n o m i nėj 
konferencijoj. Amerikonai 
siūlo, kad pramonės produk
tų kainos būtų pakeltos, 

į kad muitai būtų sumažinti, 
I ir kad kiti prekybos varžy
mai būtų panaikinti. Bet 
amerikonai priešingi dolerio;

Valdžia Atgaivins 
Kompaničnas Unijas

LAISVES” PIKNIKAS ŠIEMET BUS 
DIDŽIAUSIAS IŠ VISU, TVIRTINA 

DIENRAŠČIO ADMINISTRACIJALONDON.—Sakoma, kad 
buvo susitikę Anglijos pre
mjeras MacDonaldas ir So
vietų užsienio reikalų komi
saras d. Litvinovas. Mac
Donaldas užklausęs, kada 
pasibaigs prekybos ginčai nebuvo tokio didelio susiin- j Montello, Mass., ir pranešė,

DRAUGE CETKIN MIRĖ STAIGA NUO ŠIRDIES 
SUSTOJIMO PLAKTI; RAŠĖ STRAIPSNĮ

MASKVA. — Iki pat už
gesimo gyvybės kibirkšties, 
draugė Clara Cetkin buvo 
pilnoj sąmonėje. Jinai mirė 
darbe. Širdis staiga susto
jo plakus, kuomet jinai ste- 
nografei diktavo straipsnį. 
(Kadangi Cetkin jau pras
tai galėjo matyti akimis, tail Vokietijoje.

straipsnius diktuodavo 
nografei).

Šitame paskutini ame 
straipsnyje draugė Cetkin 
dar kartą nurodė Vokietijos 
socialdemokratų vadų par- 
davikišką rolę ir kaltino 
juos del įsigalėjimo fašizmo

Illinois Steel kompanija 
jau organizuoja kompanio
ną uniją, idant neleidus 
darbininkams susiorgani
zuoti i tikrą uniją. O tai da
roma pagal kongreso pri
imtą industrinio atstatymo 
įstatymą. Kompanijos pre
zidentas sako, kad darbinin
kai gali po bosų priežiūra 
išrinkti “savo” atstovus, ku
rie tarsis su kompanija. To
kia “unija,” žinoma, bus bo
sų unija. Po bosų priežiū-į 
ra susirinkimai ir delegatų kinos atvaizdu 
rinkimai yra tik pasityčioji- vo t_______

Kuris Jones, Amerikos darbininkų
vadovės, kuri mirė keli me- kalėjimo’ant “chain gang, 
tai atgal. Viršuje talpina- Nuteistas tik už tai, kad va
rne tikrą draugės Clara Cet- dovavo bedarbiams kovoje 

j kinos atvaizdą. už pašalpą.

Vakar, per klaidą, ant pir
mo puslapio tilpo didelis 
paveikslas, kuris buvo už
valdytas draugės Clara Cet- 

' i. Bet tai bu- 
atvaizdas “močiutės”

ATLANTA, Ga. — Jauno 
komunisto Angelo Herndo- 
no apeliacija delei naujo tei
smo buvo svarstoma birže
lio 24 d. Tas draugas nu
teistas nuo 18 iki 20 metų M

tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos. Draugas Litvino
vas atsakęs, kad ginčai pasi
baigs tada, kada Anglija 
juos užbaigs, nes jinai pra
dėjo, uždedama embargo ant 
Sovietų produktų.

Išleidom Dr-gus Šukius 
Į Sovietų Sąjungą

I

Paleido po Kaucija
Sovietų Sąjungoje padarytas I 

milžiniškas atsiekimas, apsė- ■ 
jant 209,000,000 akrų žemės pa- 1 
vasariniais pasėliais, iki 5 d. 
birželio. Anglies į dieną paga
mina 205,000 tonų, plieno ir ge
ležies 18,000 ir 20,000 tonų. 
Fabrikai nauji atidaromi. Gy
venimas verda ir naujus milio- 
nus darbininkų įtraukia į indus
triją, kurie mašini] įvedimo pa- 
gelba paliuosuojami nuo žemės 
darbų. Gi tuom pat kartu ka
pitalo šalyse bedarbė plečiasi. 
Štai kas varo į pasiutimą visus 
darbininkų priešus.

™ „J MIETUOS SOCIALDEMOKRATU VA- 
g^OOVYBE PILNOJE FAŠISTU GLOBOJE

kaucijos. Jis paskirtas iš-1
deportavimui, bet Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas stengiasi prie to neda- 
leisti. *

Trečiadienio vakare būre
lis Brooklyno draugų bei 
draugių išlydėjome draugus 
Šukius, kurie išvažiavo į So
vietų Sąjungą. Išlydėjome 
senus bolševikus, mūsų judė
jimo veteranus. Sunku bu
vo skirtis... Jie taip ilgai 
buvo su mumis! Jie buvo 
auklėtojai mūsų judėjimo. 
Jie atstovavo visą Ameri
kos lietuvių darbininkų re
voliucinio judėjimo istoriją.

Draugai Šukiai išvyko į 
darbininkų tėvynę. Savo 
patyrimus, savo likusias gy
venimo dienas, savo karštą 
revoliucinį atsidavimą dar
bininkų klasės kovoms už 
komunizmą, jie paaukos bu- 
davojimui socializmo Sovie
tų Sąjungoje. Mes vėlina
me jiems geriausio pasiseki
mo ir dar ilgų metų gyveni
mo!

teresavimo “Laisvės” meti-i kad Montello Liuosybės 
niu pikniku, kaip šiemet. ■ Choras dviem busais atvyks 
Mat, lietuviai darbininkai i į “Laisvės” pikniką. Mon- 
žino, kad “Laisvės” piknikai’ telliečiai dalyvaus pikniko 
nėra tik piknikai: jie taip programos išpildyme, apart 
pat yra lietuvių darbininkų j Wilkes-Barre choro ir kitų 
demonstracija už revoliuci-1 chorų.
nes kovas prieš bosus ir val-l Jau galutinai dažinota, 
džią. kad į Brooklyną atvažiuoja

Draugas Buknys, “Lais- skaitlingos grupės jaunuo
lių iš Chicagos, Detroit, Cle
veland©, Pittsburgh© ir kitų 
miestų. Jie dalyvaus pikni
ke. Tat šiame piknike bus 
puiki proga mūsų jaunuo
liam susipažinti vieniems su 
kitais. Pirmu sykiu mūsų 
judėjimo istorijoje toksai 

i įvykis!
Brooklyno draugai turi 

rūpintis nakvynėmis delei 
svečiu. Visi, kurie turite 
vietų del vieno, dviejų ar del 

; kelių svečių, tuojaus pra- 
neškite “Laisvės” administ
racijai. Draugai brooklynie- 
čiai, mes turime stengtis 
visus svečius gražiai pasi
tikti ir priimti ir suteikti 
jiems nakvynes. Lai šis 
piknikas bus ne tik revoliu- 

Icinių darbininkų skaitlinga 
iškilmė, bet taip pat didelis 

'šaltinis mūsų draugiškumo!

vės” administratorius, tvir
tina, kad šiemet mūsų pikni
kas bus didžiausias iš visų. 
Pranešimai po pranešimų 
plaukia iš Pennsylvanijos, 
New Jersey, Connecticut, 
Massachusetts miestų ir 
kaimų apie draugų prisiren
gimą dalyvauti piknike. 
Daugelį važiuot į pikniką 
skatina jaunuoliai, kurie, lie
pos 3 d. Brooklyne turės na- 
cionalį suvažiavimą. Dau
gelis norės matyti tą pirmą 
ir istorinį mūsų jaunimo su
važiavimą. Taip pat liepos 
3 d. įvyks ALDLD suvažia
vimas. Delegatų bus iš vi
sos Amerikos. Daugelis pik
niko dalyvių norės pasilikti 
ir dalyvauti tos didelės 
draugijos suvažiavime.

Smulkmeniškiau apie pik
niką rasite kitoj vietoj. Tiek

DARBO FEDERACIJOS 
SKAITLINĖS

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacija ra
portuoja, kad nuo kovo.pra-

Nauja melų kampanija veda
ma prieš Sovietus. Kapitalis
tiniai laikraščiai, o ypatingai džios iki šiol apie 600,000 

bedarbių gavę darbus. Jei
gu tas ir tiesa, tai vis dar 
virš penkiolikos milionų dar
bininkų tebėra be darbo.

social-fašistų “Naujienos,” " 
šistų “Vienybė,” “Tėvynė”, kle
rikalų “Draugas” ir kiti godžiai 
gaudo tuos melus ir apsiputoję 
perspausdinėja juos. Daugiau
siai melų sufabrikuoja Rygoje 
ir Helsingforse, kur sėdi 
caristai ir kiti darbininke] 
šai.

