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Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N., Y<y
’ Pirmas nacionalis Amerikos 

lietuvių jaunuolių suvažiavimas 
praėjo. Buvo nepaprastai sek- 

• mingas visais atžvilgiais. Nie
kas iš mūsų nesitikėjo suvažia
vime turėti 160 delegatų. Nie
kas iš mūsų nelaukė iš mūsų 
jaunuolių tokio rimtumo, ir nuo- 
sakujno svars^ymę judėjimo 
reikalų ir problemų. Didžiavo
si ir džiaugėsi mūsų jaunais ko
votojais visi, kurie turėjo pro
gą būti svetainėje laike suva
žiavimo.

A

KRISLAI
Didelė Atsakomybė.
Jaunuolių Vadovybė.
John Urmon. į Į 
Nepavaduos Mūsų 

Veikimo.
Rašo Komunistas

Darbininkų Dienrašti® 
(First > Lithuanian 

Workers’ Daily) 
! J L

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Fašistai Reikalauja 
“Antros Revoliucijos”

HITLERIO VALDŽIA ATSISAKANTI ĮSILE1ST 
UŽSIENIO ADVOKATUS GYNIMUI KOMUNISTŲ

Bijo Ekonominės Konfe
rencijos Pakrikimo

Suvažiavimas nesusidėjo vien 
iš Brooklyno apielinkės. Prie
šingai, Brooklynas ir New Jer- 
3ey persilpnai buvo atstovauja
mas. Iš šios apielinkės galėjo

č6ūti du syk tiek jaunuolių, kiek 
>uyo. Suvažiavime atstovai bu- 
o net iš 44 miestų! Ypatingai 
luikiai pasirodė vakarai. 
Brooklyniškiai niekados neuž
mirš to didelio ir gražaus jau
nų kovotojų “fyunčiaus” iš Chi- 
?ągos ir :apieliįkės, kurie į su
važiavimą pribuvo dideliu tro- 
ku. Ta sunki ir ilga kelionė ne- 
nupuldė jaunuolių dvasios. Su
važiavime jie pasirodė veikliau- 
ia grupė.

Suvažiavimas išrinko pastovų 
acionalj jaunuolių komitetą. 
)alis jo narių perėjo iš buvusio 
aikino komiteto, bet kiti visai 
įauji draugai. Man atrodo, kad 
:omiteto sąstatas labai geras, 
įsai galės duoti tinkamą vado- 
ybę jaunuolių judėjimui.

, Oarbini^kai Visų šalių,, 
Vienykite® I Jūs Nieko 
N e p r alaimė®ite,;T$ 
Retežiu®, o lilaimėsite 
Pasauli!

I
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BERLYN. — Vis gar
siau ir garsiau fašistų lio- 
geryje kyla reikalavimas 
“antros revoliucijos,” nes 
“pirmoji revoliucija” neiš- 
pildžius fašistų progra
mos. Mat, Hitleris dema
gogiškai žadėjo pažeboti 
stambųjį kapitalą, bet 
šiandien griežčiausiai jo 
reikalus gina. Smulkioji 
buržuazija nepatenkinta. 
Taip pat žadėjo darbinin
kams būklę pagerinti, o 
nepagerino.

PARYŽIUS. — Raudono
ji Pagelba praneša, kad jai 
pavykę sužinoti, jog Hitle
rio valdžia atsisako įsileisti 
advokatus iš užsienio gyni
mui komunistų vadų teisme. 
Ji pareiškus, kad advokatų 
klausimų gali išrišti “tik 
kaltinamieji ir teismas.” Bet 
kaltinamieji reikalauja, kad 
Hitlerio valdžia leistų iš už
sienio advokatams pribūti ir

ginti draugus ToVgler, Di
mitrov ir kitus. Vokietijoj 
advokatų negalima gauti, 
nes jie bijo fašistų teroro.

f

Tarptautinė R a u d o n oji 
Pagelba šaukia darbininkus 
visų šalių siųsti reikalavi
mus Vokietijos valdžiai, kad 
jinai įsileistų'užsienio advo
katus gynimui komunistų 
vadų.

JAU GRĮŽTA 
SABOTAŽNINKAI

BERLYN.—Čionai pribu
vo iš Sovietų Sąjungos išvy
ti esabotažninkai anglai in
žinieriai 'MacDonald ir 
Thornton. Juos pasitiko 
grupė anglų, buržuazijos at
stovų ir karštai pasveikino.

Privertė Reformistinius 
Negrą Vadus Nusileisti

JAPONIJOS POUCIJA UŽGROBĖ SOVIETŲ LAI
VUS; NAUJA IMPERIALISTŲ PROVOKACIJA

TOKYO. — Rengo News 
agentūra praneša, kad Japo
nijos policija užgrobė Sovie
tų Sąjungos vieną didlaivį, 
keturių tūkstančių tonų įtal
pos; ir vieną žvejų laivą, 

, 100 tonų įtalpos. Virš 30 
Sovietų darbininkų suareš- 

I tuo ta. Užgrobimas padary
tas šiaurinėje dąlyje, prie 
neapgyventoS/Salos. Japoni-

jos valdžia teisinasi, būk tie 
laivai buvę nužiūrimi kaipo 
“Sovietų šnipai.” Bet tai 
bus bjauri Japonijos provo
kacija prieš darbininkų tė
vynę. Kas kart vis drąsiau 
ir drąsiau Japonijos impe
rialistai kabinėjasi prie So
vietų Sąjungos, idant išpro
vokuoti ginkluotą susikirti
ma.

Komitetas pirmam savo posė- 
lyje išrinko savo sekretorium 
ifeuigą Jd^iį Urmo 
į ’prie. *__ ________
.aFeigas Sjr draugė Fulton. Va-, formistinė organizacija As-Į . , LONDON.—Visi pripažįs- 
inasi, Brooklynas gauname sociation for the Advance-1 ta, kad Sovietų diplomatija, 
aują; jauną darbuotoją. J Ma-; ment of Colored People. Ei- i '

Jdhų Urmoniuką, dirbu- 
“Vilnies.”! | Iki _ ;

CHICAGO, Ill. — Čionai 
r$iob tas‘laike koųvenciją negrų re-’

ment of Colored People. Ei
liniai delegatai privertė va
dus duoti balsą James W. 
Ford, žymiam komunistui, 
nuteisto mirtin jaunuolio 
Pattersono motinai ir Les- 

dideliuose darbuose, kurie stovi ter Carter, kuris Decaturo 
teisme liudijo už jaunuolius. 
Konvencijos vadai naudojo 
visokius ■ manevrus, kad 
tiems draugams neleist kal
bėt, bet nepavyko.

jome, kad tas išeis ant sveika
tos jaunuolių judėjimui. *.
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Mūsų visas darbininkiškas ju
dėjimas privalo padėt Naciona- 
liam Jaunuolių Komitetui tuose

prieš jį. Jaunuolių judėjimas dar 
tik įgauna masinį charakterį. 
Dar tik pirmi žingsniai daromi. 
Vadovybė lošia svarbią rolę. Ta 
vadovybė nėra ir negali būti 
vieno asmens. Jinai turi būt 
kolektyve. Reikia, kad Nacio- 
♦ alis Jaunuolių Komitetas įgy- 
i pilniausio pasitikėjimo vi
jose mūsų jaunuoliuose. Rei- 
ia, kad mūšų suaugusių darbi- 
inkų organizacijos žiūrėtų į tą 
komitetą, kaipo jaunuolių ju- 
ėjįmo vadą.

11 u~ ♦

Nors nedaug,, bet jau užeisi 
as mus tokių draugų, kurie 
ano, kad “dabar pailsėsime,” 
egul jaunuoliai veikia,” “mes 

gi pamiegosime”. Blogas nusi
statymas tų tėvų ir motinų, ku
rie priešingi jaunuoliu veikimui 
ir sulaiko savo sūnus ir dukteris 
nuo judėjimo. Bet taip1 pat la
bai pavojingas nūsistatymas tų; 
Kurie mano,-kad jaunuolių judė
jimas dabar pavaduoja visą su
augusių darbininkų veikimą ir 
jų organizacijas.

Taksai Nuo Alaus
CHICAGO. — Apskaito

ma, kad nuo įvedimo alaus 
Amerikoje surinkta nuo 
alaus taksų apie septyni mi
lionai dolerių. Tie taksai 
nuėjo valstijų valdžioms. Gi 
federalė valdžia gauna po 
penkis dolerius taksų nuo 
kiekvienos alaus bačkos.

Gimimu Sumažėjimas
Insu'1 Metropolitan Life

I rance kompanija apskaito, 
kad Amerikoje yra gerokai 
sumažėjęs gimimų skaičius.

Jokio pavadaVima’nėfa ir ne- Jau 1930 metais gimė tik 
"iii būti. Priešingai, dar di- j tiek, kiek mirė. Bet dabar 

išneš ir rimtesnės atsakomybės i 
įla ant revoliucinio judėjimo, 
it mūsų organizacijų. Pats to 
unuolių judėjimo auklėjimas, 

lėtimas, r e v o 1 iucionizavimas 
yra darbas mūsų visų, yra atsa
komybei viso mūsų judėjimo.

31, draugai, tariant poeto
.0 žodžiais, “pasilsėti dar

.aikas, nes kovos dar tik pra- 
a.” Darbo dar tik pradžia, 
rul pirmo jaunuoliu suvažia- 

obalsiai ntfskambės po vi- 
>lonijas. Tegul visos mūsų 
’zacijos svarsto ir kalba, 

it vietos jaunuolių judėji-

gyventojų skaičius turės 
pradėt eit mažyn.

ORLAIVIO NELAIMĖ

KEENE, * N. " H.—Čionai 
orlaivio nelaimėj 
žmogus užmušta, o du 
žeisti. Orlaivis sugedo 
ir nukrito.

vienas
šu
ore

mą stiprinti ir budavoti. Tei 
kime jaunuoliams visokią para
mą!

SOVIETU DIPLOMATUOS LAIMĖJIMAI

turi savo kreditan daug lai-: 
mėjimų. Sovietų delegaci
jai pavyko atnaujinti ko
mercinius ryšius su Angliją 
ir prašalinti embargo; jinai 
pasirašė nepuolimo sutartį 
su devyniomis kaimyninė
mis valstybėmis; ji paga- 
liaus laimėjo iš Amerikos 
vieniems metams kredito 
aift $4,000,000 del pirkimo 
medvilnės. O dabar laukia-

ma, 'kada Jungtinės Valsti
jos pripažins Sovietų val
džią. Manoma, jog tai tik 
laiko klausimas. ; j

* Amerikos i m p e r ialistai, 
kurie per 15 metų Sovietų 
valdžios gyvavimo, nieko 
bendro nenorėjo oficialiai 
turėti su Sovietų atstovais, 
šiandien nusilenkia. Londo
ne įvyko \ kelios konferenci
jos tarpe Sovietų delegaci
jos ir prezidento Roosevelto 
atstovų. '

Hitlerio Agentas Pas 
Popiežią Pijų XI

Vokietijos Valdžia Perka 
Karinius Orlaivius'

VATIKANO MIESTAS. 
—Liepos 4 d. Vokietijos fa
šistų valdžios atstovas Pa- 
penas oficialiai lankėsi pas 
popiežių Pijų XI. Popiežius 
tą fašistinį budelį iškilmin
gai pasitiko ir priėmė. Pa- 
penas jieško konkordato su 
katalikų bažnyčia.

LONDON.—Anglijos val
džia esanti patyrus, kad Vo
kietijos Hitlerio valdžia per
ka karinius orlaivius ir stei
gia • orlaivyną, . nepaisant 
Versalio - taikos sutarties. 
Esą aišku, kad Vokietija iš- 
naujo įsmarkiai ginkluojasi.

Kolegijų Prezidentai Gina, 
Žydus Vokietijoj

Kalba Apie Pripažinimą j 
Sovietą Sąjungos < ;ii i. i e

NEW YORK.-—Apie 140 
Amerikos kolegijų ir univer
sitetų . prezidentų pasirašė 
po protestu prieš Vokietijos 
fašistus. Taip pat 77 žymūs 
mokslininkai p r o t e s tuoją 
prieš persekiojimą žydų Vo
kietijoje.

WASHINGTON. — Labai 
plačiai kalbama, i kad prezi
dentas Rooseveltas rengiasi 
neužilgo pripažinti Sovietų 
Sąjungą. Jis esąs tos nuo
monės, kad biznio reikalai 
pasitaisytų, jeigu Sovietų 
valdžia būtų pripąžįnta per 
Ameriką.

Žmonės Grįžtą į Farmas

Apstaitbma, kad • bėgyje 

 

paskutinių dviejų "ar trijų 
metų apie1 du milionai žmo
nių apleido miestus ir apsi
gyveno ant farmų Ameriko
je. Bedarbiai įieško duonos 
ir eina ant farmų.

London
gacija gavus nuo preziden
to Roosevelto naujus įsaky
mus del ekonominės konfe
rencijos. Spėjamą, kad kon
ferencija turės i greitai ųžsi-» 
daryti.; Imperialistai) negali 
susitaikyti.

Amerikos - dele-

WASHINGTON. — Sa- 
\ koma, kad prezidentas 
Rooseveltas pasiuntė savo 
atstovui Hull į Lodoną 
įsakymą, kad šis dėtų vi
sas pastangas, idant tarp
tautinė ekonominė konfe
rencija nebūtų pakrikdyta 
be jokio susitarimo. O iš 
Londono pranešta, kad 
liepos 6 d. bus oficialiai 
svarstoma konferencijos 
uždarymas. Jau kelios 
dienos atgal buvo manyta 
uždaryti, bet Amerikos 
delegacija priešinosi.

SAULĖ UŽMUŠĖ 25
ŽMONES

BURŽUAZINIS KORESPOND. APIE 
SOVIETU SĄJUNGOS AUTOMOBILIU 
IR TRAKTORIŲ PRAM. ATSEKIMUS

NEW YORK. — Per bir
želio mėnesį New Yorko šių mėnesių Maskvos trokų 
mieste saulė užmušė 25. dirbtuvė pagamino vįenuo- 
žmones. O pernai mirė nuo.liką tūkstančių (11,000) ma- 
saulės kaitros tik 13 žmo
nių.

