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NRA TARNAUJA TIK 
MONOPOLISTAMS

Washington. — NRA pa
tikrinimo komisija su žy
miu advokatu Cl. Darrowu 
priešakyj išdavė antra savo 
raportą. Jame įrodo, kaip 
NRA drūtina stambiausius, 
monopolinius kapitalistus, 
brangina gyvenimo reikme- 
nas, skurdina gyventojų mi-
nias, buria kapitalistus į dar 
stipresnius trustus ir labai 
pablogina būklę smulkie
siems biznieriams. Dabar-
tinis Darrowo
ypač kliudo medžio, žibalo 
ir cemento pramonių kodek
sus. Jis patvirtina, ką nuo 
pradžios sakė komunistai, 
jog NRA tarnauja didžia
jam bizniui prieš darbinin
kus ir smulkiuosius biznie
rius.

raportas

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!

PLIENO DARBININKAI, IMKITE KOVĄ I SAVO RANKASZ

Ji
■>.

Garsusis Advokatas Darrow, Rašytojas Į 
Sinclair Lewis ir Kt. Inteligentai Reikalai!- Į 
ja Paliuosuot Drg. Thaelmanną ir Torglerį Į

Washington. — Žymiau
sias Amerikoj advokatas 
Clarence Darrow ir eilė ki
tų inteligentų pasirašė po 
laišku, atkreiptu į Vokieti- 

ijos ambasadorių Hans Lu-

KOVA DEL DARBŲ 
ARBA PAŠALPOS

Paterson, N. J. — Bedar
bių Pašalpinių Darbininkų Į therį, reikalaudami paliuo- 
Sąjunga išrinko streiko ko- suot iš kalėjimo Ernstą 
mitetą iš 25 narių; per jį Thaelmanną, Vokietijos ko- 
protestuoja prieš darbinės munistų vadą, ir drg. Torg- 
pašalpos mažinimą ir reika- lerį. Tą laišką ambasado- 
lauja paleistiems pašaipi- rius turi persiųsti Hitlerio 
niams darbininkams darbų valdžiai, 
arba tokios paramos, kad 
galėtų pragyvent. Šį šešta
dienį 10 vai. iš ryto yra šau
kiama didelė bedarbiu ir 
dirbančiųjų demonstracija. 
New Jersey valstijoj strei
kuoja jau keli tūkstančiai 
pašalpinių darbininkų.

Cleveland, Ohio. — Prieš ;kos: ,
22 nuoš. numušimą bedarbių i katalikus, talkininkus, ko- 
pašalpos Cuyahoga apskri- 
tyj yra šaukiama rytoj, 1:30 
vai. dieną demonstracija 
Public Square, iš kur bus 
maršavimas į apskrities val
dybos centrą.

Tuo pačiu laiku pagarsė
ję rašytojai Sinclair Lewis, | 
Jim Tully ir L. Mumford 
pasirašė pareiškimą Hitle
rio vyriausybei, reikalauda
mi paliuosuot iš kalėjimų ir 
katorginių stovyklų visus 

: įkalintus sulig fašistų politi- 
“žydus, protestonus,

EXTRA!
po-London. — Atsakingi 

Etikai išsireiškia, kad Ang
lijos valdžia nemokės Ame
rikai karo skolų nei tavo
rais, nei pinigais, kol Ame
rika žymiai numuš skolų 
daugį.

munistus, socialistus, profe
sionalus” ir kt.

Pareiškime, be kitko, sa
koma: . , , .

“Aš reikalauju šių pama
tinių teisių Ernstui Thaei- 
mannui ir kitiems priešfa- 
šistiniams kaliniams: (1) 
laisvai pasirinkti advoka
tus; apsaugoti jų advoka
tus ir liudytojus bevykstant 

j jiems į teismą; (2) duoti

CROSSERTO SUMANY
MAS STREIKAMS 

LAUŽYTI
Washington. — Kongre

sui jau nuo pirmiau yra pa
duotas Crosser’io sumany
mas, pagal kurį valdžia tu-

teisę tuojaus atsiųsti gydy
toją iš užsienio ištirti svei
kata Ernsto Thaelmanno ir 
kitų politinių kalinių.”

Apart viršminėtų žmonių, 
po pareiškimu padėjo savo 
parašus: artistas Boardman 
Robinson, teatrų direkto
rius Michael Blankfort, pro
fesoriai Paul Douglas, New
ton Arvin, kun. J. H. 
Holmes ir daugelis kitų in
telektualu.

į 5 Jūrininkai už Thaelmanno 
Paliuosavimą

New York.—Penki Ame
rikos karo laivo “Pennsyl
vania” jūrininkai pasirašė 
po rezoliucija Vokietijos 
konsului, kur sakoma: 
“Mes atsišaukiame į visus 
darbininkus ir jūrininkus 
pagelbėt kovoti už paliuosa
vimą mūsų brolio 
nio darbininko” (Thaelman-Į muną į Jurbarko pusę pro kelto 
no)( ! duris su arkliu ir vežimu iš-

Bostone areštuota dar du J Nemuną ir prigėrė. Ar- 
pikietininkai prie Vokietijos 
konsulato del reikalavimo 
paliuosuot Thaelmanną.

Nanking. — Japonija bu
vo jau pasirengus siųsti ka
ro laivus prieš Chiniją; kal
tino, būk chinai nužudę Ja
ponų konsulo agentą Eimei 
Kuramotą. Bet dabar birž. 
13 d. tas ponas buvo atras
tas pasislėpęs urve kalnuo
se. Jis rengėsi nusižudyti ' -
todėl, kad konsulas Suma ii Vagnerio peršamo tuo tik- 
isbarė uz tūlų dokumentų ; sįu bipauS 
pametimą. ' ‘

Suvažiavime Atmeskite Visokius Valdžios 
Tarpininkavimus; Pastumkite Šalin Tighe 
ir Kt. Pardavikus; Stokite Bendru Frontu

New York.—Kada vyriausybe suruošė karinių 
dalykų parodą DeWitt Clinton vidurinėje mokyk
loje, tai mokiniai ir mokinės iš lauko pusės suren
gė demonstraciją prieš karą ir prieš karinio muš
tro mokinimą, čia yra vienas iš ženklų studenti
jos judėjimo prieš imperialistinį karą.

IŠ LIETUVOSI»-

Ties Jurbarku Prigėrė 
Du žmonės

KAUNAS. — Gegužės 17 d. 
Petras Bunikis ir Marcelė Bu- 

(nikytė Kidulių valsčiaus, Kara-
juri-j]iškių km. keldamiesi per Ne-

klys irBunikytė už pusvarsčio 
vakare surasti Nemune, o Bu- 

i nikio lavonas dar nesurastas. 
! Onuškio ežere besimaudydamas 

Chicagoj areštuota 12 dar-1 nuskendo St. Aleksa, 26 metų 
bininkų iš delegacijų j Vo-’amž- Jis sir^s nuomariu, 
kieti jos konsulatą su reika- i
Javiniais Thaelmannui lais-: Meiercholdo Teatro Artistas 
vės.

Hitleriečiai Sustabdo 
Skolų Atsiteisimus

Berlynas. — Pranešama, 
kad Vokietijos valstybės 
banko pirmininkas H.

. , .. , 1V ’Schacht nusprendė sustab-retu daryti taiką tarp gelz-1 , , , . .- J 1 b dyt atmokejimus paskolų,
kurių Vokietija gavo ilgam 
bei vidutiniam laikui. Bū
sią sustabdyta ir mokėjimai 
pokarinių skolų Amerikai 
sulig Dawes ir Young pla
nų.

kelių darbininkų ir kompa
nijų. Dabar gal Roosevel- 
tas patars sumanymą pra- 
platint, kad jis apimtų plie
no ir kitus darbininkus. Tai 

.būtų kitas streikų laužymo 
: įstatymas vietoj senatoriaus

Washington. — Praneša- Japonija Prisistatydino
1L • *“ 1 j R°°se-' Greičiausių Karo Lėktuvų

veltas pasiūlys ant greitųjų.
išleist įstatymą streikams) Japonai ką tik užbaigė 
“taikyt.” Tuomet preziden-; statyti pulką naujų, grei
tas būtų nuolatinis galva čiausių karo lėktuvų, kurie 
taikymo komisijos (streikų į kiekvienas padaro, po 250 
laužymo). Sumanymas vi-Įamerikoniškų mylių per va
šų pirma atkreiptas prieš landą.
plieno streiką. -------------------

LAUKŲ ŠTREIKIERIŲ
Du Laivai $90,000,000 kova su karkeiais

Roma. — Du nauji Itali
jos karo laivai, po 35,000 to
nų vienas ir kitas, lėšuos 90 
milionų dolerių. Statoma 
šeši nauji šarvuotlaiviai po
10,000 tonų, aštuoni kiti ma- dienį vienas streikieris nu- 
žesni kariniai laivai ir 12 
pojūrinių valčių.

ISPANIJOJ
Madridas. — Nuolat įvyk

sta susikirtimai tarp strei
kuojančių lauko darbininkų 
ir kareivių. Pereitą antra-

Argentiną Krato Že
mės Drebėjimai ir, 

Audros
. Argentinoje siaučia smar

kios audros; žemės drebėji
mai sujudino 47,000 ketvir
tainių mylių plotą; sugriovė 
miestelį Sampacho, o lietus 
taip pila, lyg būtų “debesiai 
trūkę.” , '

šautas. Birž. 6 d. buvo 200 
streikierių areštuota. • |bas su Mussoliniu.

IMgM

Kaune
KAUNAS. — šiuo metu Kau

ne vieši žinomas Meiercholdo 
teatro aktorius Igor Iljinskij. 
Jaunojo Teatro Meno Kolegijos 
kvietimu gerb. svečias buvo at
silankęs Jaunojo Teatro studi
joje. Pasikalbėjime, kuris tru
ko apie pora valandų, buvo su
pažindinta su Meiercholdo teat
ro sistema ir jo darbais.

KAUNAS. — Iš SSSR grįžo 
Lietuvos žurnalistai.

Atskris Sovietij Karo 
Eskadrilė?

KAUNAS. — Sovietų spauda 
praneša, kad liepos mėn. SSSR 
oro eskadrilė skilsianti Vakarų 
Europon. Ta proga SSSR es
kadrilė nusirisianti ir Kauno 
aerodrome.

Dideli Gaisrai Alytuje
KAUNAS. — Gegužes 17 d. 

ketvirtadienį/ 8 vai. ryto pradė
jo degti Panemuninkų k. Aly
taus v. Per pora valandų, ka
dangi buvo labai sausa ir smar
kus vėjas, sudegė šeši ūkininkai 
su 18 trobesių, 3 arkliais, 13 
bekonų ir kitais gyvuliais.

Iš. Alytaus nuvyko jau pavė
lintai ugniagesiai ir mažai ga
lėjo pagelbėti, nes gaisras buvoItalŲ upailda prieš rranciją, smarkiai išsiplėtęs ir del dide- 

Belaukiant Hitlerio
Roma. — “Giornale dTta- 

lia” ir kiti Mussolinio bo- 
saujami laikraščiai pradėjo 
aštriau rašyt prieš Franci- 
ją. Mat, laukiama atvažiuo
jant Hitlerio į slaptas dery-

lio karščio nebuvo galima arti 
prieiti.

Trys žmonės smarkiai apde
gė, iŠ kurių vienas taip smar
kiai, kad teko atgabenti į ligo
ninę.,

Viena šeima degant stogui 
dar ilsėjosi po pusryčių.

Trobesiai nebuvo apdrausti, 
anksčiau tie ūkininkai priklausė

Šiandien Kompanija meta iš darbo vi- 
isus, kurie, bosų klausinėja- 
;mi, pasisako, jog streikuos, 
kada bus streikas paskelb- ■■ 
tas. Vieną taip balsavusį 
darbininką, P.Gregosą kom
panijos gengsteriai įsimetė 
į automobilį, pavežė, primu
šė ir laukan išdrėbė.

Pittsburghe ir kitur kom
panijos gabenasi streiklau- 
'žius, taiso jiems lovas ir vir- 
įtuves viduj; apvedinėja fa- 

šių vadų ’tikslas-suturėti^1^}18.^^1^0^ vielų tvo- 
1 narius nuo tinkamo prisi-! romis visaip ginkluojasi. 
Įrengimo ir atidėlioti strei- ■ Youngstown, Ohio.—Kuo- 
i ką. Jie nori, kad tuo tarpu Įme^ fabrikantai Republic 

Į plieno paskleidė tarp darbi- ;
savo komisijoms patarpinin- n^kų . kompaninės^ unW0S 
kautų iškrikdyt streiką.

Pereitas s u v a ž i a vimas
nutarė reikalaut pripažint korteles, išleistas Industri- 
uniją dirbyklose, pridėt ai- n£s plieno ir Metalo Darbi- 
gos ir duot kitų pagerinimų., njnku Unijos, su tokiu pa- 
O dabar unijos prezidentas lrašuf «AŠ balsuoju prieš 
Mike T ighe nieko daugiau Įkompaninę uniją ir už tik- 
nereikalauja, kaip tik pripa- ;ros unijos pripažinimą 
žinimo. Pasikalbėjime 
laikraščių reporteriais

Pittsburgh, Pa.
j atsidaro visuotinas suvažia
vimas Amalgamated Plieno, 
Geležies ir Cinos Darbinin-

i kų Asociacijos, Elks Audito
rijoj. Šį nepaprastą suvažia
vimą Tighe ir kiti vadai ty- 

•čia nustūmė iki dviejų dienų 
pirm birž. 16 d., kada jau! 
turėtų įvykt visuotinas ’ 
streikas, kaip nutarė perei
tas unijos suvažiavimas, i 
Tighe’o, Leonardo ir pana-

-------  prezidentas Rooseveltas su Į PĮier10 paskleidė, tai p darbi- ( 
prie Balbieriškio savišalpos ka
sos, bet del menkos toje kasoje 
tvarkos, išstojo.

Gaisras, kaip galima nustaty
ti, kilo iš kamino.

Nuostoliai padaryti labai di
deli.

Apie 12 vai. buvo užsidegęs 
per Nemuną Alytuje tiltas.