Shanghai.—Szechwan pro
vincijoje prasidėjęs naujas 

i kruvinas karas tarpe dviejų 
žydų I Sehero^- Tūkstančiai valsĮ- 
Yor_jtiečių bėga iš karo lauko, 

net palikę savo namus.

seni 
prie-

Nesenai social-fašistinis 
“Forward,” einantis New 
ke, paleido melą, būk 
“Timeso” korespondento W. Du
ranty telegramas apmoka So
vietų Sąjungos valdžia, 
žinoma, W. Duranty yra jau Įnagių kovos ir bedarbiu? gyve- 
trylika metų Sovietų Sąjungoje nim0. 
ir jis daug tiesos pasako apie 
Sovietų Sąjungą. ‘Times” iš-

-- ’ i ges prie kūrimo originalių vaiz- 
Kaip I dėlių iš Amerikos darbininkų

Drg. F. P. Pjautuvas patei- 
spausdino Duranty pareiškimą, keletą trumpų vaizdelių, 
kuriame užginčijama tie melai. | “Streikas

Mūsų spaudoje stoka origina
lių vaizdelių. Mes duodame ap
sčiai klasinių apysakų, bet tai 
yra vertimai iš rusų kalbos. 
Prisieina daugiau susidomėti, 
kad paakstinus draugus ir drau-

ėjo per du Meno 
, Skyriaus numerius. Vaizdelyje 
piešiamas Brooklyno dalyje dar
bininke] streikas. Linkėtina 
drg. Pjautuvui ir ant toliaus ra
šinėti. Jis turi plačią vaidintu- 
vę, ir jam sekasi plunksną var
toti. '

Iš Berlyno pranešama, je ir kurie yra šį tą išsitarę 
kad Vokietijos Socialdemo- prieš Hitlerio smurtą. Par- 
kratu Partijos Pildomasai i tij°s vadovybė pavesta 
TZ b , i _ • • i • I reichstago kokuso pirminin-

, . . .. TT. _ i kui Loebe ir kitiems atvi-w galutinai pasidavė Hitle- > riemg ffitlerio valdžios šaU. 
no valdžios diktatūrai. Ko-inink kurie balsavo už 
mitetas pareiškė, kad joks j Hitlerio valdžios palaikyma. 
socialdemokratas, pabėgęs, Tas perorganizavimas pa. 
1 užsieni nuo fasistinio_tero-ld ta> idant prisitaikius 
ro negali kalbėti socialde-, rfe ffitIerio valdžios ir 
mokratų vardu. vus jos leidimą viešai gy- 

Komitetas išbraukė iš ko- vuoti. Pagal Hitlerio reika- 
miteto narių surašo vardus, lavimą, s o c i ai d e mokratų 
partijos pirmininko Weis, Į partija atsisako bile kokio 
Friedrich Stampfer ir kelių politinio veikimo prieš fa- 
kitų, kurie randasi užsieny- šistus.
--------——.................... ....... ......... .—.—----------------—-—~——

Kunigas Bjauriai Išda- įs ,polici^ i.r išdav® .tuosJ? J .... kurie protestavo. Policijt vė Negrus Darbininkus pasileido po stubas ir sume
džiojo aštuonis negrus dar
bininkus! i Jie pasodinti** į 
kalėjimą ir laikomi be kau
cijos.

ĮVAIRIOS žinios
Berlyn.—Vokietijos spau

da kaltina Ameriką trukdy
me Londono ekonominės 
konferencijos. Laikraščiai 
nurodo, kad vis daugiau ir 
daugiau šalių pradedą ne
apkęsti amerikonų.

*

Washington.—Laivyno de- 
partmentas patvarkė, kad 
vienas iš keturių karinių lai
vų būtų budavojamas New 
Yorko laivų statymo jarduo
se. Šis laivas turės 
tonų įtalpą.

2,000

Iki

SOVIETAI JAU TURI APSE J E 225,000,000 
AKRU PAVASARINIAIS PASĖLIAIS

MASKVA. — Paskutinės 
skaitlinės iš pavasarinių pa
sėlių parodo, kad iki birže
lio 15 d. jau buvo apsėta 
225,000,000 akrų, arba 95.4 
nuoš. nustatytos programos. 
O sėjimo kampanija dar ne
baigta. Manoma, kad nu-!

■ statyta programa . bus su 
I kaupu išpildyta. Programa 
reikalauja, kad būtų apsėta 
237,000,000 akrų. Pernai 
tuo laiku nustatytos progra
mos buvo išpildyta tik 90 
nuoš.

Svarbu tas, kad 80 nuoš. užsienį.

viso apsėto ploto priklauso 
kolektyvams bei valstybės 
farmoms, o tik 20 nuoš. pri
vatiniams valstiečiams. Va
dinasi, Sovietų žemės ūkis 
iki 80 nuoš. yra šocializuo- 
tas.

Manoma, kad šiemet ru
denį bus surinkta apie 20,- 
000,000 tonų grūdų del mie
stų gyventojų. O paprastai 
tėra sunaudojama apie 15,- 
000,000 tonų. Tas reiškia, < 
kad apie 5,000,000 tonų liks ;

i rezervui arba išvežimui ' į

BIRMINGHAM, Ala. — 
Čionai negrų kunigas Seare 
papildė niekšišką išdavystę 
prieš negrus darbininkus. 
Tūlas laikas atgal darbinin
kas Carter vadovavo darbi
ninkų grupei laike streiko 
prieš verstiną darbą. Ku
nigas tatai žinojo ir Carterj 
išdavė. Pastarasis tapo nu
teistas metams kalėjimo. 
Tada negrai darbininkai at
ėjo į Seare bažnyčią ir už
protestavo prieš kunigo iš
davystę. Kunigas pasišau-

Washington, 
valdžios verstino 
kempes surekrutuota 
984 jaunuolių. Dar apie 70,-
000 bus sugrūsta į kempes.

šiol į 
darbo 

237,-

Laimėjo Algų Pakėlimą

LINCOLN, Neb.—Čionai 
buvo sustreikavę darbinin
kai, kurie dirba prie versti
no. pašalpos darbo. Reika
lavo ir laimėjo pakėlimą al
gų ant 18 nuoš. ir padidini
mą valgio1 produktų ant 35 
nuoš.

Shanghai.—Yangtse upė 
liejasi iš kraštų ir užlieja 
didelius plotus. Vanduo ne
ša namus ir ardo kelius. 
Vienoj vietoj prigėrė septy
ni darbininkai.

Rio de Janeiro.—Pietinėj 
Brazilijoj birželio 21 d. ge
rokai pasnigo. Sunaikinta 
daug javų, daržovių ir fruk-

5 MAIN1ERIAI VISAM AMŽIUI KALĖJIMO
HARLAN, Ky.—Valstijos 

apeliacijų teismas užgyrė 
nuteisimą visam amžiui ka- 
lėjiman dar trijų mainierių. 
Dabar viso penki mainieriai 
turės supūti už grotų, 
buvo nuteisti už tai, 
1931 metais gynėsi 
kompanijos nusamdytų 
šeikų ir policistų.

Dar yra du mainieriai, 
kurie nuteisti į amžiną ka
lėjimą, bet kurių apeliacija 
tebėra valstijos augščiau- 
siam teisme. Veikiausia jų

apeliacija taip pat bus atme
sta.

Jie 
kad 
nuo 
mu-

SOVIETŲ ORLAIVIAI
JIEšKOS MATTERNO

MASKVA.—Sovietų oriai- 
vystės pirmininkas M. ševe- 
liev įsakė bevielinėms sto
tims ant pussalio Čukot 
tuojaus užmegsti ryšius su 
Amerikos panašiomis stoti
mis ir pradėt jieškot lakū
no Mattern. »
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APŽVALGA
“Tikri Baudžiavos Laikai”

Vienas darbininkas rašo 
“Vilnyj”:

Užėjus krizini, pas kriaučių,s 
pasireiškė tikri baudžiavos lai
kai. A.C.W. of A. unijos vir
šininkai visai pradėjo nepaisy
ti, kas dedasi viduj dirbtuvės. 
Algos tapo nukapotos iki že
miausio laipsnio ir daugelis 
dirbtuvių net po šiai dienai 
dirba tik po vieną ar dvi dieni 
į savaitę, ir tai tik po keletą 
valandų. Kada prisieina gau
ti darbininkui alga, už darbą, 
tai gauni algos: nuo $1 iki $5 
ar. $8. Kaip gali žmogus su 

!■ šeimyna pragyventi? Kurie 
pataikauja Levino ir Hilmano 

i mašinai tiems ir darbus sutei- 
| kia geresnius.

Na,, o biurokratų algos*, 
sako rašytojas, po $65 į sa
vaitę ! Ar tenka tuomet 
stebėtis, kodėl Levinai ir kt. 
pamiršta eilinius unijistus?

Panaši padėtis viešpatau
ja ne tik Chicagoj, bet ir ki
tuose miestuose. Daugelyj 
eilinių unijistų reiškiasi apa
tija, nustojimas vilties ką 
nors pasiekti. Žinoma, tai 
klaida: reikia subruzti, šu- 

; daryti stiprus Amalgamei.tų 
Hollandijos bankieriai, kurie turi sukišę po daug pinigų; unjjoj kairysis sparnas ir 
Vokietijoj ir kuriems taip jau atsisakoma mokėti ne tik - ............ -
sumos, bet ir procentai.

