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Vokietijai.
Rašo V. Lienius

Kirvis užaštrintas; kaladė 
prirengta, Hitleris savo leite
nantų ir konsulų lūpomis atvi-
rai kalba apie nužudymą drg.
Thaelmanno. “Kraujo, krau
jo!” krankia fašistiniai varnai. 
Nepavyko apsidirbti su Dimit- 
rovu, Popovu ir Tanevu, tai da
bar pasimojo prisisotinti Thael- 
mannu, Torgleriu ir kt. Tų 
draugų “prasikaltimas”—komu
nizmas, ir Hitleriui to pakanka, 
nes kapitalistų klasė paskyrė 
Hitleriui tą rolę, išnaikinimą 
komunizmo skleidėjų—proleta
riato vadų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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13 ŠALIŲ ATSISAKO 
MOKĖT KARO SKOLAS

JUNGT. VALSTIJOM
Washington. — 

vakar “priklausė” 
likos šalių gauti 
644 karinių skolų
mų, pagal 1923-25 metų su
tartį. Bet iš viso jinai te
gauna tik $166,538 išFinlan-

Amerikai 
iš penkio- 
$477,843,- 
atmokėji-

Jei dar šiandien gyvas Tha- 
elmannas, tai dėka galingiems 
darbininkų klasės protestams 
visame pasaulyj, ir kuo toliau, 
jie vis daugiau įsisiūbuoja. Ta- 
čiaus pavojus dar neprašalintas.! damos naujos lengvesnės 
Tą žino sąmoningi darbininkų paskolų sutarties, 
klasės nariai;
lis profesionalų. Todėl prisi- j« :kl ~ 
deda bendrai prie protestų prieš | * 
hitlerinius bučerius. Tarpe jų Į < JI,Oil, 
figūruoja vardai net tokių, kaip į $141,308,530, 
Clarence Darrow, Sinclair Lew- ; $16,356,869 ir 
is ir t. t. Reikalas yra didelis, j  
Čia nėra klausimas vien Thael-

bet visos darbininkų Į>hi|a. Automobiliu Streikie- 
asės. Taipgi protestuodami • • t • iz v it •• 
ieš Hitlerį, protestuojame tuo į 1CS13 K.0V3 UŽ UlH|ą

Lietuvos. Kitos šalys atsi
sakė mokėti, neva dar lauk-

i; tą supranta ir da- d Jungtinėms

iš

Birž. 15
Valstijoms

Anglijos
Franci jos
Lenkijos

Kuomet teismas uždraudė streikieriams pikietuo- 
M didelę Nathans koncesiją Coney Islande, N. Y., 
šie jaunuoliai pradėjo valtelėmis pikietuoti ant van
dens. Policistai bijojo prisemti čeverykus, todėl nu
davė, būk nemato šio naujos rūšies pikieto.

Hitlerio Agentą Hanfstaengelį Valdininkai
Pasitinka Kaip Lauktiną ir Gerbiamą Svečią įežtus.į Atnglij

manno, 
klasės 
prieš 
pačiu kartu ir prieš visą kapi
talistų klasę. Kas šiuo momen
tu nuduoda kurčiu, sužiniai ar 
ne, pasitarnauja draugo Thael- 
manno priešams.

i VOKIETIJA NEMOKA \ UNIJOS VADAI IR VALDŽIA VISAIP 
; BIL10N0 DOLERIU

SKOLŲ AMERIKAI
Berlynas. — Birželio 14 d.

Vokietijos valdžia paskelbė, 
kad sustabdo per šešis mė- 

! nesiūs nuo liepos 1 d. viso-
I kius atmokėjimus užsieninių 
skolų bei nuošimčių. Taigi

; Hitlerio valdžia bent per tą
• laiką nieko neatmokės nei 
i Jungtinėms Valstijoms, iš 
kurių turi $1,045,582,700 pa
skolos, duotos sulig Dawes, 
Youngo planų ir kt.