Tiltas dega antrą kartą,; tik 
šį sykį daug smarkiau, nes gai
srui užgesinti teko kviesti ug
niagesius, kurie gaisrą greit 
likvidavo.

Gaisras kilo greičiausiai nuo 
numestos ant supūstų vėjo šiu
kšlių nuorūkos su papirosu.

Nuo papiroso užsidegė sma
luotos tilto lentos ir būtų greit 
smarkiai išsiplėtęs, bet dėka 
gaisrininkų tapo likviduota.

Tai vis neatsargumo pasėkos 
su papirosais ir kita degama 
medžiaga, kurią alytiškiai nau
dojasi neatsargiai tokioje saus
roje ant tilto, miške ir kitose 
gaisru kvepiančiose vietose.

balsavimo blankas, tai šim
tai, gal tūkstančiai balsuo
tojų prilipdė prie blankų

I A VZO U1I1JVQ 4

su | Plieno darbininkai, at-
J1S meskite pardavikišką Tighe
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Leisią Karo Skolas 
Mokėti ir Tavorais

Washington. — Valstybės 
ministeris Hull birž. 12 d. 
įteikė naują pareiškimą An
glijos ambasadoriui Lindsey

pasakė, kad dabartinis su- mašinos politika ir valdžios 
važiavimas gali nutarti ki- tarpininkavimus!
tokiais budais, o ne ”
šventadienį išgaut pripaži- j darbininkų kovos frontą sy- 
nimą unijai. Matote, jis bju su Industrine Unija, 
streiką tevadina tik “šven- Nutarkite visur išrinkti ei- 
tadieniu”, o ne kovos laiku; Į ]injų narių plačius veikimo 
ir suprantama, tokie vadai komitetus. Atsišaukite į 
stengsis atkalbėt suvažiavu- neorganizuotus plieno dar- 
sius delegatus nuo visuotino bininkus ir stokite į kovą 
streiko, o įbrukti unijai fa-1 sulig Toledo ir Minneapolio 
šistines NRA derybas. darbininkų pavyzdžio, eida-

Earl J. Forbeck, distrikto mi per senųjų vadų galvas!

tokiais budais, o ne
! Per su-

važiavimą paskelbkite vieną

prezidentas, vienas iš vadi
namų “eilinių narių” komi
teto, mato tris būdus iš-i 
vengti streiko, būtent: (1)

Prof. Tugwell “OK”
Washington. — Senatinė

po valdžios priežiūra išrink- komisija tyrinėjo prof. R. 
ti dirbtuvėse darbininkų at- 9’ Tugwellį, Roosevelto ski- 

o v stovus, kurie vestų derybas piamą antrininką žemdirby*
delei karo paskolų atmokė-[su bosais; (2) išleisti sena- i^čs ministerį. Jis buvo įta-
jimo Amerikai. Sako, kad 
Anglija galėtų'dalį savo virš 
4 bilionų dolerių skolos at
mokėti tavorais: Tai dar 
pirmas toks nusileidimas iš 
Amerikos pusės. Sykiu mi
nisteris Hull aiškina, kad 
jeigu Anglija dabar iki bir
želio 15 d. įmokėtų $85,670,- 
765 sulig 1923 m. sutarties, 
tai ji nebūtų laikoma heatsi- 
teisiančia, pagal Johnsono 
įstatymą, nors jau šimtai 
milionų nedamokėta iš pra
eities.

Francija Nemoka Skolą
Francija, birž. 12 d. ofici

aliai pranešė, kad jos mini- 
sterių kabinetas nutarė ne
mokė t Jungtinėms Valsti
joms karo skolų dalies, pri- 
puolančios birž. 15 d.

'toriaus Wagnerio bilių kai
po įstatymą, su kuriuo val
džia galėtų verstinai taikyti 
darbininkus su samdytojais, 
taigi laužyti streikus; (3) 
šaukti konferencijas, Roose- 
velto priežiūroje, tarp uni
jos vadų ir kompanijų.

Iki šiol federaciniai vadai 
visiškai nieko nedarė pri- 
ruošimui darbininkų strei
kuoti. Užtat fabrikantai ir 
valdininkai visomis pusėmis 
rengiasi prieš streiką.

Pittsburgh©, Pa., miesto 
majoras McNair viešai pa
reiškė, kad niekam neleis 
susirinkti ties plieno fabri
kais, ir “jeigu kurie darbi
ninkai norės įeiti į dirbtu
ves, tai policija suteiks 
jiems pilną apsaugą” 
(streiklaužiams).

Weirton, W. Va., Plieno

I’a

riamas kaip “artimas komu
nistams”. Bet jis pats pasi
bari jo, kad yra geras kapi
talizmo šalininkas. Todėl 
komisija ir užgyrė Tugwellp

Birmingham Skerdyklų 
Streikai užsibaigė

Birmingham, Ala. — Už
sibaigė streikai prieš Ar
mour, Swift ir kt. skerdyk- . 
las. 
sus

Kompanijos sutiko vi- 
streikierius priimti at- 
į darbą. Algų pakėli- 
klausimas paliktas iš-m o 

spręst per derybas su val
džios tarpininku. Kompa
nijos pripažino NRA įstaty
mų punktą 7A, bet ne dar
bininkų uniją.

Buenos Aires. — Birželio 
11 d. Argentinoj buvo nedi
delis žemės drebėjimas.
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Francijos-SSSR Santikiai ir
Kova už Taika f 

• k.

Išstojimas Franci jos užsienio ministe- 
rio.;Barthou atstovų bute iššaukė ypatin
go .Susidomėjimo visame pasaulyje. Tas 
išaiškinama pirmiausiai tuomi, kad Bar- 
thou kalba didelėje savo dalyje buvo pa
švęsta dėstymui santikių tarpe. Franci jos 
ir .Sovietų Sąjungos ir tos tarptautinės 
roles kovoje už taiką, kurią, kaip pripa
žįsta Francijos valdžia, vaidina Sovietų 
Sąjunga, 

•r •
rthou pareiškimas, kad “francūzų 

poetika siekia prie teisingo susiartinimo 
su.Sovietų Sąjunga”, liudija apie tvirtė
jimą atsinešimo linkui Sovietų Sąjungos 
Francijos valdančiuose rateliuos, ir tas 
str dideliu pasitenkinimu sutikta darbo 
liąųdies mūsų šalyje. Ištikro, vargiai 
yra kitas pavyzdys tokis aiškus taip grei- 
tail'besivystančių santikių tarpe Sovietų 
Sąjungos ir kitos kapitalistinės valsty- 
bėčT'-laipsnyje stiprėjimo vidujinės ir 
.tarptautinės Sovietų Sąjungos galios, — 
kaip istorija besivystančių santikių tar
pe; Sovietų Sąjungos ir Francijos bėgyje - 
pą^įarųjų dviejų metų.

Tąsi rašymas, nepuolimo sutarties, pasi
rašymas prekybos sutarties, atvykimas į 
Sovietų Sąjungą Francijos yąldinįnkų ji*; 
vadovaujančių mokslo vyrų,—toki buvo 
įvykiai persilaužime Francijos vadovau- 
ciuQse rateliuose jų atsinešipie linkui So
vietų Sąjungos. Tas įsilaužimas su
puola ne pripuolamai su "sėkmingu užbai
gimu Pirmojo Penkių Metų Plano didžių
jų darbų. Tas persilaužimas, kaip tatai 
patvirtina Barthou išstojimas, palaikytas 
visų, arba didelės didžiumos parlamento 
narių, tuo daugiau pastebimas, kad jis 
tvirtėja painiausioje ir pavojingiausioje 
tarptautinėje situacijoje, kada auga ir 
grupuojasi agresyvės jėgos, statančios 
karo klausimą savo dienotvarkin.

Gausus tarptautinis spaudos atsiliepi
mas į Barthou kalbą patvirtina, kad pa
našūs išstojimai stambių kapitalistinių 
•valstybių vadovų už didesnį susiartini
mą su Sovietų Sąjunga, kaipo galinga 
kovotoja už taiką, neišvengiamai aktyvi
zuoja visas jėgas, dirbančias naudai pa
laikymo taikos ir iššaukia didžiausį pa
siutimą tose šalyse, kurių valdonai pa
statė už savo tikslą skubinti karinius žy
gius, kad išrišti imperialistinius priešin
gumus.

Savo kalboje Francijos užsienio minis- 
teris Barthou pareiškė apie susidomėji- 
mį"Francijos del pakvietimo Sovietų Są
jungos į Tautų Lygą. Jis priminė, kad 
tuom klausimu kalbėjosi su drg. Litvino- 
vu laike vėliausio savo susitikimo su 
juom Genevoje, kas taipgi iššaukė gau
sias diskusijas pasaulinėje spaudoje. 
Francijos spauda, eilėje įtakingų savo* 
organų, ne kartą jau išstojo už tai, kad 
Francijos valdžia parodytų iniciatyvą, 
pakviečiant Sovietų Sąjungą į Tautų Ly-

Eilė kitų šalių, daugiausiai mažų ša-

lių, bijosi, kad jos negali būti neįtrauk
tos į, stambių .impepialįstinių yąlstybių 

ikarą ir. likti karo* auksinis, pastaruoju* 
laiku tarpe jų vis daugiau populiariškų- 
mo įgauna mintis, kad ? tik Sovietų Są
jungos dalyvavimas Tautų Lygoje galėtų 
paversti ją iš organizacijos, kurią atski
ros didelės valstybės nori naudoti savo 
imperialistiniams tikslams, Į organą, nors 
kiek gelbėjantį kovai prieš karo pavojų.- 
Ir ištikro, išstojimas iš Tautų Lygos Ja- \ 
ponijos ir Vokietijos, tai yra tų Šalių, ku
rios net nemato reikalo slėpti savo gink
lavimąsi) greitu rūošiįnąsi karui, kad ’Už-i 
kariauti į sau naujus plotus, stato klausi-, 
mą apie tai, ar negali Tautų Lyga nors' 
tam tikrame laipsnyje, bū L vietą yįnki-, 
mui jėgų, kuriojneišyengiąmąl nuą :mo-? 
tyvų, taip ar kitaip, pkęįrerigę ,(Jąbąrtį-! 
niu laiku prieštarauti karui, gelbėtų su
tvirtinimui taikos.

Dialektika imperialistinių priešingumų 
privedė prie to, kad .toji senoji Tautų 
Lygą/ kuri buvo sugalvota, kaipo impe
rialistinis įrankis pavergimui mažų ša
lių, ir kolonialių kraštų ir ruošimui prieš 
Sovietų Sąjungą intervencijos, pasirodė, 1 
procese imperialistų grupavimosi ir ko
vos, arena, kurioje “laimi, kaip tik ta 
grupė, kuri yra Suinteresuota palaikymu 
taikos, ir tuom gali būti išaiškinami dide
li pasikeitimai pasireiškušieji Tautų Ly
goje,” sake drg. Litvinovas SSSR Centro 
Komiteto Plenume.

Barthou kalba, pirmu kartu varde 
Francijos valdžios pasakyta, kad “stoji
mas Sovietų Sąjungos į Tautų Lygą bū
tų didelis pliusas taikai Europoje”, liu
dija, ant kiek Francijos valdžia įvertina 
esantį pavojų taikai ir ant kiek rimtai ji 
susidomėjusi jieškoti naujų būdų taikos 
sutvirtinimui. Ypatingai interesingas 
sekamas įvykis. Dar pirm išstojimo 
Fyancijos užsienio ministerio, tąr.ptauti- 
nėje spaudoje jau prasidėjo gyvos dis
kusijos* apie tai, kadi reikėtų pakviesti :į 
Tautų Lygą stoti Sovietų Sąjungą. Ir 
priešjnįnlįaįs. to, išstojo, tos šalys, . kurios 
nesenai apleido Tautų Lygą, ;iki tam tik
ro laipsnio‘ varžiusią jų agresyvę poli
tiką.

Kaip Užlaikoma Darbininkų Sveikata 
Sovietų Sąjungoje

>

atostogų, kurias kiekvienas 
darbininkas kiekvienais me
tais gauna reguliariai, bet 
jeigu komisija suranda, kad 
jis per daug nuvargęs, ato
stogas pailgina aut tiek, 
kad nuvargęs darbininkas 
bei darbininkė galėtų tinka- 
inai ątšilsėti. Tokius darbi
ninkus siunčia į poilsio na
mus. Poilsio namuose il- 
įsiantieji visu kup< aprūpin
ti’be jokių išlaidų iš eisian
čiųjų pūsės J ‘ i •!.•

Reikia primint, kad laike 
dėsnį nuovargį, tampa Ii- ligos ir poilsio algą darbi- 
guistu, t.y., prie tokio dar-! ninkai gauna be pertrauki-

Sveikata kiekvieno žmo
gaus yra svarbiausias daly
kas, ir kiekvienam yra i 
brangiausia už viską. Žmo- 
gus-d a-r b i-n iųkas-kė, kaip 
kad ir bile mašina, bedirb
dama dėvėjas ir jeigu ją 
tinkamai neprižiūrėt, neat- 
nįaujint sudėvėtas dalis, -tai. 
aišku, kad toks' užlaikymas 
mašinos veda prie sutrum- 
pinimpt jos i tarnavimo. ; Tas 
pats ir sįi darbininku. Per 
ilgą laiką dirbdamas, kuo 
tolyn, vis labyn jaučia di

"" ............. •;
binmkai? Apie tai vertėtų 
parašyt atskirą straipsnelį, 
bet-Maiko trūkumo dėlei — 
pasakysiu tik. tiek: Ąš tik 
ką nesenai grįžau iš tokio 
poilsio namo. Tai buvusio 
kunigaikščio Voroncovo pa- 
lociai. Apie grožybę aš ne
pajėgčiau nei aprašyt. Mai
tina taip, kad geriau norėt 
neprisieina. ■

1 “ 1 1 *' 1 ‘ 1 1 1 »1 • 
kalyje ir jis gali atsikabinti * 
nuo torpedos su savo prie- 
taisu.