Hitleris savais laikais smarkiai girdavosi, būk, paėmus 
jam valdžią į šavo rankas, nereikėsią mokėti svetimiems 
kapitalistams skolos. Dabar gi, išrodo, jis tuos pažadus 
turės praryti ir gerokai nusilenkti prieš kitų kraštų ban
kierius. Jis juk visame kame užrubežiniais reikalais tę
sia social-demokratų ir Brueningo valdžios politiką. Tik
tai laimėjus proletarinei revoliucijai; Vokietijos proleta
riatas pasiliuosuos nuo visokiu skolų, kurias užtraukė 
buržuazija.

Bntered as secon class matter March 11. 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ander the Act of March 3, 1879.

Bankieriai Netyli
Birželio 8-tą dieną Vokietija paskelbė moratoriumą-ant 

visų savo skolų—valstybinių ir privatinių, t. y., tų, ku
rias valdžia.užtraukė iš įvairių kraštų bankierių. fašis
tai paskelbė nemokėsią bankieriams nei principinių sumų, 
neigi nuošimčių, kadangi Vokietija negalinti to padaryti.

Reikia atsiminti, kad tokių skolų Vokietijos valdžia la
bai daug turi Jungtinėse Valstijose. Jų bus virš vienas 
bilionas dolerių. Savu laiku Amerikos bankieriai pirko j 
įvairius Vokietijoj išleistus bonus. Nemažai tos rūšies! 
bonų buvo parduota įvairiems paprastiems piliečiams, ta-] 
čiaus didžiuma jų vis tik randasi stambiųjų bankų žinioje, j

Paskelbusi moratoriumą, Vokietijos fašistų valdžia su-1 
šaukė Berlynan įvairių kraštų kapitalistų atstovus. Ta
rėsi su jais, aiškindama, kad negalinti mokėti procentų 
ir sumų; kad reikią palaukti, etc. Nuo Amerikos ban
kierių buvo pasiųstas John Foster Dulles, kuris šiomis 
dienomis sugrįžo ir, sušaukęs New Yorko bankierius į 
mitingą, išdavė jiems raportą apie tai, ką jis girdėjo ir į 

matė Vokietijoj.
Išklausę Dulles’o raportą, bankieriai priėmė rezoliuci

ją, kurią kablegrama pasiuntė Vokietijon, reikalaujant, 
kad Amerikos bankieriams Vokietija mokėtų procentus 
su 1 diena liepos mėnesio. O jei, girdi, to nepadarysian
ti, tai ji, Vokietija, turėsianti skaudžiai nukentėti.

Panašius mitingus turėjo ir Anglijos, ir Paryžiaus, ir

. 1 ■■.........  111 "If ■ ■

Jis nurodo, jog Sovietam 
pagelbsti rišti stoką lavintų 
žmonių ta aplinkuma, kad 
beveik visi mokslus baigę 
inžinieriai, yra buvę fabrikų 
darbininkai ir parodę šiek 
tiek sumanumo, o taipgi 
įgavę žinių apie vedimą fab
riko arba atlikimą.tam tikrų 
darbų. Todėl, užbaigę jie 
mokslus, grįžta į-fabriką ne 
kaipo į svetimą vietą, bet 
jau jiems gerai žinomą. Be 
to, laike mokslo i naętų,; jų 
akademinis mokslaį •' jtaimp- 
riai surištas su praktišku 
darbu. Tas viskas naujus 
Sovietų inžinierius padaro 
tinkamais praktiškam dar
bui.

Panašiai pareiškė ir pulk. ! 
Robins, kuris, šiuo tarpus 
dar keliauja po Sovietų Są
jungą. Pasikalbėjęs su 
“New Yorko Times” kores
pondentu Maskvoj, pulk. 
Robins nusistebėjo Sovietų 
Sąjungos jaunų darbininkų 
greitu prasilavinimu techni
koje ir sugabumais. 1917- 
1918 metais pul. Robins bu
vo Rusijoj ir ten palaikė ge
rus santikius su Sovietais. 
Leninas linkui jo gerai atsi
nešė, kaipo doresnio buržu
jaus. Pulk. Robins išrodo, 
kad per tuos 15-ką metų So: 
vietų Sąjunga .padarė nepa
prastai didelį progresą. Be
je, Robins būvį gavęs au- 
dijenciją pas Staliną ir šne-

Du Scrantono,Pa., Lietuviai Jaunuoliai, 
Bukauskas ir Degutis Užtroško Duobėje

v

X 
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Airijos Komunistę Partija

kovoti prieš bosus dirbtuvė
se ir: biurokratija unijos vir
šūnėse. Tik tuo keliu ei
dami, darbininkai pasieks 
geresnę padėtį.

SCRANTON, PA. — Birže
lio 12 d. atsitiko didelė nelai
mė Dukauskų ir Degučių šei
mynoms. Dalykas labai įdo
mus.

Dukauskai, gyvenanti • po 
No. 1414 Meylert Avė., kasė 
“cesspool” (duobę nuleidimui 
vandens iš išeinamosios vie
tos), ir jau buvo dakasę 24 
pėdas gylio. Padarė .pertrau
ką, nes sužinojo, kad kasyk
los, kuriose Dukauskąs dirba, 
sustos ant neapriboto laiko; 
tai parėkavo žmogds, ’ ; kad 
jam pačiam dalyvaujant ^alės 
geriaus atlikti darbą. •

Duobė buvo uždengta' len
tomis ir tėvas net pąkAvojo. 
kopėčias, kad nei vienas ten 
nelaipiotą. Bet nelaimė—tė-

, o motinai 
nuėjus į Litvaitienės šermenis, 

i vyriausias sūnus Jonas susi- 
'jieškojo kopėčias ir, pasišau
kęs Jurgį Degutį, nusileido 
abu į duobę.

Motina iš šermenų sugrįžo 
į pusę valandos ir kaip ir at- 
jausdama, žvilgterėjo, kad 
atidengta duobė, ir greitai pa
matė, kad abudu jaunuoliai 
duobėj sėdi. Ji ėmė balsu rėk
ti į jaunuolius, bet tie neatsi
šaukė; duota žinia policijai, j

Dabar pasižiūrėkime, kokią • 
didvyrišką policiją Scrantono ■ 
piliečiai turi: I

Pribuvus policijai, vyriau
sias policistas paklausė susi
rinkusios publikos: “Kas eisi
te liuošnoriai į duobę, kad 
juos išėmus?” O patys policis- 
tai ėmė duobės paveiksią.'

Kadangi liuosnorių iš publi 
kos neatsirado, tai Dukauskų 
žentas Pranas Gavelis sutiko 
leistis duobėn.

čia lai skaitytojas supran
ta, keno čia kaltė. Jei polici
ja būtų buvus tokia- čia smar
ki, kaip ardyme darbininkiškų 
prakalbų bei areštavime kai-

kėjęsis su juo apie valandą vui būila‘nt darbe, 
.laiko.

Pruseikos Oportunizmas
J. Benes-šukiene.

Nusileidus Gaveliui duobėn 
ir užrišus virvę jaunuoliui, jis 
pats pradėjo svaigti ir šaukti 
pagelbos; tada jam policistas 
numetė sušlapintą skepetukę, 
liepdamas dėt ant burnos.

Gavelis atsigavo ir po iš
traukimui pirmo, aprišo virve 
ir antrą, ir likos į abudu iš
traukti. Bet jau ir ! Gavelis 
pats išlipti negalėjo; kadangi 
ant jo buvo užrištd virvė, tai 
jis likos greitai ištrauktas ir 
atgaivintas. : 1 ' '

Iš jąunuoliį dąr ;gyvybę ro
dė J. Bukauskas, bet kad gel
bėtojai turėjo tik vieną gyvy
bės atgaivinimai aparatą ir jį 
pavartojo pirma dej Degučio, 
kuris jau nerodė gyvybės, tai 
į tą laiką ir J. Bukauskas 
numirė. -

Dalyvavo trys gydytojai; iš 
jų buvo vienas lietuvis Dr. Mi- » 
Her, kuris bent kiek žmoniš
kiau pasielgė, paimdamas jau
nuoliams už rankos ir paklau
sydamas širdies, ar neplaka,' o 
miesto daktaras F. A. Bar- 
tecchi, ištolo stovėdamas, pri
pažino negyvais. Nežinia, ar 
jis toks kytras, ar jis nieko 
nepaiso.

Laidotuves

Jaunuolių tėvai susitarė sa- 
I vo sūnus palaidoti 15 d. bir
želio abudu kartu ir į vieną 
duobę. Degučiui buvo grabo- 
rius Noreika, o Dukauskui Ste
panauskas.

Degutis buvo vos 19 metų, o 
Dukauskas 21 metų. Abudu 
tapo palaidoti parapijos kapi- . 
nėse, Throop, Pa., su. bažnyti
nėmis apeigomis.

Nors abeji tėvai yra baž
nytiniai, bet Dukauskai visuo
met lanko progresyviškų dar
bininkų parengimus; todėl ir 
aš varde progresyvių draugijų 
išreiškiu draugams Dūkaus-' 
kams didžiausios užuojautos 
delei žuvusio mylimo sūnelio.