New York “Times” korės- nų, o programa reikalavo 
pondentas Duranty. -rašo iš tik 8,900; Jaroslavlio fabri- 
Maskvos: , į i . kas davė 993, programa rer- 

“Traktorių ir automobilių kalavo 985. p
gamybos pusmečio skaitli
nės, paskelbtos r šiandien 
(liepos 4 d.), parodo, kad 
programa išpildyta ant virš 
šimto procentų. Sovietų 
automobilių ir traktorių 
pramonė sukėlė daug abejo
nių per pastaruosius du me
tu tarpe užsienio specialis
tų. Daugelis iš jų pranaša
vo: ‘Jie galės pabudavoti 
šiuos fabrikus, bet jie nie
kados nepajėgs juos vesti.’

“Bet bėgyje paskutinių še-

šinų, o programa tereikala
vo 10,780; Nižni Novgorod 
fabrikas padarė 9,100 maši-’ pusmečio

“Stalingrado fabrikas pa
darė 19,455 traktorių, pro
grama reikalavo 19,421, nė- 
paisant to, kad du metai at
gal šis fabrikas buvo labai, 
sunkioj padėtyje. ’ Charko
vo fabrikas pagamino 13,- 
528 traktorius, programa 
reikalavo 13,420.

“Pagaliaus Čeliabinsko fa
brikas davė 48 sunkiosios 
rūšies mašinas, nors užsie
nio ekspertai tvirtino, kad 
šis fabrikas niekados nebus 
pabudavotas. P r o g r a ma 
reikalavo tik 35 mašinų... 
Iš viso buvo padaryta 33,- 
000 traktorių bėgyje pirmo

M
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ĮVAIRIOS žinios
Washington. — Per liepos 

4 d. Šurną Amerikoje prigė
rė 46 žmonės.

Nužudytas Žmogžudys Pralotas Olšauskas
Iš Lietuvos pranešama, 

kad pralotą Konstantiną Ol
šauską, carbernį, nežinomi 

Scranton, Pa. — Bomba žmonės nušovė Būtingės 
sprogo John Boylano name, ’ kaime, jam važiuojant ka- 
bet niekas nesužeista. Boy^ rietoje iš Palangos, kur sta- 
lanas yra reformistinės Uni- tesi sau palocių. Olšauskas, 
ted Mine Workers of Ameri-, skausmų suimtas, iššoko iš 
ca distrikto prezidentas ir karietos ir čia pat mirė. Šo- 
didelis reakcionierius. I________________________

I *

i Eksplozija Kasykloj;
Žuvo 11 Mainieriu

New York. — Net dvide
šimts valčių tapo pagautos] 
ir nuneštos į dūkstančias jū
res. Manoma, kad apie 70 
žmonių bus žuvę.

------------ f

Rulo, Neb.—Green Har
ford, 84 metų senukas, per
plaukė Missouri upę, pada
rydamas pusę mylios.

Reading, Pa. — Socialistų 
Partijos Pildomasai Komi
tetas savo ‘susirinkime pasi
sakė prieš organizavimą 
Darbo Partijos.

London. — “Daily Her
ald” atspausdino raportą 
komisijos ,kuri tyrinėjo pa
degimą Vokietijos reichsta
go rūmų. Komisijai pirmi
ninkavo Albert Einstein. 
Raportas įrodo, kad rūmus 
padegė patys fašistai provo- 
katoriškais tikslais. Tam 
bjauriam darbui vadovavo 
Hitlerio dešinė ranka, ponas 
Goering.

Sua-Philadelphia, Pa.
reštuotas bedarbis Piccola ir 
kaltinamas užmušime savo 
pačios. Jis atėjęs policijos 
stotyje pasisakė, kad radęs 
pačią negyvą,3et kuomet jo 
keturių metųz sūnus pasakė 
“pape mušė mamę,” Picola 
tapo sulaikytas.

R E C K LI NGHAUSEN, 
Vokietija.—Liepos 4 d. neto
li nuo čia kasykloj įvyko 
eksplozija. Vienuolika mai- 
nierių ant vietos žuvo, o 
penki išgelbėti dar gyvi, bet 
vargiai gyvens.

Sovietai Rūpinasi Transpor- 
tacijos Pagerinimu

MASKVA.—Komunikaci
ja ir transportacija lo§i 
galo svarbią rolę visam sal
lies gyvenime.1 Todėl'Sovie
tų valdžia nutarė suorga/ii 
zuoti politinį transportaci- 
jos depąrtmentą, kurio bus 
pareigi įvesti discipliną*ir 
abelnai pagerinti visą 
siekimų sistemą.

Pasveikinimas IDA

vikų gaudymui sumobilizuo-, 
ta šimtai policijos. Į J. . f

Pralotas5 Olšauskas nužu
dė savo meilužę ponią Ust- _ 
janauskienę ir buvo nuteis- ♦ 
tas kalėjiman, bet tapo .Sme
tonos valdžios paliuosuo^s. 
O caro laikais šitas bažny
čios šulas buvo ištikimas 
despotizmo šalininkas.

Laimėjo Streiką ir 
Organizuojąs į Uniją

MONROE, Mich.—čionai 
apie tūkstantis plieno darbi
ninkų laimėjo streiką. Per 
kovą jie ne tik atmušė bo
sų ‘užsibriežtą algų nukapo- 
jimą ant 20 nuoš., bet dar 
gavo algas pakelti nuo 5’iki 
10 nuoš. r

Streikas prasidėjo, kuo
met Komunistų Partijos 
branduolis išleido lapelį ir 
šaukė plieno darbininkus 
priešintis algų kapojimui.

Dabar Darbo Unijų Vie
nybės Lygos organizatoriai, 
darbuojasi, idant sutraukus 
visus Newton Steel kompa
nijos darbininkus į revoliu
cinę uniją. ’

i

T*

SUSI-'
Mokytoju Suvažiavimas

Z

LONDON.—čionai gyvuo
ja Juodveidžių Žmonių Ly
ga, kuri atstovauja juodvei- 
džių organizacijaš įvairių 
šalių. Tos Lygos taryba iš
reiškė padėką ir pritarimą 
Amerikos T a r p t a utiniam 
Darbininkų Apsigynimui už 
vedimą energingos kampa
nijos del paliuosayimo Scott
sboro jaunuolių.

CHICAGO, Ill. —' čionai 
prasidėjo Amerikos mokyto
jų suvažiavimas. Dalyvauja 
net 10,000 mokytojų. Jiems 
vadovauja buržuaziniai poli
tikieriai. • ’ ’ ‘ *v>..

AUDRA ANT JŪRŲ

Šiauriniam Atlantiko pa
kraštyje liepos 4 d. siautė 
didelės audros. Nukentėjo 
laivai. t Septyni žmonės žu
vo, o penki prapuolė.< i <
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įJ'Dgą laiką man neteko ma
tyti Amerikos renegatų laik
raščio “Naujosios Gady
nės”. Dabar turiu savo ran
kose 4 balandžio — gegužės 
numerius. Jų pilnai pakan- 
kalį kad pamatyti, kuį? nįuė- 

?jo tie renegatai. Jį ' į
Pradėdami ‘ savo ‘ Veikirhą, 

’jie' šaukė, kad ’ jie ‘ kovoją 
tik prieš d. Bimbą iy “bim-

Suvažiavimam Praėjus
HMJ* * ? xL L r J i p?-

Jadhūolių,Konvencija ir Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos suvažiavimas praėjo. Taupy
mas laako ir lęšų^.privertė laikyti akųdų suyažiąvimus vie
na ir;ją pačia dięria, kaS| ne ąjbejpjim6,}feek(tiek pakepjke 
ypačiai-ALDLlj ąuyažiaiįimui, kaĮdangf ’buto nutraukta .KpmupistjųPartiją, į o įjųo 
geravalis jaunuolių, kurie, kitaip, būtų galėję dalyvauti labiau-prieš Kominterną jie'

nifeko neturį, pilnai sutinką 
su j juo. Mumbai! ir tuonąet 

■ 11 ] taip/kalba 
renegatai • tik i de^ 

vauji»’j80 įvairių organizacijų ir 44 miestus bei mieste- paslėpti tikrąjį..^ 
liūs, įgų yra didejis dalykas, atsižiūrint į tą faktą, kad ši nuo darbininkų, 16 
konv$(lcija buvo pirmutinis bandymas. į.kad tas, kas mA

. Pašjrodo, kad organizuotų lietuvių jaunų darbininkų Išius su Kompartij 
■» . fey. • _ • _ „ -_  A___ i. r: j i. vV: i

podr^fig su suaugusiais.
Neįfgizint tų ir kitų Smulkesnių trūkumų, abu su važia- 

vimaį^eikia skaityti pigiausiai pasisekusiais. | L jbįivo aiškųį kad
Paimkim jaunuolių konvenciją.' 158 delegatai, atsto- ;

daugiausiai priklauso mūsų chorams ir Lietuvių Darbi- 
ninki|;;ifeusivienijimui. Imant organizacijomis; štai kokį 
gauname paveikslą: LDS kuopų (suaugusių ir jaunuolių) 
atstoyiįuta 27; chorų—24; LDSA kuopų—12, ALDLD 
kuopų; 7, ir Jaunųjų Komunistų Lygos grupių—3. Be to, 
atstoty&uta apie 9 įvairios kitos organizacijos, kurios tu
rėjo p'6 brolišką delegatą,

KoL.kas grynai jaunuolių organizacijų’ turime dar ne- 
daugSliktai apie 12-13 LDS jaunuolių kuopų ir kai kur 
chorąi: susidedu pilnaidš jaunuolių. Didžiuma jaunuolių 
delegatų atstovavo, taip sakant, maišytas draugijas .arba 
kuopas arba chorus, kur priklauso suaugusieji ir jaunieji.

At$ziūrint į tai, Konvencija pasisakė už įsteigimą Lie- 
tuviiji: Darbininkų Susivienijimo jaunuolių kuopos visur, 
kur Aktai randasi suaugusiųjų kuopa ir visur, kur tiktai 
randai lietuvių jaunuolių. LDS pasilieka centru, aplink 
kurįįjbųrės suktis visas lietuvių darbininkų jaunuolių 
masijįįs veikimas, sporto, politikos ir apšvietos plotmėje. 
Tai Afjįgai natūralu, kadangi LDS, kaipo ekonominė orga- 
nizadjĮa, geriau galj palaikyti jaunuolius ir net padėti 
jiemįi.Jinansiniai. : Žinoma, tolydžio teks ’dėti pastangų 
įtraukimui jkuhuolfų ir p kitas mūsų organizacijas. Ne- 
paprąįtos domės reikia kreipti į mūsų chorus, kur randa
si dąjįg jaunimo. Be abejojimo, kad naujai išrinktasis 
Nacidealinis Jaunuolių Komitetas mokės kaip praplėsti 
darbai visose organizacijose.

Suaugusiųjų pareiga padėti mūsų jauniems draugams 
visuiį-ir prie kiekvienos progos. Reikia kooperuoti su 
jaunaisiais; reikia įtraukti juos į vadovybę suaugusiųjų; 
reiki$;;padėti jiems visais gūdais!

AlįDLD Suvažiąvimas buvo mažesnis delegatų skaičiu
mi. Jš viso dalyvavo arti šimtas delegatų,' atstovaujančių 
beveflc- visus ALDLD apskričius ir 45 kuopas. Svarbu, 
kad dalyvavo gera kanadiečių delegacija, su kuriais buvo 
pasitarta visapusiai ir kurių buvimas suvažiavime įnešė 
tam j$kro gyvumo.

Svambiausias ALDLD suvažiavimo darbas keri seka- 
muo$t nutarimuose:

1. teisti žurnalą.
2. kviesti Lietuvių Darbininkių Susivienijimą Ameri

koje SSenytis su ALDLD.
Šitie du dalykai yra labai didelės svarbos ir apie juos, 

be abejojimo, prisieis dar ne kartą pakalbėti.
Šiųjį; tarpu tenka palinkėti, kad abiejų suvažiavimų de

legatai, sugrįžę į savo kolonijas, plačiai supažindintų vie- 
tiniuSmdarbininkus su nutarimais, padarytais suvažiavi
muose Be to, reikia daryti visos pastangos, kad tie nu
tarimai būtų pasekmingai pravesti gyvenimam

’ . ________________ I

Dragai Užsimoka 
Kairinę už Nebuvimą

važiavo pas Staugaičius ant 
ūkės ir ten,' laiką praleido. 
Ten besisvečiuojant, drg. J. 
Kazlauskas davė sumanymą,

IttictfEs” P i U tf i Iro kad kurfe negalėjome nut*» 
LmUoVvO 1: 1 iri!! K“ žinoti j “Laisvės” pikniką, tai

Hartford, conn.
Liepos 2 d. susirinko drau

gų aiiV59 Park St. anksti ry- 
vaduot į “Laisvės” 'didžiu

lį piįpfiką. Atvažiavo busas 
ir jai^žmonės lipo į busą; tik 
štai įtyažiuoja iš kompanijos 
ofiso •'•žmogus ir pasako, kad 
turi mainytis j kitą busą, ir 
jau kito tada nedavė; tai reiš
kia, .'Stompanija iškirto, kaip 
sako '“’dirty trick.” r *

Da>tnai ir kompanijos kaltė, 
kad flpdavė rankpinigių. Jei
gu bjtų įduota rankpinigių, 
jau bpda kompanija to būtų 
negadins padaryt, čia yra 
pam<4l* komisijom.

Tafjnėgavę kito bŪMo.-drąu- 
y gai supykę išsiskirstė, kiti nu-

dalį savo kelionės paaukot 
i “Laisvei”,' kaipo bausmę Už 
nedalyvavimą piknike. Auka
vo po $1.00 J. Beržinis ir A. 
žiziūnas; po 50c B. Muleran- 
ka, V. žaltauskas, P. Giraitis, 
O. Giraitienė, J. Kazlauskas,
J. Dagilienė, M. Beržinienė, 
M.' Staugaitienė, J. Plitnikas,
K. Plitnikienė ir A. Ramoška. 
Viso $7.50, Visiem tariu ačiū. 
Money orderis pasiųstas “Lais
vei.”

Ten Bttvęs.