Inžinieriaus A. M. Mac- 
Farland išradimas kaip ir 
yra tik priedas prie dabar
tinių torpedų, kurias visi 
karo laivai naudoja. Tik 
tas skirtumas, kad iškarto , 
torpedą varo varykliai prie

Įvairūs žaislai, MacFarlando išrasto prie
šokiai, spektakliai, judomie- taiso, bet kada ji jau pasi- 

x„_. /_ koncertai veja priešo laivą, kada jos
taip organizuoti, kad apie! taikyklis neišvengiamai yra 
bent kokį liūdėjimą nėra lai- i nustatytas į cielių, tai tada 
ko nei pamanyt. 1 žodžiu prietaisą atkabina nuo tor- 
tariant, tai yra kultūrin- pėdos ir torpeda tolimesnę 
giaųsias poilsio laiko pra- kelionę atlieka pati, besiir- 
leidimas.

Tai štai kaip Sovietų Są
jungoj yra prižiūrimi ir ap-

ji paveikslai ir

dama su savo varykliu. To
kiu būdu MacFarlando iš
rasta torpeda nereikalauja,

rūpinti darbininkai ir dar- ?ka<^ Jos valdytojas žūtų. Jis 
mo jbininkės. , itame prietaise pasilieka

Ką reiškia poilsio namai I B. ICStankevičius. fP^kiojąs virš jūrų bangų . :
ir kaip juose užlaikoma dar- Maskva 6-V-1934 m. I!1 ?.10 yvas aĮ oi aivis,
____ 2___________________ _______________ ■ ' ' *______  kas ji su torpeda išleido, pa- 

įsiima jį.
Žinoma, kaip apie Japoni

jos taip ir apie MacFarlan
do torpedą neišduodama 
smulkmenos, neigi tas, kiek ; 
jų yra gaminama — tai ka
ro ruošėjų slaptybė. Bet, 
kad tokios torpedos yra, tai ? 
tam abejonių jau nėra. Ka- "■ 
pitalistų kaip kurie laikraš- - 
čiai įdėjo net palyginimus 
Amerikos ir Japonijos im- * 

Nes! 16 iki 28 pėdų ilgio, 21 co- giamai tokia torpeda nūs- perialistų “žmoniškų torpė- 
*, joje yra Skandina ir priešo laivą. Sa-įdų,” įdėjo ir braižinius, bet

ibiniinko prikimba lengviau 
bile liga ir galų gale toks 
darbininkas tampa palėgė- 
liu, “invalidu,” t.y., visiš
kai netinkamu atlikt bent 
kokį darbą. Na, ir žinoma 
—toks darbininkas bile bur
žuazinėj - kapitalistinėj ša
lyj paprasčiausiu būdu iš
metamas iš darbo, kaipo ne
tinkamas. O koks likimas 
tokio darbininko, tai jau vi
siems gerai žinoma.

Pas mus gi, darbininkų 
tėvynėj, tokio likimo darbi- prietaiso. Torpeda yra nuo tojas žūva, bet jau neišven- 
ninkas nesusilauks. N__ _ /
mūsų valdžia rūpinasi dar- lių diametriškai,
bininkų sveikata. Ir pačiam nuo, 100 iki 300 kilogramų | koma, kad Japonijoje 5,0001 jie patys sako, kad šių tor- / 
pamate jos yra ne gydymas sprogstančios medžiagos, j jaunų oficierių atsikreipė su 1 pėdų naudojimas ir dau- C 
ligonių, o perspėjimas ligų. Torpeda, paleista iš karo j prašymu priimti juos į skai- giau smulkmenų bus suži- ':

Kaip tai atliekama?
Visas medikališkas aptar- į tos prisilaiko

Torpeda su Žmogum
Kiek laiko atgal, atėjo tin laivas pasisuktų, 

žinių, kad Japonijos impe- torpeda atsimuša į 
rialistai išrado ir gamina įvyksta sprogimas, tai tor- 
torpėdas su žmogumi vidų- pėdoje esantis žmogus su- 
je. Iki šiolei torpedą paleis- plėšomas i šmotelius, 
davo submarinas arba kitas; Reiškia, kiekvienas japo- 
karo laivas iš tam tikro nu išrastos torpedos valdy-

Kada 
laiva,

ir dau- i;
iš karo j prašymu priimti juos į skai- giau smulkmenų bus suži- •_ 

žūvančių, : suteikti | nota tik būsimame kare.
tikrų i jiems progą būti uždarytais ; Taip imperialistai rengiasi <7* 

tiesaus' torpedose ir žūti karo ‘me-1 karini Tik revoliucinis dar-.

laivo į priešo laivą, nuola-j čių itų 
i tam 

navimas/ t-y., įvairios ’ ligo- į prietaisų pagelba 
ninės, ambulatorijos, sana-| kelio. Iš karto ji daro apie’tu. Iš to skaičiaus į tą bininkų veikimas gali sulai- 
torijos, kurortai, poilsio na-į75' myliąs į valandą, 'Vėliau;! tarnystę prįin^a 40Q jofięie-; kyt imperialistus nuo karo 

Torpedą irių iš rezervų skyriaus. ;ir išgelbėti desėtkus milio- 
nų gyvasčių.

'mai ir tam panašios įstai-ikiek pomažiau.
Igos yra užlaikomi valdžios /pirmyn varo jos užpakaly- 

žingeidžiaušia tas, kad būtent'tų šaliū -išlaidomis. ' j ijje speęiąlįai prietaisai, pą;
................................... i Prie kiekvienos maž daug inas^ J sparnelius. Jų gali 

| didesnės dirbtuvės yra am-iljas^e x^ priešo laivą už 10 
bulatorija.
kiekvienas darbininkas pri
valo prie mažiausio r___
kreiptis ambulatorijon prie 

i daktaro, du kart į metus vi
si darbininkai pereina per 
tam tikrą sveikatos komisi
ja. Ir jeigu pas bile dar
bininką suranda kokį nors 
trūkumą sveikatos, tuojau 
tokis darbininkas yra siun
čiamas į vieną iš viršminė- 
tų įstaigų del atitaisymo 
sveikatos.

Toliau, apart dekretinių

spauda užvedė plačiausią ir bereikalin- 
giausią diskusiją temoje, priimti ar ne 
Sovietų Sąjungą į Tautų Lygą. Jų dis
kusija bevertė todėl, kad klausimas kvie
sti į Tautų Lygą ar nekviesti Sovietų 
Sąjunga nuo tų šalių visai nepriklauso. 
Pakvietimą spręs pati So v. Sąjunga, ir 
ji vaduosis imdama atydon ypatingus 
reikalus kovos už taiką.

Galima pilnai sutikti su Barthou, kada 
jis sako “nemaži ir pirmlaikiniai” klau
simai apie tai, kas atsitiktų, jeigu Sovie
tų Sąjunga stotų į Tautų Lygą. Franci
jos ministeris turėjo mintyje pirmiausiai 
Lenkijos spaudą—aiškiai padarytus kaip 
kurių Lenkijos vadovaujančių ratelių 
pareiškimus, kad būk Sovietų Sąjungos 
stojimas į Tautų Lygą yra surištas su 
tam tikrais pavojais. Su kokiais pavo
jais ir del ko? Tik jau ne del taikos! 
Negali būti abejonių, kad negali būti 
nuogąstavimo pas tuos, kas stoja už 
taiką.

Patsai jau statymas klausimo apie pa
kvietimą Sovietų Sąjungos į Tautų Ly
gą yra naujas patvirtinimas tarptautinio ■ 

' augimo Sovietų Sąjungos prestyžo, per
galingo Socializmo šalies, šalies, kurios 
neįveikiama jėga,yra taikęs faktorius. , 
Jėgos, norinčios sugriauti taiką, neveltui 
nugąstauja del galingo tarptautinio So
vietų Sąjungos svorio. Jėgos, norinčios 
atitolinti nors taria tikram laikui kara del 
viešpataujančių priešingumų, neveltui 
žiūri į Sovietų Sąjungą, kaipo į galingą 
taikos faktorių ir kovotoją už taiką.

(Iš “Pravdos”) '

Jung. Valstijų Torpeda
• » • t 4 1 :

J a po n i įjos r imperialistų 
torpedos šų> žniogumi, teori- Į 

Apart to kad toliau. Kada ji at- Ja besivaduojant, Jungtinių j
simuša į laivą, tai jos spro-

D. M. š.

Republikonai Rengiasi
Valstijų inžinierius A. M. | WASHINGTON. — Re-

Tik $6 Pašalpos Šeimynai ,tiniai tegauna po $6 iki $6.-| Bellingham, Wash. — Su- 
menesį. streikavo ekstriniai gelžke-• ii- -n* vi •• i55 pašalpos per 1

į Mčncsį Piet. Valstijose . Daugiausia išleidžiama pa-
•Washington. — Fede rale I šalnai New Yorko - valsti-

, .. .. K. joj: vidutiniai po $33.19 šei- mi sugrąžint vieną pavąry-
p^salpos administracija bir- ............... .. ’ .

į žalio 11 d., be kitko, rapor
tavo, kad .pietinėse valstijo
se bedarbių šeimynos vidų- i riai.

lio dailininkai, reikalauda-

mynai. Bet pkšalpgaviai ži- tą darbininką, pridėt vi- 
r- no, kad abelnai jie tiek ne- siems po 10 centų per valan- 

gauna. Didelę dalį susuka dą ir hupigint 10 nuošimčių 
valdininkai ir kiti “labda-1 valgį, kurį! duoda kompani

ja.

1

B
1[(Am

•eikalo Rimas Yra tokis didelis, kad MacFarland, iš Milwaukee, (publikonų vadas H. P. Flet- 
je|jis laivo šone išverčia di-jWis 

džiausiąs skies, o kartais ir 
visą laiva sudaužo.

Yra atsitikimų! kad tor- valdytojas yra tam p<onų, partiją ateinančiuose
pėda į vieną minutę laiko 
sunaikinus didžiausį karo ’ 
laivą. Laike pereito karo, su 
pagalba torpedų, nuskan
dinta virš 7,000 įvairių lai-1 
vų. Torpedos yra didžiausį! 
karo laivų ginklai ir jas tu-: 
ri visi karo laivai.

Štai imperialistai, reng
damiesi prie naujo karo ir 
daro visokius naujus išradi
mus tarpėdų ir kitų ginklų 
srityje. Japonijos imperia
listų išrasta torpeda galima 

| išmesti iš bombinio orlaivio 
į jūras arba paleisti iš karo | 
, • T , -j per laiška. Mano priežastis— laivo. Japonų torpeda su , . ‘ . .L ...

lopai. Dabar jau yra gal de-| 
Jos priešą- šimts metų, kaip pradėjo r^s-;

., išrado tokią pat tor-jcher ketina suorganizuot 
pėdą, valdomą žmogaus, bet j 300,000 jaunų piliečių į kliu- 
tik su tuom skirtumu, kad i bus balsavimui už republi-

tikrame prietaise jos užpą-; rinkimuose.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

žmogumi viduje yra to žmo
gaus valdoma. “
kyje yra uždegimo prietai-! tis. Iškarto tik nian buvo ant 
Sas, kuriam atšihiušus į lai-i krūtinės biskis,.bet dabar jau 
vo siena įvyksta1 ' baisūs i3radė>° ant viso kūno ir ant 
sprogimas, ten pat priešą-1 !ia/° ,r“ Feltoni ‘opai' 
,1 . . 1 . 1 i Labai bijau, kad man ant vei-
kyje yra ir sprogimo me^ do )iealsirastUi tu rudų lopu, 
džiazą. Už to visko sėdi Taip man nieko nekenkia, bet 
žmogus, torpedos -valdyto- labai negražu.
jas, ir prie jos pritaisytas 
teleskopas, per kurį jis vis
ką mato. Žmogus, esantis 
torpedoje, ją valdo ir ji da
ro po 50 mylių į valandą.: 
Užpakalyje žmogaus yra' 
oksigenas del jo kvėpavimo i 
oro apvalymo; gazolinas, žką. Kodėl? Su Jūsų ta odos 
vanduo ir kiti prietaisai del j!ga neil? nTko. .*?kl° paslap_

! _____ : • y. i • itmgo. Bus ir kitiems naudos,
i kai tilps atsakymas per “Lais
vę”, kurią Jūs juk skaitote.

Jums Drauge yra taip va-
i dedervinė.

Darbininkės, d i r b ančios 
Wanamakerio departmenti- 
niam štore, New Yorke, pi- 
kietuoja krautuvę. Jos yra 
iš darbo išmestos už pri-! torpedos varymo į priešakį 
klausymą Raštinių ir Krau- Torpedoje esantis 
tuvių Patarnautojų Dąrb. į ją gali valdyti ir sekti lai-, 
Unijai.

zmogus

GELTONOJI DEDERVINĖ i Vietomis ją vadina “padlica”, 
Ir aš klausiu jūsų patarimo. ■ “Keltli«e” ,jr »al da ^aip. Tai 

Aš vis matau “Laisvėj”, kad'yra Parazltln6. odos liga. Pa
jus duodat patarimus, tai ar į «ma nu0 ,mazyčl«. «rybelllJ; va; 
negalėtumėt ir man patarti! dn’am« . versicolor.

1 Nugydyti nesunku. Gaukite 
‘vaistinėje formalino skiedinio: 

“Formaldehyde, 3 per cent
i solut., 8 ozs.”

Taipgi gyvsidabrio baltosios 
mosties:

“Ammoniated mercury, 10 
per cent ointment, 3 ozs.’’

Kas rytas gerai suvilgykite*X 
tuo skiediniu tas dėmėtas vie- * 
tas, ir tegul nudžiūsta. Vilgy- 
kitės kur prie atdaro lango, 
tai vaistų garai taip negrauš 

O kas vakaras apsitep- 
liokite lengvai ta mosčia. Už 
poros-trejeto savaičių Jums 
nusišers tos rudos dėmėk. Bet 
Jūs vis viena taipo pat tebe- 
sigydykit da porą-trejetą sa
vaičių, kad išnaikinus ligos pe
rus iš gilesnių odoje vietų. 
Vis taip rytais skiediniu, o va
karais mosčia. Būkite daž
niau ant saulės, pusplike, bet 
su pridengta galva, kad saulė 
gerokai švitintų tuos rudus lo
pus ir padėtų juos prašalinti. f

Aš nežinau, 
ką reikia daryti. Aš esu mo
teris 40 metų
5 p. 8 c., sveriu 235 sva. Šiaip 
jaučiuos gerai, tik galvą man 
paskauda.