Laidotuvėse Dalyvavęs.

prieš būtų jam saužudystė, į 

todėl jis lošė radikalo ir net! 
komunisto rolę, dalyvavo 
mūsų kovose su social-pat- 
riotais, nors kaip jis pats 
Savo tame straipsnyj sako, 
tai buvo sunkiausis darbas.! 
Žinoma, Prūseikai tai buvo 
sunkus darbas, nes, būda
mas oportunistu, turėjo lošt 
kovotojo rolę, kovot su 
menševikais, o kovot jį ver
tė gyvenimo aplinkybės, 
vertė patys darbininkai. 
Bekovodamas su socialpat- 
riotais, jis gavo įtakos dar
bininkuose. Mažiau tėmi-

(Tąsa)

O kas tie “banališki” išsi
reiškimai, apie kuriuos Prū- 
seika kalbėjo tada? Mat, 
Kapsuko rezoliucijoj tarpe 
.kitko štai kas buvo pasaky
ta: “Mes matome, kad Rusi
jos revoliucija da tik prasi
dėjus. Valdžią prisisavinus 
laiko savo rankose buržua
zija, kuri, tik spiriama revo
liucinės1 darbininkų klasės ir 
armijos dalies, sutiko praša- 

i lint carą nuo sosto, duot 
amnestiją, žada sušaukt 
Steigiamąjį Seimą ir t. t.; 
monarchija dar nėra galuti
nai palaidota, demokratinė 
respublika, darbininkų kla
sės teisės ir lygios tautų tei
sės nėra apsaugotos; dvari
ninkų žemė nekonfiskuota; 
pragaištingas karas nepa- 

i baigtas ir t. t.” Tai ve tie 
“banališki išsireiškimai,” 
delei kurių Prūseika atsisa-

“Priekalo” No. 4-tas
Jau kelios dienos, kaip at

ėjo “Priekalo” numeris 4-tas 
i (už balandžio mėnesį). Įvai- 
! rus, turiningas ir patrau
kiantis. Skaitykit ir platin
ki! jį, draugai! Gaunamas 
“Laisvės” ir “Vilnies” kny- 

ir pas mūsųKeletas savaičių atgal Airijoj įsikūrė Komunistų Par-k / , •
i I I X •« I 4- t t t I r 4- I r- 4* •• z-x -r ▼ zs I ZA z-J <-» LX w I •’i '.uai ūmumų. literatūros agentus, 

pasaulio ko?!
Dabar Airijos, --------

darbininkų klasė turės vadą jaunutėj Komunistų Parti- pramonsj , kė’baisuot'už'tą 7ezoliuefjį
ini kuri inin i Tčnrniinicfii Tnfarnnninruilfi 1 “ * . UIT .4 A T T 1

tija. Iki šiol ten veikė tiktai revoliucinės -darbininkų 
grupės, palaikiusios šiokius tokius ryšius su ] 
munistiniu judėjimu per Kominterną.

joj, kuri įėjo į Komunistų Internacionalą. ( i
Vienu iš vadų jaunos Airijos Komunistų Partijos yra; Už liepos mėn. “Current! 

d. Jim Larkin, jaunylis, kurio tėvas, Jim Larkin, pasi-i History” telpa L. Fischerio 
žymėjo kadaise drąsa ir pasirįžimu Amerikos darbininkų 
judėjime. Už savo veiklumą ir pasišventimą senis Larki
nas buvo nusmerktas į Sing Sing, o paskui—išdeportuo- 
tas į Airiją. Pasirodo, kad jo sūnus,nei kiek neprastes- 
nis bus kovotojas už darbininkų klases interesus. Sean 
Murray—kitas Airijos Komunistų Partijos vadas.

Pirmojoj savo konvencijoj delegatai priėmė manifes
tą, kuriame trumpais ruožais nušviečiama praeitis, da
bartis ir ateitis Airijos darbininkų klasės ir reikalingu
mas turėti jai savo partiją—Komunistų Partiją—kovai 
už Airijos Darbininkų ir Darbo Valstiečių valdžią.

Kongrese dalyvavo 45 delegatai, atstovaują visus Ai
rijos kampus. Aišku, kongresas buvo slaptas, kadangi 
Airijoj siaučia reakcija; kiekvienas kovingesnis ir radi- čiu tiek daug pristatyta gi- 
kalingesnis darbininkas yra persekiojamas. gantiškų fabrikų, kad šian

dien jie nėra lebgva vąldyti, 
esant stokai lavintų darbi
ninkų. Per tą patį laikotar
pį, sako autorius, puššėšto 
miliono valstiečių buvo pa
imta iš kaimų ir pądėtaų fa
brikus. Nei vienas tu vals- 
tiečių neturėjo prityrimo 
technikiniam darbe. Ta- 
čiaus į tą trumpą laiką jie 
prasilavino jau ant tiek, 
kad šiandien gali lengvai 
dirbti moderniškiausiuose 
fabrikuose.

“1929 metais Rusijoj buvo 
57,000 inžinieriai' if univer
sitetus baigę technikai; apie 
55,000 buvo, -antros rūšies 
technikų,” žymi > autorius. 
“Keturiais metais vėįiąu, 
pirmųjų buvo 216,000, b ant* 
rųjų 288,000.”

kalingesnis darbininkas yra persekiojamas.
Be abejojimo, kad susiformavimas Airijos Komunistų 

Partijos atsilieps teigiamai ne tiktai į vietinius reikalus,^ 
bet ir į tarptautinius. Sakysim, tokioj Amerikoj Airijos 
imigracija labai skaitlinga. Ji čia vaidina gan svarbų 
vaidmenį. Na, ir jeigu Airijoj komunistinis judėjimas 
gerai plėsis, tai, be abejojimo, ideologiniai tas gali gero
kai paveikti ir į Airijos imigrantus Jungtinėse Valstijose.

Mes galime tiktai palinkėti, kad jaunutė Airijos Komu
nistų Partija augtų ir bujotų!

UŽ Bedarbių Apdraudę streikuoja už Algas

NEWARK, N. J.—Tep
liorių unijos 20 lokalų savo 
konferencijoj pasisakė už 
bedarbių apdraudą. Konfe- 
rencijatai p pat nutarė rei
kalauti, kad būtų mokama 
unijinės algos visiems be
darbiams, kurie statomi 
prie pašalpos darbo.

PHILADELPHIA, Pa. — 
j Čionai sustreikavo trys šim
tai darbininkų, kurie dirba 
prie rakandų apmušimo. 
Reikalauja algų pakėlimo. 
Darbininkams v a d o v a uja 

j Amerikos Darbo Federaci
jos lokalas 77. Išrinktas 
platus streiko komitetas.

straipsnis apie kliūtis Sovie
tų pramonėj. Fischeris il
gus metus gyveno Sovietų 
Sąjungoj kaipo Amerikos 
žurnalų korespondentas.

Autoriaus manymu, So- i 
vietų Sąjungos vyriausi rū-1 
pėsčiai šiuo tarpu keri “pra- ( 
lavinime naujų spėkų tech-i 
nikoj.” Techniškų spėkų— 
prityrusių inžinierių ir la
vintų!' darbininkų—dar vis 
stoka. Pirmuoju Penkme-

I (‘Kovos” No. 14, bal. 6 d., 
|1917 m.)

Prieš tą rezoliuciją kalbė-' 
jo ir balsavo tada, apart 
Prūseikos: F. Bagočius, Mi- 
chelsonas ir M. M. Račiūtė- 
Herman, dabartiniai rene
gatai, social-fašistai. Kap- 

i sukas, Šukys, BeneseviČiūtė 
i ir visi kiti konferencijos de
legatai balsavo už tą rezo- 
lliuciją.

Po konferencijos aš ypa- 
tiška.i užklausiau Prūseikos, I 
kodėl jis taip nuoširdžiai gy? 
nė Kerenskio buržuazinę 
valdžią, tai jis piktai atsa
kė: tai, girdi, “mano daly
kas.” Būtų galima daug 
daugiau faktų privesi, paro
dančių, kad Prūseika nieka
da nebuvo bolševikas, kad 
Prūseika visada buvo buržu
azinės dvasios oportunistas, 
kokiu jis dabar yra, tiktai 
tąis laikais jis neturėjo įta
kos; mažai buvo dar žino
mas, todėl jis nedrįso išeit 
atvirai prieš darbininkų ju
dėjimą. ,Jis žinojo, kad jei 
jis išeis prieš, niekas jo ne
seks, ir turės likt generolu 
be armijos, dodel, kaipo op
ortunistas, jis taikėsi prie 
aplinkybių. Rusijos revoliu
cija sukėlė darbininkų :ūpą 
iri šioj šalyj? jie pasidarė ko
vingi, prįtarė revoliucijai, ir 
Prūseika matė, kad išeiti

janti darbininkai pasitikėjo | bėtojų, tai jaunuoliai būtų bu- 
juom, ir kada jis pamatė, i vę atgaivinti. Jie buvo aptroš- 
kad jis turi įtakos, o čia 
klasių ko va, vis ėjo aštryn, 
vis smarkiau ir smarkiau 
reikėjo kovot, vis daugiau ir 
daugiau buvo pavojaus to-' 
se kovose,' tada jis išėjo I 
griežtai ir atvirai prieš Ko
munistų Partiją, kuri ver
tė jį kovot pirmose eilėse su! 