MIRe SEPTYNI JAPONAI 
KAREIVIAI

TOKYO.—Čionai infante- 
rijos manevruose nuo saulės 
karščio mirė septyni karei
viai ir apie Širfitas apalpo.

rną, neišverfgiamai vedančių 
prie naujų imperialistinių karų, 
didžiausių klasinių konflik
tų, prie naujo revoliucinio 
pakilimo pamatinėse kapi
talistinėse šalyse vystymosi, 
prie didžiųjų imperialistinių 
revoliucijų kolonijose.” ’

Ar teisiu, 
tinimas ?J 
sin

[ašbuvo Šis įvėb- 
e abejonės, tei- 

Kas begali dabar

m o n s 11? akcijas, streikų^) 
prieš darbo mokęstięs nįa- 
žirrinią * ir apskrjUi darI)0 
sąlygų bloginimą,—tuomet 
Kominternas pataria Kom
partijoms “atsisakyt bend
ros kovos prieš kapitalo 
puolimą ir fašizmą metu 
nuo užpuolimo ant s. d. or
ganizacijų”, kurios tą kovą 
tikrai vykdins. Tai visai 
ne tas, ką Butkus sapalioja. 
Ir renegatu organizacija tik 
tada galima nepult, kada 
jie tikrai dalyvautų kovoj 
prieš fašizmį TuO tarpu 
renegatų vadams, matyt, .tie 
tiek toji kova rūpi, kiek pri
pažinimas jų nėberenėga- 
tais, o tikrais kovotojais. 
Butkiniai renegatai ne$ą 
dalyvavo balandžio 3(K d. 
Brooklyne bendro fronto 
konferencijoj, bet jie ten nė 
kiek nesirūpino darbininkų 
kova, o tik priekabių jiėško- 
jo prie Kompartijos. O po 
konferencijos jų “N. Gad.” 
N. 18 parašė įžengiamąjį, 
kuriame . nieko nesakoma 
apie tai, kaip vest kovą del 
bedarbių reikalų, o visas 
straipsnis pavedamas lietu
vių komunistų juodinimui. 
Ir dabar bedarbių kovos 
jie visiškai neorganizuoja, i

Tuo būdu jų darbai rodo, 
kad jie nuėjo renegatų ke
liais j socialfašizmą. Užtat, 
nors socialfašistai ir griež- ■ 
tai atmeta bendrą kovos 
frontą, vistik jie kalba ir 
apie bendrą frontą su jais. 
Tuo būdu jie tik patvirtina, . 
kad jie daug greičiau nusi- i 
rito į socialfašistų eiles, ne-

inet stojo už. ;bendrą fron
dą - (pitą pasagą ( pesenaj 
“Laisvėj” pakabtojo;’ir ’ Anj 
garietis) yra neteisingas,

Suradau tą “Pravdos” nu
merį. PirmiąuBia,' pamė 
kalbama ne apie 42-tą ple
numą, kuris įvyko 1932 m., 
o apie 11-tą plenumą, kuris 
įvyko 1931 m. .Pati ištrauka 
iš “Pravdos” straipsnio yra 
begėdiškai sufalsifikuota. 
“Pravdoj” pasakyta, kad 
“socialdemokratija yra pa
matinis buržuazijos ramstis 
darbininkų klasėj ir akty- 
viškiausia buržuazinės vals
tybės fašizacijos vykinto
ja”... Ir užtat—-“jokių su
tarčių, jokių blokų su social
demokratų vadais. Bendras 
frontas su s. d. darbininkais 
prieš fašizmą ir socialfašiz- 
mą.”

O pažiūrėkit, ką padarė 
iš tos citatos tas niekšas 
Butkus! Aišku, kad taip 
kovot su komunistais gali 
tik atkaklus klasinis prie
šas, kuriam visokios 
monės yra priimtinos.

Manau, kad po to 
reikalo aiškinti kitų 
kaus sapaliojimų apie
dro fronto taktiką, pavyz
džiui, neva “iš kairės” jo 

,, nukreiptą prieš

jimą! Butkus, kaipo nuosa
kus s. d. mokslo vykdyto
jas, priešingas ir KominterJ 
no Iškeltam obalsiui “klasė 
prieš klasę”; jis šaukik, 
kant užaštrinta buvb kova 
su s. d. partijom ir jų va
dais ir atmesti bent kokie 
susiyienijimąi su jais. But
kus labai smerkia “N. G.” 
N. J 17 d. Molotovo pasa
kymą 1930 ųi. 16-me VKP 
(b) i suvažiavime, kad tak
tikoj “klasė prieš klasę” 
esme yra atmetime bent ko
kių* šusivienjjimų su .sojcįal- 
denwkratija.” Ąmerikos re
negatai pasisavinę s. d. mo
kslą pamatiniais klausimais, < 
stoj& už susivienijimus su 
jais; Jie griežtai atmeta 
Kominterno mokslą apie so- 
cialfašistus—niekur jie dar
gi to žodžio nevartoja! Jie 
jau dabar nekartą daro blo
kus su socialfašistais prieš 
komunistus, kaip tai buvo 
Chicągoj gegužės 12 d. per 
Butkaus debatus su d. An
druliu. I ,

Kominternas, anot But- j kritiką, 
kaus, padaręs visų Kompar- Kominterną. Esą- Komin- 
tijų;narius “robotais”; jiems 
nevalia esą protauti, visi 
turį mechaniškai pildyti jo 
įsakymus, “kaip automatai”

Prie®..,Ame^k(»f,Wot,rkafl (įaiihoh IfapiW 
^,^,„44.. -o „ stabilizacijos jrL

mas, pažyAi^tašis ddr 6-jb 
Kominterno kongreso 1928 
m. pašarą, tuomejt ^ol^aįi 
b|ivp! įiuėjęs ? I Ari hetjnsin'ąaį 
būvb- taniė pleniiine: ypatin
gai , mušamas Lovestono ir 
jo draugų ; nusistatymas, 
būk Amerika sudaranti iš
imtį iš 'bendrojo kapitaliz
mo krizio, būk joje žydin
ti Vproperity” ir būk tas 
Amerikos “žydėjimas” galįs 
ištraukti ir kitus kapitalis
tinius .kraštus iš' krizio? 
Dabar mes puikiai matome, 
kokią “išimtį” sudaro Ame
rika ir kokia “prosperity” 
joje žydi. Tai labai teisin
gai įvertino 10-sis plenu
mas, norint jis dirbo tuo
met, kai buvo pradėję reikš
tis tik pirmieji ‘ Amerikos 
“žydėjimo” griuvimo ženk- 
lai.! > 'į ■ , ; į Lį

O krizio aštrėjimas ar ne- 
'iššaukė pamatiniui išlauki
nių ir vidujinių. ^rppeHąįiz- 
mo prieštaravimų paaštrė
jimų? Ar *neiČsaūtė darbi
ninkų1 klases jiakairęjim'o ir 
naujp ręvoliųcjnioį darbinin
kų judėjimo kilimo-augimo? 
Užtenka prisiminti tų laikui 
didžiulį? Lodzės: audėjų, Ru- Kominterno ir Sovietų Są- 

-j ro ‘kalnakasių/ .Bombėjaus' jungos, bolševikų partijos, 
pasibaigė’ (Indijoj) audėju . j streikus,' taktika “privedė prie to, 

barika-ikad daugelis geriausių 
draugų, netgi rusų revoliu
cijos veteranai, tapo išmes
ti iš partijos ir apšaukti re
negatais.” Čia jau ima re
negatai savo globon ir to
kius kontr-revoliucionierius, 
kaip Trockis, ir visus anti- 
partinius elementus, dir
bančius klasinių mūsų prie
šų naudai. Taip toli jau 
nusirito Amerikos renega
tai. Nenuostabu tad, kad 
ne tik socialfašistas Grigai
tis, o ir fašistinė “Vienybė” 
negali jais atsidžiaugti.

Tai jau pakankamai pa
rado Amerikos renegatų ke
lius į socialfašizmą. Vienok 
rBjda pakalbėti da vienu 
klausimu — apie bendro 

'bnto taktiką. .Renegatų 
;ęoretikas” Butkus tikina, [portavo, kad pagaminę blan- 

_:aid Kominternas0 1928 m. 
pabaigoj visai <buvęs atme
tęs bendro fronto taktiką ir 
dabar bandąs atitaisyti tą 
“klaidą”, tik darąs tai ne 
atvir.ai ir ne nuoširdžiai.
.Jjūtvirtinimui tų savo melų 
Butkus net ir “Pravdą” “ci- 
ttitįja”. “Nauj. Gad.” N. 17 
straipshyj- “Da biskis apie 
bsndrą frontą” jis rašo: 1

“ ‘Pravda,’ kalbėdama apie 
politinius Interna cionalo 

’dvylikto plenumo atsieki
amus, pabrėžė (balandžio 24

p,' jkad 
^o veidą 
Jie žino; 
ūkia' ry- 
i ir Ęo- 

minternu, neišvengiamai, ri
tasi į pakalnę jr nusirita į 
socialfašistų pelkes. Išstaty- 

• darni d. Bimbą kaipo bau
bą, jie tikėjosi atitrauksią 
vieną, kitą mažiau susipra
tusį darbininką; be’t pama
tę, kad tuo būdu mažai kas 
galima sumeškerioti, jie nu
metė kaukę ir atvirai pradė
jo stot ir prieš Amerikos 
Kompartiją ir Kominterną. 
Minėtieji “Naujosios Gady
nės” numeriai tai pilnai pa
tvirtina. ! .

“Nauj. Gadynės” N. 19 
redakcijos straipsnyje “Del 
fašistinio perversmo Vokie
tijoj” skaitome: iii u 

“Vokietijos , K(>mui*iistų; 
Partija negalėjo įšštatįyt- 
rimtos1 kovos priėš * f dšlzmą' 
dėka tai sektantinei1 linijai,- 
kurią visų šalių komunis
tams užkorė dešimtasis In
ternacionalo plenumas. To 
plenbmo nustatyta “ofensy- i 
va visu frontu” _
tuomi, kad išblaškyta vie-1 Pirmosi°s gegužes 
natinė kapitalistiniam pa
saulyj masinė Komunistų 
Partija, o didžiuma kitų su- 
pešdinta tarp savęs ir dabar 
smarkiausia kovoja su viso
mis opozicijomis, vieton mo 
bilizuot darbininkų spėkas
kovai pfieš kapitalo reakci- kieji renegatai. Ir norint 
jų.n

Čia aiškiai pasmerkiama Amerikoj visdidėjantį eko- 
visa Kominterno linija, ku- nominį krizį ir nematytą 
rią jis “užkoręs” 10-mę ple-1 bedarbės augimą (jau yra 
nume visų šalių komparti- 15 su viršum milionų be- 
joms. 
nutarimus išstojo “Naujos 
Gadynėš” “teoretikas” E. 
Butkus ir kitose jos vieto
se. 10-siš plenumas įvyko 
1929 m. liepos mėn., vadi
nasi, melavo Amerikos rene- /o 

gatai (Butkus; ( •Prūsei?
ka ir kiti), kada 1931 ifc 
įie tikino stovjį uįp Kominter/ 
no liniją. ? i ’ L . 4 
j Kokįa gi buvo 10-jo ple
numo linija? Svarbiausioji 
jo rezoliucijos, vieta sako:

“Nežiūrint ; socialdemo
kratijos pranašavimį ir pri
tariančių jai dešiniųjų ir 
taikstyto jų elementų^; kapi
talizmo stabilizacija ne tik 
nepasidarė tvirta^ bet ant
raip, vis labiau ir- labiau įra. 
Vis ryškiau patvirtinamas 
teisingumas duotojo 6-jam 
kongrese įvertinimo dabartinio 
trecio j p .pok^rihio kapitaliz
mo J periodo, kaipo periodo 
augimo bendro krizio, kuris 
greitina pamatinių išlauki
nių ir vidujinių imperializ
mo prieštaravimų paaŠteėji*

das Berlyne ir kt, Daliuos 
kapitalizmo ’stabilizacijos 
vis didesnį ir naują revoliu
cinio judėjimo kilimo augi
mą atmetė tik socialdemo
kratai (Lovstonas ir kiti), 
kuriuos pasekė' ir lietuviš-

dabar jie mato toj pačioj

Prieš 10-jo plenumo darbių), norint mato negir- 
dėtą seniau bedarbių lęovą, 
dirbančiųjų streikus,;/dargi 
farmerių^ (ūkininkų j kpvą 
prieš stainbiojb kapital(b’iš- 
naūdojimą, negrų įsitrau
kimą į kovą, vienok poliau 
giedą; sayo giesmę, jpfcso- 
cralfašištų paimta, $||įiCįįo 
plenumo ir-; apskritai ;įKo- 
niihtėPnb linija lesąhtiįuėfei- 
singa. "414*

Labiausia nepatinka But
kui, kad 10-sis plenumas pa
sakė, jog “męs. dabar- stip
resni ir grielpįųnės agresy
vesnių-. metpęlų užkariavi
mui, darbiniūkų klasės di
džiumos;” Tai esą, anot jo, 
tik komunistų . “pleperiavi
ntas apie vis smarkesnį, ma
sių radikalėjimą (t. y. kai
rėjimą.) ir sėcįalės revoliu
cijos artėjimą/? ’‘Renegatai, 
kaip ir s’, d., visiškai nema
to sociaiės revoliucijos artė
jimo..

prie-

nėra 
But- 
ben-

temas, ragindamas dabar 
komunistines partijas vyk- 
dinant bendro fronto takti
ką, “nekritikuoti socialistų”, 

ir* kelti revoliuciją. O But- laužąs Lenino įsakymą, “kad
kus ir Prūseika negalį būt jokiuose1 atvejuose negali? 
“robotais”, užtat juos ir iš-ljna išsižadėti savistovumo; 
metę iš partijos... , vykinant bendro fronto

Kaip įr s. d. vadai, repe- taktiką.” Kur gi Kominter- Su anoiš ramesniais laikais 
ga:ąi šaukia, kad ne s, d., nas siūlo kompartijom's iš- Baltrūšaitis.H Bet ', nevienas 
nuėjusi tarnaut buržuazir sižadėti savistovumo, vyk- Amerikos ’darbininkas i dar 
jai, o komunistai suskaldę I dant bendro fronto taktl- to suvedžiot
’ !? 4................. . ~ ' ką? ir kur jis siūlo apskritai! tus . renegatų darbinintate,

nekritikuot socialistų? Ko-1 kuriė-tikrai nori kovdt prieš 
minterno atsišaukime paša-, kapitalo puolimų, mes tūri

ai socialdemokratai I me skirt nuo jų vadų. Mūsų

darbininkų judėjimų. But
kuj šaukia, kad klaidinga

kyta: jei ____ ____
kartu su komunistais tikrai 
pradės organizuot kovą 
prieš fašizmą ir reakciją, jei 
kartu pradės atremt gink
luotus fašistų bandų užpuo
limus, darydami masinius 
mitingus, demonstracijas, 
streikus, tverdami veikimo 
komitetus ir apsigynimo bū
rius, jei kartu pradės orga
nizuot kovą (mitingus, de-

uždavinys išaiškint .tikrąjį . 
renegatų veidą ir atitraukt 
nuo jų visus darbininkus. 
Mūsų uždavinys vesti su re- 
n e g a t ais kuogriežčiausią 
kovą, nes jie, prisidengdami 
kartais kairesne ’fraze ir j 
vadindami save komunis-" 
tais, yra da pavojingesni, 
negu atviri soėialfašistai.