Anglijos politikai kalbasi,
; kad galima būsią del to už

griebi pinigus, kurie pri-! 
klauso Vokietijai už josios

ją tavoms.
Francija ketina tą patį pa
daryt. Amerikos Wall Stry- «

' tas smarkiai pyksta už tokį’^e^a^ nepasitiki valdžia'mą. Šaukia delegatus nepa- 
Hitlerio valdžios pasielgimą.
O Vokietijos pasiteisinimas, 
tai kad jinai turi gelbėti sa- skubinasi pervaryti kongre-1

BANDO PAKRIKDYT PLIENO STREIKU
Bet Darbininkai Suvažiavimo Delegatai Pasiryžę Kovon; 

Streiklaužiškas Roosevelto Sumanymas Kongrese dar 
“Gerinamas”, Kaipo Įrankis Prieš Streikus

Pittsburgh, Pa. — Amai-1 kia visas plieno darbininkų, 
gamated Plieno, Geležies ir j organizacijas išvien strei- 
Cinos Darbininkų Asociaci-; kuot. Šimtai nariu Pitts- 
jos viršininkai neleidžia į.burgho Bedarbių Tarybų 
šios unijos suvažiavimą pa-' žada streikieriams nuolati- 
šalinių žmonių, net reporte- i nę talką kovoje, 
rių. Bet unijos prezidentas ;
Mike Tighe išėjo ir pasakė ! New 
laikraščių reporteriams, kad ' Darbo 

I suvažiavimas “mielai

York. — Tikras 
Federacijos Unijų 

pri-’ Eilinių Narių Komitetas, 
imtų bet kokį valdžios pla-! atstovaujantis tūkstančius 
na, idant išvengti streiko,' unijistų, per savo sekręto- 
ir nuoširdžiai tą planą svar- 

” O daugelis eilinių
rių Louis Weinstocka pa
siuntė suvažiavimui telegra-Washington. — Kongre- meniškai pažįsta ir nieko 

sas paskyrė komisiją tyri- prieš jį nedarys. Be to, val- 
|nėti hitleriškų fašistų dar- jgja spįrįa detektyvus, kad

Bet jinai atsisako da-| bus.
Philadelphia, Pa. — Strei- ryti 

kuojantieji automobilių vir- liui, 
šų darbininkai per savo at- j šiandien atplaukia į Ameri- 
stovus 106 balsais prieš 10j ką dalyvauti senų Harvardo 

: pereitą trečiadienį nutarė j Universiteto studentų iškil- 
tęsti kovą. Po 7 savaičių [ mėje. Šis nazių agentas yra 
streiko, kompanijos faktinai; Hitlerio atstovas Amerikos

ir pasiryžę paskelbt streiką.
Tuo tarpu i

v. isiduoti jokiems Roosevelto 
Rooseveltas j !r J'° , konli.sijų monams> .° 

j k nti kovą į savo rankas ir 
vo finansus nuo visiško pa- se savo sumanymą, reika- tuoJaus paskelbti visuotiną 

laudamas duot prezidentui istl ei 
galią skirt tyrinėjimo komi
sijas, prižiūrėt darbininkų 
balsavimus (kokios unijos 
jie nori arba kokius atsto-

. 1. TT » , saugotu Hanfstaengelį nuokvotimą Hanfstaenge- ° ,v „ v.I nesmagumų is fašistų prie
šų pusės.

Už darbininkų ir studen
tų protestus prieš hitleri
ninkus įvairiuose miestuose 
areštuota desėtkai žmonių. 
O šį Hitlerio propagandistą 
valdininkai pasitinka kaip 
“garbingą” svečią. Ameri-

Hitlerio pasini, kuris

Metai atgal, kuomet Roosevel- 
tas išperėjo mėlynąjį arą su' - _ ..
NRA stampa, kiek tai alaso bu-!jau sutinka mokėti bent po j ir Anglijos kapitalistinėje 
vo pridaryta-pribūbnyta per vi- 70 centų į valandą ir duoti spaudoje. Pati darbo mini-'

propagandos 40 valandų darbo savaitę, sterė Fr. Perkins buvo už-
įrankius apie “palaidojimą de- kaip kad darbininkai reika- klausta, ar darys ka prieš kine buržuazija diena iš die- nvAoiiAo” nnia <,atainonniiia rro_ , . . . . v. YT r> J l* iŠ • T _ , , . ,T lauja; jos sutinka pnpazm- Hanfstaengelį. Pasirodė, nos rodo vis daugiau palan- 

ti ir darbininkų uniją, bet kad jinai tą poną gerai as- kūmo fašizmui.

krikimo.