1 kitais darbininkais prieš 
kapitalistų klasę. Išeida
mas prieš Kom. Partiją, jis, 
kaipo įtakingas vadas, tikė
josi atplėšt didelę dalį dar- į^d ant2.kelio.2ugeslų.: tai. J 
bininkų nuo Partijos, ir to
kiu būdu padaryt sau pra
gyvenimą, bet kad atplėšt 
tuos darbininkus nuo Kom
partijos įtakos, reikėjo šiek- 
tiek veidmainiauti, reikėjo'svetainėj) 4-tą vai.
tikrint, kad jis esąs komu-1 kitų miesto dalių—ties p. P. 
nistu, tik išeinąs prieš liet.' I’e&iriiko Karadžium, Main 
Centro Biurą, prieš Bimbą ir 
kitus komunistus, o ne prieš 
Kompartiją. Kad atšaldyti 
darbininkus nuo Komparti
jos, reikia ją šmeižt, nie
kint, 'bet negalima' sakyt, 
kad šrneiži Kompartiją, nes 
darbininkai pasipiktins ir 
atsimes nuo jo, todėl jis ve 
kokį skymą vartojo. Tame 
savo straipsnyj apie J. Šukį, 
ve ką jis sako; “Paskutinė 
jo (Šukio) meilė—tai tas ko- 
lektyvįs nonsensas, kurį va
diname bimbizmu. Bet jei
gu meluoja ir suvedžioja ko
lektyvas, tai dar blogiau, 
negu atskiro žmogaus me
las. Kuomet meluoja par
tijos vardu apsimaskavusi 
žmonių grupė, tai melas iš
eina dvigubas ir trigubas ir 
nepalyginamai didesnė žala 
darbininkų judėjimui.”

(Tąsa bus)

kę nuodingomis dujomis.

SCRANTON. PA. PHILADELPIA, PA

j Pranešimas Visiems Draugams 
• ir Draugėms, kurie Važiuos į 
“Laisvės” Pikniką Liepos 2 d.

Draugai! Pranešu visiems, 
kad važiavimui į “Laisvės” 
pikniką paimtas didelis ir sau
gus bušas; nėra jokio pavo
jaus važiavime, nes busas tu
ri “insurance/’ o jei atsitiktų,

10 minutų gaubime kitą, ne
paisant kokioj vietoj mes bū
tume.

Dabar kas link išvažiavimo; 
visi iš Hydę Parko susirinksi
me French Roy (Grudžio 

, ryte, o iš’

LDS 5-ta Kuopa Rengia Pik
niką ir Organizuoja Busus į 
Laurel Springs, 25 d. Birželio

šiame piknike bus nupigin
ta per pusę kainos įstojimas 
seniems ir jaunuoliams, kurie 
norės įstoti į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą.

Bus gera programa: dai
nuos Lyros Choras, šeško or
kestrą grieš šokiams. Bus ge
ro alaus, užkandžių ir sporto. 
Bušai išeis 12:30 vai. po pie
tų iš 995 N. 5th St., Phila., 
tik už 45 centus į abi puses. 
Visi draugai ir draugės, pri
būkite anksčiau laiko ir pa
remkite mūsų pikniką. Kuo
pos nariai visi raginami kuo 
daugiausiai įtraukti į pikniką 
žmonių. Registruokite žmo
nes ir praneškite pas drg. Rai
nį, 114 W. Thompson St., Phi?

i Pestihiko garadžium, 
J Avė. ir kampas Green Ridge 
;'st.

Kaina važiavimo nebus dau
giau, kaip $3.15 į abidvi pu- į ladelphia. 
sės. Pikniką apleisim tą pačią > 
dieną bile kelioms 
prieš 12.

Taip susitarta su 
ja. Kad būtų jums i 
vieta važiavimui, tai 
užsimokėt išanksto P. Šle
kaičiui. Visi žinot, kur jis gy
vena—147 Morris Ave., Scran 
ton, Pa.

Apie pikniką nieko negaliu i na BERLYN BUS ir-daveža vi- 
sakyti, koks jis bus, bet kai-1 
bėjausi su wilkesbarrieciais, 
kurie važiuoja su visu savo 
choru; o jau Wilkes Barre 
Chorą niekas nepapeiks, nes 
dar vis vadovauja drg. Zda- 
niutė, nors jau ir permainius 
pavardę.

Taigi nepamirškit, visi kaip 
vienas į paskirtas vietas, 4-tą 
vai. ryte, liepos (July) 2-rą 
dieną..

KELRODlS^Iš Philadelphi- 
minu ėmsi jos, perSj|ę§ius Market St. Fer

ry, po dešinei imkite Clemen
ton gatvekarį. ir važiuokite 
apie 45 minutes iki Laurel 
Road. Išlipus, eikite po deši
nei apie 7 minutes; perėję 
tiltą, ir vėl sukite po dešinei, 
ten ir pikniką rasite. Iš Phi- 
ladelphijos, • nuo Filbert ir 
Broad Sts. kas 15 minučių ei-

kompani- 
užtikrinta 

i pinigus 
P.

P. Šlekaitis.

sai arti pikniko vietos. Per
važiavus trekeS, ant sekančio 
sustojimo reikia išlipti ir eiti 
tiesiai vieną bloką iki tilto.

Automobiliais: Pervažiavus 
Delaware filtą, važiuokite 
White Horsę Pike keliu iki 
Union Avė.; -paskui,sukite po 
dešinei j Laurel Ave. ir va
žiuokite tiesiąi ♦ iki • tilto; per
važiavę tiltą, -sukite po dešinei < 
ir ten pikniku vieta; V

Kviečia LDŠ 5 Kj>» .

i



Eenktad., Birželio 23, 1933 LAtŠVĖ fenktas PustaiVIETINES ŽINIOS
Džianitorius Reikalauja 
$100,000 iš Turčiaus už
Džianitorienės Meilę

| bar Bedarbių Taryba verčia
[šelpimo biurą užmokėt rendą
! už tos šeimynos kambarius.

skaičiaus, kiek per metus mirė 
badu šiame turtingiausiame pa
saulio mieste.

................... ...... ........ . „ ...... —----------—

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
iš ten imkite kelią No. 8 pervažiavę 

Iš Akro- 
piknikui. 
Bedford,

NEW YORK. — Apartmen- 
tinio namo džianitorius Ed. J. 
Barton patraukė teisman savi
ninką, Wm. Korną, kad jis, 
nugirdydamas d ž i anitoriaus 
moterį, su jąja lytiškai mylė
josi. Už sunaikintą savo mo
teries meilę džianitorius rei
kalauja $100,000 atlyginimo.

Dar Vienas Darbo Federaci 
jos Vadas-Gengsteris

BROOKLYN. — Areštuotas 
ir po $25,000 parankos iki [ 
teismo laikomas Amerikos O. 
Federacijos Maisto Darbiniu- I 
kų Unijos delegatas (biznio ! 
agentas) Robert Weiner. Jis I 
organizavęs gengsterius ir pats ! 
tiesioginiai užpuldinėjęs bizn.J 
kurie jam neduodavę kyšių, j 
Amerikos Darbo Federacijoj į 
randasi daug tokių raketierių-1 
vadų.

Bedarbių Tarybos Apgina 
nuo Mėtymų iš Namų

BAY PARKWAY. — Coney 
Island Bedarbių Taryba apgy
nė nuo išmetimo iš namų sep
tynias bedarbių šeimynas perei
tą trečiadieni. Nors policija 
grūmojo dujinėmis bombomis1 
susirinkusiai darbininkų miniai, 
bet darbininkai neleido šeimy
nas gatvėn išmesti.

BROOKLYN.— Bridge Pla- , 
za Bedarbių Taryba su talka ' 
Jaunųjų Komunistų Lygos tre- [ 
čiadienį sukraustė atgal rakau j 
dus bedarbių Markhamų šei- ! 
mynos, kuri buvo išmesta gat- 
vėn su šešiais kūdikiais. Da-

SPORTAS
WORCESTER, MASS.

LAWN PARTY

BOSTON, MASS.
Priešfašistinė demonstracija suba

toje, June 24 d., 2 vai. po pietų, 
Boston Commons. Visų darbininkų 
privalumas dalyvauti.

Komisija.
(147-148)

gelžkelį, tėmykite sainas. 
no kelias No. 8 tiesiai iki 
Iš Youngstown važiuokite į 
iš ten No. 8 iki piknikui.

Kviečia ALDLD 15

PHILADELPHIA, PA.

Apskr.

MONTELLO, MASS.

ŠARKIS RUOŠIASI KOVAI

Šarkis treinieruojas Orange

kumštynėms su dičkiu italu 
Primo . Camera. Kumštynės 
įvyks birželio 29 d., Long Is
land “Bowl.” Apart kelių ki
tų, su kuriais Šarkis prakti
kuojasi ,yra Justinas Sirutis, 
geras boksininkas, bet nelabai 
skaudus smūgių davėjas.