. (Iš “Priekalo” N. 7)

CONN. VALSTIJOS JAUNUOLIU PROLETARINES 
MOKYKLOS KLAUSIMU SUSIRINKIMAS

29 birželio, 1933 m 
susirinkimas klausimu Conn, 
valstijos jaunuolių mokyklos. 
Komunistų Partijos 15 Dis- 
trikto mokyklos komitetas va

įvyko i rai turėti Conn? valstijos dar-

19311m.) Negali būtiVjd-dL 19311 m.) N-ėgali būtifjd- 
kio bloko su soČialdėmokra- 
> . • u*. . ■» '«>

” Vadinas, Interna-
jimo.. Ji,..tųrbūjb pas^juęs tai^ darbininkais prieš fa- 
uz kėlių šimtų mėtų 1 ateis, šlstūs.” • *£-;j 1 -- 1
arba ir visai neateis, tai ką cionalo manifeste pareiški- 
Čia bbkalbėH -aįie įjbs: artė^mafe, kad komunistai višuo*

kas rinkimui aukų mokyklos 
naudai. 15-tas Distriktas j 
mokyklą žada prisiųsti 25 mo
kinius. Mokyklai penki mdkj’-- 
tojai skiriami: vienas nuo Lie
tuvių Jaunuolių Nacionąlio 
Komiteto; vienas skiriamas 
proletarinio sporto lavinimui, 
o trys mokytojai mokins 
darbininkiško supratimo.

Nuo lietuvių mokyklos ko
miteto raportavo, kad koloni
jų draugai nieko neduoda ži
noti, kas yra daroma' del mo
kyklos naudos. Ant rankų 
pinigų randasi $13, kuriuos 
prisiuntė hartjordiečiai. Mo
kinių irgi nežinoma, kokis 
skaičius, bus: už tai ant vietos 
darbas labai trukdosi, r

« Mano supratimu, būtų ge-

buotojų konferenciją del ga
lutino sutvarkymo jaunuolių 
mokyklos.

Virš minėtą konferenciją re ' 
komenduoju laikyti Conn, val
stijos apskričių išvažiavime, ■ 
kuris įvyks 9 d. liepos, > 1933 i 
m., Helmovich Grove,i N. Main 
St., Bridgeport,-Conn.» ' ; > ?

Jei draugai priimtų mario 
patarimą, būtų galima sutau
pyti bereikalingas kelidnės iš
laidas.

Būkite viąi apskričio išva
žiavime ir aš būąhų,

i R. B o kas.

ŽUVO DU ŠIMTAI 
BANGŽUVIŲ

MIAMI, Fla—Prie kran
to East Cape Sable rt'Ka 
apie du šimtai didelių ba 
žuyių ir visos negyvos. Mu 
noma, kad kuomet vanduo 
buvo pakilęs, jos buvo iš 
plaukę ant franto, bet kr 
met vanduo leidos, jos*įkli 
po į dumblą ir žuvo.

I
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Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu REMKITE SAVO DIENRAŠTI

' t
• ■ . f t

i , ' r : i

Johan Biuchner
’ (Tąsa)

i duodama smulkios instrukr 
kaip užkariaut darbininkų pasitikę-

Agentams
* cijos, kaip ui 

jimą ir pakliūt į vietos profsąjungų va
dovaujamas vietas. Šnipai dirba, nežino
dami viens kito. . Nurodytais jiems adre
sais jie turi siųst smulkias atskaitas apie 
savo veikimą.. Jie, žinoma, susirašinėji
muose figūruoja po įvairiais pavadini
mais ir numeriais. Profsąjungų organi
zacijos gana dažnai sužino, kad vado vau-.

* jančioj vietpj pas .juos buvo būtent toksai 
“iškilęs” ilgų metų darbe detektyvinio 
biuro ar policijos agentas.

Apie nekuriuos stambius provokato-
* *s, stovinčius Amerikos Darbo Federa- 

»s centralinių organų priešakyj, suži- 
i tik po jų mirties.
lipams duoda smulkias informacijas, 
tais gana kurijoziškas, panašias į šią: 
rbdąmas tarp ‘Industrinių pasaulio 

darbininkų’ dėvėk blogesnius darbinius 
drabužius ir batus ir nesiskųsk barzdos, 
o socialistinėj partijoj reikia gyvent vi
dutinių sluogsnių gyvenimu.”

Bet yra ir daug rimtesnės instrukcijos: 
“Organizuot ginčus ir susirėmimus strei
ko! komiteto susirinkimuose jo diskredi
tacijai darbininkų akyse ir galutino prof
sąjungos byrėjimo parengimui.”

“Apkaltink vadus lėšų išaikvojime. 
Reikalaut kasdieninių atskaitų apie fon
dų išlaidas.”

Šnipai laike vieno streiko lankė darbi- 
vninku žmonas prisidengę naminių rakan- 
lų, baltinių, baldų- ir kt. pardavėjais siū- 
lindami jomis visus tuos daiktus pasakiš
kai pigia kairia ir darydami tokiu , būdu 
per šeimynas spaudimą į streikuojančius 
darbininkusi; > Yra taipgi dokumentai, 
lYūdijanti apie tai> kad. kunigai, gydyto
jai ir organizacijos, kaip antai “Krikš
čionių Jaunų Žmonių Drąugija,” gauda
vo nuo detektyvų agentų ir kitų “užinte- 
resuotų” asmenų apmokamus uždavinius 
vest taikaus su samdytojais bendradar
biavimo propagandą ir pralaimėjimo 
propagandą laike streiko.

Labai išsiplėtęs masinio pristatymo 
streiklaužių ir ginkluotos sargybos į 
mones metodas. Kartu būna, kad atski- |

ri streiklaužiai labai greitai “pereina” į 
streikuojančių eiles—žinoma, provokaci
niam darbui.

Atskiruose atsitikimuose, iškilus stam
biam visuomeniniam triukšmui, atiden
gus detektyvų agentų veikimą ir ypatin
gai jų veikimą turintį dvejopą detektyvų 
agentų darbo pobūdį, Amerikos “demok
ratija” karščiuojasi, skiria parlamento 
komisijas ir teismo tyrimus. Bet nuo to 
dalykas mažai keičiasi.

Iš garsios Fišės komisijos veikimo; iš 
buvusio New Yorko policmeisterio Whal- 
eno pasigyrimo pareiškimų, kuris kiek
vienai įmonei siūle duot jam pilną ten 
dirbančių “raudonųjų” sąrašą, iš iškeltų 
nesenai aikštėn Amerikos Jungtinių Val
stybių visuose policijos nuovaduose “tre
čiojo laipsnio” kankinimų, taikomų areš
tuotiems—galima padaryt išvadą, kad 
pastaraisiais metais Amerikos buržuazi
ja, aktyviai padedant Amerikos Darbo 
Federacijai, padarė žymų žingsnį pirmyn 
organizavime provokacijos ir šnipavimo 
darbininkų judėjime.

Augšta Amerikos “technika” senai jau 
ėmė užkariaut ir kontinentą (Europą). 
Francijos kompartijos organas “Huma
nite”, kuris paskutiniu metu ėmė vest 
kovą su provokacija, nesenai pranešė, 
kad Franci jo j dirba eilė stambių šnipavi
mo įstaigų. Iš jų plačiausiai žinoma 
“Vilso agentūra” ir “Markas Astejus.” 
Šiose organizacijose yra labai daug bu
vusių policininkų. “Humanite” paduoda 
nekuriu -provokatorių vardus, iškeltus 
aikštėn partijoj, kurie stojo darban tose 
šnipų kontorose, tame skaičiuj ir tūlas 
Darje, buvusis “Humanite” bendradar
bis, išmestas iš ten po jo iškėlimo aikš
tėn. “Vilso agentūra” primoka savo 
agentams, dirbantiems įmonėse, po 30 
frankų į dieną, o “Markas Astejus”— 
dargi po 80 frankų į dieną. “Vienose tik 
metalo įmonėse mes žinom 80 šnipų, tar
naujančių tose organizacijose”,—praneša 
“Humanite”. “Marko Astejaus” klien
tais yra Elektros kompanijos, Komite de 
Forž, firma Gočkis, chemijos suspausto 
oro fabrikai ir t. t.

(Daugiau bus)

DU PIKNIKAI VIENA DIENA!
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KURISBUSSEKMIN G E S NIS ?
Wilkes Barre, Pa.

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAS

!

Worcester, Mass.
' “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS

darbininkiškų Organizacijų Tvarkymos 
Klausimu

varkymosi į sistema tai reikalus geriausiai ir, reikalui 
bioji priežastis, kuri su- esant, susišaukti narius.
> daug nesmagumų ir ne-
lingų barnių mūsų, orga- visa valdyba, kiek jos reika- 
•ijose bei draugijose. ManiJinga: pirmininkas, du sekre

toriai, iždininkas, knygius ir 
koresp. Viršininkų veikimas! 
—pirmininkas .prižiūri visą 
kuopos tvarką, šaukia susirin
kimus, atidaro susirinkimą, 
paskelbia išsirinkti to vakaro 
tvarkvedį. Naujų narių gavi
mo klausimas turi būti visuo- 

ųoti tą visą pasakojimą, kur ,met ant dienotvarkio. Litera- 
.eisybS. Negalima surasti: tūros platinimo klausimas 

turi būti ant dienotvarkio vi-

Kuopose turi būti renkama

nijoj randas, turėtų kuo pasi
džiaugti.

Korespondentų reikia steng
tis suorganizuoti grupę, kad 1 
ji rašytų iš dirbtuvių ir abel- ■ 
no gyvenimo. Koresponden
tas gali būti ir visai nepri-s 
klausantis kuopai.

Tai tokia tvarkos forma vei-; 
kime.

G. Kuraitis*

teko būti daug kolonijų su
tvarkyti reikalus kuoposfe. Ka
da Jiuvažiuojh pasikalbi su 
draugais, pripasakoja daugy
bes: daug veikę, aukavę pini

ngais ir daiktais; kitas sako, 
j<s daugiau aukavęs. Tai 
kreipiesi pas- sekretorius su Ži

.einybS.
vieną knygą jie teturi; joj 
rašomi nereikalingi dalykai. 
Skaitai pusdieni ir. nieko ne- 

u randi.
""ai nekreipimks atydos į 

mažus technikinius daly
to, ir sugadina didžiuosius, 
'zdžiui, kur susiorgani- 
a kuopa 5 ar 6 narių, tai 
is paliekama apt žodžių; 
'engiama'užvesti sistema- 

varkos. Finansų knyga 
būti vedama skyrium 

rotokolų knygos; rašoma 
nsų knygą, kas aukavo 
į; apkainavus jo vertę 
ilgus įplaukos turi perei- 
^didelSs ar mažos ir iš- 

per finansų knygą, 
ai narių turi būti pas 

•etoriu—finansų ir už- 
d daboj an t tokią tvar- 
na tvarkytis kuopų

J. V. Gyventoji! Skaičius
WASHINGTON. — Vai- 

džios biuras praneša, kad i 
nuo 1930 metų Jungtinių Į 
Valstijų gyventojų skaičius; 
paaugo ant 2,917,954. Todėl, 
dabar ši šalis turi virš šim-

tun nūn ant a.enotvarK.o vi- to dvidešimts penkių milio.
3 <«.«.»). New Y.,.-:
sekret.; kurio pasibaigus pre-1 ^0 valstija, turi 12,965,000 
numerata, tai ALDLD kuopos j gyventojų, o Pennsylvania 
toj kolonijoj, kurioj ji yra, pa-, 9,989,000. Tai dvi didžiau- 
reiga rūpintis, kad atsinaujin
tų. Tai kuopos pirmininko 
užduotis tą viską perkratinėti 
kiekvienam susirinkime, ar tas 
viskas teisingai atliekama, 
kaipo apšvietos skleidėjų toj 
kolonijoj.

Užrašų raštininko veikimas 
—gavus laišką iš Komunistų 
Partijos ar ALDLD centro, ar 
apskričio, ar kokios kitos or
ganizacijos, pašalinės, tuoj tu
ri pasitarus valdyba duoti 
/greitą atsakymą, ar ko reika
laujama vykinti gyvenimam

Taip reikalus atliekant, me
tų gale ta kuopa, kurioj kolo-

sios valstijos.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi paa galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

Sies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-

Įvyks Nedėlioję

13 Rugpjūčio ■ August
OLYMPIA PARK,

Čia Yra Puikios Maudynės

Įvyks Nedėlioję

13 Rugpjūčio - August
VALLEY VIEW PARK,

Inkerman, Pa.
I ‘ I , j ,

Wilkes Barrėje ir Worcesteryje piknikai įvyksta tą pačią dieną. Draugai 
wilkesbarriėčiai, del tam tikrų priežasčių pikniką perkėlė iš > 20-tos į 13-tą. 
Čia bus matyti, kurių piknikas geriau pavyks. Pas mainierius, visuomet yra 
daug pasiryžimo, tačiaus massačiužieči ai irgi yra parodę, kad ir jie moka su
kviesti dideles mases pagelbai darbininkiško judėjimo. ' < ’’

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS DIENRAŠČIUI
Jie Duoda Tris Dideles Dovanas Prie įžangos Tikieto

įvyks Sekmadienį

3 Rugs.-Sept
Prieš Labor Day

__________ Ten KU1 Perna* Buvo

Vytauto Parke
HULMSVILLE 
Galloway Rd.

PIRMA DOVANA PLYMOUTH AUTOMOBILIUS, 1933 MODELIO, $621.00
m Nuo Thornton-Fuller Co., 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa.

Gera Orkestrą Grieš Šokiams
Muzikais ir Sporto Programa: Brooklyn, Newark©, 
ir Wilkes Barrio Chorai yra Užkviesti Dalyvauti

Programos Išpildyme

Į (d J 
b* 
h*. K/

PHILCO JUNIOR RADIO,
MODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. DUBROW & SONS, 
INC., 420 SO. ST., PHILA., PA. bus 

trečia dovana

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS
MODEL 1933, $50

Dovanojo JOHN BUKĖNAS, 216 E.
Girard Ave., Philadelphia, Pa., tai 

bus antra Dovana
Rengėjai prašo visų, kurie tik turite šio pikniko tikietų, platinti juos kuo- 

gręičiausiai ir tuojaus atsiskaitliuoti už tikietus gautais pinigais. Kuo dau
giau išanksto išleisime tikietų, tuo sėkmingesnis bus mūsų parengimas.

f ■ > • ' ’ ' 1 * ’ I « • |
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AR PERDAUG DARBININKU KANADOJ?