ATSAKYMAS

Jūs norite patarimo per lai-

turiu augščio akių.

vą, nepaisant kurion kryp- dinama geltonoji
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LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAIJAU LAIKAS SKUBIAI RUOŠTIS, APSIRŪPINTI BUSAIS, SUSIRAŠINĖTI SU DRAUGAIS IR RENGTIS VYKT! 1 ŽEMIAU PADUOTUS MŪSŲ DIENRAŠČIO NAUDAI PIKNIKUS
Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)

Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Trys Dovanos Pinigais Tiems, Kurie Iš Anksto Pirks 
Įžangos Tikietus

Pirma $5 Cash, Antra $3 Cash, Trečia $2.
Tos dovanos yra skiriamos vien tik tiems, kurie 

iš anksto pirks įžangos tikietus. Prie vartų pirkusieji 
tikietus dovanų negaus.

LYROS CHORAS IŠ PHILADELPHIJOS
Gavome pranešimą nuo draugo Poto, kad šiame 

piknike tikrai dalyvaus Philadelphijos Lyros Choras.

LAISVĖS CHORAS IŠ HARTFORD
Atvyksta ir Laisvės Choras iš Hartford, tai, vei

kiausia, bus bendras choras visos Connecticut valsti
jos choras. Jie prie savęs susitelks geriausius dai
nininkus iš visos valstijos.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

19.
20.
21.

2.
3.
4.
5.
6.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Dovanos 
$100 

75 
50 
35 
25 
20 
15 
10 
10

yra sekamos
10.

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

aukojo drabužių

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

: ' .......................... ■ /
i

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00

Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana grynais pinigais $75
4. Dovana grynais pinigais $50
5. Dovana grynais pinigais $25

$10 
$10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertės

$

$ 
$ 
$ 
$8.

9.
A. J. Katkauskas
J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50

H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

$5 Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės masės žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis. 
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovingais už savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties.
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į Ateivių Gynimo Komiteto 
i pagamintos blankos “Peti- 
; tion.” Reikia, kad l mūsų

A. L. D. L. D. ŽINIOS
—---------------,.

Išpildykitė Korteles i Pirmas “Šviesos” num. ii-į augai n di augės susira- 
Visoms ALDLD kuopoms į gai nepasiekė Kanadoje mū- syt\J ant bJanl<U kad 

..J-Jsų narius, šis “šviesos”'par,nkt^ parasi1 tarpe mu‘ 
numeris greitai pasieks iri 
kanadiečius. Mažesnėm kuo
pom “šviesa” jau yra iš
siųsta ir Kanadon.

riaušių progų kalbinti dar-(.siuntinėjimas, knygų ir ki- 
bininkus ir darbininkes į; tos išlaidos.
mūsų organizacija.

Moterys iš LDSA

yra išsiuntinėta “šviesos” 
No. 2. Kartu, ten yra iš
siuntinėta vokai, kuriuose 
yra specialės kortelės kiek
vienam nariui ir narei, ku
rias reikia būtinai išpildyti. 
Ten yra ir lakštas, kuriame 
nurodoma, kaip reikia jas 
išpildyti. Tas korteles rei
kia būtinai išpildyti, pasira
šant pačiam nariui arba na
rei. Jos reikalingos, kad 
gautume “Šviesai” antros 
klasės pašto teises, kad įro
džius paštui, kad mes “Švie
sų” nesiuntinėjame veltui, 
bet kad Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Dr- 
gijos nariai ir narės, mokė
dami savo narines duokles, 
tuom'pat kartu apmoka ir 
savo prenumeratų už “Švie
sų.” Taigi prašome visus 
narius ir nares greitai im- Į 
tis už to darbo, išpildyti tas 
korteles ir grųžinti į centrų

Kiekvienam 
j iš jūsų yra aišku, kad ne
turint pinigų mes negalime 

TV _ . 'darbų varyti pirmyn. Cent-
Is daugeho kolonijų nesi- rQ Komitetas daro viską>

jsų simpatikų. Reikia kiekl^^b kiek draugių moterų ^a(j literatūra butų laiku
ir paremti finansiniai iš pasimokėjo duokles į ALD 
kuopų iždo, kur draugai tu
ri pinigų. Renkant para- tik LDSA narėmis.

Į šus nereikalinga aukos tų

kad atlikus kuopigiausiai 
“Šviesos”

kaityti. Kiekviename nu
meryje yra daug pamoki
nančių straipsnių. Juk AL 
DLD suvažiavimas, perei
tais metais, tam ir nutarė 
leisti “Šviesa,” kad pakėlus

Įsigyk Sau Namus!
į Metus Laiko Namai 

Pabrangs Dvigubai
Išmintingi žmonės juos perka 

Pirkit ir jūs! Turime visokių 
didelius, mažus, be ir su 

garadžiais, darželiais visose lietuvių *

dabar.
ALDLD nariu klasinį susi- namų:

; pratimą ant augštesnio laip- B^e, 3
raštus parūpina- snio, kad nariai būtų suga- lyne, Maspethe ir kitur.LD, kurios pirmiau buvo

Vieto- me veltui, bet mes galėsime besni klasių kovoje. Jeigu 
i sekmingai ir laiku išleisti “Šviesa” gulės kuopos šė- 

Drg. V. Kapsuko Knyga asmenų, reikalingi tik jų i mokasį pųn^ ALDLD duok- • “Šviesų” tik tada, poĄ tai tas negelbės kla-
Draugo Vinco Kapsuko vardai, pavardės ir antra- } tai įa 50 ne"s -os nQ, kada iš juoų uimn------7

_ _• - - - - Todėl negali būti jo- ri’ ti ‘‘šviesą,” kurios I mos kooperacijos. Vieno da-1mui.
■ ■ --- ,kio apsunkinimo renkant kaina $L00 ir kartu k lyko pas jus Centro Komi-

knyga apie Sovietų valdžią šai. Todėl negali būti jo- 
Lietuvoje bus didelė ir, 
svarbi. Tai bus viena iš la-1 parašus, 
biausiai užimančių istorijų.
Knyga bus apie 250 arba

Darbininkių Kongresas
300 puslapiu. Joje bus vi- L Tarptautinis Darbininkių 

Pilės rpvnbnpinii., vaikė.'Kongresas įvyks Paryžiuje.sos eilės revoliucinių veikė
jų paveikslai. Knygoje bus 
ne vien draugo Kapsuko 
raštai, bet ir kitų veikėjų iš ■

mis buvusios LDSA narės

kada iš jūsų gausime tinka- sinio narių laipsnio pakeli-1 Llkus”į? ka!p
I

Nariai tuoj aus privalo j

“šviesa” No. 3
“Šviesos” numeris 2 buvo 

suvėlintas, bet tai įvyko del 
spaustuvės nepajėgimo lai
ku atspausdinti. “Šviesos” 
No. 3 jau yra ruošiamas ir 
dėsime pastangų, kad apie 
pabaigų liepos, ji būtų jau 
siuntinėjama kuopoms. Raš
tų mes jau turime pusėtinai. 
Taigi, jeigu tik spaustuvėje 
bus galima suspėti ir, jei
gu nepritrūksime pinigų, 
tai sekamas “Šviesos” nume
ris bus laiku išleistas.

Tuom klausimu jau yra iš
siuntinėta medžiaga mūsų 

kuopoms. Vietomis __
vietų," kaip' pas” juos darbi- IDLI?. kuoP°sJau ^isakS 
ninkai ir valstiečiai kovojo' laP^- sa^nj ir kitokios 
už Sovietus. < medžiagos. Musų pareiga tus> ne«auna

Knyga jau pradėta statyti 
ir dėsime pastangų, kad ji 
būtų gatava prieš mūsų va- 

| jų, taip, kad vajaus metu 
galėtume duoti del naujų

• narių ne tik “Šviesų,” bet ir 
naujų ir labai svarbių kny
gų. Turiu pastebėti, kad 
visi nauji nariai gaus ne 
vien tuom laiku išleistų 
“Šviesos” numerį, bet kuris 
narys ir dabar stoja į mū
sų organizacijų, tai jis gau
na visus šių metų “Šviesos” 
numerius, tai yra, pilnų 
komplektų, kas yra labai 
svarbu kiekvienam darbi- 
ninkui ir darbininkei.

Ateivių Reikalai
Kartu su “šviesos” num. 

j 2 yra išsiuntinėta kuopoms

paremti pasiųsti delegates 
į prieškarinį ir prie'fašis- 
tinį kongresą. Iš Jungtinių 
Valstijų planuojama pasiųs
ti apie 17 delegačių ir tai 
nėra daug.del tokios milži
niškos šalies. Daugiau , ži
nių .tuom reikalu telpa mū
sų spaudoje, ypatingai dar
bininkių skyriuose.

Knygos ir Jų Platinimas
Vasaros metu kaip ir ap

sistojo knygų užsakymai. 
Tiesa, mažiau žmonės skai
to, bet negalima visai nus
toti knygas platinus. Mū
sų išvažiavimuose, pikni
kuose ir sueigose turi būti 
platinama ir literatūra. 
Mūsų knygos ir “Šviesa” 
privalo rastis visur. Pla
tindami literatūrų turite ge-

i Tas labai gerai. Bet nerei
kia versti mokėti po $1.50, 
kurios draugės nori, tai jos 
moka kaip -ir pirmiau tik 
$1.00 į metus ir už tai gau
na “Šviesų.” Kurių vyrai 
Pr^uli Prie ALDLD, tai 
tos draugės į centrų dabar 
moka tik po 10 centų į me- 

“Šviesos” 1 
ir knygų, bet tų viskų gau
na vyras, mokėdamas $1.50 
ir abiejiems užtenka. Žiū
rėkite, draugai, kad visos 
draugės, kurios prigulėjo 
prie LDSA, pasimokėtų vie
nokių ar kitokių duoklę.

Mokėjimas Duoklių
Draugai ir draugės! Duo- ‘Šviesos’, 

klės mokėkite 'tuojaus. Ne
laukite rudens, nes jeigu 
centre nebus pinigų, tai mes 
negalėsim ne tik laiku išleis
ti drg. Kapsuko knyga, bet 
ir “Šviesų.” Mums reikėjo 
pirkti popieros, pirkome 
5,000 svarų, nes daug per
kant pigiau atsieina. Po- 
piera atsiėjo arti $300.00. 
Taipgi spaustuvei reikia 
mokėti už spausdinimų kny
gos ir “Šviesos.” “Šviesos”

tetas prašo tuoj aus mokėti užsimokėti ir atsiimti “Švie- 
duokles ir siųsti į centrų.

|Mes pasitikime, kad drau
gės ir draugai atkreips į šį 
mūsų prašymų atyda.

“šviesos” Atsiėmimas
Reikia peikti kaip kurias 

kuopų valdybas ir narius už 
j tai, kad “Šviesos” No. 1 dar 
nėra pas narius, kad daug 
jo kopijų dar yra kuopų 
šėpose. Kam, draugai, ja 
laikote? Ar jūs manote, kad 
“Šviesa” 1 šėpoje gulėda
ma bus dar geresnė? 

> t . ■ * į

Vietomis nariai taip teisi
nasi: “Dar nepasimokėjau 
duoklių ir neatsiėmiau

Tai blogas pasi
teisinimas. Tokis draugas, 
nepasimok ėdamas savo 
duokles, apsunkina Centro 
Komiteto veikimų, nes su
mažina įplaukas. O iš ki
tos pusės jis, neperskaitęs 
“Šviesoje” labai svarbius 
straipsnius dienos bėgamais 
klausimais, negali tinkamai 
orientuotis klasių kovoje. 
Kiekvienas narys tuoj aus, 
kaip tik “Šviesa” ateina, 
privalo jų atsiimti ir pers-

sų,” taipgi kurie tuom kar
tu negali užsimokėti, bet 
jie ta padarys greitoje atei-' 
tyje, tat jie vis tiek turi at
siimti “Šviesų”.

Kuopų valdybos privalo 
matyti tuos narius, kurie 
neateina į susirinkimų, nu
nešti jiems “šviesa,” iš
rinkti duokles, pasikalbėti, 
pasiteirauti, kodėl jie neat
eina į kuopos susirinkimus. 
Jeigu kuopos valdybai yra 
perdaug darbo, jeigu kuopa 
didelė, tai reikia darinkti 
pagelbines komisijas. Val
dybų ir komisijų narių par
eigos ne vien iš senų narių 
gauti duokles, bet 
kuodaugiau ir naujų 
į mūsų organizacijų:

Centro Komitetas 
kartų ragina visus narius 
mokėti duokles ir gauti nau
jų narių į mūsų organizaci
jų. Valdybas ragina, kad 
matytų tuos narius, kurie 
neateina į susirinkimus.

D. M. šolomskas.
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck Street,

Brooklyn, N. Y.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį Įmokėjimą 

» rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus yedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas .• 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą!

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

gauti 
narių

dar

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis; pasi- 

vaikščiojmui plačios pievos ir miškai. 
) Naujai perbudavoti kambariai, pa^” 
togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš 
savo augintų daržovių, uogų, pieniš
ko ir mėsiško maisto.

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis,
Cauterskill Avė., 

Catskill, N. Y.'

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban*1 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau-, 
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.,,; ,*

Tel., Stagg 8847
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Kaip žinoma; dabar Palesti-1 
ta n i o niviA amovin’ Irnvci rlnl Įvyti — •■ noje ein& smarki kova, del imi- 

I gracijos nustatymo. Anglų vy- 
;-riausybe šiemet nustatė kvotą 
' —5400 žmonių, t. y. tiek leidžia 
! šiemet įvažiuoti į Palestiną, o 
žydai reikalauja, kad būtų leis- 
ta įvažiuoti 20,000. - Del to Pa- 

i lestinoje kilo ir generalinis 
’ streikas.

Lietuvos žydai Palestinos žy
dų streiku susidomėję ir nuta- 

i re medžiagiškai streikuojančius 
j palaikyti. ‘ C;

žinę (barnę), kurioje suvažia-ijai užsirašyti. Pernai norėjau 
vę svečiai buvo nuo lietaus nusipirkti Šerą ir vienas norėjo 
pasislėpę. Toj vietoj buvo iš-1 užsirašyti ‘Laisvę’, ,bet niekas 
pildyta programa. Sudainavo J nepakalbino, o mes su drau- 
keletą darbininkiškų dainelių gaiš besilinksmindami užmir-Į

Choras, šome. Tai ir šiandien aš ne
pasakei turiu šėro, o jis ‘Laisvės’.”