K. T.

32 Mirė Badu
NEW YORK.—Buržuazinės 

Labdarybės Tarybos laikraštu
kas “Better Times” suskaito 
32 žmon. badu mirusius mies
te 1932 m. ir 81 bedarbi, kurie 
iš bado sukritę buvo paimti j 
ligonines. Bet “Better Times” 
paduoda tik maža dalį tikro

Rengia LDSA 2-ra Kuopa

Birželio (June) 28, 1933
7:00 Vai. Vakare

ANT OLYMPIA PARKO
Jžanga 25 Centai 

a nauda bus skiriama 
nuolių mokyklai 

Kviečia Visus Komisija

jau-

LAWRENCE, MASS.
Pirmadienį, 26 birželio įvyks 

sirinkimas visų vietos draugijų, 
tent: ALDLD 37 kp., LDSA 8 kuo
pos, Liaudies Choro. Visi nariai ir '

I narės minėtų organizacijų, malonėki- | 
te būtinai susirinkti, nes turėsime *

I daug svarbių reikalų aptarimui. Su- ;

su- 
bū-

Tarptautinio Darbininkij Apsigyni
mas lietuvių skyrius rengia šokius, 
birželio 24 d., 8 vai, vakare, Lietu
vių Tautiško Namo Parke, kampas 
Winter St., Keswick Road. Aplinki
nių miestelių ir vietiniai lietuviai yra 
prašomi i šitą parengimą, 
skiriamas 
nių.

čių piknikas įvyks sekmadienį, bi 
25 d., Harley Springs pušyne. P 
gera ir įvairi programa, prakalb 
lietuvių ir anglų kalbose dainuos vi 
tos Lyros Choras ir merginų okt 
tas iš Wilkes Barre, šokiams grb 
šauni orkestrą. Bus skanių valgi 
ir saldžių gėrimų. Piknikas prasidė 
10 vai. ryte, programa bus 4 vai 
po pietų. Tad visi virš minėtų or
ganizacijų nariai ir visi darbininkiš
ko judėjimo rėmėjai būkite patys

Pelnas
liuosavimui politinių kali-

Rengimo Komitetas.

BOSTON, MASS.
2 kp. susirinkimas įvyks

SO.
ALDLD 

sirinkimas atsibus LUG Kliubo kam- • trečiadienį, 28 d. birželio—June, Lie- 
bariuose, 41 Berkeley St., 7 vai. vak.

Sekr. S. l'enkauskas.
(147-48)

READING, PA.

' tuvių Piliečių Kliubo, 376 W. B-way, 
17:30 vai. vakare. Šis susirinkimas 
yra nepaprastas; turime labai daug 

, svrbių reikalų atlikti; turime iš- 
i rinkti delegatus į suvažiavimą ir 
j kuopos valdybą turime išrinkti iri | V Cl 111 y LUHIHL 11$ WW W W WWW*1, Jaunuolių Lietuvių piknikas atsi- I daugiau yra svarbių reikalų, kur tu- 

I bus 25 d. birželio, Marks Parke. Ke- J rosime atlikti. Dar primenu, katrie
Rd

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 kennotos žuvvs.

1 lio numeris 73 New Holland
j Draugai ii- draugės, malonėkite visi 
; atsilankyti. Pelnas skiriamas del pa- 
i siuntimo jaunuolių delegatų į suva
žiavimą, kuris atsibus liepos 3 d., 
Brooklync. Norima pasiųsti du de- 

, legatus. Pinigai labai reikalingi, 
j Darbuokimės, kad piknikas būtų pa
sekmingas.

Rengimo Komisija.
(146-147)

nariai negalite duoklių užsimokėti, 
nepasitraukite, bet ateikite į mitin
gą ir būsite paliuosuoti nuo duoklių. 
Meldžiu visus narius dalyvauti.

Sekr.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
5 kp. rengia pikniką nedėlioję, 25 d. 
birželio (June), Laurel Springs, New 
Jersey. Philadelphijos ir apielinkes 
lietuviai yra kviečiami skaitlingai da
lyvauti šiame pikniko ir paremti LD 
S 5 kuopą. Yra organizuojami bu- 
sai, kad pigiau nuvažiavus į pikni
ką. Bušai važiuos nuo 995 N. 5th 
St., 12 vai. bus pirmas—paskutinis 2 
vai. po pietų. Į abi puses 45c. Nuo- I šiame parengime ir kvieskite kitus 
širdžiai kviečia, I atsilankyti. Rengėjai.

Liet. Darb. Susivienijimas.
(145-147) CHESTER, PA-

CLEVELAND, OHIO
Partijos 6 Distrikto 

of Ju- 
Picnic 
Road, 

ir dai-

Komunistų 
metinis piknikas įvyks Fourth 
ly (4 liepos), White Stump 
Ground,25-ta stotis, Kinsman 
Jžanga tik 10c. Pulki ^sporto
lės programa, geri kalbėtojai sakys 
prakalbas. Ant vietos bus virti pie
tūs ir vakarienė už žemą kainą. Im
kite Kinsman Rd. karą iki galo lini
jos ir 154th St. Nuo čia transporta- 

bus veltui. Automobiliais važiuo-
Kinsman Rd. iki 25th stoties, 
čia sekite iškabas.

(145-147)

ALD Literatūros Draugijos 30 kp. 
rengia išvažiavimą, kuris įvyks bir
želio 25 d., 11 vai. ryte, Village 
Green, Pa., prie pat Swimming Pool. 
Rengėjai kviečia visus Chesterio ir 

j apielinkes lietuvius atsilankyti ir 
I smagiai laiką praleisti. Nuo šio iš- 
i važiavimo priklausys pasiuntimas de- 
I legato į draugijos suvažiavimą. Kvie- 
[ čia Rengėjai.

cija 
kite
nuo

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9-to ir LDSA 6-to Apskri-

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kuopa rengia puikų pik

niką, kuris įvyks birželio 25 d., 'ant"'- 
upės kranto. Bus geri 
ir taipgi skanių valgių 
Todėl visos apielinkes

• yra kviečiami atsilankyti 
praleisti laiką.

muzikantai 
ir gėrimų, 
darbininkai 
ir linksmai 
Komisija.

JONINIŲ BALIUS
DUODA JONAS JUREVIČIUS

131 North 4th Street, tarpe Bedford Avenue ir Berry Street, 
BROOKLYN, N. Y.

Dykai užkandžiai ir puiki muzika grieš lietuviškus ir ameriko
niškus kavalkus šokiams. .

ĮVYKS SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ,

24 ir 25 Dienomis Birželio (June) 
Nėra Jokios Įžangos — Veltui Visiems 

GRAŽUS DARŽAS, VĖSU PO MEDŽIAIS
Tinkamamiausia vieta patogiai ir linksmai praleisti laiką su pa- 

žįstamis ir draugais.
Prašome įsitėmyti antrašą ir tikrai atsilankyti į tą gražų pa

silinksminimą, kur būsite maloniai priimti.
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CLEVELAND, OHIO
Piknikas su Laimėjimu

Birželio 25 d. ALDLD 15 Apskri- 
: tys rengia pikniką su geroms dova- 
i noms, kurios bus duodamos prie 
[ įžangos tikietų. Programą pildys 
t Corleto kuopos naujas choras, po 
vadovyste drg. T. Raulusaičiutes. 
Šokiams grieš Lyros Choro Orkes
trą iki vėlai nakties. Atsilankę į

■ Apskričio pikniką paremsite Apskri- 
i tį finansiniai. Todėl visi nariai ir 
; darbininkai, kviečiami atsilankyti. 
[ Iš Clevelando važiuokite į Bedford,

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks | 

i birželio 25 d., 59 Holsman St., 3 i 
[vai. po pietų. Draugai ir draugės, j 
i būtinai dalyvaukite šiame susirinki- j 
j me, nes bus daug svarbių dalykų , 
aptarti. Taipgi bus išduota rapor- i 

| tas iš Apskričio konferencijos. Tu- [ 
[ rosime išrinkti delegatus į ALDLD i 
j suvažiavimą. Todėl, draugai ir drau- I 
ges, nepamirškite visi būtinai daly- ! 
vauti šiame susirinkime.

Org. J. L. j

PATERSON, N. J.
! Priešfašistinės demonstracijos 
sibus 24 d. birželio, Bridge ir 
vernor St., 5 vai. po pietų. Visi

i tuviai darbininkai
i vauti.

at- 
Go- 
lie- 

kviečiami daly-
(146-147)

SOVIETU 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

’ “LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA. . . 
■ Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo metinis piknikas įvyks nedėlioj, 

; birželio 25 d., Burholm Parke. Pro- 
i gramo.j dalyvauja choras. Soccer, 
foot ball ir kiti žaislai. Atsilankiu- 

j šieji į šį pikniką paremsite kovą už 
i paluosavimą politinių kalinių, ir kar- 
į tu kovą prieš policijos terorą. Todėl 

visi į pikniką. (14G-147)

NEWARK, N. J.
Demonstracija prieš fašistinį tero

rą Vokietijoj įvyks subatoje, 24 d. 
birželio, C vai. vakare, Military Park. 
Kiekvieno darbininko būtina pareiga 
dalyvauti toje demonstracijoj.