žinoma, kad šitaip 
suklaidinti darbinin-

rvf

čia būsite nuvežti. 
6:30 vai. ryte. z 
laikas 
me.

Ketvirtadien,, Liepos 6,1938
I.Į.J. a,..; i . ■■ . - ag!";

EįLIZĄBFTH, N. J.
TDA 25 kuopojsušiiinkimas įvyks 
dieną liepos, 408 Court Street, 
vai. vakare. Draugai, būtinai tu-

6
8 _ __
rime dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų aptari
mui. Taigi, bus rankama naujas 
kuopos komitetas.

Sekr.

K

Ketvirtas Puslapis

FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

’ (Tąsa)

Bangos
%

Prie fabriko ant augštumos stovėjo: Žid
kis, Glėbas, Badinas ir kiti komiteto nariai 

' ir inžinierius Kleistas. Prieš jų akis buvo 
milžiniška siūbuojanti darbininkų minia. 
Virš jos galvų daugybė raudonų vėliavų. 
Estrada išpuošta raudonai; prie jos kabo
jo fabriko Komunistų Partijos Rūopos vė
liava. čionai buvo vėliavos unijų ir urmi
ninkų. O ant didelės raudonos vėliavos, 
apsupančios estradą, išrašyta: : . >

“Mes pergalėjome piliečių karo frontuo
se! Mes išeisime laimėtojais ir ekonominiai 
me fronte!”

Prieš juos sujudimas ir gyvumas masių, 
tartum sparnais plevėsuoja minia vėliavo
mis. Minia prie fabriko, minia ir prie 
bremsbergo—minia ir vėliavos visur. O iš 
miesto vis nauji pulkai plaukia su orkestro- 
mis ir dainomis. Ten griežia mužiką, o čia 
fabrike ūžia dyzelių motorai, dreba langai. 
Brynzos tiesa—mašinos ir žmonės, tai vie- į 
nas ir tas pat—jėga...

Diena buvo aiški, vėsi. Glėbas žiūrėjo į 
kalnus: ten kriokė nematomas orlaivis. 
Glėbas kietai laikėsi įsikibęs už geležinių 
grotų ir buvo labai sujudęs. Jo širdis per
sipildė krauju ir augštai kilnojosi krūtinė. 
O minia ėjo ir ėjo prie fabriko. Štai dar 
versto ilgio eilės atmaršuoja. O ten į kal
ną, prie bremsbergų ji lipa augščiau ir 
augščiau... Ten netoli į dešinę, pakalnėje 
stovi pulkas raudonarmiečių. Taip, pir
miau ir Glėbas stovėdavo eilėje. Ar senai 
tas buvo? O dabar jis čion,.vėl fabriko šei
mynos priešakyje. Fabrikas! Kiek padėta

ergijos ir jėgų, kiek kovos! Štai tas mil- 
ži kas cemento fabrikas prieš jo akis. 
Nesdnai jis buvo apleistas, pilnas griuvėsių 
—-kaip kokis baisus urvas, kapinynas. O 
dabar—ūžia Dyzelio motorai, vielomis bėga 
elektros jėga, bremsberge staugdami bėgio
ja vagonėliai. O rytoj ūždamos suksis cis
ternos ir pečiai, iš ilgų kaminų versis debe
siai juodų dūmų. Argi tai neverta, kad to
ji skaitlinga minia ateitų čionai pasidžiaug
ti pergale? Ir jis, Glėbas, yra dalis tos mi
nios. O, kokia darbininkų minia ir jėga! 
Tai tie, kas pagelba kastuvų, pikių, kirvių 
ir kitų įrankių perkirto kalną del bremsber
go. Taip ta minia dirbo pavasarį, tada ji 
praliejo kraują kovoje. Dabar viskas pri
rengta paleisti fabriką darban. Kiek tai 
sunkaus darbo! Jau dirba aplinkui trans
portas. Dirbs fabrikas ir kitos įstaigos. 
Darbininkai turės pakankamai jėgos.! O 
žalios medžiagos mūsų šalyje užteks!

Glėbas sunkiai dirbo, kad sulaukus šios 
valandos. Kaip tas jau praėjo. Daša, ji 
pasinėrė minioje ir jos nesurasi. Glėbas 
negalėjo atsigėrėti atsiekimais. Jis gėrėjo
si minios gyvumu ir energija.

Minia rėkavo, šaukė, dainavo ir siūbavo.
—Glėbai!—Greta ėjo stovėjo inžinierius 

Kleist, senis, bet gyvas ir energingas.— 
Glėbai, aš niekados taip laimingas nebuvau, 
kaip dabar! Tai reikėjo labai daug jėgų, 
kad tą atsiekus!

—Drauge, drauge Kleist! Mus niekas 
negąli nugalėti. Žiūrėk! To neužmiršime 
niekados ! Kaip gerai jausti^ darbo didvy
riu !—-Džiaugėsi Glėbas, apsikabinęs su

Minia siūbavo, dainavo, džiaugėsi, gėrė
josi. Siūbavo ir virš jos galvų raudonos
-

vėliavos. Po kojomis drebėjo pogrindis nuo
9 # -M If • • • 1

m I xs. T H /-X 4- 1 1\ /I 1 /XI L11TT/Xveikimo Dyzelio motorų... Minioje buvo 
perdaug entuziazmo, kad ji būtų tyli. Ant 
pagrindų stovėjo sulinkęs Lošakas ir gre
ta jo Groipada... Glėbas prakalbėjo į

—Na, kaip, drauge Lošakai, eina darbas 
pirmyn?

—Tai taip! Taip, mes laimime.
—Taip tikrai, drauge Glėbai! — šaukė 

Gromada, mosuodamas rankomis, kaip 
sparnais.—Negaliu nei ant kojų pastovėti 
iš džiaugsmo. Taip!

Glėbas negalėjo daugiau stovėti, jam no
rėjosi šokti į minią susirinkusių ir griaus-

mingai ją sveikutį. Štai' tas, apie ką jis 
galvojo i ir dėl ko cĮirbo visą laiką, parvy
kęs iš Raudonosios Armijos. Jis žengė prie 
Badino ir Židkio. Badinas pažiūrėjo į jį 
ir tarė:

—Drauge Čumalov, laikas pradėti. Aš 
kalbėsiu apie 15 minučių bėgančiais reika
lais, o tu kalbėk apie mūsų uždavinius.. Po 
to leisime minias maršavimui ir sveikini
mui.

—Drauge Glėbai, gaila su tavimi atsiskir
ti !—kalbėjo pribėgęs Židkis

atžvilgiu tokie dar- 
dau-

Yra darbininkų, kurie ma
no, būk tai čia perdaug gy
ventojų, 
mano tik 
kai.

Fiziniu
bininkai yra subrendę; 
guma jų yra jau antroje pusėj 
savo amžiaus. Bet dvasiniu 1 
atžvilgiu jie yra maži vaikai; 
jie visai nesiskiria'nuo pulko 
vaikučių, kurie žaidžia susėdę 
ant šaligatvių—pilsto smėlį į 
krūvutes. , .

žinoma, kad jie už tai ne
kalti, kad jie palikti kūdikys
tės svajonėse, nes juos ten pa
liko laipsnyje dvasinės kūdi
kystės tam tikra grupė dyka-

Bet tas viskas neįvyks sa
vaime. Tokios tvarkos įvy- 
kinimui darbininkai turi ruoš
tis, organizuotis; ir kuo grei
čiau prisiruoš, tuo greičiau už
tikrins sau rytojų.

Miškų Darbininkas.

BINGHAMTON, N. Y
čia

tįe susirinkite 1035,Canifjf Latoza, dš 
“ ‘ , Būkite įieVėliau 

Visi, kuriem tl k 
vėlina būkite šiame parengi-

(157-158)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia didžiausį 

pikniką sekmadienį, 9 d. liepos, 1933, 
Fenske Grove, Livingston- N. J. 
Pradžia 12 vai. diena.

Šis piknikas bus vienas iš pui
kiausių Newarke nes visi gerai ži
note, kad jokia kita organizacija ne
surengia tokių smagių pramogų kaip 
sietyniečiai, kur bus smagių daine
lių ir puikaus pasisvečiavimo ža
liuose laukuose. Speciališkas bu- 
sas paimtas nuvešti svečius ir par
vežt atgal tik už 30 centų, 
naši, tik už pusę kainos, 
eis nuo Jurgines sales 180 
York Avenue, 2 vai. po pietų, 
kviečiame susirinkti laiku ir 
naudoti šia puikia proga.

(156-157)

PHILADELPHIA, PA.
8. liepos įvyks demonstracija prieš 

Khaki Shirts. Visi darbininkai būki
te ant Reyboum Plaza, 1 vai. po 
pietų ir protestuokite prieš fašisti
nius teroristus.

9 liepos visos darbininkiškos or
ganizacijos rengia pikniką, Burlhpm 
Park, pradžia 10 vai. ryte. Organi
zacijų narius ir simpatikus kviečia
me skaitlingai atsilankyti.

; j (156-157)

Birželio 28 d. lankėsi 
Pruseika ir sakė prakalbą 
apie sklokininkų politiką. 
Pruseika sakė, kad lietuviai 
ir taip jau gerai organizuoti, 
geriaus už kitas tautas, išskyr 
rus finus. Sako, lietuviams 
reikia palaukti, kol jankės 
pradės organizuotis, nes atei
viai be jankių, negalį nieko 
veikti šioje šalyje, čia kyla 
klausimas, kokiems paibeli^ms 
jis organizuoja savo LDD?

Kalboje jis tankiai vartoja 
žodžius “lietuviška politika.” 

išsvajotas dievas" nieko neduo- Dauą visokių nonsensų pripa-

, , i (Minios duonių, kurie tunka ir skęs-
nauji ir, nauji pulkai vis dar rinkosi. Badi- ta pertekliuj tik del to, kad' 

dirbančioji visuomenė dar ne- 
Įmato tų nuodų, 1 kuriais jie 
nuodija darbininkus.

Minėtai grupei parazitų gi

nas stovėjo, pasirėmęs ir žiūrėdamas į mi
nią, jautėsi, kad jis' yra vienas iš vadų... i 
Glėbas galvojo apie tai, kaip jis po susi- 
ginčijimo su Badinu nuėjo pas Pauliną į 
jos kambarį. Vos pastuksėjus, iš vidaus 
pasigirdo nuogąstingas balsas:

—Kas ten?—ir duris smarkiai atidarė, 
užgaudama Glėbui petį.

—Fu, tu negeroji! Taip negalima, gali 
sužeisti...

—Glėbas!—nudžiugo Paulina.
—Na, kaip einaši, Pauly te? Ko taip 

žiūri išvertus akis? aš ne kokis plėšikas. 
Štai, nepaliečiamoji. Na, kaip gyvenasi? 
Senai nesimatėme.—Glėbas žengė prie jos 
ir apkabino ją.

—A, Glėbai! Kaip aš nusigandau. Po
to, ką pergyvenau, labai sunkiai jaučiuosi, i persitikrinti, kad, sulig jų nuo- 
Būtų geriau, kad būtum neatėjęs. Kodėl!
tu neaplankei mane anksčiau? Glėbai, aš 
sergu... .

Glėbas nusiminusiai žiūrėjo į ją...
—Glėbai, man reikia išvažiuoti ir pasil

sėti, atgauti spėkas. Drauge, pas vyrus 
yra daug keistumo, man labai įkirėjo Ba
dinas... Ir kodėl tu nesuteikei man tada 
to, ko aš pageidavau? Gal būt, būtų viskas ■ p 
kitaip susidėję. Na, pasimatysime; prie ki- mą’ 
tokių apystovų.—Paulina garsiai nusijuo
kė, bet jos juokas buvo ligonio. Tuom kar
tu parėjo Daša ir paragino Glėbą.

—Glėbai, komandieriau, 
mo...

—Na, gerai, .matau, kad 
kas daryti...

Glėbas matė, kad Daša
Ji pasitaisė raudoną skepetaitę ir prabilo:

-VPaip, Glėbai, tokios < sąlygos. Taip ir 
reikia. Aš jau apsipratau atsiskyrus. Taip 
bus geriau tau ir man. Matyti, kad ne
lemta gyventi mums daugiau krūvoje. Mes 
turime kitaip subudavoti savo' gyvenimą.

—Daša, dabar žinosime galutinai. Aš tą 
jaučiau ir pirmiau. Veltui ilgai kankino
mės. Vis tiek Badinas yra niekšas ir svo- 
ločius! Vis tiek kada nors aš jį sulamdy- 
siu! Jis suėdė tave ir Pauliną!

—Glėbai, kokis tu žioplys! Veršis! Tu 
ir patsai nežinai, ką kalbi. Eik namo ir 
pasilsėk. Draugas Badinas tiek yifa kaltas, 
kaip ir tu. Badinas nieko nekaltas, kaip ir 
tu. Tą gerai įsitėmyk...

—Taip, kaip tiktai paleisiu fabriką dar
ban, tai vėl eisiu į armiją. Čionai man nė
ra kas daryti. '

Daša priėjo prie jo ir mergiškai nusišyp
sojus pradėjo:' ,

—Glėbai, tai ne mūsų kaltė. Praeitis jau 
negrąžinamas dalykas. Budavokime naują 
gyvenimą. Ateis laikas, ir mes kitaip su
tvarkysime ir šeimyninius reikalus. Meilė 
pasilieka meile,, bet ji reikalauja naujų apy
stovų. ,

Glėbas greitai apsisukb ir žengė į korido
rių. Čionai jį pamatė Badinas, kuris atsi
kreipė-į jį:

—Glėbai, užeik pas mane. Tu dar nei 
karto nebuvai pas mane. AŠ noriu su tavi
mi pasikalbėti. , '

Glėbas stovėjo prieš jį ir atydžiai žiūrėjo 
jam į akis. Mąstė: “Nieko, pas Inane vis
kas tvarkoje—revolveris užtaisytas.’’ Tuom 
kartu Daša paėmė jį už rankos ir eidama 
kalbėjo:

—Na, eik, eik, balandėli... Taip, aš bū
siu tavo, tik jau prie kitokių sąlygų.

Glėbas atstūrpė ją nuo savęs ir greitai 
išėjo iš namo.

(Bus daugiau)

da; jiems reikia stiprių, suau
gusiais muskulais kūdikių, kad 
pastarieji,

sakojo ant “laisviečių” * ir 
“vilniečių.” Skundėsi jis: per

patys skursdami dvidešimts metų dirbau 
per visą savo amžių, pagamin- Jiem< 
tų jiems skanų maistą, gražius 
moderniškus kotelius, išaugin
tų jų gaivaliniams geismams 
užganėdinti gražias jaunas 
verges—tam, kad minima gru
pe parazitų galėtų laisvai 
švaistytis “rojuj,” kurį jie ža
da minėtiems kūdikiams po 
mirties.

Taip svajojantiems vertėtų

o dabar jie mane iš- 
visaipmetė iš Kompartijos ir 

šmeižia.
Baigdamas prakalbą, 

minė ir apie kumpį. 
1928 metais nusipirkap 
viską kumpį, na, ir kas 
tokio? Valgiau jį aš; juk val
gė ir jie; tad ko tie bimbiniai 
nori? čia Pruseika tankiai var 
tojo žodį “bimbimai.” Sako, 
Mizara rašė “Laisvėje” apie 
tą kumpį. Na, ir kam tokia 
publikacija reikėjo daryti? 
tai “bimbinių” šmeižtas prieš 
mane. Tai, mat, kaip Prusei
ka progresuoja su savo tąja 

skurdo ijeijiado ten likusiems, j lietuviška politika ir lietuviš-

žinojo to 
Tai Pruseika 

Daro juo-

Įmonės, “perteklius” darbinin
kų yra atvykę iš “senų kon- 
trų,” iš tokių' pat plėšikų val
domų šalių; bet jie, praerdvin- 
dami anas šalis, nepanaikino

Top likusieji taip pat badmi- 
riauja, mirtinai grumiasi mies
tų gatvėse, sų pįčšikų sargais 
—policija už gyvybės palaiky-

žingsniuok na-

dabar čia nėra

kovoja savyje.

Vadi-
Busas iš- 

New 
Visus 
pasi-

BINGHAMTON, N« Y.
LDSA 23 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 6 d. liepos, pas 
draugę Mikalajūnienę, 47 
Street, Binghamton, N. Y., pradžia 
7:30 vai.

Draugės: Šis susirinkimus 
bai svarbus tad pasirūpinkime visos 
dalyvauti jame, kad pasekmingai ap
svarstyt visus reiklus ,kurie reikia 
greit atlikti. ^Taipgi nepamirškime 
ir naujų narių atsivesti.

Hazel

bus la-

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko 6 dieną * liepos 
(July) 1938; 8 vai. vakare.' Kamba-' 
riuose M. Adomonio, 95 Steanįląoa^ 
Rd. Draugės ir draugai. Visi yrd 
kviečiami skaitlingai atsilankyti’ Į 
virš minėtą susirinkimą. Nes buš 
daug svarbių reikali^ apsvarstyti. ,Ir 
išgirsti raportus iš šios organizaci
jos konferencijų. Taipgi tie drau
gai, kurie pasižadėjote" atsilankyti į 
virš minėtą susirinkimą, išpildykitė 
savo prižadus ir atlikite savo pare 
gas.

Sekr. V. A.
(155-157)

prisi-7 
Sako, 
lietu

čiu

iku kumpiu. Tose prakalbose 
j mažai buvo, kurie 
kumpio istoriją, 
pats pasipasakojo.
kus pats iš savęs ir pyksta 
ant kitų ’ir dar sako, kad jį 
šmeižia?* < .

Publikos buvo du tuzinai ir 
tame skaičiuje tiktai viena mo- 

Vietiniai Pruseikos pa

Kodėl jie nemato, kad; šioj' 
šalyj drykso neišmatuojami 
plotai derlingos žemės nenau
dojamos tuom pat laiku, kuo- ' 
methnilionai neturi (įarbo ? 
Kodjel jie taip pat nęmato, kad sekėjai tankiai giriasi, kad jie 
šioj! šalyj {pūva p ertek- |c4ia net 
liūs'sandėliuose, kuomet mi- | Gadynės 
lionai Bądmiriauja? kad 1 
šioj šalyj trunyja neišmatuo- prakalbas? 
jami plotai miškų tuo 
laiku, kuomet milionai neturi 
pastogės ,ir kad šioj šalyj ma
ža plėšikų grupe susižeria mi- 
lionus dolerių ir švaisto ant 
įvairių puotų tuo pat laiku, 
kuomet milionai darbininkų 
yrd verčiami dirbti gyvulio vie 
toj, vien tik už sugedusį mais
tą?

Jiems pasiduoda daugybė, 
pavergtųjų vien tik todėl, kad 
jie visam amžiui palikti kū
dikystės svajonėse! Nes jei
gu vergai netikėtų jų šlykščiai 
demagogijai, tai jie pamaty
tų, kad dar permažaiiyra šioj 
šalyj darbininkų. Pavyzdžiui; 
Kanadoje dabar badmiriauja 
keli milionai darb,įninku, kurie 
tokioj milžiniškoj šalyj ir kar 
tu s’u gauja dykaduonių įvai-1 
rįų spekuliantų, vos sudarb 
apie 10 milionų gyventųjų, o 
galėtų puikiausiai, gyvent apie 
įbo milionų ir būti visipaten-; 
kinti-gyvenimu. <

Tas bus galima tik pašali
nus nuo valstybės vairo (mine- 
tą plėšikų grupę, o įvedus So
vietų valdžią, kuri, paleis vi
sas dirbtuves gaminimui pro
duktų visuomenės naudai; pa
ims apyvarton tuos produktus, 
kurie dabar guli ir pūva san
dėliuos, taip pat paims gamtiš 
kus turtus, kurie dabar tru
nyja be vertės, kaip tai, miš- 
kar ir kt. Tada vietoj dar
bininkų pertekliaus pasidarys

kelias dešimtis 
skaitytojų. Ko- 

ddlgi jie jų nesukvietė į šias 
Tiktai girtis jie

pačiu į
I Publika atrodė marga, viso
kių pažiūrų. Taigi dabar ži
nosime, kas tie “visi! visi! vi
si! su Pruseika”.

Po prakalbų neleido klau
simų duoti; dar mėgino rink
ti aukas, bet vargiai kas da
vė. Publika pakilo, vieni ėjo 
namo, kiti dar asmeniškai dis- 
kusavo.

Piknikas
Liet. Darb. Susivienijimo 6- 

tos kuopos įvyks piknikas lie
pos 9 dieną, sekmadienį, J. 
M. Kaminsko giraitėj. Kvie
čiame visus ateiti ir smagiai 
laiką praleisti. Pradžia, kaip 
paprastu laiku, nuo 12 vai. 
dieną.

Mažutis.

PRANEŠIMAI E KITUR

DETROIT, MICH
APLA 47-tos kp. mėnesinis susi-, 

rinkimas bus sekmadienį, 9 d. lie
pos, 2 vai. po pietų#' Draugijų sve
tainėj, 3600 W. Wernor Hy. ir 25 
gatvės. Malonėkite visi nariai da
lyvauti susipilkime, nes jau yra su
grįžę delegatai iš seimo, kurie iš
duos raportą šiame susirinkime, ir 
sykiu užsimokėsite savo, narines 
duokles. s

Sekr. V. A. Norkus, i 
(157-158)

--------------- ---------------- -  ■ , : . ■ <

HAMTRAMCK, MICH.
Lietuvių exkursija į Tashman 

Park traukia nedėlioję 9-tą liepos. 
Šią exkursiją rengia Laisvės Cho-^******** *£ J >1 Į *• V ---- --------------- — - --------

jų didelis trūkumas, kaip kad J'as’ ALDIJT)18^ ka°Pa> LDSA 130
o o . 1 kuopą ir LDS 86 kuopa. Kurie išyra Sovietų Sąjungoj.

’ 1 •' 1 v
draugų savaimi negalite nuvažiuoti,

SOCRA
BRAND

SOVIETU KENUOT1 PRODUKTAI

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

A

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

jąOYAL STURC 
nr FILLETS

set""
i ■ '

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.

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIŲ
NELMA STURGEON

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

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir nesą pelną krautuvninkarils. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į So vietų-firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., . , > New York City

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

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

kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemę 
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 šviez 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas gen< 
praranda skonį.

I

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
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 MJCEū
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kur nepažvelgsi visur pamatyk visiškai panaikinta; ’ 
si, jei ne vienos, tai kitos rū
šies įsivyravusį begailestingą 
išnaudojimą, mūsų suvargusio 
brolio darbininko.

Šiomis dienomis man teko 
aplankyti vieną pažįstamą vie
noj iš didesnių Detroito ligoni
nių ; ir štai koki man teko iš
sinešti įspūdžiai iš tos įstaigos, 
kuri yra' katalikų dvasiškių 
priežiūroje, pradedant su aug- 
što laisnio dvasiškais tėve
liais ir baigiant paprastomis 

kurios 
kaipo pasi-

bininkų prakaitu. Tas ponas 
gerai žino, kaip kankinasi dar- 

|bo žmonės, kurie savo pūslė
tomis rankomis išbūdavo j o
miestuose didžiausius mūrus ir 
gyvenamus namus, o šiandie 
neturi kur gyventi. Tas po
nas, lygiai, kaip ir visi kiti 
turčiai, siurbėlės mūsų pasku- 

itinio prakaito lašo, nusispjau- 
f ja ant visų šauksmų pagelbos slaugėmis miniškomis, 

, Tuo tar- apžiūri ligonius,
eina nežmoniškas j šventosios mielaširdingos sese-

TROIT, MICH. ,
Pati Amerikos valdžia, prie 

šios kapitalistinės išnaudojimo 
sistemos, susideda vien iš po- 

turčių. Tai toki ponai iš- 
liai, kaip jo mylista pre
latas Rooseveltas, kuris, 
jsi vietą augščiausio valdi- 
:o į šalyje, tuoj užsimanė 
kilojimo maudyklos Balta

jame Kūme, kur galėtų su pa-Į.v , , . . , 
nelėmia pasimaudyti; ir tam darbininkų pusės, 
prajovei sukelta tūkstančiai1 pu sa^Je eina. . .v , 
doleriik Na, o tuo tarpu tūk-!darbo zrnom<1 visapusis išnaši lės. 
stanči^i išbadėjusių darbo I lojimas, į ką turčių dykūnų , 
žmoniųi išmesti ne tik iš dirb 
tuvių, (bet ir iš gyvenamų na 
mų į gatves. Tūkstančiai iš- 
alkusl to/notinų su mažutėliais 
kūdikiais kenčia pasibaisėtiną ; 
alki į- ttodų; yra atsitikimų, ' 
kad di' ’

t .a- a* v

I valdžia visiškai nekreipia jo- 
■ kios domės.

Pradedant su Washingtono 
Ikuąf.-tfnotinų su mažutėliais ; ponais ir baigiant su visos ša

lies miestų bei miestelių valdi
ninkais, yra vienas ir tas. pats.

Į Jie visi kraunasi sau turtus į 
kišenius, važinėja po Paryžių, 
Aliaską. Romą, Floridą ir dau
gelį kitų viętų, keldami ten 
didžiausias orgijas bei maini- 
kaudami savo meilužėmis. Ki
ti vėl važinėjai po įvairius va
sarnamius, kliubus,-golfus, ar
klių lenktynes ir po kitus pra
jovus. Na, o miestų prižiū
rėjimą ir, taip ' sakant, visą 
tvarką, palieka visokiems an
traeiliams žulikams ir gengs-

motinų, iš bado 
(nio, netenka sąmonės, 
kūdikius ir pačios save. 

_ _ „. rosiomis dienomis čio
nai Detroite rasta gatvėje mi
rusi if bado motina penkių 
vaikučių, su mažu kūdikėliu

* visi taipgi randasi arti 
s iŠ badavimo. Vienu 
i, žmonės šalyje pulkais 
i badu kaip tik tuo lai- 
ada gerasis Rooseveltas teriams, kurie turi šioj šalyj
ja su gaujomis parazitų, užvaldę kuone visus didmies- 
naudojasi ir tunka dar- čius. Ir kur tik nepasisuksi,

Įėjus per duris į šį namą, a 
! brace, tuoj puola j akis, kad 
I čia tau reikės turėti reikalas 
su šventomis asabomis. Va 
tuoj prieš akis už “deskos” sė
di paniurusiomis akimis, juo
dame ploščiujo miniška su di
dele balto audeklo, visaip su
dėstyta kepure, kuri lyg kad 
būtų panaši į Napoleono ke
purę. Ant sienų—šventųjų 
paveikslai. Kadangi turėjau 
laukti savo keleinos turėti rei
kalo su šia moteriške, tai turė
jau progos prisižiūrėti į šiuos 
paveikslus. ‘Kristaus išgalvo
to paveikslas visai nepanašus Į 
tą, kurį aš esu matęs savo kū
dikystės dienose. Tiesa, taip 
pat prikaltas prie kryžiaus, 
bet tik su daug mažesnėmis 
vinimis; o kraujo lašai, kurie 
bėgdavo iš prikaltųjų vietų,

_____ ’ o Veido 
gražumai, lyg ' būtų “rduge“ 
nutepti žandai ir lūpos. Gi 
Marijos paveikslas visiškai ne. 
tas. Iš karto maniau, kad tai 
kokios gražuolės iš Hollywood 
paveikslas, bet vėliaus dasi- 
protėjau, nes turėjo rožančių 
vienoj rankoj; tačiaus ir tas 
jau moderniškai Išdirbtas.

Priėjau prie minėtos rūsčiai 
atrodančios miniškos ir be di
delių ceremonijų pareiškiau, 
kad noriu matyti tokį ir tokį 
ligonį, pasakydamas jo vardą. 
Liepė man laukti. Laukiu-lau- 
kiu ir nesulaukdamas Už ko- 

|kio pusvalandžio vėl klausiu 
i tos mielaširdingos seselės, ar 
galėsiu matyti ligonį. Jinai 
gi ir vėl pradėjo klausinėti 
apie tai, kokį ligonį aš turiu 
mintyje ir taip toliaus. Paaiš
kinęs vardą ir taip smulkme
nas, gavąu vėl instrukciją 
laukti. Atsisėdau ąnt suolelio 
ir mąstau, kokią trumpą at
mintį turi ši asaba; ot čia tik 
kalbėjo su manim, ir jau vis
ką pamiršo. Taip bemąstyda
mas—kadangi iš
grįždamas, užėjau į 
ir, žinoma, buvau 
pavargęs,—tai ir 
snausti, štai atsirado 
vėl pusvalandžio kita miniška, 
su kitokios, rudos spalvos 
ploščium ir labai dideliu ro
žančium ant kaklo. Ši nuve
dė mane į kambarį, kuriame 
radau pažįstamą ligonį.

uždarinėti. Aš
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dirbtuvės 
šia vieta c*
pusėtinai 
pradėjau 
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METINIS IŠVAŽIAVIMAS
j RENGIA 4-ti LIETUVIŲ DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ CONN. VALSTIJOS APSKRIČIAI

Sękmadieni, 9 d. Liepos-July,1933
' . HELMVICH GROVE N. MAIN ST. BRIDGEPORT, CONN.

PRADŽIA 11-tą V AL* DIENĄ ĮŽANGA 251 CENTAI

Choras Daina iš New Haven, Cohn., vadovaujamas J. P. Latvio

Programa bus daug įvairesnė ir žingeidesnė, negu kada pirmiaus »
1. Prakalbos lietuvių ir anglų kalbose.
2. VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn., perstatys yeikaluką “KOVA PRIEŠ BADĄ”, masiniai, 

tai yra, visi išvažiavimo dalyviai dalyvaus šitame vaidinime.
k i) inų programų duos VILIJOS CHORAS, vadovystėje K. Strižausko, it DAINOS CHORAS iš 

New Haveno, vadovybėje J. P. Latvio.
4. LDS JAUNUOLIŲ KUOPOS iš New Haven ir Bridgeporto los “BASE BALL” ir kitką.
5. GERA ORKESTRĄ linksmins šokėjus visą dieną.

! visiems bus svarbu būti šiame išvažiavime ir būti liudininkais naujų kavalkų įvedimo į mūsų 
i i ogramą. Ypatingai svarbu užinteresuoti jaunimą. Vieta patogi ir jau daugeliui žinoma, nes toj 
pįt vietoj apskričių išvažiavimas buvo praeitą metą. Už atsilankymą ALDLD 3, ALPM S-gos 4, LDS 
* jr LDSA 8 apskričiai bus didžiai dėkingi. ' ' ■Užkviečia Rengimo Komisija

ELROD IS: IŠ Bridgeporto važiuokite North Main St. iki privažiuosite Bušo Stotį 13, sukite po kairei, tenai išvažia- 
:i;.1! " ?B’PORTIEČIAMS: Trokas veš nuo 407 Lafayette St., 301 Fairfield Ave. ir 706 Hallet St.kas valanda, 

r L'! T ’J, ' .. : ' b ■ ’• ‘ '
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tokiu riksmu- apsi- Įvo pečius visi į vienybę, ir tuo- . 
;Syk vieną gražią dieną nu- : 
šlttos šioj šalyj tuos visus dy
kūnus netikėlius, kurie tunka 
darbininkų prakaitu it jokio 
naudingo darbo neatlieka,— 
tik tvirta darbo žmonių vieny- , 
bė galės pasiųsti šunims šėko —— 
pjauti tuos ponus, kurie ap
žergę jodo ant mūšų suvargu
sio sprando. Tuomet pastaty
sime žmonesyį jų vietas, darbi
ninkus/ kurie žino ir moka 
kiekvieną darbą rūpestingai 
atlikti ir apžiūrėti. Tik tada 
mes galėsime nuvykę į bile li
goninę rasti gerą tvarką, šva
rą ir pasigerėjimą, kad tai yra 
įstaiga, kur žmogus gali savo 
sveikatą sustiprinti bei atgauti 
ją. Bet ne prie Šios išnaudoji
mo sistemos, kur viskas suirę, 
supuvę, kad nei pats biėsas ją 
jau negalėtų nei suprasti, kas 
čia joj darosi, arba pataisyti 
jąją, kaip kad “sociajistai“ 
papratę girtis, kad, esą, tvar- •• 
ka būtų gera, tik ją rteikįa 
taisyti. O aš sakau, kad jau, 
vyručiai, bloga tokį daiktą 
pataisyti, kaip kad išlepusį iš 
mažų dienų, ištižusį poną. 
Vienas būdas, tai reikės dar
bo žmonėms galinga savo jė- > ■ 
ga, vadovaujant Komunistų 
Partijai, pastumti visus tuos 
dykūnus į šalį, o patiems imti 
tvarkyti šalies reikalus, anks
čiau ar vėliau.

J. J. Butkus.

nesame su 
jpųatę,—it pridūrė, kad tasai 
rėksnys yra beprotis 
dėl j Į čionai laikd,
daugiau kąip mėnuo, tai mes 
nežinome. Kai kada tas be
protis iina lakstyti iš kamba
rio į kambarį, landžioti po lo* 
vėlėmis. Tai naujesni ligoniai 
tuom labai išsigąsta.

Pasakojant jam šitokį daly
ką, aš klausydamas pradėjau 
jaustis nesmagiai; ir tuo sy
kiu mano vizitinis laikas pa
sibaigė, ir turėjau apleisti šią 
ligoninę. Bet išeidamas kori
dorium taip jaučiausi, kad ta
rytum ot ims ir pradės mane 
vytis tas sukvailiojęs žmogus; 
ir lipdamas paskutiniais laip
tais smarkiai pagreitinau žin
gsnius.

O vykdamas namo, visu ke
liu mąsčihu sau vienas apie šį 
ligonbūtį, jeigu taip galima jį 
vadinti, apie jo -tvarką, švarą 
ir biznį. Dariau Sau išvadą, 
ka^kaltas, kad šioj įstaigoj 
taip viskas netvarkoj. Keis
čiausia tai tas sukvailiojęs 
žmogus, kurio ir aš net išsi
gandau. Juk jo vieta yra ten, 
kur visi sukvailioję žmonės es
ti. Bet, mat, kaip viskas, tai 
taip ir tas savo vietoje. . .
'■ Tai tau miesto ligoninė! 
Manau sau, kur gi visi miesto 
valdininkai: inspektoriai, ku
rie ima gana riebias algas, 
kad prižiūrėti šitokias vietas, 
idant jos būtų švariai užlai
komos ir būtų gera jose tvar
ka? Pasirodo, kad tie ponai 
visai nesirūpina ir neina savo 
pareigų. Kaip jau pradžioj 
šio savo raštelio sakiau,— jie 
skęsta puotose už darbininkų 
žmoųiu pinigus. Jie 
kur į mikliai išlavintą arklį 
bėgti “reisus“ arba šiaip ke-

—Bet Ro
jali bris

Khtnbdrys)4 kūr šitas žmogus 
gulėjo, buvo pusėtinai , dido
kas, tačiaus jame sugrūsta lo
velių su ligoniais, kurie kaip 
vėliau sužinojau, serga įvai
riomis ligomis—jų apie’ pen
kiolika. Kambarys, žinoma, 
tvankus; nors langų jame ran
dasi, matyt, pusėtinai daug, 
bet visi buvo
tuomi labai susidomėjau ir 
įsidrąsinęs paklausiau ligonio: 
—Kodėl Čionai nei vieno lan
go nėra atidaryto ? Jis man 
paaiškino, kad, esą, nelabai 
galima atidaryti, nes labai vi
sokios musės lenda į vidų. Tie
sa, šiame kambaryje matėsi 
daug musių bebirzgiant apie 
ligonių stalelius. Vėliaus įsi
žiūrėjau, kad šios ligoninės lan 
gai neapsa.ugoti tam tikrais 
sietais nuo'musių. Na, tai tau 
kad nori, pamislinau, ir ligon- 
butis’. ' 1 • ■ ■

Kiek vėliau pastebėjau, kad 
beveik visi ligoniai smarkiai 
rūko cigaretus; kai kurie taip 
smarkiai rūko, kad vieną su
degina, tai tuoj ir kitą užside
ga. Tuo būdu kambaryje su
sidaro daugybė dūmų, 
man ten dar ir sveikam 
esant pradėjo būt aitru 
tabako d ū mų. Na, 
kaip tas viskas atsiliepia
gonį ? Aš vėl klausiu ligonio: 
—Ar čia leidžiama ir ligo
niams rūkyti?—Čia ne tik kad 

Įleidžiama ligoniams rūkyti, 
bet pačios miniškos pardavinė
ja įvairios rūšies cigaretus, už 
kuriuos reikia daug daugiau 
mokėti. Toliaus įsikalbėjus 
patyriau, kad šioj įstaigoj par
davinėjama ligoniams ir svai
ginanti gėrimai, naujasis alus, 
už kurį lupama ir po 25 cen
tus už buteliuką, kuriame yra 

1 vienas stiklas alaus. Kai kada 
parduodama ir smarkesnių 
svaigalų nekuriems ligoniams. 
Čia taip pat pardavinėjama 

f višoki seni žurnalai, pigios rū
šies saldainiai ir tt..

Šitas ligonis nusiskundė, kad 
ateidamas čia . turėjęs prie į ypač miestų įstaigos 
savęs $40, tačiaus pagulėjus1 *
čionai jam kelis mėnesius bu-jtosi suirus tvarka, 
vo iš jo pinigai išviliota viso 
kiais pardavimais.

O ši ligoninė yra skaitoma,'i ^naudoja visoki parazitai, Į | 1 * * 1 — 1 * * ’
kad .užlaikoma miesto; ir ligo-, 
niui neturėtų kaštuoti nei cen- | 
tas, joj gulint arba gydantis; 
tačiaus taip nėra. Tiesa, jei 
ligonis neturi jokių pinigų, tai 
tiek. Bet jei tu kiek turėsi, 
tai iš tavęs išvilios, ar tu no- 

j rėsi ar nenorėsi.—Čia dau- 
igiausia pavieniai ligoniai, ku
rie neturi jokių šeimynų.— 
Reiškia, kad ir ligoniams yra 
tas’ pats išnaudojimas, kaip ir 
visur kitur.

Prie šios mudviejų kalbos 
dar aš pastačiau jam klausi
mą: !Na, o jeigu turėdamas 
kelis centus, o nieko nepirk
tom? Tai juk tada iš tavęs 

•neatimtų?—-Aa, ligonis giliai 
1 atsiduso ir sako,—taigi bėda, 
kad tu nesupranti. Aš taip 
bandžiau daryti; tai, pradėjo 
manęs visiškai niekas nepai
syti, visai neprižiūrėti. Tad 
mane persergėjo kiti ligoniai; 
tai ir turėjau Verstinai vis kai 
ką pirkti, nes kitaip gal bū
čiau senai' kojas pakrątęs, be- 
jokios priežiūros. Į ,

Nuėjus paskui į išeinamąją 
vietą, ji atrodė baisiai apleis
ta ir nešvari. Sugrįžęs atgal 

, pas savo pažįstamą ligonį, pra 
dėjau stebėtis, kaip čia pas 
jus visi kampai purvini. Li
gonis nusišypsojo ir pajuo
kiančiai pareiškė:—Jeigu, mie 
lasai, čionai pabūtum porą me-1 
tų, kaip ir aš, tai apsiprastom. t 
šiame “tvardė“ tai, galima sa
kyt, dar švariausia; kituose 
yra kur kas nešvaresnių vietų.

Taip miidviert besikalbant, 
pradėjo viename artimame 
kambaryje žmogus taip keis
tai rėkti, kad man pradėjo da
rytis net šiurpu kūne. Ir grei
tai paklausiau savo pažįsta
mo :—Kode! gi tas žmogus 
taip beprotiškai rėkauja? Juk 
toksai pasibaisėtinas riksmas 
kenkia kitiems 
Tai mes,—atsakė jis,

SPAUDA IR MUSU 
VEIKIMAS

TIMMINS, Canada. — Gre-.
žiopso Įa prįe įdomios apysakos “Ce

mentar” dabar eina per “Lais
vę“ politiškas straipsnis apie

lia orgijas puošniuose kur ka- kovą SLl prOvokacija ir šnipa-
baretuose naktimis, o dienomis vimu.
miega tie dykūnai. Jiems to-!
ki dalykai, kaip atlikti savo
užduotis, neapeina, i. ------

Pastarasis raštas labai pamo 
Todėl pageidauja- 

kad mūsų ALDLD išleis
tų jį brošiuraitėje. Darbinin
kai, stovintieji pirmose eilėse, 
būtinai turi daug numatyti* 
provokacijos gudrybes. O to
kia brošiuraitė būtų galingu 
įrankiu, su kurio pagelba bū
tų galima pamatyti provokato
rius.

Būtų gerai, kad mūsų spau- i 
dos skaitytojai pateiktų savo 
nuomonę šiuo klausimu.

ir todėl žinantis- 
s visur 'ma> I 

! kur tik nepažvelgsime, tai ma- 
Gaspado-

I niauja taip, kaip kas sau išma- 
■no. Mūsų darbininką žmogų 

vi
sokiais būdais, visur ir visa- i •
Ida; ir taip bus, pakol tik bus 
j ponų dykūnų netikusi tvarka 
vedama šioj šalyj.

Todėl darbo žmonėms rei
škia sparčiau jungtis į solida- 
jriškas mūsų proletarų eiles po 
komunistų vadovybe, kurie ro
do vargdieniams tiesų kelią, priegalvį (padušką) laike uk- 

• kuriuo galima bus išeiti iš šitų rainų darbininkų 
visų dumblynų, kuriuose po- i ALDLD 

nija kankina <.............
juo b 
si įstumti mūsų 
klasę tie nenaudėliai.

Birželio 18 d. pardavė^nc

parengimo,
• reikalams. Pinigus, 

darbininkus iv, tris dolerius pasiuntėme cen- 
olyn, juo vis gilyn taiko-|tro sekretoriui, spaudos rei-1

vargdienių kalams, kaipo palūkanas už 
Taigi užtęsimą narinių duoklių. Prie t 

nėra kitokios išeities, kaip tik galvį paaukojo kuopos 
glaustis visiems darbo žmo- draugė A. BerŠkienė.' 
nėms po viso svieto darbiniu-j kuopos vardu draugei A. Berš- 
kų raudona vėliava, kurią kienei ir nariams, dalyvavu- 
augštai iškėlus neša Komunis-Įsiems pardavime, tariu pro
tų Partija. Ir kuomet stipri letarišką ačiū, 
darbo žmonių jėga-surems sa- 100 Kp. Org.

narė 
Todėl “

NEW FEATURES EVERY DAY
IN THE

DAILY WORKER
CENTRAL ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY,

DAILY WORKER 
50 East 13th St.

New York, N. Y.

Please enter my subscription for year (months).

I enclose $ in payment.