Du metu dirbau ir nežinau, 
ir tokia komisija darbuojasi

ar ne.
Apie pasikalbėjimą su ko

respondentais parašysiu kitą 
kartą.

Waterburio Vilijos 
Draugas J. Siurba 
trumpą prakalbėję L.D.S. rei-Į 
kalais, pažymėjo, kad šian-1 
dien Lietuvių Darbininkų Susi-j “Laisvės piknikuose, 
vienijimas stovi ant tvirtų pa
matų visais atžvilgiais, remia 
darbininkų kovas ir tt.

Hallow Ave., su mašinom važiuojant gardžių valgių ir garimų;, bus jokiai 
reikia imt Oak St. ir važiuot iki ' prie gėręs orkestros; platforma nau- 
naujai pievai, po tam pasukit po ja, ir gera, 
dešinei, ir matyt keliukas į farmą. 
Važiuojant “bųsu”, reikia imti 23 
School “bus” ir daveža iki vietai.

Komisija.
(140-141)

Brooklynietis.

Vaizdelis iš demonstracijos prieš augštas nuomas 
(New Yorke) ir bedarbių evikcijas. šiuo tarpu ši
tos rūšies judėjimas ir vėl smarkiai pradėjo plėstis, 
kadangi evikcijos (mėtymas iš namų) bedarbių 
šeimų padidėjo.

Karaliaučiuj Nužudytas 
Pirklys

KARALIAUČIUI — Gegu- 
j žės 22 d. vakare buvo rastas 
I savo bute nužudytus 52 metų 
j amžiaus pirklys, bėdarbis Eu- 
igen Pilkūnas. Jis/.buvo pas- 
! maugtas. Piktadariai dar ne- 
: surasti.

KELRODIS: Važiuojant iš She
nandoah, North Main gatve, ir lai- 

, kykitės tuo keliu, privažiavę pirmą 
I Atlantic Gasolene stotį, sukitės po 
' tiesei ir ten bus pikniko vieta.

Kviečia Rengėjai.
(139-140ULTER PARK, N. Y.

Reikalingas senyvas darbininkas 
ant mažos farmos. Geras maistas ir 
geras kambarys; vasarą mokame 
$10.00 į mėnesį. Jeigu kokis seny
vas žmogelis, kuriam nubodo miesto 
gyvenimas galėtų gal visuomet 
mumis būt. Atsišaukite greitai:

A VANTA FARMS, 
Ulster Park, New York

(141-147)

SU

BINGHAMTON, N* Y.
! ALDLD 20 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį 14 dieną birželio 
A.L.P. Kliube, 315 Clinton St. 7:30 
vai. vakare.

Draugai ir draugės, visi malonė
kite dalyvaut, nes šis mitingas yra 
labai svarbus, vienas tai yra, kad 
jau “šviesa” No. 2 atėjo ir galėsite 
atsiimt; antras, kad 24 dieną birže
lio yra rengiamas piknikas, tad rei
kia sutvarkyti visos komisijos ir iš
rinkt darbininkus. Apart 
yra daug ir kitų dalykų, 
kia užbaigt.

Grįžtanti namo iš Conn. į 
New Yorką, matėme tragediš- 
ką susidaužymą 4 automobi
lių—3 pasažieriniai ir vienas 
tavorinis trokas apsivertęs ant 
šono skersai kelią. Senas for- 
das drūčiai sudaužytas. Kas 
jame sėdėjo, galėjo būt už
muštas, matės kraujais aptaš
kytas kelias. Pasiteiravus, pa
sirodė, kad nė vienas nebuvo daug 
ant vietos užmušta. Nugaben-l 
ti ligoninėn gyvi. Nebuvo ga- į 
Įima sužinoti skaičius sužeis-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J. 17 dieną birže- 
Busai išeis 11:30 vai. 

ryte nuo 995 N. 5th St. Kurie norės 
važiuot į pikniką, turės linksmą ir

šių dalykų, 
kuriuos rei-

Girnienč.
(139-140)

Sekr. O.

PHILADELPHIA. PA.
i ALDLD 6-to apskričio piknikas 
įvyks Chester, 

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- lio (June).
mo, lietuvių kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, 15 dieną birželio, (
8 vai. vakare, Lietuvių svetainėj, ; pigią kelionę; į abi puses tik 60 cen- 
180 New York Avė. Visi nariai ma-j tų. 
lonėkite dalyvauti, nes turim labai ;

svarbių dalykų apkalbėti.
Sekretorius K.

(140-14il).

Taipgi draugai, kurie paėmėt bu so i ■. i i—tt."' 11 d, r" 1 r—tt-t

:ictu ra“ "a,vvaut ant 1 TIKRAS BIČIŲ MEDUStikietų malonėkite dalyvaut ant .su
sirinkimo ketvirtadieni, 14 birželio, 

vai. vakare, 995 N. 5th St.
Kviečia A.L.D.L.D. 10 kp.

(139-140)

J.Hado žmogaus Griaučius
Į ŠIAULIAI. — Gegužės 23 d. 
i Višinskio ir Pagyžių gatvių 
l kampe, nukasinėjant gatvės iš- 
1 kilimą, i 
i 

apie 10 vai. nuo darbo iš Ba- į 

čiūnų durpyno pabėgo kalinys na sveiki. 
Vilhelmas Trumpa, 32 metų am- karsto 
žiaus.

Trumpa su Jonušu 1932 m. 
j Genčių km. Šilutės apskr. nužu- 
i d ė ūkininką Mickų.

IŠ LIETUVOS
Dievotų Plėšikų Byla Pane

vėžio Apygardos Teisme
PANEVĖŽYS. — 1934 m. 

vas. m. gale, Vaškų vai. Maja- 
lių k., apie 12 vai. naktį, pas 
ūkininką Joną Motėjūną įsiver
žė šautuvais ir revolveriais gin
kluoti plėšikai, pareikalavo ati
duoti 6,000 litų ir vekselį su 
Jono Pranevičiaus parašu. Pi
nigų Motėjūnas gynėsi neturįs 
tiek daug. Atidavė tik 300 litų 
ir prašomą vekselį. Tada vie-1 
na;s plėšikas, pasivadinęs “Ric-, 
kum” šautuvo buože bloškė Mo- ! 
tėjflną ir parkritusį mušė, rei
kalaudamas pinigų. Motėjūnas 
plėšikų nepažino. Nebeišreika- 
laudami daugiau pinigų, atsine
šę‘iš seklyčios kryžių ir prisai- 
kinę Motėjūną ir jo dukterį apie 
apiplėšimą niekam nieko nesą-■ 
kyti, pasišalino. Nors Motėjū
nas plėšikų nepažino, bet jo 
duktė juos pažino. Pažino ne 
tik viduje buvusius du, bet ir 
lauke likusį. Apie apiplėšimą ' 
Motėjūnas, pagal duotą priešai-1 
ką, niekam nesakė, išskyrus ’ 
žeptą. šis pranešė policijai, ku
ri sulaikė Radzivonį A., Tinterį 
A.* ir Vaitekūną J. Padarius 
kratą pas suimtuosius 
ginklų ir pinigų dalis.

F. šaliapinas Lietuvoje 
Norįs Pirkti Dvarą

F. šaliapinui Lietuvą labai 
} ; patinkanti ir jis teiraująsis Lie- 
" | tuvoj pirkti dvarą. Tame dva

re apgyvendintų antrąjį savo 
sūnų. Pirmajam savo sūnui ša
liapinas esąs nupirkęs namus 
Paryžiuje.

1934 M. Valstybės Biudžetas 
Ministerijomis

; 8

rasta

TaiUždaryta Profesine 
pautojų ir Darbininkų 

Sąjunga•
KAUNAS. — Kaip žinoma, 

Lietuvos darbininkų ir tarnau
tojų suvienyta profesinė sąjun
ga* veikė jau kelerius metus ir 
buvo įkūrus keliolika sekcijų, 
k.'a. tarnautojų, lentpjūvinin- 
kų; metalistų, odininkų, siuvėjų 
ir *kt. Provincijoj buvo įkurta 
skyrių.

Nuo šių metų gegužės 15 d. 
Kauno komendantas profesinės 
sąjungos veikimą suspendavo ir 
by|ą perdavė apskrities vir.ši- 
niijkui.

Gegužės 24 d. draugijoms re
gistruoti prie apskrities virši
ninko komisija, kurioj dalyva
vo Z apskrities viršininkas p. 
Sidaravičius, Kauno apylinkės 
teigėjas p. Ronkus ir vicebur- 
miktras p. Pikčilingis, susipaži- 
nę^su patiekta medžiaga nutarė 
profesinę sąjungą uždaryti, o 
jog turtą ir inventorių perduoti 
ligpnių kasai. Sąjungos valdy
ba* komisijos nutarimu nepa
tenkinta ir duoda skundą Kau- 
no*apygardos teismui.

17 ° I
, maždaug apie 70 cm. j Piknike ir išvažiavime su 

i gilumoje rasti žmogaus griau- : daug draugų pasikalbėjau 
Kaulai dar nesupuvę, ga-.apie visą darbininkų judėjimą, 
eiki, žymu taip pat ir I apie metodas prisirengimui 

Turint ■ piknikams, apie bendradarbia. 
miesto vima mūsų laikraščiams ir tt.«■ c

galvoj
liekanų buvimas, 
senyvą Šiaulių

amžių, reikia manyti, kad lie- štai ką vienas draugas pasa-
; kanos. kė apie “Laisvės” pikniką: 

“Jūs prisirengkite svečius pa
lly tyrusius Užpuolė Vabalai sitikti su skaniais valgiais ir 

gėrimais. Duodate geras pro-
I grahias ir prakalbų, parduoda- 
' 4- y-k 1 Z 4- n » 4- 1D 4- ■» 1 r O 11 n I

“Tilsiter Allgemeine Zeitung” 
praneša, kad Karaliaučiaus apy
linkėse dabar priviso nepapras
tai daug karkvabdlių. Prieš 
kurį laiką du automobiliai, va
žiavę Karaliaučiaus plentu, už 
Tepliuvos pateko į didelį kark
vabalių debesį. Karkvabaliai 
ėmė daužytis j automobilių lan
gus ir, automobiliams greit va
žiuojant, suduždavo visiškai ap
klodami langus, šimtai vabz- ] 
džių apspito šoferį ir keleivius, j 
kurie visiškai neteko galvos. ' 
Pirmu automobiliu važiavęs šo
feris negalėjo automobilio sus
tabdyti, o antras vos neatsidužo-. 

j į medį, o paskui užvažiavo ant 
' pirmo automobilio, kuris gero- 
i kai nukentėjo. Pagaliau, abu 
■ automobiliai atsidūrė griovyje, 
kuris, laimei, čia nebuvo gilus.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas Įvyks ■ 

sekmadienį, 17 dieną birželio, 10 
vai. ryte, Sweet’s Hall.

Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
renkami darbininkai del A.L.D.L.D. 
9 apskr. pikniko, kuris įvyks 24 die
ną birželio, Minersville, Pa. susirin
kimas šaukiamas 10 vai., nes tą die- I 

I na yra A.P.L.A. 4 kuopos piknikas ir i 
visi yra kviečiami dalyvaut, vieta ■ 
Laudeman Parke, Lyros Choras duos i 
gerą programą.

P. Grabauskas.
(140-141)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. rengia pikniką,

te literatūros. Bet niekas ne- j kuris atsibus sekmadienį 
vaikščioja pardavinėdamas 
‘Laisvės’ bendrovės Šerų 
klausia piknike, ar nori 
naujinti prenumeratą ar

alsi
na u-

HARTFORD, CONN.
1 Laisvės Choras rengia puikų nak- j 
tini pikniką, kuris įvyks 16 d. bir- 1 
želio (June) 1934 m., Raukus Parke, ; 
Buckland Corner, Ruckland, Conn. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Laisvės

j Choras visuomet surengia smagus 
i parengimus, taigi ir šitas bus vienas
I iš puikiausių, kur galėsite smagiai
■ laiką praleisti. Taipgi choras sudai-
i nuos kelias dainas, kur būsite visi
■ užganėdinti. Gera muzika. įžanga 
25c.

Renginio Komisija.
(139-140)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 kp. rengia didelį pikniką, 

įvyks 17-tą dienąželio J. Runo farmoje. Pradžia 12 , kuris jvvks ' 17.tą ' (|icną birželio
vai. dieną. Bus gera muzika del j (June) 10 vai. ryte, Laudaman Par-

: šokių, visokių užkandžių, saldžių ir j ke. Kviečiam visus dalyvaut; priža-
■’ karčių gėrimų. l <lam jums gerą laiką, nes dainuos

Runo farma randasi po num. 109 Lyros Choras; bus įvairių žaislų,

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50 
t

Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
• vės” ofisą ir gausite medaus 
: tiek, kmk tik norėsite.
I

Į kitus miestus nesiunčiame. 
j Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

Prezidentūrai 230,796 lt., sei
mas 178,353 lt., ministerių kabi
netas 3,824,210 lt., Valstybės 

I tarybai' 268,563 It., Klaipėdos 
I gubernatūrai 269,445 lt., valsty- 
į bes kontrolei 1,117,686 lt., fi- 
I nansų ministerija 22,459,375 lt., 
žemės ūkio ministerija 22,022,- 
642 lt., švietimo ministerija 
36,756,946 lt., teisingumo mi-ja | Vargais negalais automobiliai 

■ (į_ ■ išsikrapštė į kelią ir nuvažiavo
! toliau. I

Karkvabalių šiemet priviso
1 nepaprastai daug. Pakračius 
i vieną nedidelį medį, nukrito 
156 karkvabaliai.

Tas pats laikraštis praneša, 
kad paskutiniu laiku ties Or- ‘ 

j tolsburgu pasirodė daugybė žio- 
I gų, kurie skrido 700 metrų plo- 
• čio juosta, žiogai pro vieną I, 
' vietą skrido apie 25 minutes, | 
traukdami į pietus. Manoma, ■ 

1 kad vabzdžių tiek ’priviso del į 
. karšto oro. i

10,020,871 lt., susisiekimo mi
nisterija 43,690,408 lt., užsienio 

• reikalų ministerija 4,386/398 lt., 
išrasto apsaugos ministerija 
■41,492,500 lt., vidaus reikalų 
j ministerija 21,265,196 lt.