TRECIAS METINIS PIKNIKAS
RENGIA L.D.S. PIRMAS APSKRITYS

Nedėlioję
VOSE PAVILION PARKE, MAYNARD MASS.

Piknikas Prasidės

12-tą Vai. Dieną 

o
Programa Prasidės

4-tą Vai. Po Piety

Dieną Birželio-June, 1933
- w

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI

SOCRA
BRAND,

SERVE

ROYAL ST U RCEON 
NxwT FILLETS ' j

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 prod ūktai 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.

1 1 11 ——— - ——[ q

JUOZAS KAVALIAUSKAS [j

Laisnicotas Grahoriuj
• r <Lietuvių Lavinimosi Ratelio Choras iš Norwod, Mass.

Programoj dalyvaus: LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS iš Montello, Mass.; LIETUVIŲ LAVINIMOSI RATELIO 
CHORAS iš Norwood, Mass.; AIDO CHORAS iš Worcester, Mass.; LAISVĖS CHORAS iš So. Boston, Mass; prakalbą sakys 
TONY VASARYS iš Montello, Mass.

ŠOKIAMS GRIEŠ GARSIOJI MASSACHUSETTS ORKESTRĄ Iš MONTELLO, MASS.
Šiame piknike turėsim smagumo visi—jauni ir seni, važiuokime visi! Valgių ir gėrimų nesivežkit, nes rengėjai turės visko 

pakankamai ir patenkinančiai.
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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 antrašu:

1439 South 2nd Street
PUILADKL PHIA, PA.

Telefonai: Keli—Oregon HM 
Keystone-Main 1417



šeštas Puslapis

Šįvakar Urminiai Dalyvaukim Priešfa$is

Šiandien 8 vai. vakare bus 
demonstracinis susirinkimas ai 
virame ore. protestuojant prieš 
Vokietijos fašizmą, ant kampo 
Grand St. Extension ir Have- 
ineyer St., Brooklyne. Apart 
kitų kalbėtojų, turėsime vie
ną iš smarkiųjų revoliucionie
rių, drg. Is. Ainterį, naciona- 
lį Bedarbių Tarybų sekretorių.

Pirm to. bus parodti 
mis su švyturiais, 
prasidės 7:30 vai. ant 
Pennsylvania ir Sutter 
trauks iki Hopkinson 
kin Avė. kampo, kur
prakalbos. Bus kalbama 
garsiakalbį.

Paroda 
k am po 
Avė. ir 
ir Pit-

Penktad, Birželio 23, 1933

nemokama; o 
skurdžių darbininkų namukai 
nepakeliamai aptaksuoti.

pintumetes atnešti tų žinių į 
susirinkimą.

P. Taras, Sekret.

liudininkai: Haber, Greenberg už juos taksų 
ir Lehman prisipažino Tarpt.
Darb. Apsigynimui, kad jie už ' 
pinigus melavo. Viršininkas i
gi sąlyginio paliuosavimo, Doy | _ . . _ n .
le sunaikino jų liudijimo už- > Visi i roresi Park 
rašus ir sako, kad “t
Tarpt. Darb. Apsigynimas ati
dengė, kad tas pats viršinin
kas gavo $500 už liudijimą 
prieš Bloomą būk tai nuo “ne
žinomu” žmonių, t- c

(Dauginu žinių 5-tam pusi.)

dingę;.” [Šį Nedėldienj!
n D ,Q ii I 1 _ €

Ateinantį sekmadienį, 
lio 25 d., įvyks ALDLD 
kp. ir Aido Choro bendras iš-

Tai neblogas pavyzdys kapi- i važiavimas.
IK iJP.o JuALvTORm | tah’stinės “teisingumo” maši-

 j nerijos prieš darbininkus.
šį vakarą taipo pat bus 

priešfaš. demonstracija Harle
me ir masinis mitingas Spar
tai: us Hall. 25th St. ir 8th A v.

Šeštadienį, kaino nacionalė- 
je, priešfašistinėje dienoje, tu
rėsime bendrą didelę demons
traciją Union Square, New 
Yorke.

“LAISVĖS” PIKNIKO 
DARBININKŲ MITINGAS

I Sekantį pirmadienį, 26 bii- 
1 želio, “Laisvės” svetainėje, 
įvyks susirinkimas visų tų 
draugų, kurie yra apsiėmę 

Privalome masiniai daly vau- j dirbti •-•*•••* 
ti tuose priešfašistiniuose iš-i 
stojimuose, protestuoti prieš į 
darbininku žudymus ir kanki
nimus Vokietijoj’ ir reikalau
ti, kad tuojaus būtų paleista 
iš kalėjimų Ernst Thaelmann, 
Torgler, Dimitroff ir kiti Vo
kiečių darbininkų vadai.

Darbo Federacijos Va- Įkalintas Darb. Vadas 
dy Frontas su Roosevel- Su Pagelba Papirkty 
tu prieš Darbininkus Liudininkų

birže- 
1-mos

Draugai, visi dalyvaukite 
išvažiavime, jauni ir seni. Jau
nimas galės žaisti “Volley 
Ball,” o suaugusieji galės pa
sikalbėti; atsigerti narzano ir 
alaus.

Lietuvis Iškabų Maliorius
Artistiškai piešiu visokias iškabas 

ant langų ir sienų. Padarau ant po- 
pieros, ant drabužio ir ant lentos. 
Atidaranti 
specialius 
keliantį į 
kreipkitės 
St., Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-10488
(146-148) 

kad laisnis 
R-1151 vra

šį kartą turėsime 
programėlę, kurią išpildys Ai-i j{aj 
do Choras.

Todėl, draugai, remkime Aiį's 
LDLD 1-mos kuopos ir Aidoj 
Choro išvažiavimą.

naujai biznius, daranti 
išpardavimus arba persi- 
naujas vietas, tuojaus 

šiuo antrašu: 386 Grand

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Listuvišku ir Amerikoniško Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
l/orimer Street, “Laisves” Nante

BROOKLYN, N. Y.
ŠIUOMI- PRANEŠAMA, 

(leidimas) No. N. Y.
maža ' įduotas žemiau pasirašiusiam par- 

/.*■[ davinėti alų ir vyną mažmeninėmis 
..ainomis, jo buveinėje, sulig sky
riaus 76 Alkoholinių Gėrimų Kontro- 

, po num. 143 N. 11 th 
... į St., Kings Paviete, N. Y. mieste. 
■A'dO | į C() Shenk, Inc.

143 N. 11 th St., 
Brooklyn, N. Y.

(146-147)

[Laisvė Gaunama ant 
i Sekančių Stočių

JONAS STOKES .
FOTOGRAFAS

Biuomi pranešu «avo kostum«- 
riams, kad ve rkėliau savo etudijf 

naujon vieton, 
po numeriu 
612 Marion St., 
kampas Broad- 
Wfly» Chauncey 

-- wBl Street stotis F- Ml Brooklyn, N. Y.
W Naujoj vietoj

studija daug 
reriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausi.

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

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

“Laisvės” piknike 2 
|d. liepos Ulinei- Park Music 
Hall, čia bus paskirstyti 

i visiem darbai. Todėl pra- 
Išome visų draugų, kurie esa- 
(te pasižadėję dirbti, ateiti į, 
šį susirinkimą 8-tą vai. va-'

Draugai, nepamirškite: šį 
penktadienį, birželio 23 d. atsi 

; bus Didžiojo Komiteto susirin- 
ikimas kaip 8 vai. -vakaro, 
j “Laisves” svetainėje, 46 Ten 
i Eyck St.

Taipgi nepamirškite atsineš
ti gerų sumanymų.

Dar vienas dalykas, tai ne
užmirškime kožnas savo orga-j 
nizacijos bedarbių narių. Mū- 

Įsų komitetas turi rūpintis be
darbiais. Jeigu kur žinote, tai Į 
atsineškite jų vardus ir ant- Į 
rašus, taipgi atsiveskit į susi-! 
rinkimą.

Draugai, jei sužinosite 
kių organizacijų vardus, 
mitingų vietas, būtų labai 
geidaujama, kad, draugai,

Bendro Froido Didžiojo 
Komiteto Susirinkimas

ikare.
Pikniko Komisija.

SERGA JUOZAS 
ZAJANKAUSKAS

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4 th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto » 

iki 8 vai. vakare
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Brooklyne:
136 Irving Ave.