NAME

ADDRESS

CITY STATE

SUBSCRIPTION rates
Bronx, N. Y.; 1 Yr.—$9; Six Months—$5;

One Month—$1
A«: 1 Yr.—$6; 6 Months—$3.50 j Three Months

ligoniams ?— 
čia jau

In Manhattan and
I 3 Months—$3;

Elsewhere in U. S.
—$2; One Month—75c.

SPECIAL SATURDAY EDITION—$1.50 per year.
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IŠRANDAVOJIMAI

MIRTYS—LAIDOTUVĖS 
i

(157-159)6

si

NUŠAUTAS PLĖŠIKAS
(156-158)

4
PARDAVIMAI

(ASlVllį. . . r # r ' i

todėl 2^ksrnai praleisite, bet
Laisvė Gaunama ant

PARSIDUODA Sekančių Stočių

PAJIEŠKOJIMAI Brookl

PAJIEŠKOJIMAS
GĮ TĖVĄPenkiose

New

stud 
geriau

LICENSES
i BEER-WINE

P ASI R AN D AVOJA fornišiuotas 
kambarys šviesus, garu apšildo

mas ir visi parankamai. Tinkamas 
dviem ar vienai ypatai. Wm Kul- 
ek, 174—31st. Apart. 3, Brooklyn,

PARSIDUODA saldainių krautuve.
Parduosime greit ir už pigiai, nes 

važiuojame į Europą. 856 Grand 
{Sreet, Brooklyn, N. Y.
, (156-161)

i Notice is hereby given that License 
DUKTERYS APVOGĖ NERE-,no. N. Y. B-3912 has been issued'•to

I the undersigned to sell beer and wine 
at retail, under Seetion 76 of the Al
coholic Beverage Control Law at 32 
Ten Eyck St., Kings County, 
York

po num\ 756 Ur.escęrit St. Dvi 
jame gyvenusios l šeimynos bu
vo išvažiavusios.

Pabandykite!

Laisves* Name
BROOKLY

LORIMER RESTAURANT

šeštas Puslapis Ketvirtadien., Liepos 6,1933

Šį Vakarą LDS 1-mos 
Kuopos Susirinkimas

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks šiandien, 7 :30 vai. 
vakare. Malonėkit, visi na
riai, kurie tik turit laiko, at
silankyti. Dar yra draugų iš 
kitų kolonijų; jie veikiausiai 
dalyvaus susirinkime. Todėl 
padarykime šį susirinkimą* 
skaitlingą.; t • ■

Fin. Sekr. A. Visockiene.

Streikas Atmatų' ' 
Krematorijose

BROOKLYN.
miestinėse krematorijose, kur 
deginama atmatos, sustreika
vo 200 negrų ir baltų darbi
ninkų. Streikuoja prieš do
lerio nuėmimą nuo buvusios 
iki šiol $5 dieninės algos ir 
prieš vertimą ilgiau < 
kaip 8 valandas. Streikieriai 
atsikreipė j Darbo Unijų Vie
nybės Lygą, kad vadovautų jų 
kovai.

Ateivių Apsigynimo 
Konferencija

Į prezidento Roosevelto 
“naują politiką” įeina ir atei
vių darbininkų persekiojimas 
ir jų deportavimai. Ateivių 
Apgynimo Komitetas, 1 
šaukia konferenciją nuo visų 
unijų it kitų organizacijų lie
pos 13 d., 8 vai. vakare, 
Manhattan' Lyceum, 66 East 
4th St., New Yorke, kad iš
dirbtu planus kovai prieš tokią 
Roosevelto politiką. Visos 
lietuvių draugijos pasiųskite 
ten savo delegatus.

Patriotiškos Peštynės Del 
Vėliavos

Smagus Centralbrook 
lyniečių Išvažiavimas 
Forest Parke Liepos 9

NeGėldienyj, liepos (July) 
9 d. Forest Parke bus ALDLD 
24 kp. išvažiavimas.

Visus kviečiame atsilankyti. 
Turėsūpe progą susitikti su 
daugeliu draugų ir pažįstamų, 
kur visi kartu galėsime links
mai laiką praleisti tyrame 
ore. Dalis pelno nuo šio iš
važiavimo bus skiriama “Lais
vei.” Taigi, dalyvaudami 
šiame išvažiavime netik kad

kartu paremsite mūsų dien
raštį ;“Laisvę.” Turėsime įvai
rių užkandžių ir gėrimų.

Rengėjai.
P. S. Ku'rįe turitfu paęm'ę ti’- 

kietų platinimui, sugrąžinkite 
M.nJuškienei, 79 Hudson Ave. 
Brooklyn, N. Y.

(157-159)
• 1 ' ' A * i

.. ■ ---------- -----

Konstancija Jenkins, 55 
metų, 231 High St., mirė lie
pos 3 d. Bus palaidota liepos 

d. Holy Cross kapinėse.
Laidotuvių apeigom rūpina- 
grąborius J. Garšva-

PASIRANDAVOJA patalpa, 
“storas” tinkantis Beer 

Garden bizniui, randa labai 
prieinama, gera proga lietu
vių bizniui šioje vietoje. 
Mike Adamuccio, 238 York 
St., Cor. Hudson Ave., Brook-

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YK] ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

SAVININKAI MARČIUKAl
<17 Lorimer Street

NEW YORK. — Liepos 
naktį du poliemanai nušovė 
vieną plėšiką ir areštavo du 
bėgančius jo sėbrus. Plėšikai 
buvo įsilaužę į krautuvę po 
num. 12 E. 42nd St. ir pasi
vogė šešias poras čeverykų.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS į 

Biuomi pranešu savo koštu, 
riams, kad jerkiliau savo stu< 

naujon viet 
po nu 
512 Ma 
kampas

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts- 

(Bedford Ave. and So. 5th St.
187 “ “ ‘ 
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand 
146 Union Avenue 
Metropolitan an<k 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

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

Pajieškau savo vyro Antano Gri
galiūno, Josvainių parapijos; Mazge
lių kaimo ir pašto. 13 metų atgal 
jis mane pametė ir iki šiam laikui 
jokios žinios apie jį neturiu. Prašau 
man pranešti jei kas žinote apie jį 
šiuo antrašu: Ona Grigaliūnienė, 74 
Portland St., Hartford, Conn.

(155-157)

BROOKLYN. — Dvi dukte
rys, 16 ir 17 metų amžiaus, 
pavogė100.00 nuo savo ak
lo tėvo Franko Guerrieri, kad 
už tuos pinigus galėtų paūžti 
ant Broadway. Liko areštuo
tos ir po $500.00 parankos lai
komos.

puikiausi.

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broad 

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

State.
Peter Kapiskas

32 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y.

St.BROOKLYN. — Per 4 th 
July susiginčijo ir susimušė du 
patriotai, J. Pierone su Wm. 

: ar 
iš dešinės pusės ar iš kairės 
turi būti mėlynas sklypas su 
baltomis žvaigždėmis ant 
Amerikos vėliavos, kuomet ji 
prikabinta prie sienos? Buvo 
areštuoti. Bet Bridge Plaza 
Court’o teisėjas paliuosavo 
peštukus be bausmės, tik su 
persergėjimu, kad nesimuštų 

^ant šaligatvio, bet pasirinktų 
kokį tuščią lotą. •-

dirbt1 Parriota1’ d* 1 ierone sU V’ . . . iBailey del tokio klausimo:

Geresnės Sąlygos Indust
riniai Organizuotiems

NEW YORK. — Tose vai- 
gyklose, kur gyvuoja kairioji 
Industrinė Maisto Darbininkų 
Unija, yra mokama $18 į /sa
vaitę indų pjovėjams; o kur 
tos unijos nėra, tai tik $7 iki 
$15. Industrinės Unijos na
riai ■ dirba 48 valandas į sa
vaitę, prie jos nepriklausanti 
4—apie '7$ valandas.7 .

Nusižudė du Bedarbiai
NEW YORK. Allen

Shedd/ 40 metų amžiaus be
bėgančiu 
traukiniu

IŠPLIKĖ NEPASTOVIAM 
VYRUI AKIS

ASTORIA, L. I. — Bertha 
Schwartz deginančiu šarmu 
“lajų” apiplikė akis savo vy
rui, kuris pirmiau buvo nuo 
jos pabėgęs, o paskui atėjo į 
svečius. Dabar eina teismas 
prieš ją.

NAMO EKSPLOZIJA
BROOKLYN. — į Per 4th 

July nežinia kodėl įvyko eks
plozija, kuri sudraskė namą

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys 

kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75

Ko 10

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašome prisiųsti iš. anksto

“T A TC V
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street ' 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

- tik susitarus

Sergančių Vyrų ir Mote 
Chroniškos Ligos Gydom

New Yorke

SKAITYKIT IR PLATIN-I 
KIT “LĄISVĘ,,

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

šiandien ate; 
te delei savo sx 
katos ištyrimo, 
jums bus išaišk 
ta, taip jūs fiz- 
kai stovite. ‘

Odos Nušašę, 
mai, Nerių Ligc 
Abel 
mas, 
nų i i
nes Ligos, Nd 

jde^imas bei Reumatiški Nesye 
maf. '

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, 
bora toriniai Tyrimąi. Serumų 
čiepų Įšmirkštimai. * • } 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę L: 

Ištyrimas ir Patarimas Veltu^ 
KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Plact’ 

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

O Sekmadieniais 9 A. M. iki14 P.

1
ii

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

Pašalpa Tiktai už Kyšį?
•5 1

i

per 156

WWW WVW w >o< AA )o< >o< AA <o» A A icx

Mes

Nelaimės <1

<♦>

1

ligoninėje 
bedarbiui

< >

< >

p

ŽUDYDAMASIS PERSPĖJO 
KITUS NUO MIRTIES

Kapitalis- 
buvo 

ir

Savininkas ir Manadžeris
P. M. GARRISON parėm, krikštynom ir kito- 

reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

turias 
siškai 
algų;
taisys

ŽADĖJO PAKELTI ALGĄ, 
BET VISAI NIEKO NEMOKA

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

JORININKV UNIJA PRIVER
TĖ KAPITONĄ ATSITEISTI 

’ DARBININKAMS

isras.
Cu-

ORGANIZUOJA ISPANUS 
BEDARBIUS

VADINAMA DARBININKŲ 
DRAUGIJA MĖTO LAUKAN 

BEDARBIUS

darbiš, nušoko po 
požeminio gėlžkelio 
ir nusižudė. ‘

K n i ckerbocker 
daktaras pasakė
Oscarui Stone, kad jam reika
linga operacija, bet reikės už 
ją užsimokėt. Neturėdamas 
pinigų, bedarbis iššoko 
langą ir užsimušė.

I kurių 
Bet pirm- mir-

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, 1 Buffalo, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki. 5 vaiantlai vakare. ' • ■ • ■ -

DILS. SCHONGER & STENGER 
394-398 Broadway, $31-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

flSHK*

NEW YORK. — Valdiška 
lankytoja bedarbių, atsišau
kiančių del pašalpos, pasakė 
Albertui Metanui, 404 E. 11 
St., kad jis turi duot penkdo- 
lerinę kyšio kokiam demokra
tų kliubui, nes kitaip jis ne
gaus pašalpos. Bet tas be
darbis kreipėsi į Bedarbių Ta
rybą ir su jos pagelba išsiko
vojo pašalpą be kyšio. NEW YORK. — Per pir

miau įvykusį streiką, valdyba 
Darbininkų Pašalpos ir Po- j 
mirtinės Draugijos buvo pri-' 
versta pasirašyt, kad nemėtys ( 
laukan bedarbių, negalinčiu , 
užsimokėt, ir kad priims iš 
pašalpos biurų gauiiamus če
kius rendoms apsimokėt. Bet

NEW YORK. — Munson 
laivų linijos garlaivio “Mun- 
deaver” darbininkam buvo ne-, 
damokėta po du doleriu algok. , , , ... ...A .. T_ . . ~ . . . . dabar tos d-gi.ios valdybos a-Amerikos Jūrinių Darbininkų 
Industrinė Unija pasiuntė sa
vo delegatus į laivą, kurie ir 
privertė kapitoną išmokėt 
darbininkams tuos norimus 
nusukt pinigus.

gentąs su jos žinia mėto į gat
vę ne tik visai negafinčius už
simokėt,- bet ir tuos, kurie at
neša paŠalpinius čekius apsi
mokėjimui. Tą organizaciją 
kontroliuoja socialfašistiniai 
elementai. • . : ?

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

ant

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 mętų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

> A '>> • u .>»
tas. •/

BROOKLYN 
tiniuose laikraščiuose 
paskelbta, būk tai Michel 
Elbing bravorų kompanijos
pakels 10 nuošimčių algos sa
vo darbininkams; bet tie laik- 

, raščiai užtylėjo, kad per ke- 
savaites kompanijos vi- 
neišmoka darbininkams 
liepia laukt, kol pasi- 
biznis.

NEW Yo’rK. — Liepos'17 
d. yra šaukiama plati konfe
rencija ispaniškai kalbančių 
darbininkų, kad sekmingiati 
kovot už pašalpą bedarbiams. 
Tai būtų panašu į lietuvių 
darb. bendro fronto judėjimą 
del bedarbių reikalų; tik kad 
vietiniai lietuviai perrtiažai 
dar praktikoj pasidarbavo. '

NEW YORK. — Liėpos 4 
d. keturi besimaudydami pri
gėrė, vienas autom^iliu už
muštas ir 452 tapo sužeisti 
“fajerkrekėmis” ir šoviniais iš 
revolverių, bešvenčiant “Fort- 
džulajų.”

NEW YORK. — Požeminių 
gelžkelių traukiniuose yra 
prie sienų prikabinti vamz
džiai Au* tam tikrais chemika
lais, kuriais gesinama ga 
Buvę.j motormanas Paul
neo, norėdamas nusižudyį, už
gėrė tų chemikalų, nuo( 
paskui ir mirė. ” 1 , ' 
siant persergėjo kitus, kad 
nesiartintų prie to vamzdžio, 
nes gali užtrokšti einančiomis 
iš jo dujomis.

O

<♦>

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

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

Permanent waves' nuo 55.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 mėtų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Penney Ivanin 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
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell—Oregon S1M 
j Keystone—-Maja 1*1’

LO

Telephone, Evergreen 6-5310„

j. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

NOTARY 
PUBLIC

TEL STAGGV 
2-5043

INCMATHEW P. 3ALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų ŽALIU, ir iŠ čia 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRlVATI^Ą 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NI AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA vietą, SAVO ’ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. 1 < ; •' į f)

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKTJ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Williamsbtirghe:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

f arti Grand Street < >
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFI
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd 8Lryto

■S5S« 
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