Nepaprastos išlaidos sudaro 
i 38,940,099 lt. ir skirstosi taip: 
vid. reikalų ministerija 6,444,- 

; 660 lt., finansų ministerija 
: 2,396,876 H., žemes ūkio minis- 
’ terija 13,194,374 lt., kr. aps. mi
nisterija 10,507,500 litų, susi
siekimo ministerija 9,177,480 
lt., švietimo ministerija 2,623,- 

' 184 lt., teismo ministerija 
1216,025 lt., užsienio reikalų mi- 
' nisterija 180,000 lt.

Biudžeto struktūra veik tokia 
Į kaip pernai.

Susisiekimo ministerijos są- 
; maton įtraukta 200,000 lt. Kau- 
i nas — Klaipėda plentui statyti

į Daktaras Kiaulėm Gydyti
ŠIAULĖNAI. — Šiomis die

nomis čia įvyko juokingas nuo
tykis,
keletas desėtkų bekonų, 
ninkai kreipėsi į virštaitį, pra-

Viršaitis pa-

Kaimiečiams apsirgo
Ūki-

br • l t .1 • 1/m mm/ šydami pagalbos.I Viešųjų darbų iondm-400,000 ; 3kaml)in0 tel į šiaulius medici. 
Hitų.

Valst. teatro sąmata suma- 
,žinta 170,000 lt. šiemet valst. i
teatro sąmata sudaro apie 2 mil.

’ litų.
Importo (muitų) pajamų nu

matoma gauti 47 mik lt. (Per
nai buvo 56 mil. lt.)

Suėmė Du Estus
KAUNAS. — Kriminalinė 

policija ties Šiauliais suėmė du 
Benzinuvkas Vežė iš Kauno' estua,: ><uk’V Bund’ą. Mano- . v. ima, kad juodu yra politiniai
, t f Vilniaus Kraštą I emigrantai.

.KAUNAS. — Vievio geležiu- j 
kelio stoty policija suėmė vieną > 
kaimietį su 32 padegamomis j 
(rūkyti) benzininėmis mašinė-i 
lėmis ir 3100 toms mašinėlėms 
akmenukų. Mašinėlės ir akme
nukai kantrabandos keliu buvo 
maginami išgabenti į Vilniaus 
kr&štą.

nos gydytojui, kad yra 50 ligo- 1 
nių, bet kokių ligonių nepaaiš- : 
kino. Tuojau iš Šiaulių auto-1 
mobiliu atvyko daktaras ir pa
prašė parodyti tuos 50 ligonių. 
Tada viršaitis pareiškė, kad li- 
gonimis esą kiaulės ir jos ran
dasi kaimuose. Gydytojas nu- ■ 
sispjovęs tuoj išvyko atgal, o 
bekonai pagelbos taip ir nesu
silaukė.

Iš Connecticut Valstijos 
ParengimŲ-Pikniky

(Pabaiga)
Birželio 10 dieną įvyko lie

tuvių ūkininkų piknikas South- 
bury, Conn. Tai 
tvarkė iš dausų, 
riausiame laike,

Piknikas ir Baseball
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RAS APSKRITYS

Nei, 17 Birželio, June, Eagle Rock, W. Orange, N. J.
Ant augšto kalno, 5,000 pėdų augščiau jūrų paviršiaus. Tas kalnas va

dinasi Eagle Rock, o parkas vadinasi Crystal Lake Park
Ant to augšto kalno yra ežeras ir puikios maudinės. Atvažiuokit 

anksti, išsimaudykite ir pasišokite
Pradžia 12 vai d. Įžanga 25 centai Žuko Orkestrą Grieš Šokiams

Bangos Choras, Elizabeth, N. J

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New
ark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.

BASEBALL LOŠ NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI
Basebolei lošt yra atskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas

Iš BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos busais. Tuojau registruokitės važiuo busais. Kaina 

labai žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 kaina $1.00 ypatai. Bušai išeis 9-tą vai. ryte.

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” raštinėje.

KELRODIS: Atvažiavę j Newark, N. J. ant Hudson Tube stoties, ten pat, ant kampo Park Place ir 
Centre St., imkite busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui. Čia imkite busą Crystal Lake 
Park, kuris atveš ant pikniko. Taipgi imkite gatve karį Orange No. 21 nuo Broad St. ar Central Avė., 
kuris nuveš iki galo. Neimkite gatvekario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir 
bile gatve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market 
St., Main St. Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo, čia sukit po kairei Eagle 
Rock Ave., ant pat kalno, vėl po kairei, rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių 
kelias tas pats.

ta pati be- 
pačiame ge- 
apie penktą 
lyti ir tęsėsi 
Bet Ivanaus-

šiemet iš Lietuvos į Palesti
ną Išvažiuos dar 130

Žmonių
KAUNAS. — Palestinos emi-. 

gracijos komitetas šių mėtų an
tram pusmečiui- nustatė kvotą 
imigrantų į Palestiną iš Lietu
vos, būtent 358 žmonės, ši kvo
ta liečia tik darbininkus ir j valandą, pradėjo 
šiaip mažiau pasiturinčius žmo-! iki vėlai nakčiai.
nes, o kas turi 1000 svarų ster-ikąs, ant kurio ūkės buvo pik- 

•SIAULIAI. — Gegužės 24 d. lingu, tų kvota neliečia. bukas, turėjo tuščią didelę dar-

Iš Šiaulių Kalėjimo Pabėgo 
Kalinys



rie dalyvaus

fflTŠBURCHO 1R APIELIMES ŽINIOS
Nedėlioj Piknikas Adomo 
Sodne Darbinmky 
Knygyno Naudai

Birželio 17. Adomo

žiuoti ir parvažiuoti už 25 liniai nariai pasirengę tą die- 
perkant šventadienį I ną išeiti streikam Bet unijos 

prie pabai- j viršininkai nieko nedaro prie 
linijos, bus streiko prisiruošimo. Tasai “ei- 

išrink- 
pereitoj Amalgameited

į trokai ir

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystčs profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

mos. Bus keletas kalbėtojų, , 
kurie nupieš dabartines kdvas 
ir darbininkų padėtį, šokiai 
bus dviejose svetainėse, vieno- 

' je iš jų bus galima įvalias pa
sišokti lietuviškų šokių.

Šitą kartą pikniką pasiekti 
bus galima visiems lengvai. 
Grand River gatvekarių nuveš 
iki 7 mylių keliui, t, y., iki ga
lui. Nuo tenai didelis busas 
nuveš į kempę (pikniką).

Spaudos piknikas yra agi
tacijos už darbo žmonių rei
kalus piknikas, čionai kalbė
tojai supažindins darbininkus 
su darbo klasės kovų reika
lais. Nurodys, kaip buržuazi
ja ir visokį fašistuojanti ele
mentai puola ir terorizuoja 
darbininkus ir jų vadus. Ant
ra, kurie ątsilankys, parems 
darbininkų spaudą. O spau
dos .rėmimas yra vienas iš, di
džiausių mūsų užduočių, nes 
spauda yra organizatorius, 
agitatorius ir kovotojas už '

Blvd, vieną bloką į pietus iki 
Bagley ir kampas Grand Blvd. 
Čion rasite raudoną mūrinį na
mą, kur jūs lauks žmogus ir 
nuveš į nakvynę.

S. R. Komitetas.

baltą mergaitę. Jo bylą ve
da Tarptautinis Darbininkų' 
Apsigynimas.

Sodne : ko vieta, 
turėsime puikų pikniką. Ren-' pikniką, 
gia lietuvių darbininkų orga-t važiuotų, 
nizacijos bendrai su rusais,: bint, kad 
ukrainais ir lenkais. Prasidės! Surinktas aukas, taipgi pini-duoti biurokratams. Tasai ko- 
10 vai. ryte ir tęsis iki vakaro:gus už tikietus ir likusius ti- mitetas, kurį konvencija įga- 

Puiki orkestrą' šo- * kietus priduokit—siųskit se- bojo vadovauti ir organizuoti
■ karnų adresu: J. Gasiūnas, 1335 j streiką, irgi nieko neorgani- 

N. S. Pittsburgh, | zuoja ir nesirengia kovoms. 
I Laukia malonių iš Washing- 
i tono valdžios. I

Pittsburgho kapitalistiniai 
laikraščiai kasdieną labai 
daug rašo apie plieno streiką. 
Jie nuolatos šaukia, neva var
du “publikos,”, darbininkus 

j nestreikuoti, bet pasiduoti ar- 
bitracijai. 
ras McNair, kurį daugelis 
skaito darbininkų simpatiku, 
taipgi Smerkia tuos, kurie 
kviečia darbininkus kovon. 
Jisai daugiausia smerkia ko
munistus, nes esą niekas dau
giau nenorįs streiko, kaip tik- plakatų, kuriuos galima gauti 

--- :------Tuom jisai Draugijų Kliube, 8301 Bagley
pasirodo tarnaująs plieno ba- ir Grand Bjvd> ir padalyk tar- 
ronams. i pe savo kaimynų. Susitikęs

Nežiūrint visokio sabotaža-1 gatvėj pažįstamą, paragink 
važiuoti į pikniką. Turint au
tomobilių, nors tavo šeimyna 
pripildys automobilių, bet del 
vieno vietos vis viena atsiras, 

j jei tik panorėsi, nuvesk jį į 
i pikniką, tą, kuris dar niekad 
nebuvo spaudos piknike. Taip 
elgdamiesi, mes, draugai ir 
draugės, nuveiksime didelį 
darbą savo klasės reikaluose.
Todėl į darbą visi, nes jau pik
nikas čią pat.

spaudos Pikniko Komitetas.

centus,
į pasą. Pitcairnėj, 
' gos gatvekarių

veltui nuveš į pikni-. linių narių komitetas,
Visur garsinkite šį tas

ne- konvencijoj, iš sykio gana ra
kai- dikališkai kalbėjo,, bet dabar

| Washingtone pradeda pasi-

Jeigu kurie ir 
vistiek reikia 
pirktų tikietus.

vėlumai.
kiams.

Kviečiami visi dalyvauti. Už-Į Medley St., 
tikrinam, galima bus gražiai i Pa.

Tikėdamiesi, jogei jūs mūsų 
prašymą išpildysite ir tuomi 
paremsite steigiamą Darbinin
kų Knygyną, iš anksto tariame 
širdingai ačiū.

K. P. Lietuvių Biuras.

------------------ —------ o- -- ------ (

laikas praleisti ir taipgi nau-j 
dingas darbas paremti. Mat, 
visas pelnas skiriamas įstei
gimui Pittsburghe tarptautinio 
Darbininkų Knygyno, kuris 
čia labai reikalingas.

Pikniko vieta veik visiems 
gerai žinoma. Adomo Sodnas 
gana garsus. Automobiliais * 
geriausia iš Pittsburgho va
žiuoti per Liberty Tubes, Saw 
Mill Run keliu iki Overbrook, 
paskui pasukus po dešinei va
žiuoti Library keliu ir važiuo-. 
ti iki Hamilton kelio ir ten' 
tuojaus bus pikniko vieta. Gat
vekariais reikia važiuoti No. 
37 ir išlipti ant Groves Station.

Trokai veš iš pat ryto iki 
trijų po pietų. Jie paims no
rinčius važiuoti sekamose vie
tose: 15 gatvė ir Sarah, 11 
gatvė ir Bingham, S. S., For
bes ir '____
St., N. S. Pittsburgh, Pa. No-1 
rintieji 
čiami 
vietose.

K. P. Liet. Biuro Šekr.

Plieno Darbininkai 
Rengiasi Prie Streiko

Birželio 9 Plieno ir 
Darbininkų Industrinės 
piknike buvo nemažai 

I ir metalo darbininkų iš įvai
rių dirbtuvių. Kuomet kalbė
tojai prisiminė apie streiką, 
kilo didžiausi aplodismentai. 
Tas kaip tik parodo, jogei dar
bininkai nebegali pakęsti be
galiniai sunkių darbo sąlygų ir 
pasirengę stoti kovon už ge
resnes sąlygas ir už pripažint- 

Brady ir 1335 Medley 'U ■ rDrg. Jim Egan, nacionalis 
trekais važiuoti kvie-! sekretorius Plieno ir Metalo 

susirinkti nužymėtose 11’.ar(b_- U,>IJOS ta'Pf l?u‘klal ,s- 
dėstė plieno ir kitų industrijų 
darbininkų kovų istoriją ir nu
rodė, kaip Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai visados 

■sabotažavo darbininkų kovas, 
[taipgi ir dabar , sabotažuoja. 
, Washingtone jie bendrai ta- 

Kompartijos Penkto Distrik-■riasi su pheno industrijos ba
to Lietuvių Biuras išsiuntinėjo j ronais ir valdžios atstovais, 
visęms darbininkų organizaci-! Jie Pa.^s šaiikia; darbininkus 
joms ir daugeliui pavienių I pasiduoti arbitracijai. Egan 
sekhmą atsišaukimą: Ą.L.., 'kvietė plieno darbininkus prie 

Darbininkų organizacijos nu- > vienybės, prie sudarymo bend- 
sitarė įsteigti Pittsburghe Dar-1 rU kovos komitetų dirbtuvėse 
bininkų Knygyną; kurio reika-1 ir bendrai visiems skelbti strei- 
lingumas Pittsburgho apielin-! 
kėj labai jaučiamas. Tasai 
knygynas tai bus kaip ir tarp
tautinis darbininkų apšvietos 
centras. Visokių įvairiose kal
bose knygų bus galima jame 
nusipirkti arba veltui gauti 
pasiskaityti. Prie knygyno 
taipgi bus Darbininkų Mokyk
la. 

Šitas svarbus pasibrėžimas 
gyveniman įvykinti kainuoja 
nemažai pinigų. Knygyno Ko
mitetas apskaitliuoja, jogei 
kainuos apie tūkstantis dole
rių. Mes turime todėl sukelti 
greitai tą sumą pinigų. Lietu
viams paskirta kvota sukelti 
mažiausia $35. Mes turim 
daugiau sukelti.

Prašome todėl jūsų pagelbė
ti sukelti tą sumą pinigų. Jūs 
galite pagelbėti ve kaip: Pa
rinkti kiek galima aukų ant 
jums prisiųstos blankos; pa
kelti šitą klausimą bile drau
gijoj, kurioj jūs prigulite, ir 
paprašyti šiam svarbiam dar
bui aukų bent porą dolerių ar! 
daugiau; ypatingai parinkti1 ninku kovose, susivažiavimuo-' 
aukų draugijų, kuopų ir kliu-1 se ir seimuose, turi daug pa-! 

' į tyrimo; ir mes su jais pasitarę, ■
|pasikalbėję, daug ką patirsi-' 
me ir pasimokinsime. ;

Todėl, draugai-ir draugės, Į pikniką 
visų pažangesnių organizacijų 
ir draugijų nariai ir valdybų, tu dovanų laimėjimo tikieto. Įsi- me, kad visi seimo delegatai] 

bus suvažiavę ir dalyvaus šioje 
vakarienėje. Betgi kelionėje 

ir galimas

Pittsburgho majo- Į darbo žmonių reikalus. Todėl

Metalo
Unijos 
plieno

tai komunistai. Tuom

vimo, plieno darbininkai stos 
kovon. Mūsų visų pareiga 
gelbėti jiems, remti kovas.

Rep.

Atsišaukimas Darbininku 
Knygyno Klausimu

Liet.
Medley

N. S. Pittsburgh, įvyksta

ALDLD 4-to Apskričio 
Konferencija

Nedėlioj; birželio 17, 
Darb; Kliube, 
St.,
ALDLD Ketvirto. Apskričio 
pusmetinė konferencija. Visi 
delegatai kviečiami laiku pri
būti. Konferencija prasidės 
lygiai 1 vai. po pietų. Mat po 
konferencijos daugelis’nori va
žiuoti piknikan, kupis, bus 
Adomo Sodne. \

Konferencija svarbi. Teks 
keletas svarbesnių klausimų 
aptarti. Taipgi kuopų valdy
bos turėtų prirengti tinkamusKiek matosi iš pranešimų,

tai dabar ątidėtas streiko skel
bimas iki birželio 16. Federa
cinės Amalgameited unijos ei-

konferencijai raportus iš savo 
veikimo.

Delegatas.

DETROITO ŽINIOS
Svarbus Susirinkimas

Įvyks penktadienį, birželio 
15 d., 8:30 vai. vakare, Drau- 

į gijų kliube, 8301 Bagley ir 
Grand Blvd, šiame s.usirinki- 

! me kalbės drg. Andriulis, 
i “Vilnies” redaktorius, drg.

LJD.S. Seimas ir Didysis 
Spaudos Piknikas

LDS seimas prasidės birže
lio 18 d., 10 vai. ryte, Lietuvių 
svetainėje ir tęsis keletą die
nų. Prieg tam, įvyks jaunuo
lių ir sportininkų suvažiavi-

visi darbininkai turi remti dar-1 
bininkų spaudą. !

Mūsų draugai, simpatikai ir 
šiaip pažangesni darbininkai 
gali daug pasidarbuoti del 
šio spaudos pikniko. Pasiimk

Negras Streiko Vadas Neva 
už “Žaginimą” (kalintas

Philadelphia, Pa. — Ka
dangi negras Joseph Morris 
vadovavo kovai Žemdirbys
tės Darbininkų Unijos už 
sąlygų pagerinimą, todėl 
samdytojai padarė prieš jį 
sumoksią ir įmetė į Wood
bury apskrities kalėjimą

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS ‘

5 Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. J atties St. East I 
Tel. HArbour 3424

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

• Prisiunčiame jums į namus ir j

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

ir auka delei tokio
Darbininkų Knygy-

prisiunčiam jums

bų pusirinkimuose ir tt. • 1
Prisiunčiam jums penkis ti 

kietus Knygyno rėmimui pik
niko, kuris įvyks birželio 17, 
visiems gerai žinomam Adomo 
Sodne, Castle Shannon, Pa. Bū
tinai stengkitės išparduoti tuos 
tikietus, nes visi įžangos tikie- 
tų pinigai eina taip pat Darb. 
Knygynui. Jeigu kuris ir ne
važiuotų į pikniką, vistiek ga
li vieną tikietą nusipirkti. Tai 
bus kaip

Taipgi 
penkis tikietus liepos 4 d. pik
niko, kuris irgi Knygyno nau
dai rengiamas. Stengkitės ir 
tuos pardavinėti. Pikniko vie
ta labai graži. Gatvekariais 
gailina iš Pittsburgho n u va-

Milleris, drg. Mizara, “Lais
vės” redaktorius, ir gal kele
tas kitų, kurie bus atvažiavę 
į LDS seimą, šiame susirinki
me mes galėsime pasitarti, pa
sikalbėti ne vien L.D.S. seimo Į įįnga programą. 
reikalais, bet ir kitais visais kiekvieną vakarą. Iš kalno ga- 
bėgančiais darbo klasės žmo-1-■
nių reikalais. Šie draugai per. draUggs būsite pilnai paten- 
metų eiles dalyvaudami darbi-1- - ■

Suvienytam Spėkom Visuo
met Atsieksime Savo Tikslą

Lietuvių Darbininkų Susi- 
vięnijh)M^21 ,kp. i Lietuvių 
Pilietinis Kliubas Detroite'ben
drai rengia laivu išvažiavimą 
(excursion) ant salos Tashmoo 
Park, sekmadienį, liepos 1 d.

■ Laivas išplauks nuo Griswold 
Str. prieplaukos 9 :0() ryte.

šitas bendras išvažiavimas ’ 
šių dviejų organizacijų yra la-; 
bai geras dalykas iš dviejų at- i 
žvilgių. Viena, kad sudėjus

1 bendrai spėkas laimėsime dau-' 
giau finansiniai. Antra, šių i 
abiejų organizacijų nariai yra 
šimtu nuošimčių darbininkai ir 
jų susibendravimas veikime

i daug ką reiškia Detroito dar- 
! bininkų judėjime. Tiktai ben- 
I dru frontu darbininkai laimės 
kovą už savo reikalus.

Kad mūsų suvienytas veiki- 
imas neštų pageidaujamas pa- 

mas, taipgi ir Proletarų Meno. sėkmės ir kad turėti pasitikė- 
Sąjungos. Vadinasi, suvažia- Detroito lietuvių darbi- 
vimų sesijos tęsis visą ištisą, cinkuose, mes abiejų organi- 
savaitę. Todėl Seimo Rengi-| zackiŲ nariai ir kuopų valdy
mo Komitetas per ištisą savai- l,os T dieną liepos, 8 vai. ryte 
tę kiekvieną vakara duos skir- turime būti laivo prieplau- 

Dalyvaukite koje pardavinėti tikietus. Ir,

■ Įima sakyti, kad jūs draugai iri 
xl ir\ i i xx» xx L-x x i » 4- xx w ■* I » <-» ■« -»-x 4- z*x •*-» j 

I kinti. I
Pabaigoje šio seimo, t. y. j 

sekmadienį, 24 d. birželio,
i Detroito Darbininkiškų Orga-' 
į nizicijų Sąryšys, bendrai su S. 
! R. Komitetu, rengia spaudos 

—. r......................ą Workers kempėj.
i jų Į Kelrodis yra ant įžangos ir kar-

. Ir, 
nuvažiavus ant salos turime 
turėti bendrus pasikalbėjimus 
ir sportą.

L.D.S. 21 kp« Narys.

komitetai, dalyvaukite šiame 1 gykite iš kalno! 
susirinkime. Imkite dalyvu-| 
mą kovoj už savo reikalus,

PASARGA
L.D.S. Seimas prasidės 18 d. 

birželio, 10 vai. ryte. Iš va-, 
karo, t. y., 17 d. birželio, pasi- 
tikimui delegatų yra rengia
ma vakarienė. Mes pasitiki- 

seimo

Piknikas bus didelis, nes
Į nevien vietiniai, bet ir iš kitų visko atsitinka, ir galimas 

nes atėjo momentas, kada pa-j kolonijų suvažiuos daug drau- daiktas, kad keliolika delega- 
1,1 i„ , gų įr pažįstamų. Turės didelę [ tų gali pasiekti Detroitą gana ;

jir įvairią programą. Prie tam, vėlai. Todėl, radę užrakintą 
prisidės keletas tarptautinių svetainę, važiuokite vieną blo- i 
dailės ir kultūros ratelių, ku- kh iki Grand Blvd., sukite į I

razitų klasė pasiryžus dar la-! 
biau pavergti ir išnaudoti dar
bininkų klasę, kad išėjus iš ši
to krizio, ir kad ant toliaus 
sau užtikrinus pertekliuje gy
venti ir lėbauti. Darbininkų, 
klasė turi suburti savo visas 
jėgas ir užduoti paskutinį smū
gį griūvančiam kapitalizmui 
ir pastatyti darbininkų ir val
stiečių valstybę, Sovietus! >.

Kviečia S. R. Komitetas.

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 ČAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Čia

mes apmokame persiuntimo 
lėšas

Kainos yra sekamos: 
5 Svarai už $1*25 
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

KODĖL TURES ĮVYKTI
KOMUNIZMAS?

Dienraštis “Laisve” tik dabar išleido labai svarbią brošiūrą, kuri 
būtinai reikalinga draugams turėti po ranka kiekvieną dieną, nes 
joje yra sutrauka faktų kurie reikalingi žinoti bi kur ir bi kada 

diskusuojant su darbininkais, kurie dar klasiniai nesusipratę.

TAIPGI LABAI SVARBU TĄ BROŠIŪRĄ PLATINTI

nuordyta: 

turtas ?

Brošiūroje pasikalbėjimo formoje, apysakiškai

Kiek šalyje yra turto? Kcno rankose yra tas
Kodėl policija visose darbo su kapitalu susikirtimuose 
kapitalistus mato teisingais, o darbininkus kaltais?

Kodėl kyla ilgos bedarbes? Kam reikalingi baisūs karai? 

Kodėl kapitalizmas turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

Brošiūra turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų meti
nių pelnų; paduodama individualų vardai j kurių kišenius eina tie 
milžiniški penai tuom laiku, kada darbininkai badauja.

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

žydų komunistinio dienraščio redaktorius ir Lenino raštų vertėjas 
iš rusų į anglų kalbą. Vertė į lietuvių kalbą Laisvietis.

64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų.

Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 egžemplo- 
rių kaina 7 centai už knygelę. įmautiems viršaus 25 egzem- 

plorių, kaina 6 centai už knygelę.

Tuojau siųskite užsakymus:

LAISVE, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y
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Mftaa Puslapis

Bazaras Davė Virš $3,000 Pelno Kompartijai Pranešimas Greatneckiečiam

Komunistų Partijos 2-ro Dis-. susidaro didesnės ir išlaidos.

šešta-

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

M.Delegatų Išleistuvių Vakaras Šiandienų

va-

Komisija.

į prieškarinį-priešfašistinį' žiai ištaisyti,

PARDAVIMAI
A.L.D.L.D. Antro Apskričio Reikalai

(139-14/5)

-1 Visa Laivo Įgula Sustreikavo i

512

parama apskričiui, 
labai reikalinga šiuo

tame d ap
šaukiamas

Lietuviai
raginami į

, Draugas Thaelmannąs, Vo
kietijos darbininkų vadas, iš

: sutikę, nors išgyvenę 27 metus' 
i ir sulaukę 17 kūdikių, iš ku
rių penki dar gyvi.

vėlai 
d., ir

draugą Ma-
33rd St.

sekretoriai, neuž-

paaukojo “Daily 
’ $1. Kovos ir dar-

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 2 kambariai, 

, šviesūs ir dideli;

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

vakarą^ birželio 14 d., 
vai. vakaro, įvyks A.L.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

PARSIDUODA
Turiu du biznius, vienas yra

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avėnue

būti, nes 
apkalbėti.

Valdyba.
(139-140)

7:30
D.L.D. 1 kp. susirinkimas, Šia
me susirinkime nariai gaus 
“Šviesos” numerį antrą. Bus

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

šiandien,
vakare, visi būkite Laisvės sve-Į mas šis vakarėlis,

ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 15 dieną birželio (June), 
7:30 vai. vzucare, pas 
thews, Apst. 4, 410 W. 
N.Y.C.

Visi nariai malonėkite 
turim daug svarbių dalykų

gro- j 
ccrnė ir bučernė,o kitas tai tik bu- j 
černč, abiejų negaliu prižiūrėti kaip i 
reikia, galite bile kurį pirkti. Atsi- . 
šaukite po numeriu 431 Lorimer St. I 
Brooklyn, N. Y.

(139-141) -

PARSIDUODA Lunch Room su alaus 
laisniais, vieta apgyventa įvairių 

tautų žmonėmis, arti šapų, biznis ei
na gana gerai. Kaina pigi. Taipgi 
parduodu Willys Knight, 29 metų 
modelis, gerame stovyje. Del toli
mesnių informacijų kreipkitės seka
mai: 249 So. 1st Street, Brooklyn,

gra- | 
ran- j 

I da žema. Del platesnių informacijų I 
kreipkitės,: Corel, 67 Scholes St. 
Brooklyn, N. Y.

(139-141)

nę apskričio konferenciją. Su
sitarsime, kaip geriau pasidar
buoti savo apskričio piknikui, 

Darbi- kuris įvyks šj sekmadienį, taip- 
ninku Literatūros Draugijos ir deI «LaisvSs” pikniko, iki 

. kurio beliko tik 17 dienu. O 
1 I • • v •i pirma kuopa turi už kitas ge-

riau pasirodyti minėtuose pik- : 
nikuose^ Bus ir kitų svarbių 
reikalų, tad visi dalyvaukite. Į

Kuopos Org. K. Šolomskiene. Į!
■...................... IM ............... i f " ... i -r  

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS

trikto bazaras, įvykęs 23 iki 
27 dd. gegužės, davė distrik- 
tui pelno virš 3 tūkstančių do
lerių. Distriktas dėkingas vi
siems prisidėjusioms prie ba- 
zaro sėkmingumo.

Bazarui daugiausia pasidar
bavo Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopos ir Adatos 
Amatų Darbininkų Industrinė 
Unija, ypač dresių sekcija.

Didžioji Pirmos Gegužės de
monstracija, kova prieš fašiz
mą' ir policijos terorą, už pa
šalpą, ir kitos kovos išsėmė 
distrikto iždą iki paskutiniam 
centui. Nebuvo kuom išleisti 
net svarbiausių atsišaukimų. 
Įvykęs bazaras dalinai sustip
rino distrikto finansus. Tačiaus 
didėjant ir aštrėjant kovoms,

Tad distriktas prašo iš visų 
kooperacijos ir ateityje. Vedi
mas kovų yra visos darbininkų 
klasės naudai, tad ir finansavi
mas to darbo privalo rūpėti 
visoms darbininkų organizaci
joms.

Distriktas kreipiasi į visas 
organizacijas paremti distrik- 
tą organizuotu ir skaitlingu at
silankymu j distrikto piknikų, 
kuris įvyks liepos 4 d., North 
Beach Picnic Park. Jau laikas 
organizacijų susirinkimuose iš
kelti pikniką ir paraginti na
rius dalyvauti. Taip pat rei
kėtų laiks nuo laiko svarstyti 
K. P. finansų klausimą, ir pa
aukauti bei parinkti aukų, kad 
stoka finansų neatsilieptų į 
K. P. vedamus didžiuosius 
darbus.

Choras “Pirmyn” yra nu
samdęs didelį ir puikų busą 

I važiuoti į ALDLD 2 Apskričio 
j pikniką, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį, birželio (June) 17 
d., ant Eagle Rock kalno, W. 
Orange, N. J.

Eagle Rock kalnas yra gra
žus gamtos tvarinys, stovi 
5,000 pėdų augščiau jūrų pa
viršiaus. Apart gražių me
džių, medelių ir kitokių gam
tos papuošalų, yra gražus par
kas su puikiu ežeru ir maudy
nėmis. žodžiu sakant,' yra vi
sokį pasilinksminimo patogu
mai. Todėl mes kviečiame 
greatneckiečius važiuoti Į šį 
puikų pikniką sykiu su choris- 
tais-dainininkais ir bendrai, 
linksmai laiką praleisti.

Prašome iš kalno užsisakyti 
vietą buse ir kaip galint grei
čiau, nes vėliau gali pritrūk
ti vietų. Užsisakyti galima pas 
komisijos narius: P. Bečį, F. 
Klastow, K. Laužaitį ir kitus 

‘ choristus.
kaip 7-tą valandą i Padengimui lėšų yra rengia-j Busas apleis Great Necką 
K i”. Iz i 4- a T n i ovoo • m no oio vnlzo vaUo (j p ] VISI | .30 Vai. lyte. PraSOIUO, kad

tainėje, nes L.D.S. jaunuolių L.D.S. nariai privalo rūpintis i būtų laiku prisirengę 4 . . . . . ....... ! ^4.:

Tik 17-ka Dienų Iki 
“Laisvės” Pikniko

Jau pirmiau buvo pranešta, 
kad darbininkų dienraščio, 
“Laisvės”, piknikas įvyks sek
madienį, liepos 1 d., Ulmer 
Parke, Brooklyn, N. Y.- Pra-j v 7 Išome visų įsitemyti dieną ir 
vietą ir smalkiai rengtis, nes 
tik 18 dienųŲaiko beliko.

Reikia Paskubinti Tikietų 
Platinimą

Dabar bus visa eilė piknikų 
ir išvažiavirp-ų^ bei susirinki

 

mų kuriuose galiai a J>us pla

 

čiai paskleisjti pikniko tikietų. 
Tik drauc '( privalo visuomet 
turėti Tik ietį] su savim. Drau
gai, tikietų iš anksto platini-1 
mas ne tik kad pagelbės dar-' 
bininkų dienraščiui, bet taip 
pat bus nauda pirkusiems, nes 
iš anksto perkantieji gali gau
ti vieną iš trijų dovaną. Dova
nos yra $5, $3 ir $2.

Seimų Delegatams Žinotina
Komisija delei šeiminio bu- 

so iš New Yorko praneša, kad 
delegatai, kurie važiuos busu, 
turės susirinkti “Laisves” sve-1 
tainėje, 46 Ten Eyck St., Į 
Brooklyne, penktadieni, 15 d. 
birželio, 5:30 vai. vakare. Ly
giai tuo laiku Įvyks svarbus 

i visų delegatų (kurie važiuos 
busu) susirinkimas- Tuojaus 
po susirinkimo, lygiai šeštą va
landą, busas apleis New Yor- 
ką ir nuvyks Detroitan 
dienį, vėlai vakare.

Busas apleis Detroitą 
penktadienį, birželio 22 
sugrįš atgal New Yorkan sek
madienio rytą. Visi delegatai 
prašomi įsitemyti.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

/

Ketvirtai., Biržei. 14, 1934

ir suaugusių kuopos rengia 
delegacijos išleistuvių vakarą. 
Bus šokiai ir dailės progra
mas. Skanių užkandžių ir gė
rimų bus visiems iki sočiai.

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Seimas įvyks sekantį pirmadie
nį, 18 d. birželio, ir tęsis kele
tą dienų. Jis bus Detroit, 
Mifch. Iš Brooklyno vyksta spe
cials busas su delegacija į tą 
Seimą. Busas kaštuoja $400.

ne tik patys dalyvauti šiame į žinoti, 
vakarėlyje, bet turi atsivest ir!
savo pažįstamus draugus ir i 
drauges. Kam tik rūpi L.D.S., J

j kam tik rūpi būdavot šią pa-1 
šalpos organizaciją, tam turi! 
rūpėt, kad šis vakarėlis būtų | 
pasekmingas. Todėl, draugai, j 
jauni ir seni, dideli ir maži 
būkime šiame parengime.

Įžanga tik 15 centų.
J. L. Kavaliauskaite.

Vėliavinio Laivo Jūreiviai
Reikalauja Paliuosuot 

Thaelmanną
New Yorke esančio Ameri-

į kos laivyno viršininko laivo, 
; S. S. Pennsylvania, 5 jūreiviai 
pasiuntė Vokietijos konsului 
rezoliuciją, reikalaujančią pa- 
liuosuoti Thaelmanną. Apart 
kitko, rezoliucijoj rašoma:

“Mes šaukiame visus darbi-
......................  .u . ninkus ir jūrininkus padėti 
tinimui aps ricio^nabdai. ie ^ovoje pa]juosavimą mūsų 
bilietukai turi visi būti sugrą- brolio jūrininko.”

Svarbus Masinis Mitingas 
Penktadienį

Vietinis komitetas Moterų 
Kongreso prieš Karą ir Fašiz
mą rengia masinį mitingą, į
kurį manoma sutraukti tūks- JgRANDAVOJIMAI 
tancius darbininkų, ypač mo
terų. Tame susirinkime bus 
kalbama, kaip įtraukti mote
ris į . ' . Idarbą ir nurodinėjama svarba, 
moterų dalyvavimo 
be. Susirinkimas 
tarptautine papėde, 
darbininkai taipgi 
dalyvauti. Įvyks penktadienį,; 
birželio (June) 15 d., Irving i 
Plaza, 7 :30 vai. vakaro, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke.

Jau gerokas laikas, kaip bu
vo išsiuntinėta kuopoms visos 
informacijos del delegatų rin
kimo į pusmetinę konferenci- 

Nors buvo laiškuose rašyta, 
kad konferencija prasidės 10 
vai. ryto, tačiaus būtų geriau, 
jei visi delegatai pribūtų 9 vai.| 
ryto, nes kuo anksčiau prade-Į ^to’ 
sime, tuo greičiau pabaigsime S1 
ir pikniką galėsime laiku pra
dėti. Nuo pikniko priklauso f i-1 
nansinė 
kuri yra 
tarpu.

Kuopų 
mirškite sutvarkyti visus bilie- j 
tukus, kurie buvo prisiųsti pla-'

žinti ne vėliau, kaip per kon
ferencija arba laike pikniko.
žėlib 17 d., West Orange, N.J. amaį0 yra laivakrovis. Minėti 
j ’ Visi išrinktieji, pikniko dar- jūreiviai
bininkai turi būti vietoj 10 vai. Workeriui

‘ . Atvažiavę praneškite bininkų klasės solidarumo dva- 
j šiem pikniko komisijos na-' s^a persimeta ir į militarizmo 
Iriam: G. Jamisonui, M. Dobi-j sukaustytą sritį į laivyną.
niui arba A. Lideikienei. Tadai 
komisija žinos kas 
darbininkais laike pikniko ir 
paskirs vietą, kur jiems rei- 

' kės dirbti.
A. A. Lideikiene,

ALDLD 2 Apskr. Sekr.

Šiandien ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimas

apsiėmę I Pranešimas Darbininkiškoms irenkami delegatai ’ pu=meli-

Organizacijoms
Draugės ir Draugai:— 

Amerikos Lietuvių

_ | Centro Komitetas rengia pik- 
I niką “Šviesos” naudai. Tai 
bus pirmas piknikas mūsų or
ganizacijos istorijoje, kurį ren- 

Pastaruo- Į gia Centro Komitetas. Pikni- 
Pereitą antradienio vakarą, ju laiku moteris su vaikais gy-!kas atsibus šeštadienį, 18 d. 

važiuojantieji 3rd Avė. augš-' venus atskirai nuo savo vyro J rugpjūčio (August), Klasčiaus 
+ L r o 11 Iz i n i 11 Mmn VnrlzA i „ • :   I_____ 1__ ____

Žmona Peršovė Vyrą 
Traukinyje

tuoju traukiniu, New Yorko i nes nesantaika įgrisus, 
gyventojai buvo liudininkais j 
nepaprastos trikovos ir tapo ’ 
išgąsdinti. Traukinyje važia
vo Joseph Colluci su savo žmo.1 
na ir Sam Lauria. Jie taip 
smarkiai barėsi, kad jų bal
sai girdėjosi už kelių blokų. 
Besibardami įsikarščiavo ir 
vyrai stvėrėsi kumščiuotis. 
‘ūmai moteriškė paleido šūvį, 
bet tas nepataikė ir revolveris 
tapo išmuštas jai iš rankų. 
Tačiaus jinai jį vėl pagriebė ir 
paleido du šūvius savo vyro 
galvon, nuo kurių jisai sukrito. 
Vyrai abu nugabenti ligoni
nėn.

Traukinyje kilo panika ir 
žmonės leidosi slapstytis ir pri
važiavus stotį veržtis iš trauki
nio, bet pašalinių, rodos, nie
kas nesužeista.

Konduktorius sulaikė Mrs. 
Cdlluci ir ji nesipriešino. Ka
da išsigandus duktė atbėgo ir 
užklausė: “Kas tą padarė?”— 
motina atsakius: “Aš pada
riau. Aš tuomi džiaugiuos. Jei 
jis pasveiks aš ir vėl tą pat pa
darysiu.”

Šis įvykis esąs pasekmė šei
myninės nesantaikos. Moteriš
kė pasakojo, kad jie labai net-

1 parke. Prašome visas Brook
lyno ir artimesnes New Yorko

’ ir New Jersey valstijos kuopas ! 
ir darbininkų organizacijas 
nieko nerengti tą dieną, bet 
dalyvauti mūsų piknike. Mes

I tikimės, kad visi šios apielin- 1 
kės darbininkų chorai daly
vaus. >'

ALDLD CK. Sekretorius, 
D. M. Šolomskas.

Ginkluota policija ir šnipai 
suėjo ant prekinio laivo Nica-; 
lou, kuris New Yorkan atplau-Į 
kė iš Rotterdam, iš Holandi-| 
jos. Laivas sustojo Natio
nal Sugar Refining prieplau
koje, Long Island City. Pa- 
liciją pasikvietė kompanija 
tikslu terorizuoti laivo jūrinin
kus, kurie čia sustreikavo.

Dar penkios dienos atgal 
minėto laivo jūrininkai atsiun
tė pranešimą Marine Workers 
Industrinei Unijai, apsakyda
mi nepakenčiamas sąlygas, ir, j 
kad jiems nemokėtos 7 mėne-| 
šių algos. Pereitą antradienį < 
nuėjo ant laivo unijos delega
tai, atlaikė susirinkimą ir iš
rinko komitetą priduoti kapi
tonui reikalavimus. Reikalau
ja algų pakėlimo ir išmokėti 
užvilktas algas.- t

Unija išleido atsišaukimą į 
laivakrovius, kad tie atsisa
kytų iškrauti ir prikrauti 
laivą. Kiti darbininkai taip 
pat privalo būti pasirengę pa-, vatrukčiais važiuoti, nes to 
gelbėti jūrininkams.- jų reikalauja samdytojas.

Trokas Užmušė Mergaitę Į
Grįždama iš mokyklos 9 me-; 

tų mergaitė, Lilian Wdowiak,| 
137-11 158th St. Locust'Ma-i 
nor, sutiko staigią mirtį. Nelai-į 
mė įvyko, kada jinai, išlipus i 

i iš buso norėjo perbėgti gatvę 
| pro užpakalinę buso pusę. Iš 
• priešingos pusės atbėgęs tro
kas užgavo ir ant vietos už
mušė. Tėvai turėtų labai rū
pestingai ir tankiai aiškinti į 
vaikams atsargumo dėsnius, 
nes vaikai greitai juos pamirš
ta. O reikia būti labai atsar
giems, nes randasi labai ne-' 
atsargiai važiuojančių. Gi 
ypač prekinių vežimų kėravo- 
tojams tankiai prisieina gal-

Notary Public

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Gleninore 5-6191

Tel. STagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

I

ryto

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

» Ą< -4.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Amerikoniškos ir Importuotos
TURIME TIKROS VODKOS

Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai rotoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką-

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parėm už 

• gana žemą kainą.
HYMAN BERGER, Savininkas

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 
Del kainu telefonuokite Stagg 2-2996

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

- * f * * *
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Pričmimoi

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare '

Tclephonas MEdallion 3-1328

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone, EVergreen 8-9770

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Neijvų Ligos, 
Chroniški Skau
di u liai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde- 
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštlmai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

STEPHEN BREDES, JR..

197 HAVEMEYER STREET

--------------- — ............ u

Telephone Stagg 2-440S

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