I 1538 Dekalb Ave.
I So. 4th and Havemeyer Sts-
I Bedford Ave. and So. 5th 
1187
Į 223 
222 
135 
287

ran-

Amerikos Darbo Federacijos 
vietiniai ir nacionalini vadai re
mia Roosevelto “Atsteigimo” į 
sumanymą, nors tas Roosevelto suolas Leon Bloom, kuris pas-Į ’

J u o z as Z a j a n k a u s k a s
dasi St. Catherine’s ligoninėj, 

[Brooklyne. po operacijos ant 
pir-Į“Gall Stones” (tulžakmenių). 

atlankykite jį.
Pirmais 

eikite po

NEW YORK. — Kiek
miau buvo iš kalėjimo paliuo-; Pažįstamieji 

i Jis yra po no. 10. 
■laiptais užlipkite ir 
tiesiai iki No. 10.planas neša darbininkams nu-.kui buvo smarkus vadas strei- 

kapojimą algų iki žemiausio ikavusių skalbėjų ir jų Indus- 
laipsnio—audėjams, pav., nu-[trinūs Unijos.sekretorius. Skal- 
stato tik 10 iki 11 dolerių į sa- byklų Savininkų Sąjunga tad 
vaitę už pilną darbo laiką; bet, pasisamdė tris kreivus liūdi- T&kSŲ HZ DaktUTŲ IT
nėra darbininkams užtikrinimo, ninkus, kad jie būdytų, būk... 1 i* n •• M 
kad jie bent tiek gaus. L. Bloom važiavęs į Bostoną AdVOkfttlj DrSUglJŲ nSWllS

Remdami rooseveltinio paver
gimo politiką, Darbo Federaci
jos vadai išvien su socialistais 
ir policija atakuoja revoliucines 
(larbo unijas, kaip kad, pav., i 

----- industrinę Kailiasiuvių Uniją I 
New Yorke, ši unija laimėjo 
ilgą eilę streikų su 5 iki 10 do
lerių priedais prie buvusių sa
vaitinių algų; ji privertė bosus 
atmokėti 31 tūkstantį dolerių 
užvilktų darbininkams algų ir 
iškovojo daugeli kitų kailiasiu- 
viams te’sių bei palengvinimų.

Bet eiliniai Darbo Federaci
jos nariai vis dažniau eina į 
bendrą frontą su revoliuciniais 
unijistais kovai už darbininkui 
reikalus.

ir tuom sulaužęs išlygas savo 
sąlyginio paliuosavimo. Tuo
met Bloom liko suimtas ir trim 
metam kalėjiman įmestas.

Dabar minimi trys papirkti

NEW YORK. — Advokatų 
ir daktarų organizacijų na
mai mieste yra kainuojami 
šimtais tūkstančių dolerių; bet

000000005

49-tas METINIS ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS

k.

Brooklyn, N. Y.

Apginti Darbo Unijas 
Konferencija Liepos 15

Liepos 15 d. yra šaukiama 
konferencija tuo tikslu, kad 
apginti federacines ir industri
nes darbo unijas. Jų gyvybei 
gręsia pavojus ypač dabar, 
kuomet prezid. Rooseveltas su 
savo “Atsteigimo” (Recons- 
trukcijos) bilium yra pasimo- 
jęs įvesti naują vergiją Ameri
kos darbininkams—išdraskyti 
unijas, sunaikinti streikų judė
jimą delei žmoniškesnių algų 
ir sukriušinti darbininkų ko
vas, kurios yra vedamos už be
darbių apdraudos įstatymą ir 
už reguliarį tuojautinį visų be
darbių šelpimą.

Konferenciją šaukia laiki
nas komitetas, susidedantis iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijų ir iš revoliucinių unijų, 
priklausančių prie D.U. Vie
nybės Lygos. Komitetas ragi
na kiekvieną organizaciją bei 
kuopą išrinkti po du atstovus. 
Konferencija įvyks Webster 
HaU, 11th St. ir 4th Avė., 
New > York e.

Nušovė Gatvėj Merginą
ir

ko- 
.l’u

pa-, 
rū-1

---- 2-L-   4 j.l   . .....

REIKALAVIMAI
PAJTE.ŠKAU PARTNERIO Į valgy- 

I klos biznį, arba parduosiu visą biz- 
| nį, jei pirkėjas to reikalaus. Tam 
i bizniui vieta labai gera jau daug ma
ltų kaip valgykla čia laikosi. Dau- 
I giau informacijų sužinosite, kada at
silankysite apžiūrėti: 23 Bridge St., 
| Brooklyn, N. Y.

(145-147)

PARDAVIMAI

BRONX. — Nežinia kas 
kodėl nušovė gražią merginą ) 
Betty Sch wartzaitę, 22 metų 
amžiaus, trečiadienio naktį, 
beeinant jai su seseria namo, 1 
po num. 1171 Wheeler Ave. 
šovikas pabėgo.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

Marcy Ave. and Grand 
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

S12

parom, krikštynom ir kito- 
rcikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

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

Jamaica Ave. ir 75th St
PRADŽIA 2-rą VALANDĄ PO PIETŲ

Gerbiamieji Brooklyno ir apidinkės lietuviai ir lietu
vaitės! Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausią 
pikniką, kur bus proga su pažįstamais sueiti ir prie 
puikios muzikos smagiai pašokti.

Muzikantai, po vadovyste Prof. V. Retikevičiaus, ku
rie sudaro du benu, grieš be perstojimo vėliausius lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius.

Kviečia Rengimo Komitetas.
ĮŽANGA 40 CENTŲ YPATAI

DIRECTIONS: Take the Jamaica Line “L.” and get off at El- 
derts Lane Station, and the park is right there.

GREIČIAUSI PASAULYJ LAIVAI

Bremen
_ Europa 
'Dienas į LIETUVA 
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavene, užtikrina patogiausią kelionę i 
LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

PARSIDUODA 10 akių farma ir 8 
kambarių medinė sti.ja su elektra, 

telefonu, šulinys pagal skubą. Yra 
1,000 vištų vištininkas, 4.00 vištų, 2 
karvės ir kitokių dalykų, reikalingų 
prie ūkio. Vieta 50 myiių nuo New 
Yorko. Geri keliai privažiavimui. 
Kaina .$5,500.

TONY PETERS
R.F.D.- 3, Box 200, Freehold, N. J. 
_ (147-149) 

PARSIDUODA GROSERNĖ: lietu
viais, lenkais ir j 

|je vietoje, galima daryti 
j gyvenimą. T’
proga. Parduodu todėl, 
du biznius.

PAUL STIRA, 
103 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

(146-151)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

D R. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vukare

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

[Sergančiu Vyry ir Motery
i Chroniškos Ligos Gydomos
• Šiandien atei- 

kite delei savo
A sveikatos iSty-

ii _ I rimo, o jums
^us iAaiškinta, 
kaip jūs fiziš-

• I kai stovite.
1 f Odos NušašS-
I Nervųi Ligos, Abelnas
į ft. Silpnumas,
| Skilvio, . Žarnų
I ir MėŠlažarnės Ligos, Nervų ide-
• girnas bei Reumatiški Nesveiku- 
I mai.
i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos
• ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
Įjovižkais, moksliškais būdais.' Į
| X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
į Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei čiepu Išmirkštimai.
| Prieinama Kaina
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę
į Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
| Kalbame lietuviškai

i DR. ZINS
iM0EAST16lhST.N.r.
I Tam 4th Avė. ir Irving Place
! Jsisteiges 25 metai
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SKAITYKIT IR PLATIN
1 KIT “LAISVĘ”

rusais apgyvento- 
. i gerą pra- 

Mylinčiam tą biznį gera 
, kad turiu

PARSIDJJODA Oldsmobile mašina 
dę-luxe couch, 6 cilinderių, įva- 

_ žiuota 30,000 mylių. Parsiduoda' pi- 
i giai ,nes savininkas apleidžia šią šalį, 
kreipkitės šiuo adresu: Paul Stira 
103 Bridge St., Brooklyn, N. Y. ’ 

! _ _ . (144-149)
PARSIDUODA GROSERNĖ: lietu
viais, lenkais ir rusais apgyventoje 

i vietoje, galima daryti gerą pragyver 
venimą. Mylinčiam tą biznį gera 

į proga. Parduodu todėl, kad’ turiu 
•' du biznius. '

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo ?5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskirtame* barzdas už j50c, vai
kams plaukų nukirpimasf 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

i jcV jO< io* mYc jO< joc jOooočU A joofic jcm jcm Jtxjcx jOc kr jO< jAi AA km iCKrfV įmoti

| NOTARY
i PUBLIC

TEL. STAGGV 
2-5043

(142-148)

grand

Bank by Mail WRITE FOR BOOKLET

Savininkas ir Manadžeris 
P. M. GARRISON

MATHEW F. BALLAS
( B I Et 6 U SK AS)

INC

—*• — Ma—— HW—-.t«1 — M — ——_I

| Telephone, Evergreen 6-5310 |

i J. GARŠVA iI I
Graboriųp (Undertaker) Į

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
i ant visokių kapinių; parsamdd au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
J krikštynoms ir pasivažinėjimams.

J 231 Bedford Avenue

į 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 Karsto Vandens Maudynes

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 1 
mirusius' parvežam iš visų ŠALIŲ, ir iš čia 
PAS1UNČIAM I„ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIŲ. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR ? 
PARVEŽTL TURIM MOTEK( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽJA^ VJETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU ; 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

‘ Kjrx/Kxw W W W W W W W W W V Wįjot jon >01 Jot joj irV kr JOciOc JOr >o< irti MMJOiMMJOarxMl

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, se redo m s ir subatoms 
iki 7:S0 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Aventie J

ryto Kampas E. 2«rd SL t.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLlOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš




