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KRISLAI
Trockis Bailys. 
Per Kazbeko Kalną. 
Vardan Radeko. 
SSSR Atsiekimai. 
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS.

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o IčIaimSsite 
Pasaulį! ' L

Renegatas Trockis bijojo at
vykti į Francijos prieplauką 
Marseilles. Jį pasitiko valtis 
apie 15-ką mylių nuo krašto, 
jis persėdo į ją ir išlipo kitoje 
vietoje. Trockis bijojosi dar
bininkiškų demonstracijų. Jam 
yra aišku, kad jis tarnauja bur
žuazijai ir todėl slaptai, kaip 
vagis, išlipo. Sakoma, būk jis 
bandys pamatyti M. Litvinovą 
ir prašysis, kad Sdviėtų Sąjun
gos valdžia pavelytų jam grįžti 
atgal į SSSR! To jam nesu
laukti, nes jis bjauriausiai šmei
žia Sovietų šalį ir 
judėjimą.

No. 175 Telephone Stagg 2-3878

13,000 Benamių Motery

LOS ANGELES, Cal. — 
12,680 benamių moterų ir 
merginų apguldinėjo C.A.Y. 
W. įstaigą ir reikalavo per
nakvoti pastogės. Moterys 
ir merginos neturi darbo, 
nei kur gyventi. Tai kas 
darosi turtingiausioje kapi
talo šalyje. Visi darbinin- 

orlaivinin-1 kai kovokime už'Stuojautinę 
ir Rogoza i bedarbiams pašalpą iš val- 

orlaiviu “L-5O8” perskrido Kaz- ūžios iždo ir kapitalistų pel- 
inų. /

'Sovietų Sąjungos 
kai drgg. Petrovski

komunistų

beko kalną. Tai jau antru kar
tu nugalėjo tą didįjį Kaukazo 
kalną, kuris turi 16,545 pėdas 
augščio.

Varšavoje redaktorius lenkų 
laikraščio “Gazeta Polska” su
rengė vakarą pagerbimui drg. 
K. Radeko. Į vakarą buvo pa
kviestas Lenkijos rytinių reika
lų ministeris šeciel ir Sovietų 
Sąjungos atstovas d. Antonov- 
Ovsenko.

Aišku, kad redaktoriui nėra 
mylimas Karolis Radekas, kuris 
yra bolševikas.. Bet tai Lenki
jos diplomatiniai manevrai ir 
taikymasis prie Sovietų Sąjun
gos, nes jos nuolatos reikalai 
blogėja su Vokietijos fašistais.

Roosevelto Planas— 
Vergija
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IR KRIMINALISTAI PATAISOMI
MASKVA. — Didžiausias 

pasaulyje kanalas, kuris į 
19 mėnesių laiko prakastas, 
yra tarpe Baltųjų ir Balti- 
ko jūrų. Jis buvo atliktas 
po vadovyste SSSR slaptos 
policijos. K a p i t a 1 i stinė 
spauda paleido daug melų, 
būk ten buvo vartojamos te
roro priemonės. Nieko pa
našaus, pirmiau buvę krimi
nalistai ir kitokį kenksmingi 
elementai gavo progos pasi
taisyti ir grįžti į žmonių ei
les. Inžinierius, kuris pir
miau buvo kaliniu, rašo iš 
Valdo sekamą laišką:

“Ten nebuvo jokio perse-

Jungtinių Valstijų imperialis
tai vėl paskyrė karo šarvuočių 
p e r b udavojimui $114,000,000. 
Laivyno sekretorius ponas 
Swanson pareiškė; “JKada tiei - t _ * - 
karo laivai bus modernizuoti, Į džios puolimus, 
tai Amerikos laivynas bus vie-  
nas iš geriausių. Mūsų pertai
syti šarvuočiai turės neišpasa- Francija Užgrobė VlSį 
kytą karo ugnies jėgą, taipgi 
jie galės be nuostolių atlaikyti

^galingą priešo ugnį.”
Tai prisirengimai prie naujo 

karo. Darbininkai privalo de
monstruoti 1 d. rugpjūčio ir 
reikalauti, kad pinigai skiriami 
karo reikalams tuoj aus būtų 
perduoti bedarbių šelpimui.

WASHINGTON. — Roo- ’ klojimo prie pravedimo ka- 
seveltas prakalboje ger ra- * 
dio išreiškė, kokią vergiją 
darbininkams jis planuoja. 
Jis šaukia darbininkus dirb
ti 35 valandas į savaitę už 
$10.50 algos. Jis tą daro ta
da, kada gyvenimo reikme
nys kasdien brangsta. Roo- 
sevelto planas—išgelbėti ka
pitalistinę tvarką. Darbi
ninkai turi kovoti prieš dar 
didesnį ir baisesnį planavi
mą juos išnaudoti. Jungtis 
į revoliucines unijas ir at
remti išnaudotojų ir jų vai-

Chinijos Saly

Francijos spauda velka aikš
tėn, kad lietuvių lakūnų Dariaus 
ir Girėno orlaivį nušovė vokie
čiai. Iš vienos pusės, gal būti 
francūzai daugiau žino, nes tas 
įvyko Lenkijos pasienyje, kuri 
yra Francijos talkininkė, ir jos 
dgentai galėjo patirti faktus. 
Iš antros—prisieina abejoti, nes 
Francija ir Vokietija niaujasi, 
ir gali būti vien kurstymas 
prieš Vokietiją.

PARYŽIUS. — Francijos 
karo laivai Pietų Chinų jū
rose užgrobė šešias grupes 
Chinijos salų. Užgrobtos 
Sprally, Caye, D’Amboine, 
Islet, Itu-Aba, Twin, Poaito 
Islet ir Thintu salos. Ja
ponija grobia vis didesnius 
Chinijos žemės plotus, tai 
tuom pat kartu ir Francija 
naudojasi proga. Tas tik 
patvirtina imperialistų pla
nus—pasidalinti Chiniją.

Buržuazinis Kvailumas
LONDON.—Lęrd Rosem- 

bery knygynas pardavė del 
Sotheby aštuonis Ę. Napole-

1 nalo, mums buvo leista pa- 
! rodyti visas mūsų sugabu- 
mas. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų gėrėjomėsi, atlikda
mi tą milžinišką darbą. Ne
buvo ant mūsų rankų rete
žių neigi ginkluotų sargų. 
Mus atvežė prie darbo, iš
aiškino mūsų pareigas, ir 
mes tapome laisvais. Vakar 
buvę kaliniai, kriminalistai 
ir kitokį prasikaltėliai, mes 
virtome udarninkais už bū
davo j imą darbininkų tvar
kos ir atlikome planą, ne tik 
ant 100, bet het l50 nuošim- V> • Cių.

“Džiaugėmėsi atsidūrę lai
svais Karelijos giriose... 
Iki tol žinojome apie Dnie- 
prostrojų ir kitus būdavoja- 
mus milžinus, dabar ir mes 
tapome būdavo tojais. Turė
jome savo tvarkymosi įstai
gą. Patys tvarkėme maisto 
ir apsirengimo reikalus. Gy
venome švariuose barakuose 
ir visada sotūs. Ir visi su 
pasididžiavimu dirbome pa
vestą mums darbą.

“Ar galite jūs įsivaizduo
ti “kalinius”, kurie paleisti 
laisvais girioj? Ar galite 
jūs įsivaizduoti, kad vakar 
buvęs vagis arba kitaip pa
vojingas visuomenei asmuo, 
atsistoja ir kalba už taupini-

mą visuomenės turto, įran
kių ir kitų reikmenų? Jeigu 
tą galite, tai suprasite, kaip 
mes gyvenome pravesdami 
tą kanalą.

“OGUP (slaptoji polici
ja), apie kurią taip baisiai 
atsiliepia kapitalistai, suge
bėjo panaudoti metodas, ku
rios pavertė mus vėl žmo
nėmis ir tai atliko ne su gin
klų pagelba. Aš nežinau nei 
vieno žymesnio žygio prie
spaudos prieš mus. Aš bu
vau prasikaltėlis, už mano 
nuoširdų darbą mane, kaip 
ir daugelį kitų, nusprendė 
paleisti pirm kanalo užbai
gimo laisvėn, bet aš ir kiti 
kaliniai pasilikome prie dar
bo, nes mums didžiausias 
džiaugsmas buvo, tai baigus 
kanalo pravedimo darbą. Aš 
galiu pasakyti, kad tik So
vietų valdžia žino tikruosius 
būdus, kaip pataisyti žmo
nes, kuriuos sugadino senos 
buržuazinės liekanos.”

Šis laiškas aiškiausiai pa
sako, kaip Sovietų Sąjungo
je perauklėjami žmonės į 
socialistinės tvarkos pilie
čius.

Austrija ir Vokietija Perkasi 
Karo Orlaivius ; ; i i

LONDON.—Vokietijos fa- 
šistų vadas Goering atsi
kreipė į Anglijos Orlaivinin-, 
kystės ministerį pirkti kelis 
karo orlaivius. Jis sako, 
kad Austrija jau pirkosi ke
lis karo orlaivius del polici
jos. ’

Sprogo Karo Orlaivis
OCEANSIDE, Cal.— Ka- 

ro bombinis orlaivis sprogo 
1,000 pėdų ore. Sakoma, 
kad orlaivio nutrūko spar
nai. Matomai, sprogo bom
bos ir ištaškė jį. Žuvo sep
tyni karininkai. Tai aukos 
imperialistų prisirengimo 
prie naujo karo. t

Rugpjūčio 18-tą dieną Sovie
tų orlaivyno diena. Tą difeną

kvos gyventojai matys ne tik or- riuos jis rašė Josephine var-1 
laivius, bąt ir Sovietų zeppeli-Įdu merginai. Už tuos laiš
kus, skrajojančius virš Mask- kus gavo 4,400 svarų Ster- 
vTJM.;?!>rk'i01Tduapšviet0S, lingu, arba prieškarinių pi- eskadrilė ims dalyvuma. ■ . . . .inu u» y ui ą.

}------- . • Į Suprantama, kad tokiais da-
Japonijos laikraštis “Asachi” lykais gali užsiimti tik bur- 

rašo, kad jau dabar Japonijoje žujai, kurie neturi vargo ir 
yra 10,000 sužalotų kareivių, rūpesčio.

Vokietijoj Fašistai Daugiau Dūksta į
tų urifcuvyiiu uicuk. ureną - . <, < _ ,v 1V>(. ... . .
bus parodos po visą šalį. Mas- ono meiliškus laiškus, ku- BERLYNAS.—Vokietijos juos vurę is Stettin koncen-
* m Lu -a.*. m T— 2 M I ‘ _ -.' t ' / i\.f « » * ■ « >•<- i . i •— i

kaipo pasekmė užgrobimo Man- 
džurijos ir Jechol provincijų. 
Visi jie negali dirbti darbų, ku-' 
riuos dirbo .pirm pateksiant į 
armiją.

Rengiasi Karan

WASHINGTON. — Roo-
Japonijos valdžia, atsakyda- seveltas paskyrė dar $1,000,- 

ma į Jungtinių Valstijų būdavo-1 000, kad už tuos pinigus bū- 
jimo 32-jų naujų karo laivų1 tų per keturioliką dienų la- 
programą, pakėlė ir Japonijos vinama 7,400 rezervinių of i- 
budavojimą nuo 28 iki 32-jų ka- cier5 Tas rei§ki kad 
karo laivų. Budavoja visą eilę RoogIvp]j.a„ ruoxia kadrus 
greitų kreizerių. Tuom pat kar- KooseveRas ruošia Kaurus
tu fortifikuoja Formosa salą ir, būsiamojo karo. Darbinin- 
kitus kraštus nuo Ramiojo van-1 kai, demonstruokite prieš 
denyno pusės. i karą 1 d. rugpjūčio.

Neprileidžia TDA Advokato
£ . M-----------

BIRMINGHAM, Ala. — 
Viešpataujanti klasė arešta
vo penkis negrus Tuscaloosa 
miestelyje ir juos neteisin
gai kaltina žmogžudystėje. 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo advokatas L 
Schwab norėjo matyti neg
rus ir sudaryti jų apgyni
mą. Bet viešpataujanti kla
sė neprileido TEįA advokatą, 
o tuom kartu baltųjų šovi
nistų spauda varo agitaciją 
nužudyti negrus.

Norėjo Iššaukti Karą
TOKIO.—Teisme fašisti

nių oficierių, kurie 1932 
metais užmušė Japonijos 
premjerą Inukai, leitenantas 
Koga įrodė, kad jie tą pat 
laiką planavo išsprogdinti 
namą, kuriame buvo apsi
stojęs Amerikos komedijų 
lošėjas Charlie Chaplin, kad 
iššaukus karą tarpe Japoni
jos ir Jungtinių Valstijų.

ĮVAIRIOS žinios
Allentown, Pa. — Lehigh 

Valley Shirt Co. ir Adelphi 
Shirt Co. marškininiai dar
bininkai ir darbininkes pa
skelbė streiką prieš išnau
dotojus.

Hollywood, Cal. — Judžių 
gamintojai ima streiklau-į 
žius ir giriasi, kad jie su-| 
laužys judžių darbininkų 
streiką. Darbininkai priva
lo laikytis tvirtai.

Seattle, Wash. — “North
western” laivas susikūlė į 
uolas, netoli salos Sentinel, 
ir išsimetė ant krašto, kad 
išvengus nuskendimo.

Shediac, N. B. — Atvyko 
Italijos fašistų Balbo orlai
viai. Kelyj,e du buvo suge
dę ir nusileidę, kurie atvyko 
pavėlavusiai.

VISO PASAULIO DARBININKAI ENER- 
GINČAI RENGIASI PRIE 1 D. RUGPJŪČIO

» • A

Iš visų kraštų ^ateina ži
nios, kad pasaulinis proleta
riatas energingai rengiasi 
prie rugpjūčio pirmos die
nos prieškarinių demonstra
cijų. Imperialistai ruošiasi 
karan. Vis daugiau ir bai
sesnių ginklų gamina. Jų 
reikalus negali patenkinti 
Versalio sutarties grobikiš
ki žygiai. Viešpataujantis 
krizis dar daugiau juos stu
mia j ieškoti išėjimo iš jo, ir 
karo pavojus artinasi su 
kiekviena diena/

Pasaulinis r e v o 1 iu c inis 
proletariatas tą mato ir, va
dovystėje Komunistų Inter
nacionalo ir jo sekcijų, ruo
šiasi prie šturmįngų demon

stracijų už gynimą Sovietų . h 
Sąjungos ir prieš imperial!- L 
stinius karus.

Jungtinių Valstijų Ameri
koje darbininkai rengiasi , 
masiniai demonstruoti. Ko- 
munistų Partija, Priešimpe- 
rialistinė Lyga, Jaunųjų Ko
munistų Lyga ir įvairios 
kalbinės darbininkų organi
zacijos išleido šimtus skir
tingų lapelių, šaukiančių 
darbininkus į demonstraci
jas. • * > •

Lietuviai darbininkai pri
valo solidariai, vieningai ir 
kovingai su kitų taūtų dar
bininkais dalyvauti. Visi ir 
visos į demonstracijas! "

Danijos Socialistai Vokie- Vokietijos Fašistai Kontro-, 
tijos Fašistų Pagelbininkai liuos Visas Bažnyčias

BERLYNAS. — Registrą- įCOPENHAGEN, Danija. t
—Danijos socialistinė vai- cija parodė, kad Vokietijo
džia nusprendė deportuoti 
atgal į Vokietijos fašistų na
gus visus komunistus, kurie 
pabėgo iš Vokietijos į Da
niją. Danijos valdžia areš-

je yra protestonų gyvento- . 
jų 40,000,000. Jie turi 10,- i j 
000 bažnyčių, koplyčių ir su
sirinkimų vietų. Taipgi yra 
17,000 kunigų ir 11,000 jų •

tavo komunistus ir reika- ■ pa^elbininkų. Visą šią juo- 
lauja, kad jie patys išva-ldąjį armiją fašistai panau- 
žiuotų į Sovietų Sąjungą, dos prieš Vokietijos darbi
nes kitaip atiduos Hitleriui, ninkus.,.

Imperialistai Grupuojasi Skrenda į Stratosferą

ROMA.—Atvyko Vengri
jos premjeras Goembos. Jis 

■ ilgai kalbėjosi su Mussoli- 
niu. Planuojama sudaryti 
vienybė tarpe Čechoslovaki- 
jos, Jugoslavijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Austrijos ir Ita
lijos. Neva tai daroma, kai
po Dunojaus upės valstybių 
sąjunga del sekmingesnio iš
naudojimo tos upės preky
bos reikalams. Bet už to 
visko matosi imperialistiniai 
karo prisirengimai.

CHICAGO, Ill.—Specialiu 
lėktuvu, po vadovyste pro
fesoriaus T. G. W. Settle, 
trečiadienio naktį, bus 'pa
darytas skridimas į strato
sferą (oro erdves). Skris 
keli mokslininkai. Jie ma- ■ 
no pasiekti didelį augštj ir 
tyrinėti orą bei įvairias pla
netas. Mokslininkai bus 
tvirtame metaliniame kam
baryje, kvėpuos su pagelba 
oksigeno ir tik per langus 
galės tyrinėti.

trąęijos logėrio. Sako, būk 
j ie,; norė j o pabėgti. Sakso-- 
nijoje areštavo 40 darbinin
kų, kuriūos kaltina/ kad: jie 
yra komunistai. . > ■ >

i Iš: visko1 matyti; > kad t faši
stai taip dūksta- todėl, kad 
komunistų slaptai leidžia
moji spauda lab&i išsiplati
no.

Fašistai uždraudė {gabe
nimą iš kitų šalių laikraš
čių. Jau pirmiau veik Vi
sus Sovietų Sąjungos laik
raščius jie neįleido, dabar 
dar uždraudė 9 mokslinio ir 
technikinio turinio. . * Už-

fašistai pradėjo d^r ^di
desniu įnirtimu pulti komu
nistus ir taip kovingus dar
bininkus. Daro kratas dar
bininkų namuose, ir kur su
randa nelegalio Komunistų 
Partijos organo, kopijų,— 
.areštuoja tuos darbininkus. 
Fašistai šaukia, kad “komu-; 
nistinis pavojus dar vis grū
moja Vokietijai.” Iš to 
matyti, kad fašistams ne
pavyko sudaužyti komunis
tų judėjimą. Pirmadienį fa
šistai sumobilizavo visas sa
vo ir policijos jėgas ir pra
dėjo generales kratas. Jie 
sulaikinėjo dar b i n i n k us drausta 66 laikraščiai iš če- 
traukiniuose, gatvekariuose, 
ant gatvių ir važiuojančius 
automobiliais, ir krėtė. Du 
komunistus nušovė, kada

. Madrid, Ispanija.—Social- 
patriptas • F. L. Caballero, 
kuris dabar yra Ispanijos 
premjeru, sako, kad Roose- 
yeltas vykina socializmą. 
Štai prie ko dasirito social- 
f ašis tai. '; 1 H
C.i l f ; ■

St. Thomas, V; L—Ties 
Virgin salomis prasidėjo di
delė audra. Grūmoja pavo
jus mažesniems laivams. 
Kanuolių balsais persergėta 
gyventojai. i .

Bombai, India.—M. Gand
hi paleidžia savo mokyklą 
Sabarmati mieste, kuri gy
vavo per 18-ką metų ir jo
je buvo mokinama politinio 
veikimo.

Bruzdėjimas Morokoje Kova Su Fašistais

cĮioslovakijos, 26“ iš Šveica
rijos ir t. t. Viso 254 už
sienio laikraščius neleis įvež
ti į Vokietiją. 1

Fairbanks, Alaska. — J. 
Mattern išskrido iš Fair
banks į Juneau miestą. Jis 
skris per Edmontoną į New 
Yorką. ’

RABAT, Morocco. — Ge
nerolo Mangin sūnus leite
nantas Henry Mangin, 
Francijos imperialistų ber
nas; nušautas, kada jis mar
gavo priešakyje iš vietos gy
ventojų sudaryto kareivių 
būrio. Aišku, kad jį nudė
jo sukilėliai, kurie pastaruo
ju laiku pradėjo daugiau 
bruzdėti prieš francūzus-pa- 
vergėjus.

HAGUE, Holandija.—Įvy
ko susirėmimas komunistų, 
su fašistais^) Komunistams 
kovoje gelbėjo jauni eiliniai 
socialistų nariai. • Fašistams 
į pagelbą prįbuvo giriklųo-. 
ta policija ir keletą komu
nistų areštavo. Sakoma, 
kad fašistai gavo įsakymą iš 
Vokietijos pradėti puoliriiūs 
&nt darbininkų įstaigų.

Anglija—Japonija Derėsis
Raudonoji Pagelba Gina Vo
kietijoje Komunistus

BERLYNAS. — Centrali- 
nis Komitetas Raudonosios 
Pagelbos įteikė reikalavimą 
Vokietijos fašistinei ’val
džiai, kad tuojaus būtų pa- 
liuosuoti komunistų vadai 
ir kiti politiniai kaliniai;

LONDON.—Anglijos im
perialistai siūlo, kad greitai 
būtų sušaukta konferencija ' 
Anglijos, Indijos ir Japoni
jos atstovų. Aišku, kad toji 
konferencija bus pašvęsta 
tam, kaip Anglijos imperia-

j e. ir viešpatauti Tolimuose 
Rytuose. N*
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NUO ŽODŽIŲ PRIE DARBU MOŠŲ JAU 
NBIO ORGANIZAVIME IR ŠVIETIME
“Tie mūsų vaikai laukiniai; negalima su jais susikal

bėti Pabūdavo daugelio mūsų revbliucinių darbininkų nu
mylėtą daina. Bet tie, kurie matė pirmą Amerikos lie
tuvių Įjaunudlfų nacionalę konferenciją, turėjo atmainyti 
savo puomonę. ‘Jie pamatė, kaip virš pusantro šimto 
jaunuoliui rįmtgd 1 ir nuęsalpai svarstė darbininkų klasės 
reikalus.

Dabar turime kitą gražų pavyzdį, būtent jaunuolių la
vinimas mokyklas. Brooklyno mokykloj lankosi apie 30. 
Per ištisas valandas kasdien šita grupė mūsų jaunų drau
gų klausosi lekcijų, mokinasi. Jų rimtumas ir atydumas 
stebina daugelį. To tariamo laukiniškumo visai nėra. 
O visijjauni vaikinai ir merginos—vidutinis amžius Šešio
lika metų. Mes didžiuojamės tais jaunuoliais. Discipli
na mokykloj kuopuikiausia. Jie patys ją palaiko be jo
kio spaudimą iš viršaus.

Worcesterio mokykloj lankosi apie 60 jaunuolių, iš vi
sų Ma'sachusetts valstijos kampų. Ten tas pats jaunuo
lių pasiryžimas. Waterburio mokykloj lavinasi apie 30 
jaunuolių. Smulkmenų apie tą mokyklą dar neturime. 
Bet tas faktas, kad antsy k eina net trys jaunuolių mo
kyklos, kuriose lankosi virš šimto jaunuolių, yra didžiau
sios svarbos dalykas. Tai visai naujas dalykas. Nieko 
panašaus mes nesame matę mūsų judėjimo istorijoje. Tik 
metat atgal mes būtumėme sakę, jog tai negalimas daly
kas. ’Tik metai atgal mes būtumėme sakę, jpg tai tik 
sapnas ir vėjavaikiškas užsimojimas!

O sįos trys jaunuolių mokyklos dar ne viskas.’ Numa
tomos i dar dvi 
vienaJir Ghicag _

Tal i nebe. tušti, žgflzbi, bet rimti darbai.. I Koiįnunistų 
Partijas Lietuvių Frakcijų Centro Biuro1 iniciatyva ir 
vadovybė lietuvių jaunuolių švietime ir organizavime 
duodą; puikių rezultatų. Mūsų draugai bdlsevjkąi kolo'- 
nijose šitą Centro Biuro žygį pasitiko su dideliu pasiryži- staiga .• virtęs SoviMų šali
mu ię nuoširdumu. Sulaužėme pirmuosius ledus. Prak- ninku. Jeigu primanytų, tai / k . Y * — . _ . - « A « <« * TT • i 1 • • • "i '

Sovietai Stoja Už Taiką 
Vakaruose ir Rytuose

Kauno kunigų “Rytas”, 
negali visai atkakliai užgin
čyti, kad Londono ekonomi
nėje konferencijoje ir visuo
se žygiuose Sovietai stoja 
už taiką. Kalbėdamas apie 
nepuolimo sutartį tarpe So-^niimai nupuolė net iki 9.3 
vietų Sąjungos ir eilės kitų an£ tūkstančio gyventojo j 
kaimyninių valstybių, “R.” 
(liepos 10 d.) sako; j

Del Viso ko, sovietai ■ imasi 
atsargumo žygių ir ilori4 bent 
vakaruose taikiai su kaimy*

: naią gyventi.' Po kelių' diehų 
mes pamatysime, kąd Maskvos 

! r 1 ' < 1 f ‘ ; 1 1 1 1 ; ' (‘iniciatyva bus pasirašyta ne
puolimo konvencija su Mažaja 
Antante ir su kitomis valsty- 

I ; » i » ■ !
bėmis, kaip Persija, Afganis
tanas ir kt. čia reikia pripa
žinti LitVinovui gerus tarpi
ninko gabumus, šiuo laiku jis 
derasi su Italija. Kokios męs 
bebūtume nuomonės apie So
vietų režimą, turime pripažin 
ti, kad šiuo momentu jo politi
ka yra naudinga, nes yra nu
kreipta prie izoliavimo kerš
tingo elemento, 

e
Ne tik vakaruose, bet ir 

Rytuose. Imperialistinės Ja
ponijos bjaurios provokaci
jos iki šiol buvo sėkmingai; 
atmuštos be karo. Sovietų VCBC “*awLC t*4’
Sąjunga .veda griežtą kę'vą ne„ n®buvo bet' **
už taiką'* Visos pasirašytosĮ. Dalėte jų! be 

.. i 1 r • ' . L < ‘fonkn ha Irmn nv»ha nnun.

bertainį 19Š3 m. Šalti fąk* 
‘tai parodo, kad fašistų vieš
patavimas padidino vhrgą ir 
nelaimes plačiųjų masių/ 
Per šį bertainį Prūsijos did
miesčiuose gimdymų išpuolė 
po 14.1 ant tūkstančio gy
ventojų, o kuomet pe,rnai iš
ėjo po Į4.8. Gi Berlyne gi-

Bet už tai mirimų skai
čius nepap'ra'stai pakilo.'JeU 
gu pernai ant tūkstančio 
gyventojų bu'vo 11.9 mirimų, 
tai šiemet išėjo po 14.6, tai' 
yra, mirimai padidėjo ant 
27 nuoš. Fašistų spauda ši-, 
tą apsireiškimą bando i^aiš-i

Wilkes-Barre apielinkėje planuojama

nepuolimo sutartys turi tą 
didelį tikslą. . ' į - < i > *

Kaip sau norite, bet net 
toks juodas “Ryt'a's” 'privęr- 
staš, pripažiįnt^, Wd ^ovidtų 
Sąjuri^oą '“politika? yra n«lu- 
dinga”. Tas dar nereiškia,

Seniau Ir Dabar Aplinkui Pasaulį '
šeštadienį, liepls 15 dieną, 1913 metais John Henry 

5.TO vai. iš ryto, Amerikos,Mears atliko tą kelionę į 35 
orlaivininkas W. Post pakilo dienas, 21 valandą ir 14 mi- 
iš New Yorko ir išskaido ke- nučių.
lionei aplinkui pasaulį, šeš-j 1926 metais Edwards S. 
tadienį, liepos 22 d., 12 va- Evans-Linton Wells, dalinai . 
landą naktį jis vėl nusileidę (naudodamasis orlaiviais ir . . 
New Yorke. Į 7 dienas, 18 kitokiomis komunikacijos 
valandų ir 59 minutes pada- priemonėmis, apkeliavo’ pa
re aplinkui pasaulį kelionę; i šaulį į 28 dienas, 14 valan- 
atlikdamas 15,596 mylias! dų ir 36 minutes.

| kelionės. Tai vienas iš greij 1927 metais Means inka- 
čiausių apskridimų aplinkui! plonas C. B. p. Colfyer at* 
pasaulį. i jį^' pasaunnę- kelionę į 23

Pirmas atlikęs aplinkui Adenas, 15 valandų ir 21 mį-
! < I . <

1 1929 metais, vokiečių ori
nis laivas “Graf Zeppelin”.; 
apskrido' aplinkui pasaulį į 
21 (dieną, 7 valhhdas iY 34 
minutes laiko.. ..

193J metais W. Post ir- 
Gatty orlaiviu apskrido ap- „ 
liukui pasaulį į 8 dienas, 15 
valandų ir 51 minutę.

Tai tik rekordinės kelio
nės aplinkui pasaulį. Jos 
buvo atliktos pagelba laivų, 
traukimų ir orlaivių. Prie" 
to jos buvo atliktos ne vie
nu ir tuom pat ruožtu. Tū
los iš jų buvo daug ilges^ 
nės.

Buvo ir daugiau aplinkui 
pasaulį kelionių. Rusų ka
pitonas Kruzenstern ant lai
vo, “Nadiežda” 1806 metais, 
užbaigė aplink pasaulį ke
lionę. Jis išbuvo kelionėje - 
3 metus ir 12 dienų. 1 ' '

Tokis tai didelis technikos 
pasiekimas, kur seniau rei-, 
kėdavo išb^t kelionėje virš 
trijų met 
karnai ą ^žvaitę laiko. Nėra 
ūb&jdhės, kad besivystant 
technikai, bus dar ir šis lai
kas SUtVŪYfrpintaS; > *’ vt, r 

D. M. š.

būk mirimų skaičius 
pridėjęs delei “gripo”, ku- 
rid hiekur nebuvo.

įKūtdikių mirtingumas taip 
‘'pat šiemet daug didesnis.
J^igu pernąi išėjo po 8,6 mi
nimai ant kiekvieno šimto 
giWusių*kūdikių, tai šiėUiet 
buvd 9.6. Prūsijos miestuo
se mirimai viršija gimimus 
ant 7,204. Berlyne gi mirė 
5,724 daugiau, negu užgimė!

Vargas ir fašistinis tero
ras padidino saužudystes 
tarpe žmonių. Profesorius 
Shmidt savo straipsnyje nu
rodo, kad su saužudystėmis 
Vokietija šiandien stovi pir*- 
moj vietoj visoj Europoj. Į pasaulį kelionę buvo portu- nutę. 
paskutinius metus nusižudė galo Magellano pagelbinin- 
16 tūkstančių žmonių. Pąs- Xas, Sebastian Del CanOi411 
ketiniais keliais mėnesiais metų atgal jis: apiplaukė ap- 
sąužudystės žymiai padidė-! linkui pasaulį laivu “Vilto
jo. ’• 1 11 . 1 ” 1 1 • • ria” į Š7 mėnesius laiko. Tai

VISI į PRIEŠKARINES DEMONSTRA
CIJAS RUGPJŪČIO PIRMĄ DIENA

Prieš Imperialistinį Karę, už Gynimą Sovietų Sąjungos

Draugai darbininkai, dau
gelis iš jūsų dar nesate pa
miršę pereitam' kare žuvu
sių darbininkų klasės sūnų. 
Dar ir šiandien miestų gat- 

Ivėse matote vaizdus tų, ku-

rankų, fee kojų, arba nere
giai. Jie maldauja pasigai
lėjimo; prašo aukų iš darbi-

piešė veteranus,, iš daugelio 
jų;atimdamą^a$kutinę duo
nos plutą? "" ' ' ' ’

tikojė'sumušėme tą s'eAą pesimistinį tvirtinimą,‘kad visas Lietuvos kunigai visą, dar- Xra,ir tokįų eks-įcareivių, 
nesuvaldysime”. Mū- bininkų šalį paskandintų kurie dar galėtų dirbti, bet 

šaukšte vandens. 'darbo negauna. Kartu su
--------  - kitais milionais bedarbių jie

HitlerininkŲ Apetitai Ir Pa- gausioje pade-
• a © . . a*. . tyie. Tai šitaip bosu vaLvojus Sovietu Sąjungai .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, 4

Maskvos “Pravdos” ko
respondentas iš 1 Londono 
praneša sekamą: 

Kaip jūsų korespondentui 
teko sužinoti iš pasitikimų šal
tinių, Vokietijos hitlerininkai-

mūsų jaunimas “nuėjo velniop” ir “i
sų jaunimas maršuoja pirmyn! Padėkime jam. Dar su 
didesniu bolševikišku pasiryžimu tęskime taip puikiai 
pradėtą tikrai revoliucinį darbą!

ROOSEVELTAS IR BALBO
Mussolinio agentas Balbo apleido Ameriką. Buvo at

skridęs su didele orlaivių armada. Pats Balbo valgė pie
tus paš Rooseveltą. Roosevelto valdžia tą Italijos budelį 
pasitiko su didžiausiomis iškilmėmis. Jis atstovavo fa
šizmą. Jo misija buvo tame, kad sustiprinti fašizmą Ita
lijoje; ir Amerikoje. Misija, reikia pripažinti, visapusiai 
pavydo. ■ .«]«!!

Kodėl taip iškilmingai Roosevelto valdžia pasitiko Bal
bo? Visos tos sorkės turi didelės svarbos. Rooseveltas 
pietus valgė su budelio budeliu agentu todėl, kad pats 
Rooseveltas priima fašizmą, kaipo ekonominę ir politinę 
sistemą išgelbėjimui pūvančio kapitalizmo. Roosevelto 
vykii&ma ekonominė programa dirbtuvėse ir kasyklose 
—amžinai pavergti darbininkus, panaikinti klasių kovą, 
tiesiog valdžios leteną uždėti ant darbininko prie darbo— 
yra |a pati, kurią įvedė Italijoje Mussolinis, Vokietijoj 
HitleHs. Skirtumas tik pravedimo metoduose. Ameri
koje !px>oseveltas praveda “demokratiškais” būdais, Ita
lijoj Kr Vokietijoj buvo,pravesta ginklais ir smurtu. Bet 
filozofįja ta patį. Tikšlas.tas pątsį. '

Rooseveltas lošia rolę Mussolinio Amerikoje! Fašizavi- 
mas Ąmerikos eina yiąais garais. Balbo misija pagelbė
jo Robseveltujjiai^ įtąd Roosevelto iškilmingas priėmi
mas ęąlbo pagelbėjo Mussoliniui Italijoj. Neužilgo koks 
nors Hitlerio šuo pribus Amerikon su panašia misija ir 
bus tąip pat Roosevelto iškilmingai priimtas.

■■ -------------------U. ■ ............................... .—-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------».--------------- -----
-■ ------------------------------------------------------------------ -------------------

i REDAKCIJOS atsakymai

MiftęrsvillieČiui. — Drauge, 
tokie ^pasirašymai, kaip. “Se
nų Bųfjų Ristikas,” žemina pa
čią ctyaugų rengiamą pramo
gą. 'Netikęs yra parašas ir 
“Buvę® Kandidatas Savo Krau 
jo Dav|mui7 Jūsų minimai li
gonei. Kadangi ftrAneŠitnai 
yra greiti, nėra laiko atsi-

šaukšte vandens. darbo negauna. Kartu su

atsidūrė baisiausioje pacĮe-

džia atsimoka darbinin
kams,: kuriuos pereitam ka
re pasiuntė paguldyti galvą 
už jų interesus.

Dar prie Hooverio val
džios keli desėtkai tūkstančių

tęsdami Rozenbergo pradėtą] veteranų susiorgamzavo ir nu- 
Londone prisirengimą prie už- maršąvo į Washingtoną reika-
puolimo ant Sovietų Sąjungos, 
bando savo antisovietiniams 
planams laimėti taip pat va
dovaujančius lenkų ratelius, 
šitie bandymai, kaip pasirodo, 
nepraėjo visai be jokių pasek
mių.

Mūsų darbininkų pareiga 
ginti Sovietų Sąjungą nuo 
imperialistų užpuolimo. Mes 
turime ruoštis prie to.

Rugpjūčio 1 dieną po visą, 
pasaulį darbininkai demon
struos prieš naujo karo pa
vojų ir už gynimą Sovietų 
Sąjungos. Mes lietuviai 
darbininkai ir darbininkės 
turime ,sykiu demonstruoti.

Kovodami prieš naują ka
rą,^ kovokime už tuojauti- 
Rei^alaukime 

pašąlpos ir apdraudosJ At
maukime bosų 'užpuolimus 
dirbtuvėse ir kasyklose! 
Reikalaukime algų pakėli
mo! Organizuokimės į re
voliucines darbo unijas. Sto
kite į Komunistų Partijos 
eiles!

darbinipkų reikalus.
bedarbiams

Washington, Pa., Stiklo 
Darbininkai Subruzdo

buvo 1522 metais ir jo ke
lionė tęsėsi tris metus ir vie
ną mėnesį laiko.

Francis Drake, anglas, 
1577 metais atliko tą kelionę 
kiek gręičiau, q kitas ang
las Thomaš Cavendish 1586 
metais baigė aplinkui pasau
lį kelionę, kuri tęsėsi du me
tu ir 50 dienų.

Elizabeth Cochraine arba 
Nellie Bly 1889 metais .atli
ko kelioftę aplinkui pasaulį 
į 72 dienas, 6 valandas ir 11 
minučių'

1890 metais George Fran
cis—į 67 dienas ir 12 valan
dų padarė kelionę’aplinkui 
pasaulį, naudo dažnasis dau
giausiai traukiniais.

1901 mėtais Charles Fitz- 
maurice atliko aplinkui pa: 
šaulį kelionę į 60 dienų ir 13 
valandų. , -

190$ metais Henry Fre
derick apkeliavę pasaulį į 54 
dienas, 7 valandas ir- 2 mi
nutes.

tai dabar» atlie-

Išsprogdinta Lietuvių Svetaines Durys ir Langai 
Johnston City, lll.-tai Lewiso Gižų Darbas

miesčius darbų jieškoti, ir ne
turime tinkamų draugų vado
vauti tiems jaunuolių kliu-, 
bams. Mėginsime,pasiųsti po
rą jaunuolių į 
kyklą; gal 
lengviau v 
bui.

Kitos Mūsų Miesto Žinios
14 dieną liepos 2 vai. iš ry

to buvo išsprogdinta langai ir 
durys Lietuvių Svetainės, lan
gai Slovakų Svetainės, langai 
Progressive gazolino stoties ir 
mėginta išnešti į padanges pri
vatinė stubelka; bet nepavy
ko, tik dinamitas išnešė dide
lę duobę prieš stubą ir vieną 
langą išmušė. Šitas darbas 
bus padarytas Lewiso mušei
kų su miesto ir pavieto val
džios žinia, šerifas Thick del 
žmonių akių sako, kad duos 
$100.00 tam, kas suras tuos, 

niostolius padarė.

paskui 
ovauti

bininkų mo- 
bus jiemš 
tam dar-

Hazel Atlas Kompanijos 
stiklo darbininkai pradėjo or
ganizuotis į uniją; jau susi
rašė daugiau kaip 300, ir lai
kė savo 
21 d. visų irijų dirbtuvių dar
bininkai; išrinko iš kožnos 
dirbtuvės komitetą ir nuėjo 
pas kompanijos manadžerį pa
statyt savo reikalavimus. Tai 'V?i,n

1 J 7 • ’ ' 1 —5 • *3 • 1 •! 1V U I ILz oi U V

superintendentas pasakė, kad 
jo perą ir Šiandien nebus. Tad 
komitetas išlaukė nuo 2 vai. 
pOjpietų iki 5:30 vai. vakare, 
o ąnas nepasirodė. Komitetas, 
tąįihūš, padavė reikalavimus 
tokius: (

J Ą. Kad būtų mokama 60. 
dehtų į valandą;.
Į ft. Kad būtų 6 valandos d-ar 

boL dienai;
3. ‘ Kad būtų 30 valandų 'dar

bb skvaite; . ' '•
4. Kad būtų 5 darbo dienos 

savaitėj, ir. j
1,5. Kad nebūtų pęrseklojami 

dubininkai, kurie nužiūrimi 
kaip kovotojai prieš išnaudo
tojas. *

Ir padavė, kad šitie reikala
vimai būtų išpildyti iki &5 d. 
liepos, . O jeigū kompanija 
neišpildys> tai£5 d. vakare 
kaip 6 :yal. iššaukia darbinin
kus į-streiką.

V Tai dabar nežinia, kaip bo
sai sutiks ar ne. Bet aarbi-

Jaut ,, bonų ątmokėjimo. Bet 
ką jie gavo? 'Vietoj bonų, 
juos valdžia pavaišino kru- 
Ivinu teroru. Du ?iš. jų buvo 
nužudyti, o kiti ‘per spėką 
išgrūsti iš Washingtono. Tą 
StįBądaryį. irWoosevelto'tas nenaudėlis pasikavojo; tik 
valdžia, ; kuomet veteranai 
rimtai pareikalius duonos 
jr .sviesto. ( Ji irgi atsisakė 
bonus atmokėti. Ji ‘ grūda 

1 Veteranus' į vėrstinb' darbo 
kėmpes per dieną prakaituo
ti už vieną dolerį!
" 'Bet imperlalįstinė:Ameri-

Kaip jūsų' ■< korespondentui 
prahęšta, vado v\a ujančlųc^se 
lenkų ^rateliuose.,susidarė pakan
kamai įtakinga grupė, kuri su-

1 tiko sūįrąžinti Vokietijai lėn-^ 
kų koridorių jr jAug^tąją^ Sjle-^ 
ziją, kaipo mainą už Vokietijos 
ginkluotą>pagdlbą’seniems len
kų pasimojimams ant.Sovieti
nės Baltarusijos iy Ukrainos.

: Taigi, Vokjetijos.'fašistai ( M ; v s., ' 
suokalbiauja prieš darbinin- ka-jr Jtitoš Kapitalistines 
kų tėvynę. Jie^veda jiery- 
bas^ su lenkais faŠĮstk{s.| 
Abie j i niekšai rengia kruvi
ną karą. Vojęętijos fašis
tai atgautų lenkams'pavesJ 
tas Vokietijos dalis, o lenkai

klausti autoriaus delei slapy- pasįgrobtų milžiniškas Šo-’ 
vardžių pakeitimo, todėl de-. . teritorijas, jeigu jie 
toj tokiu parašų. ! laimėtų tą rengiamą karą.

I prieš Sovietų Sąjungą. • •

Prague, čecho-Slovakija. 
—Vokietijos eiliniai sbcialis- 
tai vadina Hitlerio mirties 
įstatymą—“Žadintojų Įsta-

’tymu.”

Fašistą Viešpatavimas At
nešė Vargą ir Smertį
; . Prūsijos .stątistįkų biurą^, 
paskelbė raportą už pirmą

šalys vėl rengiasi prie, nau
ji k^&.y * Afe |psigįįklavę 
huo kojų il/i galVoš. Vėl 
jaunoji kąrta ruošiama 
sk-erdynčį

Imperialistai rengiąsi gin
klais užpulti Sovietų Sąjun
gą, ir nuversti t Sovietų val
džią. Darbiniiikų tėvynėje 
bųdayojąjna nauja tvarka, 
naujas gyvenimas, be išnau
dojimo ir priespaudos. Dar
bininkų tėvynėje būdavoja-

usirinkimą liepos

brangsta, 
pabrango.

Pašalpa bedarbių gaunama iš 
valdžios visai n/aža. Kurie 
dar dirba po Le^iso sparnu, 
visai menkai uždirba
priversti imt maistą iš kompa
nijos krautuvės, kurioje vis
kas daug brangiau.

Vietinė Skurdė.

' P r a g. y venimas 
Miltai per pusę

ir yra

šiuos

... m suukb ai ne. jdcv uaroi-
mas socializmas. To nega- pasirengę į narsią ko- 

, pąęaulįb impeną; savo išnaudotojais.
listai. ’ Wąshin«tono Darbininką?.Washington© Darbininkas

Progresyvių Mainierių ju
dėjimas labai lėtai eina. Juk 
jau 4 mėnesiai, kaip streikuo
jame ir esame 85 nuoš. čia 
progresyviai, o iki šiol visai 
mažai tepažengėme pirmyn, 
Vis rodos, kad stebuklų Jaų- 
tkiame: i ' 
bet veik nei nemeginam nieko 
veikti. Kasyklose yra . streik
laužių. dirba po policijos ap
sauga; o mes vis dar tylim.

PAMINĖJIMAS METINIŲ 
3UKAKTUVIŲ NUO MIR

TIES JONO GIŽEVt-
ČIAUS

• * i . < L . s » «,

nors teroras, baisus, j. JOHNSTON CITY, Iii. — C 
, 1932 m. rugpjūčio 13 d. pasi
mirė Jonas Gizevičius, vienas 
iš geniausių mūsų lietuvių vei- • 
kėjų ^darbininkiškose organiza
cijose’ir jų kb'Vose. Su jo pa-

1 gelba buvo čia' įsteigta LDS. . 
Jis buvo viršininkas arba ko
mitete kožnos organizacijos, 
bei apskričio šioj apielinkėj. .

Mes jo pasilikę draugai su 
dideĮiu skausmu širdyje pa-:v 
menam tą liūdną dieną, kada-., 
netekome to vieno iš gabiau
sių savo draugų. / ..

Jo likus šeimyna su ašaro- »• 
mis akyse minės šias sukak-, 
tuves, kaipo vieną iš liūdniau
sių valandų savo gyvenime.

Jo Likę Draugai ir Draugės 
ir Jo . Žmona, Dukterys ir 
Sūnus.

Vietiniai du policistai pa
dėti po šimtu dolerių kaucijos 
vienas ii; kitas, nes buvo ap
skųsti už sumušimą vieno pro- 
gresyvio vyro ir vienos moter 
ries laike pikniko, kuris buvę 
laikytas 15 d. birželio. Mies
to valdžia už ąpskundįmą ža
da išmušti visus; progresyvius 
ateivius.

Lietuviai jaunuoliai organi
zuojasi į kliubus, bet pasek
mės nelabai .geros, nes dauge
lis jaunuolių išvažiuoja į did-
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APLA 25-to seimo, įvykusio 
25-26 dd. birželio mėn., Pitts- 
burghe. Pa., delegatai, išklau- 

^sę raportus CK narių iš jų 
darbuotės pilniausiai užgiria 
jų veikimą. Podraug 25-to 
APLA seimo delegatai pasi
piktinusiai atmeta tuos šmeiž
tus, kuriuos darbininkiško ju
dėjimo priešų spauda pasklei
dė, primesdama jiems visokių 
nesąmonių.

* 25-to seimo delegatai mato
reikalo pareikšti, kad APLA 
CK saugiai dabojo ojrganizacL 
jos reikalus, atnąušdąmas vi- 

, sus' priešų pasikėsinimus ant 
organizacijos geroves. 1_
gatai ragina visus APLA na
rius nekreipti domės, ką skel
bia apie APLA toki darb. prie

ik šų laikraščiąi,. jkaipi “Naujie
nos,” “Naujoji GąSiynė” ir kt., 
bet tėmyti APLA organą 
“Laisvę” ir kt. darbininkiškus 
laikraščius, kuriuose telpa tei
singos žinios apie APLA.

Už Bendrą Frontą
APLA 25-to seimo delegatai 

atsižiūrėdami į vis tebesiau- 
čiančią baisią bedarbę, kuri 
smaugia apie 17-ką milionų 
J. V. darbininkų,’ tame skai- 
(čiuje ir daugelį APLA narių, 
teukia visus APLA narius ir 
)sus lietuvius darbininkus sto

ti į bendrą darbininkų kovos 
frontą iškovojimui: (a) dides
nių bedarbiams pašalpų, (b) 
socialės apdraudos: (c) dides
nių algų ir trumpesnių darbo 
valandų dar dirbantiems dar
bininkams. Podraug reikia 
plėsti kova 1 prieš fašizmą ir 
basiartinanČią reakciją.

APLA 25-tas seimas ragina 
savo būsimą CK pravesti 
bendro fronto politiką; ragin
ti APLA kuopas ir nušviesti 
nariams reikalingumą daly
vavimo bendro fronto kovose^ 
už svarbius darbininkų klasės, 
interesus.

Kpva už Politinių KaJiŲųių-r.

tarnavo, suteikdama plačiai 
vietos APLA organizacijos rei
kalų svarstymams.

APLA 25-tas seimas ‘išreiš
kia gilią padėką dienraščiui 
“Laisvei,” ragindamas narius 
užsiprehumeruoti d i e n raštį, 
kad galėjus pasekmingiau 
pasekti mūsų organizacijos 
reikalus ir sykiu pasisemti 
darbininkiškos apšvietos.

Podraug; 25-as seimas dėka- 
voja ir “Vilniai” ir “Tiesai” 
už talpinimą į savo špaltas 
APLA reikalais žinių i 

Dele- atmušimą tų melų, kuriuos 
skleidžia prie šdarbininkiška 
spauda ant APLA.

25-tas seimas’ragina. APLA 
kuopas ir narius remti įvardy
tus aukščiau laikraščius, juos 
skaityti ir platinti tarpe kitų 
darbininkų.

Rezoliucijų Komisija:
R. Mizara, ,

Geo. Urbonas, 
A. Valeika.

Jaunuolių klausimu
• * i ‘ ' • '

APLA 25-tas seimas, be- 
svarstydamas savo orgąniz.aci-. 
niūs reikalus, suranda, kad 
mūsų organizacijoj permažai 
randasi jaunimo.

Todėl mes, 25-to seimo 
legatai, siūlom, kad mūsų 
.ganizacijos didesniam ir 
sekmingesniam bujojimui
kalinga įtraukti jaunimo į 
APLA eiles.

25-tas seimas įpareigubja 
CK darbuotis už įtraukimą 
kuodaugiausiai jaunimo. Rei
kėtų esamose APLA kuopose 
steigti jaunuolių grupės pa- 
sekmingesiiiam dafbo pravedi- 
mui. Be to, . kur tik galima, 

kuo- 
artimai 

kuo-

de- 
or- 
pa- 
rei-

ir užjįkūrti APLA jaunuolių 
pos, kurios turėtų i.r 

veikti su LDS jaunuolių 
pomis.

25-tas seimas ragina 
APLA narius, turinčius 
pilnamečius Vaikus, 
juos į APLA ir raginti kitus 
lietuvius darbininkus daryti tą 
pati.

Rezoliucijų Komisija:
R. Mizara, į , . • (

Geo. Urbonas, 1
• A. Valeika.

visus 
savo 

įrašyti

Norwoodo, Mass., Sklokininkams Vado
vauja Republikonu Partijos Agentas

Readvillės.
Šiaip publikos buvo iš visų 

apielinkės miestelių, bet skait
lingiausiai atsilankė draugai 
iš Montello;

Buvo susikibę už virvės 
Norwoodas su Readville; iš 
trijų sykių Norwoodas laimė
jo du. Kita dalis programos 
nebuvo įvykinta iš priežasties 
tokio oro,, kuris gązdino lie
tumi; todėl programos daly
viai ne visi pribuvo.

Laikas praleistas daugiau-

• ; * t *. 1 * ’’ ' * ’ ’ ' K r • * ’ •• » •. * • » > < » • • # • • • f • • • " • • * • • • • » ■'»

manykite, Lad ąręsiant’iš nau- kep^’. Po operacijai ir despę- niųą matosi daug energijos ir 
jas karas ouš švelnesnis’ Ne/raiikkai kovai uz gyvybę, karš*-----  °----* --
jis bus keleriopai baisesnis. įttyjd 108 laipsnių r mjrė. Buvo

Bedarbė, badas, ąlgi| kąpo-į‘37 'metų amžiaus. ; Paliko 3 
jimas, pinigų nupiginimas, gy- sūnus ir 3 dukreles (jauniau- 
venimo reikmenų kairių • pakė
limas, skurdas sukasi, apie dar 
bininkų būklę, žmonės dejuo
ja ir laukia tuščios .“prospe
rity” sugrįžtant. Nelaukit, ne
sugrįš tie laikai, kurie perėjo* 
—gerovės laikai., i • i

Philadelphijos lietuviai dar-j 
binįnkai, masiniai traukite į 
prieškarinę demonstraciją rug 
pjūčio 1 d.

šia' 2 metų), vyrą, seseris ir 
daugelį giminių, draugų ir pa
žįstamų/

Laidojama bus ketvirtadie
nį liepos 27 d., Shenandoah 
kaninese.

K. D.

MINERSVILLE, PA.
Mirę Ona Sakalauskienė

Sekmadienį, liepos 23 d. mi
rė, draugė !Qna Sakalauskienė, 
nąrę Liet. Darbininkių Susiv. 
36 kp. Minersville, Pa. Buvo 
darbšti Komunistų Partijos 
simpatikė.' Buvo linksmo bū
do, labai draugiško apsiėjimo 
su visų pažiūrų žmonėmis. 

jVartojo (anglų,, lenkų, rusų, 
lietuvių ir kitas, kalbąs. Dar
bininkiškiem padengimam dau 
giausiai įžangos -tikintų: iškal- 
no parduoddvo. Tankiai jinai 
sakydavo: “Kaip mano mer
gaitės paaugs, aš būsiu darbi
ninkų vadovė Komunistų Par
tijoj.”

Mirties priežastis—nepriei
namumas tinkamų daktariš
kų patarimų. Pottsvill.ės Warn 
ligoninėj kraujas viduriuose su

Rugpjūčio 6-tą atsibus iškil
mingas, sveikatos pušyne pik
nikas del parėmimo darbų Ko
munistų, Partijos ir del dar
bininkių moterų organizavimo 
šioje sekcijoje, kokiams grieš 
progresyvių farmerių Zeikų 
orkestrą su numylėtais “pri
gimtais” muzikos instrumen
tais: klernetu, jaunumo ar
monika ir mandolina. Bus re
voliuciniai kalbėtojai ir extra 
programa. (Jeigu lytų, pik
nikas bus panedėlyj). Drauge
liui patamsyj šokti labai pa
tinka. Taip ir bus!

Rerigja komunistai su mote-
• • i • 'nmis.

B. R.

WORCESTER, MASS

ėntū^iazmo. Sugabiai Ir nuo
sakiai jie diskusuoja įvairius 
mokykloj iškeltus klausimus. 
Randasi keletas jaunuolių, ku
rie ; pusėtinai susipažinę su 
marksizmu-leninizmu. 

i

Mokykla gerai sutvarkyta.. 
Mokiniai suskirstyti į grupes. 
Turi savo tvarkos vedėją, sek
retorių ir; įvairias komisijas.

Politinės ekonomijos klasę 
mokina drg. M. Lerner, gabus 
to klausimo žinovas ir patyręs 
vedėjas darbininkiškų lavini- j 
mosi mokyklų.

Proletarinės dailės ir spor
to klasę mokina draugė Šali- 
naite, talentinga nenuilstanti, 
jauna darbuotoja proletarinio 
meno srityje. 

t

Mokyklos komisija praneša, 
kad, apart esamų klasių, lie
pos 27, 28 ir 29 d. įvyks taip
gi pamokos apie Amerikos lie
tuvių darbininkų judėjimą ir 
jų organizacijų istoriją; šiom 
klasėm vadovaus drg. J. Siur- 

jba, “Tiesos” redaktorius, čia 
i bus proga ir suaugusiem drau- 
jgam-gėm susipažinti su Ame
rikos lietuvių darbininkų isto
rija.

Jaunuolių Mokykla Sėkminga
Pagavęs liuosą valandėlę 

laiko, užėjau į Worcesterio 
jaunuolių mokyklą. Ją lanko 
■apie 60 jaunuolių. Pas moki-

čia

Abelpai mokykla įspūdingą 
ir d(ios!idrų pasekmių. •

( Darbininkas*

SOVIETŲ ŽUVIS ;
KrautuvCmą proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”' . •
427 Lorimer StM Brooklyn, N. Y.

Ko

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
pasDabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys.

Avė.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA ' 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

SPAUDOS PIKNIKAS
RENGIA MASS. VALSTIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJŲ APSKRIČIAI

Norwoodo Sklokininkai Suda
ro Bendrą Frontą su Fašis
tiniais Sandariečiais ir Re- 
publikonais; Bagočių Pasi
kvietę už Politinį Mokytoją. 
Sklokininkai - sandariečiai 

.susitarę surengė savo “bendro 
fronto” pikniką, kuris įvyko 
2 d. liepos (July) prie New 
Pond. žmonių suaugusiu ir 
vaikų sudarė apie šimtą. O 
buvo dedamos visos galimos 
pastangos, kad sudaryti skait- 
Ijngą prieškomunistinį pikni
ką, nes rengėjai ir per savojsia šokiams; taipgi jaunimas, 
jspaudą. skelbėsi: “Bendrobūreliais sustoję paežeryj, 
fronto piknikas be komunis
tų”. bet iš to jų “bendro fron
to'’’ išėjo, kaip supliuškęs “ro- 
bo tajeris.”

Abelnai darbininkai nekrei
pė domės į feikerių bendrą 
pikniką ir nedalyvavb; tai tie 
vargšai turėjo važinėti po stu- 
bas ir vėžiojo uždyką, ir tai 
tik vos apie šimtelį publikos 
susirankiojo. Pažangių ( dar
bininkų veik nedalyvavo tame 
jų piknike. Piknike pirminin
kavo republikonų partijos 
agentas Mr. M. Shargal; pra- i 
kalbą sakė socialfašistas F. J.

1 Bagočius. Mr. Shargal savo ; 
sklokininkam ir būreliui kitų ’ 

I klausytojų apsimelavo. Pra- 
: dėjęs pirmininkauti sako : “Į 
;šį bendrą pikniką buvo kvies- 

t ir komunistinė sriovė, bet 
jie neprisidėjo, ir 'šiame pik- į 
nike Antano Bimbos draugai 
beveik nedalyvauja.”

Čia Mr. Shargals apsimela-! 
LDS. vo, nes nei viena iš kbmunis- ■ 

Krizis, bedarbė ir imigracijos tinių 
užsidarymas stato būtiną są
lyga lietuvių darb. savišalpų priėmę ar atmetę, 
organizacijom J. V. vienytis į.klausimas, bet kad republiko- si 
didesnį ir stipresnes, kad 'tuo-■ niški fašistai su sklokininkais darbininkai rengia «prieškari- 
būdu gėriau užtikrinus ligoje |komunistines o r g a n i zacijas nę demonstraciją pas miesto 
pašalpas ir pomirtines savo; ignoravo, ir net per socialfa- rT*'n /r>—u—
nariams, ir, apskritai,/pasitar- šistinę spaudą skelbėsi: “ben- 
navus geriau politiniam, kul- dras frontas be komunistų.” 
tūriškiem, meniškiem ir dar
bininkiškos apšvietos reiką-^ 
Jam. z. ,

APLA 25-to seimo delegatai 
nutaria, kad visi nepaprasto 
APLA seimo, įvykusio • liepos 
mėn. 1 d., 1932, vienybės su( 
LDS klausimu tarimai pasilie
ka galioje ir juos CK vykdys 
gyveniman tuomet, kuomet 
bus išspręsti visi legališki 
keblumai ir kliūtys ir kuomet 

^abiejų valstijų Apdraudos De
partmental tokius vienybės žy
gius užgirs.

APLA Organo Klausimu
> *APLA 25-tas sęimas nutaria, 
J kad ant sekančių 2-jų metų 

APLA organu pasilieka dien
raštis “Laisvė”, kuri iki šiolei 
mūsų organizacijai ištikimai

Rėmimas Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo reiškią 
kovą už Tomo Mooney, Scėtts* 
boro jaunuolių ir visų kt. po
litinių darbininkų kalinių lais
vę. Todėl APLA 25-tas sei
mas ragina visus mūsų orga
nizacijos narius remti visais 
būdais TDA moraliai ir ma
terialiai, patampant tos orga
nizacijos rėmėjais ir nariais.

Sykiu APLA 25-tas seimas 
ragina visas mūsų kuopas ir 
CK remti bendro .fronto kovą j• c ’ fily

už Tomo Mooney ir Billings 
laisvę, kaip buvo nurodyta i 
“Free Tom Mooney Kon-! 
grėsė,” pradžioj gegužės mė-ų^ 
nėšio, š. m., Chicagoj.

Vienybė Su LDS
APLA 25-tas seimas įgalio-’ 

ja savo CK tęsti pradėtus dar- l 
Inis del vienybės su

skambiai dainavo. , , .
Finansinijai šis, piknikas da

vė pelno virš trejeto desėtkų 
dolerių. Tai piknikas buvo 
be fašistų.

Norwoodo darbininkų orga
nizacijos vadovybėj Komunis
tų Partijos rengiasi prie pir
mos dienos rugpjūčio (Aug
ust) nriešfašistinių prakalbų, 
kurios įvyks ant pievos .Šo. 
Norwoode, 7:30 vai. vakare. 
Bus žymus kalbėtojas iš Bos
tono. taipgi ir vietinis drau- 

!gas kalbės apie vietos darbi- 
; ninku reikalus.

Dalyvaukit . visi “Laisvės” 
skaitytojai; taipgi kitus dar
bininkus kvieskit dalyvauti!

« “Laisvės” Reporteris.

P8UDELPIA, PA

i

organizacijų 
kviesta.

PRIEŠKARINĖ DEMONS
TRACIJA

Amerikos Komunistų'- Parti- 
Ar būtų kvietimą ja ir sąryšyj su ja visos dar- 

. tai kitas bininkiškos organizacijos ir vi- 
pritarianti, revoliuciniai

nebuvo

City Hall Plaza (Reyburn 
Pla^a), 6:30 vai.t vakare, 1 d. 
rugpjūčio. Visi, lietuviai dar- 
•bininkaij dirbanti, bedarbiai 
ir visokių organizacijų nariai,

£

Nedėlioję, 13 Rugpiucio- August, 1933
OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, WORCESTER, MASS.

TAIPGI DAINUOS VISI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS ANTRO APSKRIČIO 
' i ‘ ; ’ } •. * . i ė •
Lenktynes plaukime Proletmeno Sąjungos Antro Apskričio narių su Labor Sports
A. BIMBA LAISVĖS REDAKTORIUS IR VIENAS Iš JAUNUOLIŲ SAKYS

CĘORAI
Union nariais
PRAKALBAS

BUS RODOMA' GARSUS SOVIETU MIS ‘POTEMKIN’
DRAUGAI DARBININKAI! Remkime savo darbininkišką spaudą, masiniai dalyvaukime šiame pik

nike. Iš ąrti ir toli važiuokite organizuotai, privatinėm mašinom ir busais. Lai šis piknikas, būna 
svarbiausias darbininkų pasilinksminimo susivažiavimas ir skaitlingiausias už visus iki šiol šioje apie- 
linkėję buvusius piknikus.' Visus girdingai kviečia RENGĖJAI.
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DIDELIS SU STAMBIA MUZIKALE PROGRAMA
IŠVAŽIAVIMAS

RENGIA AM, LIET DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS, LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO, LIET.
DARB. SUSIVIENIJIMO AMERIKOJ IR LIET. PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS CONN.

. 1 ., valstijos Apskričiai
Bet kada tas jų frontas iš- 

ęjo supliuškęs, tada savo se- ------ ---------------- ------------,
kėjam meluoja, sakydami: ko- rinkitės minėtoj vįetoj.' Visi 
munistinė sriovė atmetė bend- reiškim protesto balsą prieš 
rą pikniko rengimą.

Feikerių “bendro fronto” (vienų su kitais ir prieš puolL 
pikniko pasekmės nepavydėti-j mą ant darbininkų tėvynės- 
nos.

Komunistinių organizacijų 
piknikas įvyko 16 d. liepos 
prie New Pond ežero Nor
wood, Mass, i Diena pasitaikė 
apsiniaukus, tikėtasi prade
dant lyti bile'minutę; todėl 
bailesni ir nevažiavo į pikni
ką, bet visgi žmonių suvažia
vo apie 200. Pikniką rengė 
Norwoodo, Readville ir So. 
Boston darbininkų organizaci
jos. Bet So. Bostono publikos 
veik nebuvo; todėl šis pikni
kas skaitosi' tik Norwoodo ir

imperialistų rengiamą karą

Sovietų Sąjungos.
Darbininkų priešai per ka

rą, per darbininkų skerdynę 
mano išbristi iš kapitalistinio 
krizio. Visų lietuvių tėvų ir 
jų jaunuolių turėtų būti at
kreipta atyda dabar, o ne ta
da, kada skers jų užauklėtus 
sūnus. Visi atsimenam perei
tą karą, kas juom pasinaudojo 
—parazitų klasė, milionieriai 
ir visokį spekuliantai. Milio- : 
nai visokių tautų jaunikaičių j 
žuvo pereitam kare, ir vis dau j 
giausia darbininkų sūnūs. Ne- .

Nedėlioję, 30 d. Liepos=July, 1933
INDIAN GROVE, NEW HAVEN, CONN

Kalbės A. BIMBA, “Laisves’’ Redaktorius
Pelnas nuo šio parengimo yra skiriamas paramai jaunuolių organizavimo )

Programą išpildys sekanti trys New Haven Darbininkų Chorai, Lietuvių Cho
ras Daina, Freiheit Singing Society ir Ukrainų Choras

GERA MUZIKA. ĮŽANGA TIK 15c
• ‘ Kviečiame skaitlingai dalyvauti šiame pasilinksminime, RENGĖJAI.
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Iš Veikalo “Amerikos Įspūdžiai”.BORIS PBMilAK;

OK.-VISKAS GERAI
[Jaunuoliai Conn, Valstijos 
Mokyklos Studentai Bus New 
Havene Apskričiu Piknike.

Ketvirtad., Liepos 27, 
___ 1______ t_

PLYflfbuTH, PA. :

30 liepoj’ |>us Jaikpihaš Lietuvių 
Kapinių Korąoraoijos-; .susirinkimas, ___
svetainėje, 40» Feiry ' Sh; 'pradžia 2 įpitetą; 1^.^, j— 
vai. dieną. Draugai malonėkite pri- 'nariams “Spalis0, taipgi ragihh val- 
būti į susirinkimą, nes yra svarbių ’ ’ ' ‘ x
dalykų aptarimui. Po gegužės 30-tai 
dasidėjo daug pagerinimų ant kapi
nių žemės, kaip tai kelių taisymas, 
tvorų apžiūrėjimas ir kiti dalykai, 
žinokitet jog kapinių žemė priklauso 
visiems, jei ką rasite negerai, tai 
ne vien tjk komisiją kaltinkite bet 
kaltais jauskitės ir patys, jei daly
kų nesekate. Komisija daro viską 
kuo geriausia sulig savo supratimo. 
Tat būkite susirinkime, išgirskite 
apie viską, kad po laikui neišmeti- 
nėtumete. < -

L. K. K. Sekr. J. Stankevičius.
(175-176)

PORT CARBON, PA;
Keturios kuopos bendrai rengia 

puikų pikniką. Trys Liet. Darbinin
kų Susivienijimo kruopos ir. ALDLD 
190 kuopa. Piknikas įvyks subatoje, 
29 liepos (July), Vikio Farmoje, ant 
Green Rd. Gerbiamieji! Šią vasarą 
dar pirmas bus toks piknikas. Pas 
mus labai myli vakarinius piknikus. 
Pirmesnis piknikas buvo atšauktas 
iš priežasties lietaus. Tat publikos 
reikalavimu yra regiamas šis pik-. 
nikas. Vieta labai tinkama vakari
niam piknikam. Bus skanių valgių 
ir gero alaus. Įžanga tik 20c. Kviė< 

'čia visus RENGĖJAI. (174-176)

WORCESTER, MASS. 
‘ EXTRA

Worcesterio jaunuolių mokyklos 
mokiniai rengia nepaprastą dramos, 

. dainų ir prakalbų vakarą, liepos 
j (July) 28, 7:00 vai. vakare, Liętu- 
| vių svetainėj, 29 .Endicott St. Visi 
draugai ir draugės,- skaitlingai atsi
lankykite ir patirkit, ką jaunuoliai 
išmoko laike trijų savaičių. Įžanga 
veltui. • '

. (174-176.)f y
ELIZABETH, N. J.

ALDLD -54 ,kp. susirinkimas įvyks .
k.__ .-U;;?.,:
408, LDP KLiu.be. Susirinkimas tu-
1 - - / ... - Z. .

I Bangos Choro ir6petic$ų turėjo būti 
I perkeltas ant yifš minėtos dienos. 
I Neatbūtinai turite, būti . visi nariai

Į-ant susirinkimo, o taipgi ir nauji 
1 n^rių. atsiveskite, nes bus daug svar-

1 'bių reikalų. ! Pjrrriasj W bus *rinki- 
Kapinių Korporacijos,;* (susirinkimas, jphas naujas valdybos;į centralikį ko- 

oi. I—.. sįntęa^bus įiuodama ląnyga

dyba visus būt ‘ant mitingo.
Komitetas.

(172-1/75)

WILKES BARRE, PA.
Darbininkų Centro susirinkimas 

įvyks ateinančią petnyčią, July 28, 
po 325 E. Market St., 7 vai. vakare. 
Draugai ’malonėkite pribūti į susirin
kimą, nes yra svarbių* dalykų apta
rimui. Jsitėmykite ir pribūkite ne- 
atidėliodami. 1

(174-176)

PHILADELPHIA, PA.
IŠVAŽIAVIMAS

Philadelphijos darbininkiškos orga- 
'nizacijos rengia išvažiavimą į Burl- 
holme Parką 30 d. liepos, ateinantį 
sekmadienį, naudai jaunuolių mokyk
lai, į kurią yra pasiųsta’ iš Phila- 
delphijos keletas lietuvių jaunuolių. 
Reikalinga kelionės ir pragyyenirpo 
išlaidos padengt, o organizacijos ne
turi finansų. Visi važiuokim ir pa- 
remkim šį svarbų parengimą.

Kviečia Komisija. 
' 175-177)

< ■ 1 —ui—•—;---- ■ l

SHENANDOAH, PA. 
PIKNIKAS PERKELTAS

Parko savininkas per klaidą jšran- 
davo parką del kitos organizacijos 
todėl Lietuvių Darb. Susi v. Ameri
koje 62 kp. rengtas piknikas, 23 d. 
liepos neįvyko. Piknikas perkeltas 
ant 30 u. liepos. Tad vi'si įsitčmyki- 
te, kad LDSA 62 kp. rengiamas pik
nikas bendrai su kompartija įvyks 
30 d. liepos, naujoje gražioje vietoje 
Laudemep Park, kur graži platfor
ma del šokių, vanduo maudytis, pui
kūs puvėsiai; šokiams grajis geri 
muzikantai dainuos Lyros Choras, 
vadovaujant <j* Judzentavičienei-Zda- 
niutei. Pradžia 10 v. ryte. Tad dkr 
kartą yra širdingai kviečiami vietos 
ir ąpielinkes draugai ir draugės at- 

,'y<* ,ivp. bubuiiiiuinas jvyn.-j , sllapkyt ant šio pikniko.
27 d. liepds, ’8'. vai. vakare, Court St. .KELRODIS: Iš Shenandoah važiuo- 
_  _ „ J. Susirinkimas tu- kit N./Main gatve (Route 142) nau- 
rėjo įvykti 19 d. liepoj, iš priežasties ju Ringtown keliu, nuvažiavę j pa

kalnę pc[ ,keirei tėmykite pikniko , 
ženklus. L Rengėjai. '

(174-176)

Streikas paskelbtas, kad pri
versti anglies baronus mo
kėti unijinę algą. Anglies 
baronai bandė ignoruoti pa
darytą sutartį su unija.

Keturių Darbininkiškų Apskri
čių Piknikas Įvyks Sekma

dienį Liepos- 30 d.
Kaip daugeliui yra žinoma, 

Conn, valstijos jaunuolių mar
ksistinė mokykla turi prasidė-' 
ti liepos 24 d. Waterbury, 
Conn. Bet jau liepos ;23 d. 
daugelis studentų pribuvo, ne
laukdami tos dienos, kuri bu
vo skirta pradėjimui. Jie iš- 
anksto rengėsi prie mokyklos; 
ir pas studentus matosi pasi
ryžimas mokintis ir būti gerais 
bolševikais.

, Teko kalbėtis su •: daugeliu 
studentų, Jie visi pasiryžę da
lyvauti liepos’ 30 d. ; New Ha
vene, [Indian Grove Lietuvių 
Parko, apskričių rengiamame 
piknike naudai mokykloj.

Mokyklos komitetas turėjo 
pasitarimą ir nutarė visus stu
dentus nugabenti į minimą pik j

darymas ryšių su Amerika,—kaip ’ kalvei 
kūjis ir tekėlas. Todėl jisai išvažiavo iš 
Sovietų šalies visai be pinigų.

Varšavoje jisai gavo zlotų, kuriais pasie
kė Berlyną. Berlyne gavo markių nuva
žiavimui į ’Paryžii£ Paskiau, ant laivo 
Bremen, šitas autorius, stovėdamas ant 
priekinio laivo denio, galvojo:

I
—Iš Varšavos į Berlyną, iš Berlyno į 

Paryžių, iš Paryžiaus į New Yorką—kaip 
nors aš dasigausiu.

Bet .rašytojas buvo autorius. Laivei lai
kraštyje pasirodė keliauninkų surašąs. Tą 
pačią dieną, kuomet laikraštis pasirodė, sų- 
liesinta jauna moteris ir mieguistas vyriš
kis, Sovietų kailių importuotojas, pas mane 
teiravosi:

—Ar tamsta ne esi kuom kitu, kaip tik' 
rašytojas Pilniakas?—moteris mane pajuo- 'mką/į nuif 
kiančiai klausinėjo apie—mano šokimą yra kalbėti vienas jaunuolis,, 
“foxtrot,” < 
tymą del “juodų ir baltų.”

Liepos 4-tą dieną, 1776 metais, dienoje, 
kuomet Amerika pasiskelbė neprigukpinga 
ir gimė Jungtinės Valstijos, Philadelphijos 
mieste,—amerikietė moteris, Betsy Ross, 
įteikė Jurgiui Washingtonui, pirmam Ame
rikos prezidentui, pirmą Amerikos vėliavą.

Tai buvo apie 150 metų atgal.
Lapkričio 7, 1931 metais, paminėjimui 

Sovietų Revoliucijos, Detroito mieste, taip 
pat amerikietė moteris, Betsy Ross, kilusi 
iš tos pačios Betsy Ross šeimos, įteikė rau
doną vėluką Detroito miesto Komunistų 
Patti jos organizacijai.

Sausio mėnesį, 1931 metais, aš turėjau 
duoti užtikrinimą, kad neesu banditas, nei 
anaiįchistaš ir kad tikiu į dievą. Tai įvy
ko Amerikos konsulate, Vokietijoj. Aš tu
rėjau skaityti paragrafus, negramatiškai 
išverstus iš anglų kalbos į rusų kalbą, kur 
buvo sekami pareiškimai:

—Ar tu tiki į dievą?
—Ar manai užsiimti banditizmu?
—Ar planuoji žudyti valdžios viršininkus 

arba atstovus draugingų šalių? i Viename skambėjo sekami žodžiai:
Aš prašiau leidimo pasilaikyti šių įsaky- j —Kambarys užsakytas St. Moritz- vieš

inu surašą. Prašymas buvo atmestas. Kuo-, butyj.
| Aš klausiau to kailių žmogaus apie tą 
viešbutį. Jisai informavo mane, fcdd tas 
viešbutis yra vienas iš naujamadžių viešbu
čių ant 59-tos gatvės—prieš Central Parką.

Telegramą aš pasiunčiau tik mano publi
cistui: ‘Man nereikia jokio 'St. Moritz — 

i ačiū’.
Tačiaus vakare aš gavau kitą radiogra

mą:
—Jūsų sustojimas St. Moritz viešbutyj 

yra veltui!
Aš stebėjausi mano publicisto (garsinto-' 

jo) gerumu, bet pasiūlymą priėmiau su di
deliu džiaugsmu.

Ant laivo aš suėjau į pažintį su Amerikos 
dešrelių milionierium, ponu Kotofton. Ji
sai buvo tikras amerikonas ir daug prisi
dėdavo savo “gaida” ant šio laivo. Jisai 
grįžo iš Europos su savo dukteria, kuri tu-! 
rėjo aprištą akį ir daugiausia laiką leido 
ant denio, skaitydama amerikoniškus žur
nalus. Tikrai amerikoniškai jisai paspau
dė mano ranką. Pirmi mūsų kalbos žodžiai 
buvo perkalbėti to kailių pono, kuris stovė
jo šalę dešrelių karaliaus. Pasimainius ke
liomis frazėmis, amerikonas pareiškė:

—Labai gerai, tai galime kalbėti rusų 
kalba. Aš norėčiau jūsų patarimų. Tuo 
pačiu, ar jūs turite degtinės ir sodės. Ma
tote, aš turiu dvi dukteris, kurios yra vie
natinė viltis mano gyvenime. Viena pasi
liko Anglijoj. Po visam, Anglija yra gar
bingiausia šalis pasaulyje. Kita duktė grįž
ta su manim. Aš supažindinsiu jus su ja. 
Jinai yra filosofijos daktarė. Jai išsivystė 
miežis ant akies del priežasties labai in
tensyvi© skaitymo. Todėl aš ją vežiau į 
Vokietiją gydyti. Kaip jūs žinote, tai Vo
kietijos medicina turi geriausią reputaci
ją. Man paskaitė po 500 dol. už kiekvieną 
atsilankymą. Mano duktės raštai džiugina 
profesorius... Bet tikrai kainuoja veži- į 
mai pinigų išmokinti vaikai. Aš noriu į 
daugiau kalbėti, su* tarpsta apie mano aną! 
dukterį. Jinai nori tapti rašytoja. Me
nas Amerikoj šlubuoja. Sakoma, kad ang
liškoji literatūra dabar stovi ant vietos. 
Aš ne esu autoritetas, bet sakoma, kad an
glų kalba literatūra yra skirtingiausia* Man 
buvo priduota surašąs žymiausių anglų ra
šytojų dabartinio laiko. Aš sucentraliza- 
vau mano atydą pirmiausia į autores. Tai 
geriau pritinka. Kai kurias iš šių autorių 
aš aplankiau Londone, reikalu, kad jos duo
tų lekcijas mano dukteriai, kad ir jinai ga
lėtų tapti rašytoja. Na, tai ką jūs, tamsta, 
manote apie šitokį sumanymą? Taip ma
žai yra tikro meno Amerikoj.

Kuomet mes pasilikome; vieni, tai tas 
kailių ponas painformavo mane, kad ponas 
Kotofton yra tik pusiau-raštis. Tik sun
kiai gali skaityti rusiškai ir angliškai. Vi
są jo biznį atlieka sekretoriai.

(Daugiau bus)

met aš pabaigiau skaityti tą surašą, tai 
konsulato moteris, perveriančiai žiūrėda
ma į mane, teiravosi:

—Jei šiame sąraše yra panašūs, jus pa
liečianti punktai, jūs turite mus persergėti 

.ūmai. Ai*jūs skaitėte tai atydžiai?
Konsulas, pasilikus vienatvėje, vėl pakar

tojo tuos pačius klausimus:
—Ar skaitei sąrašą?

■ —Taip—aš atsakiau.
—Ar tenai yra kokie punktai, kurie lie

čia tamstą?
Eįsant nelaimėj, aš turėjau vapalioti: Aš 

pasirengęs padaryti ekskursiją į Amerikos 
socialį gyvenimą, kurį sudaro tikintieji ir 
banditai. Argi ne tiesa, kad tie banditai ir 
tikinti į dievą viešai reiškia savo tikslus?

—Bet tamsta bolševikas*,—pareiškė kon
sulas.

Ąš išsitraukiau ^ayo raudoną pasą. Aš 
ir konsulas valandžiukę žiūrėjome į paspor- 
tą tyliai. Palikus pasporto dilemą dar ne- 
išrišus: V

—Ar tamsta turi dolerių?—konsulas tei
ravosi.

•—Taip,—aš atsakiau.
Aš jau buvau nutaręs, kad viza man at

sakyta, nebus išduota. Vienok aš ją ga
vau,—priimta, kad aš tikiu į dievą, neužsi
imu banditizmu. Apdovanotas su dievotu
mu, įteikiant man vizą, aš persitikrinau, ką 
tai reiškia veidmainystė (hypokritika).

Konsulas, perduodamas pasportą mote
riai darbininkei del pilnesnių formališku
mų, dribtelėjo—“OK.”

Jei būčia tuo laiku žinojęs reikšmę to žo
džio, tai būčia atsiliepęs tais pat žodžiais 
konsului: “OK.”

Tas išsitarimas turi istorinę reikšmę. 
Pradžioje 19-to- šimtmečio Jungtinių Vals
tijų prezidentai buvo daugiau generolai, ne
gu prezidentai—gabesni su kardu, negu 
plunksna.

Vienas tokių prezidentų buvo generolas 
Andrew Jackson. Kuomet jam ateidavo 
biliM pasirašyti, tai jisai juos pažymėdavo 
raidėmis “OK.” Kas reikšdavo, jo moky
me, kad tos raidės reiškia frazę: “viskas 
gerai” (all correct). Taip tas išsireiškimas 
ir legalizavosi, kaipo tradicija ir tapo nau
dojaImas plačiai visoj Amerikoj, lygiai kaip I 
anglų žodis “all right” arba chinų—“ma-

di”
yra daugiau, negu “viskas gerai.” 

srikonas netenka savo pelnų stock ex- 
ge markete, sakoma, OK. Kitas su- 
o savo automobilių nelaimėje—OK, 
ą apvagia banditai—OK!
zidentaį dabar, rodos, kad pagodoji- 

berašybės, patvirtina visus įstatymus

4tas Sovietų pilietis,, autorius šio veika- 
erikps klausimu, keliavo “su pagar- 

u”. įHsai manė, kad jo kelionė Ameri- 
buvo svarbesnė, negu kad jo šalies su-

«.V

pranešimai iš kitur
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienį, 29 d. July 4620 
Melrose Si., 7-tą vai. vakare.

Visi draugai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime. Už šiuos metus 
gausite dvi puikes patraukiančias 
skaityti ' knygas. Valdyba.

(175-176)
■■■■.< <i—■ ■■■..........................

DETROIT, MICH.
Aido Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, July 28, 
1933, 7:30 vakare, 3600 West Vemor 
Highway. Visi nariai malonėkite 
ateit nes bus (|aug svarbių dalykų 
apkalbėti ir raportas, iš jaunuolių su
važiavimo bus išduotas.

Ruthie Astrauskas, Sekr. 
į, , ' ■ ’ •• (175-176)

•i į HAMTRAMCK MICH.
V 

j Tarptautinis Darbininkų Namas

Solidarity Butho Parke. Lietuviai 
darbininkai visi dalyvaukite šiame 

Bus radio laimėjimas, ku

te ženklukus eidami j pikniką paši
lto juos. Važiuokite Summer

niką. (175-176)

CAMBRIGE, MASS.
ALDLD 8? kp. rengia šokius 29 

liepos (July), 1933, subatos vakare, 
P i n e-H e o rst-Reservation, Bedford, 
Mass, ('ant buvusio Joduko Farmos). 
Patartinai kad South Bostono ir 
Brigfhtono žmones imtų dąlyvumą. 
Vieta puiki. Gęra orkestrą. /,

KELRODISr’ljJuo Lexington Pą'rk,

Renginio Komisija.
(175-17Į7)

-1------------------ - -----------------------------------------------------T&—

į kurį taipgi užkviestas T'k^ką nedėliojo, liepos 30,

,v . . . i~ ~ ' Uaruiuino vyriškis-—apie mano nusista-, buvęs chicagietis, vienas iš ge- piknike.
• ’ ” y ■ riaušių jaunų kalbėtojų, kurį I ric esate užsirašė ant radio ir turi

.v • j • i ■ 1 te Žėnkliiklis oirliimi i niknik'i niiėii išgirsti,—tai i imk! _ ...... _ .... _
Johnnie Orman, da- j Road ir po kairei pamatysite pik-
“T nlcrXc” I T>ik« f 1 \

Tą pačią dieną atėjo kelios radiogramos i vot’tetą kožnam
—“linkėjimai”, “laukiame”, “pasitinkame”. yra drg.

bartinis “Laisvės” angliško 
jaunuolių skyriaus redakto
rius.

S.

Sustreikavo Mainieriai
, WILKES-BARRE, Pa. —
Jungt. M.fUnijos 1707 Idea
las paąkjelbė Streiką prieš P° kairei Westview stų 2 miles./;. 
_ . ,’iJ< „ ?■>. < >.? j. Upiiyifrfb Knmisiin'.Riverside Colliery ponus, l

r? i.

I

SPAUDOS P1KNIKKS
RENGIA AMj. LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ias APSKRITYS

Nedalioje, 6-ta Bien? Rugpiučio-August, 1933
' ‘ ; •• i : > J. ! ■ • • ' ’ , j

, Jei tą dieną lytų, tai piknikas atsibus Liutvino Svetainėje, 69 So. Park St,, Elizabeth, N. J.

VAIČIOMO PARMOJĘ, MEADO W GROVE, CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUVAI. ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI

Elizabeth© Bangos Choras, vadovaujamas V. Žuko

®oV,:w
- ■■

■'../■o .’’•r. ■■’.V J v ‘

4

0

KELRODIS: iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Qarwood Station, pereiti gejžkelį ir eiti iki 
Nofth Ave., pasišokti į dešinę vieną bloką iki Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brpokside Place, J dešinę iki Brookside Hospital, ir Čia 
bus Division Ave.; čia sekite signas , (iškabas) iki Meadow Grove Park. Su automobiliais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią 
ir važiuoti iki Garwood Station

Bus Brooklyn© Aidas, kurį dabar mokina V. žuLas. Bus Elizabetho Bangos Choras ir kiti.
DRAUGAI! šis piknikas turi būt masinis. Pereitas šio Apskričio piknikas buvo skaitlingas ir gra- . 

žus; šis turi būt dar sėkmingesnių.
GRIEŠ GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Yra puiki šokiams svetainė. Gi gamtos atžvilgiu vieta irgi gana graži. Todėl traukime iš visur; 
pasilinksminkime j ir paremkime savo spaudą.

KLiu.be


PIKNIKASLAISVES
VISI

asme

Visai Nuoga Negyva Senė
414

Rado krū

Ofiso

PENKTUKAS KAŠTAVO $2.
5&79 Street

JUOZAS KAVALIAUSKAS
WILKES-BARRE, PA. Laisniuotas Grabelius

NUTEISĖ PIN1GDIRBIUS

įlž Kokias Sąlygas Ko
voja Eiliniai Amalga- 
meitai Washingtone

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

pagerinimą 
tiktai del

General Motors Kor. Pelnai 
Pakilo 800 Nuošimčiu

vieną mėnesj 
vakare

Į Flushinge, arti orlaivių sto 
ties keli vaikėzai pradėjo da 
ryti Šaudymo praktikas, šau
dydami į elektros lempas gat 
vėje. Keturi iŠ jų liko areštuo

Paskutinis Susirinkimas Pri 
sirengimui Del Priešfašisti- 
nės Savaitės

LIEPOS 30 d. PIKNIKAS

gausite, 
itokių reik 

kuriais bus galima

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS

Pennsylvania ir New 
Jersey 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: BelI—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

biznierius, Itas 
kaib tai, maisto ir 
menu, su I 
padaryti keletą dolerių

.Komisija per J

it ĮjaįskriH 
dabar rei-i

Californijos teismininkai pri 
pažino’, kad Tom Mooney yra 
nekaltas, bet kalėjime randa
si ir po šiai dienai, ir tik to
dėl, kad Wall Strytas to rei
kalauja. Tik griežta kova 
darbininkų paliuosuos T. Moo
ney. Kova reikalauja daug 
darbo ir finansų. Kova už T. 
Mooney ir kitus politinius ka
linius kainavo tūkstančius ir 
dar kitus tūkstančius kainuos, 
kuriuos niekas kitas nesuau
kos, kaij) tik patys darbiniuin-

O kova už T. Mooney, 
tai visų darbininkų klasės ko-

ALDLD 12-to APSKRIČIO 
KONFEfcENCiJA

Detroito bendro ffonto kon
ferencijoj už paltyosąvimą T. 
Mooney ir kiiQ politini^ kali
nių nutarta surengti {pikniką 
liepos July 80 feną,!Wibr- 
kers Campėj%

Detroito darbininkai turėtų 
dėti visas pastangas, kad pa
daryti šitą pikniką pasekmin
gu, t. y. sukelti bent ■ keliolika 
dolerių kovai už paliuosavimą 
T. Mooney.; ‘ ’ p
,. Temdei j draugai ir draugėj,

Kviečia visus
Kuopos Komit

Wilkes-Barre’io Aido Choras, vadovaujamas Nl Valinčiūtės

iki šiam 
mizernai pasiro- 
darbe: išviso pa- 
500 dol., kuomet 
viename mitinge

Mes turime suorganizuoti 
šimtus ir tūkstančius draugų, 

dėžutes eitu 
rinkti aukų. Jeigu negalima 

| kasdien, tai visgi bus galima 
delegatai kiekvienam bent vieną ar dvi 

dienas pašvęsti tam reikalui.
Mes. amerikiečiai 

laikui labai 
dėme šiame 
siuntėme tik 
Londone tik 
surinkta suvirs tūkstantis dol.

Taigi visi sukruskime per 
šią priešfašistinę . savaitę, lie
pos 31 iki rugpjūčio 7 d., ir 
padirbėkime. Mes visi pasis- 
tatykime sau kaipo uždavinį, 
kad išgelbėti gyvybę draugų 
Thaelrnano, Torglerio, Popo
vo, Dimitrovo ir Tanevo ir 
kad paliuosuoti visus politi
nius kalinius Vokietijoj.

WASHINGTON, PA.

NEW -YORK. — General 
. Motors automobilių korpora

cija per antrą šių metų ber- 
taini pasidarė ' gryno pelno 
$41,189,169, tai yra 800 pro

centų daugiau kai^ pernai per 
tą patį bertainį. Infliacija 

1 (įolerių nupiginimas) paspar
tino automobilių dirbimą, bet 
darban paimta tiktai dalis iš 
bedarbių; kai kuriose tos 
kompanijos dirtuvėse dar su
mažinta darbininkų skaičius; 
bet su “moksliška” skubinimo 
sistema jie turi daugiau pada-

BROOKLYN. — Septyni 
dirbėjai falšyvų pinigų > liko 
nuteisi: kalėjiman nuo vienų 
iki keturių metų.

flushing
inuos^ negyvą, ‘ visiškai nuogą 
72 metų, senę Bridget L. Cur- 
ranienę prie Fresh Pond keMo, 
ties Nortfi Hempstead 'Jurn- 

Dra|>^iUd; visi pudrAi- 
šalimals | <tfip6nęlė ‘su 

„, Velionės J gyvenimo 
Oricįta buyą |rM’j fyhtti J ■- kaip 

ji pateko į tuos krūmus it ar 
pati mirė, Ar kas Ją nužudė,*— 
nėra žinoma.

GONĘY ISLAND. — Vienas 
jįpųgu? “trekimi^” 1 priėjo 
prie, elektrinio traukinio, kad 
nereikėtų mbketi penktuko; 
kitas per tvorą perlipo, kad 
galėtų veltui važiuoti. Abudu 
tapo areštuoti ir po du doleriu 
nubausti.

su savimi, atvažiuodami į kon 
ferenciją.

12-to Apskr. Sekretorius
4 V. Glaubič*us

i 316 George Avė., 
Wilkes Barre, Pa.

į Visųotinarri,; '^LpLĘ; suva- 
žiavinu! liepos :>> ir UU buvo 
Jiapfe^ytiį : Hrimų
H į ĮpąlęhgViriinjJ 
jšt.o j imo I ttipldeštis 
Įįji pų '£ceht . . r 
kės mokėti įtik *>5 (įentąi. Taip-j 
gi greitoj ateityj bus išleistas 
Žurnalas, kas bus prieinamiau 
ir lengviau skaityti tiem drau
gam, kuriem pirmiaus išleistos 
knygos buvo per sunkios ar
ba net nesuprantamos dauge
liui .darbininkų. .Taigi dabar 
yra padaryta didelė permaina 
ir pagerinimas mūsų organi
zacijoj. ■ r

Tad reikia visiems kuo dau
giausiai susirūpinti savo orga
nizacijos reikalais. Visos kuo
pos prisiųskite delegatus į 12- 
to Apskričio konferenciją; 
taipgi pasigaminkite raportus, 
ką jūsų kuopa nuveikė per pa
staruosius 6 mėnesius;: ir ra
portus delegatai tegu atsiveža

ferencij^, Ęet nei. viena kuo
pa dar to nepądarė. Matyti, 
kad daugelyje kubpU'4yra di
delis apsileidimas, nes nesirū
pina savtfr organizacijos rei
kalais. O pereiton konferen- 
cijon pusė./ kuopų, neprisiuntė 
delegatų ir nekurios kuopos 
neprisiuntė raportų, kaip jų 
kuopose' dalykai stovi. •

Apskričio komitetui yra ži
noma, kad yra kuopų, kurios 
nėra pasimokėjusios mokestis 
į centrą dar Už 1-932 metus. 
Tad dabar .tos kuopos, kurios 
negali užsimokėti narių duok
les iŠ prięžastičš bedarbės, tu
ri prisiųsti delegatus; tai kon
ferencija aptartų ir surastų 
būdus ą^jnokėti už jų narius 
mokestis Jt Centrą bei į Apškri-

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geniausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

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

PATARNAUJA 3
..... " bSSlLv; DAKTARAI:

NEW YORK. — J Wash- 
ingtoną nuvažiavo Amalga- 
meitų kriaučių unijos eilinių 
Aarių delegacija. Kai bus val
džios ir fabrikantų svarsto
mas pasiūlymas delei algų ir 
darbo valandų adatos darbi
ninkams, tie delegatai statys 
darbininkų reikalavimus. Ikimui

Pagal bosų planą, valdžih npms 
nori kriauČiams primesti to- iš po 
kias sąlygas: 40 valandų dar- reikalinga 

|bo savhitę, darbą nuo štukų 
ir 35 centus i valandą mini
mum algos šiaurinėse vaistijo- kurie pasiėmę 
se ir 32 ir pusę cento Vakari- rinkti aukų, 
nėie valstijose.

Eilinių narių
Washingtone kovoja, kad bū
tų nustatyta štai kokios sąly
gos: 35 valandų darbo savai
tė, darbas nuo savaitės, o ne 
nuo štukų ; mažių mažiausia 

l<alga švarkų operatoriams $25 
iki $45 į savaitę; kelinių dar
bininkams minimum 25 ir 40 
dolerių į savaitę; kirpėjams 
‘55; išsiuntinėjimo darbinin- 
kams-klerkams 25 doleriai.

Amalgameitų Unijos prezi
dentas Hillman sako, būk jis 
irgi kovosiąs už geresnes są
lygas, negu siūlo bosai ir val
džia; bet tai tik jo blofas. Vi
siem žinoma, kad jis eina su 
bosais už palaikymą darbo

♦ nuo štukų ir už kitus’punktus 
delei fabrikantų naudos. Be 
to, H ii Įmanąs yra Roosevelt#) 
padarytas ręguliaris narys ko
miteto delei , taįp vadinamo 
pramonės “atgaivinimo.” Tai
gi jis padeda vykdyti Roose- 
velto vergijos programą, o už 
kriaučių .būklės 
Hįllmanas1 šfteka 

^sviąto akių. J T -

LIETUVOS SŪNŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1938

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

Valdybos Adresai, 1933 Metų 
Pirmin. A. Krukonis, 28 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. MeSkinls, 9 Burton St. 
UžraSų ražt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligotih; raSt. A. Baronas, 16 Holbrook A re. 
Iždininką* Tgn. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų' raSt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius, 162 Melrose St.

’ S. Mačiulaitis, 57 Arthur St 
Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.

■ ’Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 
atsibūna kas nrtčnes), kiekvienų pirmų sere- 
flų, Lietuvių Tautiškame name.

ROCHESTER, N. ;Y. 
j L. D. P. KLIUBO VALDYBOS

ANTRAŠAI:
Pirminihkas Buguliškig IP., 

1120 North
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P,. 

52 Dale Street
Protokolų ! raštininkas Gendrenas, S.,

■ 67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Plę 
Prie finansų pagelbininkai:

EvaRI. J>
Daųkas, Geo., 

Iždininkas Druscikis J 

Maršalka Valečka A.,

ALDLD 236-tos kuopos bu
vo susirinkimas 16 d. liepos. 
Nariai ne visi atėjo; bet buvo 
rimtai svarstyta kuopos ir or
ganizacijos reikalai. Po to ki
lo ir diskusijos apie apsileidi
mą, kąd nariai permažai krei
pia domės į kuopos reikalus, 
negana lankosi į susirinkimus apskričio sekretoriui prieš kon

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street

80 Kelly St. 
P. Kliubns laiko susirinkimus kiek- 

antroj savaitėj, penktadienio 
pradžia 7:30 valandų.

NEW YORK. — Rado pas 
maugtą turtingą dentistą Dr 
E. Warren Sylla, 65 metų am 
ziaus, po num. 21 E. 90th St. 
kambariuose, už kuriuos jis 
pąr, metus mpkėdavo ' po; 3( 
tūkstančių, dolerių. Jis. , pa
smaugtas susukta paklode 
užveržta ant kaklo 
užkimšta ta pačia paklode; 
kojos surištos. J Piktadarystė, 
matyt, nadaryta apiplėšimo 
tikslais. ^Yra nužiūrimi du 
asmenys, kurie paskutiniais 
laikais buvo prisišlieję prie jo 
ir pasidarę “dideliais 
niškais draugais.”

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

ir J, Jokubėnas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genįp, .16 Wright St.

Visi Gardner. Mass.

EBSES gg'.’. ku - - ■1..... .’..Į',............ ....

ir permažai darbuojasi kuopos 
reikalais.

Na, dabar, draugai ir drau
ges, tėmykite, kad 236-ta kp. 
rengia draugišką pikniką lie
pos 30 d., nedėlioję, 1130 Sy
camore St.

Kviečiami Į pikniką 
Washington© draugai, taip pat* 
iš apielinkės, kaip tai iš At- 
lasburgo, Muse Sloven ir iš 
toliau.

Būkite visi ir aš būsiu. Nes 
piknike bus labai gardžių už- 

saldžių gėrimų. 
Vokietijos Visi praleisime linksmai laiką. 

Luther ; Nepamirškite—30 d. liepos,
,1130 Sycamore St., Washing-

(Tąsa iš 6-to pusi.) .
Visur darbininkai turi reng

ti masines demonstracijas ii 
siųsti protestus prezid. Hind- kandžių 
enburg. Berlin, ir 
ambasadoriui Hans 
Washington, D. C.

Finansinė parama kovai už ton, Pa 
tų draugų paliuosavimą ir tei- 

paramos jųjų šeimy- 
ir kitiems pabėgėliams 
fašistinio teroro būtinai

NEW YORK. — Verstinų 
darbų kempėje, netoli Peeks
kill, griūvantis medis užmušė 
23 metų amžiaus laikiną Ben
jamin De Noia pereitą ketvir- į kai 
tadienj. Jis kempėje išverga- 
vo šešias savaites. Paliko se
ną motiną ir septynis brolius 
seseris be mažiausio pragyve
nimo užtikrinimo. Užmuštas 
per darbo prižiūrėtojų apsilei
dimą. ” Ą

Vakar buvo pranešta, kaifc 
armijos seržantas užmušė X-ną 
jauną darbininką kempėje, 
Daugiau bedarbių atvarant J 
kempes, viršininkai darosi vis 
žiauresni,

Taipgi Bas Brooklyn, N. Y. Aido Choras ?"k“L

Shenandoah Lyros Choras su Naujom Dainom Dalyvauja Programoje; j į r 1 ;bus trijų chorų kontestas. Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja
Kalbės Johnnie Orman, “Laisvės” angly skyriaus redaktorius ir P. Buknys, “Laisvės” Administratorius 

Brooklyno Šaukia Scranton Lošti Baseball

RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 12-tas IR LIETU
VIŲ DARBININKIŲ SUSIVIENIJIMO AM. IV APSKRIČIAI

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August,1933
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.

Visas Wilkes Barre’is ir daugelis iš Scrantono dalyvaus šiame pikiiike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE

Dr. Theodore Conklin
valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

, DRS. SCHONGER & STENGER
3,94-398, Broadway, 331-335 Division Aven Brooklyn, N. Y.

VIETINES ŽINIOS

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFASISTINIS K-TAS. 1931:

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

Pirm, fcagelb. W. A. Kairys, 
Brbadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J.. Gataveckas, 109 Cress 
. Carnegie, Pa. (
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S S Pittsburgh, Pa.

ALDLD 12 Apskričio kon
ferencija įvyks nedėlioj, 30 d. 
liepos, JLO vaL ryte, 325 E. 
Market St.,-Wilkes Barre, Pa.

Buvo kiekvienai kuopai laiš- 
Iku pranešta, kad išlenktų de
legatus į šią konferenciją. 
Taipgi buvo prašyta, kad. kuo
pos pagamintų raportus iš jų 
kuopos veikimo ir prisiųstų

DAUGIAU ORGANIZACINIO 
DARBO PRIE DIRBTUVIŲ 

» i • \'f .

Kuomet visoki Johnsono ag
entai neriasi iš kailio, kad su
organizuoti darbininkus į kom 
paničnas unijas ir užbėgti ke
lią besiorganizuojantiems dar
bininkams į savo unijas, tuom 
tarpu mes tik kalbame tarpe 
savęs ir jokio aktyvio darbo 
nedirbam, kuomet priešas mez 
ga kilpą ant mūsų sprando, 
ypatingai viduryje dirbtuvių.

Aute Workers Unija išleido 
100,000 atsišaukimų į dirbtu
vių darbininkus stoti į Auto 
Workers Uniją. Šitie atsišau
kimai turi būti paskleisti ne 
tik išlauko didžiulių dirbtu
vių, kaip tai Fordo, Hudson, 
Briggs ijf kt., bet turi pasiekti 
ir viduje darbininkus. Todėl 
griebkimės už darbo tuojaus, 
nes niekas kitas nesuorgani
zuos dafbininkus, kaip tik pa
tys darbininkai turi organi
zuotis.

Atsišaukimų galima gauti 
Draugijų svetainėj arba ant 
viršaus svetainės pas d. Wol- 
terį. Pasiimkite lapelius rytoj 
ir pasiekite tuos darbininkus, 
su kuriais jūs dirbate, arba' 
dirbote dirbtuvėj:^

gerklė NEKALTAS, BET KALĖJIME 
TURI SUPŪTI

KilMiKn f



Šeštas Puslapis ,• ; LAISV8 ’ ■ Ketvirtai, Liepos 27, 19

PASKUTINIS SUSIRINKIMAS PRISIREN apysakų knygą “Spalis,” at
eikite ir atsiimkite. Kurių

GIMUI DEL PRIEŠFAŠISTINES SAVA1T. SL5“
ir

Šiandie Paminėkim Nužudymą Juškos—Carlsono
NEW YORK. — Šiandie t tų draugų nužudymo sukaktu- 

ex-kareiviai ir kiti darbininkai ves.
paminęs metines sukąktuves 
Kruvinojo Ketvirtadienio. Tą 
ketvirtadienį pernai liepos 28 
d.' valdžios ginkluoti budeliai 
niižudė Washingtone du ex- 
kareivius maršuotojus (del bo
ny), Vincą Jušką ir Eric Carl- 
Soną. Todėl Darbininkų Ex- 
Kareivių Sąjunga nutarė kas 
mėtai paskutinį liėpos mėne
sio kctirrtadienį apvaikščioti

šiandieną apvaikščiojimas 
prasidės su masiniu mitingu 
Rutgers Square (East Broad
way), New Yorke, 3 vai. die
ną. Iš čia demonstracija 
trauks į Madison Square, o pa
skui i Union Square. Prakal
bas sakys žymūs kalbėtojai.

Draugai, skaitlingai daly
vaukite tame paminėjime kri
tusių kovotojų.

Pranešimas • Brooklyno-New Smagus DNYDO Sąryšio ir 
Yorko Organizaciją Bendro Aido Choro Išvažiavimas 
Fronto Delegatams i Forest Parke Liepos 30 d
„ BROOKLYNO-NEW YOR- 

KO organizacijų bendro fron- j 30 d 
to didžiojo komiteto mėnesi-'1 r
nis susirinkimas įvyks šį petik- I 
tadienį, liepos 28 d. 8 vai. va- ! 
kare, “Laisvės” svetainėje, 46 
Ten (Eyck St*

Visų organizacijų delegatai ; gaiš ir'pažįstamais; bus įvai- 
būtinai turi dalyvauti šiame 1 rių užkandžiu ir gėrimų, ir 
susirinkime, nes bus daug programa, 
svarbių dalykų svarstymui. 

Sekretorius, 
' ’ P. Taras.

Ateinantį nedėldienį, liepos 
bus Didžiojo New Yor- 

ko Darbininkiškų Organizaci
jų Sąryšio ir Aido Choro iš
važiavimas.

Atsilankyti kviečiame visus. 
Bus proga susitikti su drau-

Pusiau Sumažinta Pa
šalpa N. Y. Bedarbiam
NEW YORK. — Harleme, 

daugiausia negrų gyvenamoj 
miesto dalyj, kur pirmiau gau-, 
dąvo pašalpą 25-kįęs bedarbių 
šeimynos, dabar dainai tegau
na tiktai 5 . šeimynos. Abel
nai per visą miestą dabar'te
gauna pašalpą tik puse to be
darbių skaičiaus,..,,. Jcups pir
miau buvo šelpiamas per Re- 
Įįąf biurus. Nutraukiant pa
šalpą, apie tai nepranešama 
bedarbių šeimynoms.

Bedarbių Tarybų organiza
torius Richard Sullivan dabar 
rahdasi valstijos sostinėje AD 
bany. Neužilgo bus nusiųsta 
fyędarbių ir ex-kareivių dele
gacija į specialę sesiją valsti
jos seimo. Delegacija reika
laus išleisti įstatymą, kad būtų 
visi bedarbiai reguliariai šel
piami.

Draugai, jūs matote svarbą 
i tokių organizacijų, kaip Aido 
Choras ir Sąryšis. Jeigu jūs 
neparemsite jų išvažiavimo, 
tai kas parems?

Aš kviečiu visus į išvažiavi
mą. Aš manau, kad galima 
sykį apleisti Coney Islandą ir 
paremti savo reikalus.

Programoje dalyvaus 
Choras, kuris linksmai 
nuos' eilę darbininkiškų

Aido 
padai- 
dainų. 

H. M.
P. S. Jeigu lytų, tai neuž

mirškite ateitį į “Laisvės” sve-

Visos Darbininkų Organizacijos, Pasiųskite Savo Atstovus 
—Sudarykime Milžinišką Mobilizaciją Kovai Prieš 
Fašizmą.
Paskutinė mobilizacija i 

darymui piano del priešfašis- 
tinės savaitės’New Yorke, ku
ri prasidės su 31 d. liepos ir 
tęsis iki 7 d. rugpjūčio, bus 
penktadienio vakare 8 vai., 
Irving Plaza svetainėjė, 15 St. 
ir kampas Irving Place, New 
York. ’

’■ New Yorko Komitetas Gel
bėjimui Vokietijas Fašizmo 
Kankinių atsišaukė į visas ma
sines organizacijas, darbo 
unijaš, priešfašrstinio suvieny
to fronto komitetus 
visas darbininkiškas 
cijas, kad prisiųstų 
į šią konferenciją.

, Kiek žinių mes gauname iš 
Vokietijos, tai ten fašistinis 
teroras ne tik nemažėja, bet 
su kiekviena diena didėja; 
vis didesnis skaičius komunis
tų ir šiaip priešfašistiniai nu
sistačiusių darbininkų areštuo
jama ir grūdžiama į kalėji-

ir abelnai 
orgariizą- 
•delegatus

su-|mus, ir jiems gręsia ilgų me
tų kalėjirfias arba ir mirtis.

Mieste Coiogne 
liepos 22 d. šeši 
pasmerkti mirtin 
po 15 metų kalėjiman už tai, 
kad jie gindamiesi nužudė du 
fašistu. .Panašūs nuotikiai da
bar labai tankiai įvyksta. Ko
rn u n i s t ų Part ij’os vadam 
Thaelmanui, Torgleriui, Di- 
mitrovui, Popovui, Tanevui if 
kitiem gręsia’ mirties bausmė'. 
Jų teismas bus rugpjūčio men, 
;ThaeĮman’as> .kaltinamas . išdąę 
:vystėj. o kiti iš jų padegime 
Reichstago namo. Nors jau 
gana aiškiai buvo įrodyta, kad 
tą darbą, tai yra padegimą 
Reichstago, atliko patys Hit
lerio agentai su jo žinia, vie
nok jie tai primeta komunis
tų vadams, kad būtų proga 
juos nužudyti. . ...

(Tąsa 5-tam pusi.)

šeštadienį, 
«komunistai 
ir trys kiti

naujų narių prirašyt.
šiame susirinkime turėtumė

te būti kuo skaitlingiausiai.
Sekr. K. D.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

PRAMOGAS
VISAI NEW YORKO 

APIELINKEI
Nedėlioję, 6 rugpjūčio atsibus 

spaudos naudai piknikas, Cranford, 
N. J. Visa New Jersey ir visa New 
Yorko apielinkė turi samdyti btfsus 
ii’ organizuotis masiniai dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime.

Ypatingos" domės 
Bayonne, nes iš’ ten 
organizuotai draugai 
parengimuose.

kreipiame į 
labai retai kur 
pasirodo mūsų

Komisija.
(173-175)

išranda vojimai
PASIRANDAVOJA saliūnas su vi

sais įtaisimas ir puikiu- modernišku 
baru, ant labai lengvių i.šligų. Tuo
jau kreipkitės sekanču antrašu: 223 
Kent Avė.’, Kampas North 1st St., 
Brooklyn, N. Y. (174-176)

PARDAVIMAI

Atidėjo Klokmeikerių 
Streiką, Sulig Minis- 

terės R e i kala vimo
NEW YORK. — Vakar bu

vo minėta, kad Jungtinių Val
stijų darbo ministerė Perkins 
mušė telegramą, kad vadai 
International Garment Work
ers Unijos (klokmeikerių) ati
dėtų šaukimą streiko; ministe
rė sakė, reikia palaukti,. kol 
Ro.osevelto valdžia išdirbs pĮa- 
ną del siuvyklų ir jų darbinin
kų, po kiek jie turėtų mažiau-

tainę ir pasišokti prie radio.1 siai' algos gauti ir kiek valan
čia irgi 
praleisti laiką.

bus galima linksmai

2,000 Demonstrantų 
Privertė Nassau Pa
vietą Skirti Pašalpos

dų dirbti.
Taip ir padarė David Du

binsky. prezidentas minimos 
unijos, visai neatsiklausdamas, 
kaip tas dalykas atrodo, dąrbi- 
ninkamst Atidėjo streiką. 
Jie buvo nubalsavę streikuot, 
kad panaikint darbą nuo ka- 
valkų, o įvest darbą nuo , sa
vaitės. Bet Dubinsky ir kiti 
viršininkai, matyt, turi slaptą 
susitarimą su bosais palaikyt 
darbą nuo štukų. Su darbb 
ministerės pagelba, todėl, da
bar fabrikantai stengsis, kad 
būtų padaryta dabąrtiniai ru- 

Idens sezono drabužiu darbai 
nuo štukų ; ir su. Washington© 
valdžios pagelba bandys to
liau palaikyt darbą nuo ka
vai kų.

MINEOLA, L. I. — Antra
dienį 2,000 bedarbių ir var
gingų farmerių, baltų ir neg- 

jrų, demonstravo prieš pavieto 
[valdybos centrą, reikalaudami į 

v , . . f . • v m i ūmios pašalpos. Demonstra-Kl^lUtUVIIlinkfti pries Taksus cija Uuvo suorganizuota Be- 
ant Parduodamą Daiktą darbilJ veikimo Komiteto,

kuomet išgirdo^kad valdyba 
neskirs pinigų bedarbiam 

sniullG ,šelpti rugpjūčio mėnesį.
Demonstrantai buvo išrinkę 

delegatus pasiųsti su reikala
vimais į - valdybos posėdį. 
Jiems buvo pranešta, kad val
dyba neturi į posėdžio Šią sa
vaitę, o ištikrųjų jinai posė
džiavo taikė pačios demons
tracijos. . ,7-, , -

Valdybos polius, matyti, de
monstrantai išgąsdino; todėl 
valdyba gana greitai nutarė 
pasiskolinti $260,000 delei pa
šalinių darbų ir abelnos (be
darbiam pašalpos laike rug
pjūčio mėnesio.

Demonstrantai išrinko tris'atsilankyti į mūsų pikniką, 
delegatus. Jie prisidės prie! šokiams grieš1 puiki orkes- 
alkanųjų .maršavimo į valsti
jos valdžios buveinę Albany, 
reikalaut užtikrintos ir Nuo
latinės bedarbiams pašalpos.

■ NEW YORK. — Pradeda 
organižuotis 138,000 i 
meniško pardavinėjimo krau
tuvininkų su savo 700 - tūks
tančiu tarnautojų, kad pasi
priešint majoro O’Brieno su- 
manymui,! kuris; nori pakelti 
taksus ant parduodamų daik
tu.’ ’ Su riaujų taksų sumany
mu jau pasiuntė savo
komisiją pas valstijos guber
natorių Lehmaną.
/ Piliečių Biudžeto Komisija 
salto, vietoj taksų ant pardavi- 
hlų valstija turėtų1 ‘ išleisti 
$260,000,000 šunta j e bonus, ir 
gaunatai už bonus pinigai tu
rėtų brft skirstomi valstijos 
miestams delei bedarbių šelpi
ate, '• KV,; • ’ R “

r-’-------------:------------

LDS 50 Kp. Piknikas Liepos 
29 d.. Clinton Parke, 
Maspethe, N. Y.

50South Brooklyno LDS 
kuopa rengia pikniką, kuris 
įvyks 29 d. liepos, šia subatą, 
Clinton Parke, Maspeth; N. Y. 
Įžanga 40 centų.' '■ ' ’• *

Gerbiami LDS’ liAriai 'ir sim- 
patikai, mes nuoširdžiai kvie
čiame jus kuo Skaitlingiausiai

Streikuoja 1,000 Barbenu
‘.'NEW YORK.
išėjo antradienį 1,000 barbe- 
rių, dirbančių penkiuose šim
tuose f š)apų tarp 34-loš ’ > Ir 
96-tos gatvės rytų pusėj nuo 
5th Av-e. Reikalauja mokėt 
ne mažiau kaip po $25 į sa
vaitę ir dar duot jiems “pusę 
tų pinigu ką jie padaro bo
sui Viržį $37 per savaitę. Jię 
taip pal reikAtauja po vienį 
extra fi^osą dieną kas .antra. 
Savaitė. ’, t . .., • ,

Streikan
2,000 Kepurninkų Streikas

NEW YORK. — Pirmadienį 
sustreikavo 2,000 kepurių dar
bininkų; reikalauja pridėt 25 
nuošimčius algos ir kad būtų 
įsteigtas bedarbių unijistų šel
pimo fųndas, kur darbdaviai 
pfįsid^ttji su 3 nuošimčiais, su- 
įig sumos algų, kiek per są- 
V&itę išmoka darbininkams.

tra. Bus smagu pasišokti erd
vingoj salėj.' Ypač jaunuoliai 
turės progą gerai pasilinks
minti. *. 11

Kadangi dabar eina vajus 
verbavimui jaunuolių į LDS, 
tai ^iame piknike . mūsų kuo
pos organizatoriai darbuosis 
gauti kuo daugiausiai jaunuo
lių i mūsų organizaciją.

NURODYMAI Į pikniką 
važiuojant, ■ /paimkite Grandį 
St. arba Flushing Ave. gatve- 
karį, važiuojantį linkui Mas- 
petho; išlipkite ant pust St., 
MaspetH. Eikite Rujjt St. iki 
Betts ten rasite parką.

■ Rengėjai* i

REIKALAUJA PAŠALINT 
. BODAS Iš BRIDGE 

PLAZOS

BROOKLYN. — Įvairios 
Williamsburgo piliečių organi
zacijos reikalauja, kad iš 
Bridge Plazos būtų prašalinta 
įvairios biznio būdos, kurios 
darko ir taip jau perdaug nu
skriaustą šią aikštę.

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
Darbininkų Literatūros 

Draugijos pirmos kuopos susi
rinkimas Įvyks ketvirtadienį, 
liepos 27 d. Visi draugai bū- 

< tinai turėtumėte atsilankyti, 
nes bus daug svarbių klausi
mų, kaip tai raportai iš ALDL 
D s u v a ž i a v i rno, 'jaunuolių 
klausimu ir tarptautiniai ra
portai. !

Kurje (įlar . nesate . atsiėmę 
naujausią Draugijos išleišta

LICENSES
„BEER—WINE ___

NOTICE if> hereby Riven that License No.
N.Y.A-8795 has been issued ta. the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the. Alcoholic Beverage Control 
Law, at 1372 Rockaway Parkway, Kings 
County, New York State.

MORRIS GREENBERG * 
ALBERT LEON GREENBERG

1372 Rockaway Parkway, Brooklyn. N, Y,
NOTICE is hereby given that License No, 

N.Y.A-9568 has been issued' to the under
signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw,' at • 7123 Ft. Hamilton Parkway, Kings 
County, New York State

OSCAR STEINER
7123 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y,

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir /laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parspmdo au
tomobilius ir kerietas ve^ęlijomš, 
krikštynorhs ir pasivažinėjin'iams.

’ L t ! j j

j 231 Bedford Avenue Į
BROOKLYN, N., Y. /

lietu- 
apgy-

restaurantas 
ir kitų tautų 
prie Republic teatro, 
gerą pragyvenimą.

PARSIDUODA
viais, rusais 

ventoie vietoje, 
Galima daryti 
Kreipkitės tuojau šiuo antrašu: 475
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(175-177)
PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 

namas, visi modemiški įtaisymai, 
vienam karui garadžius, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X 100, namas sta
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
arti prie mokyklų ir prie geros 
transportacijos. Kaina žema; kreip
kitės greitai:

ANDRIUS RABIKAUSKAS, 
6075 60th Avė., Maspeth, L. I., N. Y.

' (173-178)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRAĘORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau autoynobilius vestu

vėm, parėm, kįrikš^ynorti ir kito
kiem reikalam.
402 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

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiąi nupigintos ant visko.

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

Permanent waves nuo $5,00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
madose 1933 mėtų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Evergreen 741738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budąvoto  jai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorąting —
Pertaisome senus namus ir būda- 

vojamą .naujus. Pęrbudavojame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
tus (screens) į duris, langus ir 
porčius Dengiame stogus visokiems 
namdnfs ■< ' į " 
51 IMteserble Street 188 South 3rd, Streęt 
Brooklyn, N. Y. t > 4 Brooklyn, N. Y.

. ■* i I i ' < i f 1 '■ Į’ ___________ _ ..._______ I

LORIMER RESTAURANT'
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y. ,

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

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 St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Loyimer 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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydąu ūmias iri\hroniikas ,vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus .kraujo Ir Šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo s

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

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

NOTARY
PUBLIC

/ 12

JONAS STOKES •
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume-' 
riams, kad perkėliau savo Studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St, 
kampas Broad* 
way, Chauncey 
Street stotie 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos • 

šiandien ateiki-
■ te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
1 ta, kaip jūs fiziši- 
f kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
f mai, Nervų Ligos, 

Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nęs Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. , i . .

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

, Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

įsisteigęs 25 metai
t Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

TEL. STAGGV 
2-5043 •

(NCMATHEW F- SALLAS 
(Bl ELfi USKAS) 
G R fi B O R I U S 

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

MUSU • (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS - DARBUS: ' 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ .VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS^ 
PRIŽIŪRĖTI.. DUODAM' GRAŽJA; VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS; KREIPKITĖS (MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU' RAŠTINE> ATDARA DIENĄ IR NAKT(. MŪSU • . 
TELEFONAS' NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo' 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 11d 7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

, 'Lbmwslb E. ttrd fit.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 yal. ii ryto •