“Peklos Sūdžių”" 
Bombos

Paryžius. Pašte trūko | vus į bencĮras derybas su bof
sus kapitalistų

presijos”, apie “ateinančius ge
rus laikus” etc. Kalė ir zalati- f 
jo be išimties, pradedant nuo . ,
didžiųjų ryklių su Rooseveltu nori, kad sykiu būtų leidžia- 
priešakyj ir baigiant tokiom ma dirbti ir ' 
strimelėm, kaip Grigaitis, kuris unijos nariams 
džiūgavo, kad jau pradžia so- ĮniZUotiems. D a r b i n inkai 
Partija, kaip ir visuomet, nuro-|yra pasiryžę iškovoti, kad 
dė tikrą pobūdį ir tikslą NRA. j vien tik jų unija butų pripa- 
Praėjus metams, praktika pa-įžinta. 
rodė ir patvirtino komunistų 
pranašavimus, šiandieną ma- • 
žai jau berasime tokių, kurie; 
dar lauktų ko nors gero iš NR-!
A. Užsičiaupė ir socialistai. Gi 
dabartiniu laiku Darrow Boar- 
d’o raportas visai apsvaigino tą ! 
mėlynąjį arą. Betgi pačiame I 
pamate tai darbininkų masiniai 
streikai buvo toji spėka, kuri 
privertė ponus prie tyrinėjimo ] 
ir neva “taisymo”. Kad ko-į 
voms vadovauja Kom4 Partija, ■ 
neprisieina įrodinėt: tą pasisku
bina padaryti kapitalistinių lai
kraščių reporteri/ii. Vienok, jei 
NRA ir taptų palaidota, bet iki 
kapitalistai valdys šalį, darbi
ninkams nebus sąlygos pagerin- ] _______
tos; jei kokius pagerinimus jie (orlaivių; tiek jų neturi jo-'mvįių : pietus nuo šio" mies- 

j to, arti Sewellio yra atrasta 
| kaulai krokodiliaus; kuris

P a s i rodė, nos rodo vis daugiau palan-

bomba, užadresuota Rašyto
jų Draugijai, ir sužeidė tris 
tarnautojus. Kokie tai pik
tadariai, p a s i r a š y darni 
((

kompaničnos n • n v 1 \1* o. *1
bei neorga 3 Bjiionai Pašaipos i Visuotinas Streikasj binonai rasaipos 

Namų Kapitalistams
Washington. — Senato į 

komisija reikalauja, kad ninku Konfederacija šaukia 
Namu Savininku Paskolos visuotiną streiką birž. 16 ir 
Korporacijai būtu paskirta į7_d Tomis dienomis, mat,

Kuboj prieš Fašistus
Havana. — Kubos Darbi-

Korporacijai būtų paskirta į™’ . dienomis, mat, 
iš šalies iždo $3,120,000,000, f^istmė A.B C. organizaci- 
tai yra virš bilionas dolerių Pa, remlama Amerikos api- 
daugiau, negu Roosevelto | tal18^ rengia savo paro- 
sumanyme. Iš to riebiai pa
sinaudos namų savininkai ir 
spekuliantai; o į 
namų savininkėliams gal į 
teks keli maži trupiniai.

FRANCIJA TURI 5,670 
KARIŠKŲ LĖKTUVŲ
Paryžius. — Tik komunis

tai ir socialistai atstovai 
Francijos seime priešinosi 
padidinimui lėšų ginklavi
muisi šiemet iki $280,000,- 
000. Visi kiti užgyrė mini- 
sterio pirmininko Doumer- 
gue’o karišką' programą. 
Vienas iš priešingų atstovų 
pažymėjo, kad Francija tu- . ,
ri 5,400 karo lėktuvų ir 270 Jersey Gyvenęs Krokodilius' 
naujoviškiausių bombinių Camdcn> N> j._Apie 12

das. Tad darbininkų strei
kas tarnaus kaip demonst-

smulkiems raciJa Prieš A.B.C. reakcio 
-inierius.

50 Miliony Metų Atgal New

gauna, tai tik per kovą. Dirb- j kįa kita šalis.
tuvėse ir gatvėse iškovojama ai-! ______
gų pakėlimas; ir tik dirbtuvėse v n 1T . ... t----- — --------------- -----
ir gatvėse iškovojama politinė, Nuodytojas imS NuSlUUOdlJO čia gyveno 50,000,000 metų 
galia.

. M VVAXW WW, WWW, WWW 1
Reno, Nev. - Buvęs San-' a^al>. ^ąip tvirtina .moksli- Sąjunga.

I Varšavoj Šaltai Priimtas 
Nazių Propagandos Galva

Varšava. — Lenkijos val
džia šaltai priėmė atlėkusį 

i Hitlerio propagandos minis- 
terį P. J. Goebbels; veikiau
sia todėl, kad paskutiniu lai
ku pagerėjo santikiai Fran
ci jos ir Lenkijos su Sovietų

EXTRA!
Pittsburgh, Pa., birželio

sais pasirenka), ir per prie-'1^.—Didžiausia audra kon- 
varta taikyti darbininkus įvencijoj plieno darbininkų 
su samdytojais. i unijos—Amalgamated Asso- .

Kongreso republikonai da- Relation of Steel, Iron and 
ro pataisymų tam sumany-'Tin, kuri priklauso Ameri-Trys Pragaro Teisėjai”, 

grūmoja bombomis šalies mu^ kad ^aiškiau negu Roo- Darbo Federacijai. Kon- 
prezidentui, įvairiems ki- seve’itas 1 ” v 1 ‘ ‘ ”
tiems valdininkams, biznio j kompaninėms 
kompanijoms ir kt. Iš jų!- - 
laiškų suprantama tik tiek, Į

užtikrint teises i vencija sušaukta streiko 
(___ x._____ j unijoms, ir klausimo išsprendimui. Ei-

Iš JlLkad negalima būtų lengvai liniai delegatai reikalauja,
■ j baust fabrikantus $1,000 bei kad būtų leidžiamas konven- 

kad jie leikalauja nebaust yyigfaig kalėjimo už laužymą Gijai nubalsuoti visuotino
aštriai vagilius.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

i visuotino 
sumanyto įstatymo. Ta- i plieno darbininkų streiko 
čiaus ir pats Roosevelto įne-1 klausimas.. Bet reakcinis

Švedai Siūlosi Statyti Vien- kusJ 0 nepaklusniems fabri- 
tą—Kaunas-Klaipėda

KAUNAS. — Plentui Kau
nas-Klaipėda per Raseinius sta-! . .
tyti pasisiūlė viena švedų firma, jJei£U pavyks dabar 
Tas pasiūlymas studijuojama, j SU tokiu įstatymu sulaužyt 
Jo statymu taip pat domisi ir plieno streiką, paskui teis

mai galės panaikint netin
kamus fabrikantams jo

Nes teismams

Šimas yra tik prieš darbi- unijos prezidentas 4 ighe ne- 
ninkų unijas ir prieš strei-; leidžia balsuoti. Jis pasi- 

. kvietė Federacijos preziden- 
kantams jis tik ant popieros’^ Green ir pasistatė jjį kaL 
neva skiria bausmę, kuri 
praktikoj bus visaip apeina-

kelios kitos užsienio firmos ir 
pora iš Lietuvos. Išskaičiuoja
ma, kad, statant tą plentą, dar-
bo gautų apie 4,000 darbininkų, Pul}ktus..
kurie dirbti galėtų žiemą ir va- šioj Šalyj priklauso paskuti-• i i • v n •

bėti prieš streiką. Ponas 
Green reikalauja, kad plieno 
darbininkai pasiduotų Roo- 
sevelto apiekon ir pavestų 
savo likimą valdžios paskir
tai tarybai iš trijų. Kaip ši 
konvencija užsibaigs, dar 
nėra žinios.

-------  ■ fordo Universiteto studen- PaJa^a^,-^asti 
Sovietų paskyrimas Vokieti-i tas R. S. Wilson nuodingi!

jon ambasadoriaus žydų kilmės! degtine nunuodijo vieną ta-^° 
—drg. D. Surico, nazius padeda i xįų šoferį; siūlė jos ir vie-' 
keblion padėtin. Visais garais nam iakūnui, šerifui ir kį_! bent pietinė New.Jersey val- 
pnes žydus jie varo šlykščiau-!,. v -- -------r 1-----------
šią propagandą, ir kaip dabar tiems’ pats jąja
reikės turėti reikalas su diplo- nusinuodijo.
matu, ir dar raudonu! Baisu! --------------------- H . - ,v. .v . .
Bet kas liečia Sovietus, tai ten i Netyčia Nusinuodijo Slaugė p<aip yra sprendžiama iš ki

tų gyvūnų palaikų, kurie at
kast Orange, N. J. — Ne- į Rasti sykiu su krokodiliaus 

tinkamas atlikti tam tikras pa- tyčia paėmus nuodų vietoj 
reigas, tai ir statomas į tokią 
vietą. šis paskyrimas, apart 
kitko, dar reiškia ir tą, kad 
įvairiose šalyse sukelia nemažos 
simpatijos linkui Sovietų tarpe 
Žydų, ypač darbininkų, tokių, 
kurie dar iki šiol ir nepritarda
vo bolševikam. Tai irgi raudo
noji diplomatija.

matu, ir dar raudonu! Baisu!

nėra skiriami žmonės pagal tau
tas, visi lygūs piliečiai; jei tik

lašų nuo dantų skaudėjimo, 
nusinuodijo slaugė Beatrice 
MocDonnell.

ije' senovėje buvo 600 pėdų 6 Karo Garbintojai” 
po marių vandeniu. Taigi Paryžius.—Francijos 

nisteris pirmininkas 
Henri Petain pareiškė ka
riškos spaudos konferenci
jai, kad “Vokietija perdaug 
gerbia karą,?, bet Francija 
yra apsidrūtinusi ir techniš
kai prisirengusi taip, kad 
“visai nieko nebijo” ir gali 
atmušti bile priešą.

| s ii jos dalis tuomet buvo ma- 
| rios. Oras gi tais laikais bu- 
i vo. šiltas, pusiau tropiškas,

tų gyvūnų palaikų, kurie at-

kaulais.

mi- 
gen.

Muskogee, Okla. — Poli
cija jieško gengsterių, kurie 
nušovė demokratų politikie- 
irių C. N. Nunną.

BERLYNAS. — Hitlerio 
vyriausybė atmetė Sovietų 
užsienio reikalų komisaro 
Litvinovo pasiūlymą daryti 
savitarpinę taikos apsaugo
jimo sutartį.

Philadelphia, Pa. — Nusi
šovė buvęs Anglų kapitonas 
C. de Moleins, 72 metų am
žiaus, galutinai nusibankru
tavęs.

nis- žodis.
Pittsburghe jau zuja Roo

sevelto skirtas “taikytojas” 
James Dewey ir keturi kiti. 
O unijos vadai penktadienį 
pasikvietė kalbėt NRA pa
kaliką , Darbo Federacijos1 
prezidentą Wm. Greeną, 
garsųjį streiklaužį.

Bet daugelis iš 240 suva
žiavimo delegatų reikalauja 
tuojaus šaukti streiką už to
kius reikalavimus: 6 valan- 

žinti doleriais, tačiau nepažy-'dų darbo diena, 5 dienų sa- 
mėta kokiais: popieriniais ar 
aukso.

Artinantis pirmai paskolos 
įmokėjimo ratai, švedai norėjo 
atgal gauti aukso dolerius, aiš
kindami, kad popierinių dolerių 
vertė yra nukritusi ir dėl to jie 
turi nuostolių. Tačiau šiomis 
dienomis Lietuva New Yorko 
banke švedų paskolos dalį grą
žino popieriniais doleriais, nes 
jie Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra vienintelė legali va
liuta. . ; *

sąrą apie porą metų.
Plentui į Klaipėdą statyti 

pradžiai jau paskirta 200,000 li
tų. Tam reikalui 400,000 litų 
projektuojama dar paskirti iš 
viešųjų darbų fondo.

švedams Paskolą Grąžina 
Popieriniais Doleriais

KAUNAS. — švedai už deg
tukų monopolį Lietuvoj davė 40 
milionų litų ilgalaikę paskolą su 
tam tikrais procentais. Pasko
los sutartyje buvo numatyta, 
kad ją ir procentus reikės grą-

Londonas. — Anglijos val
džios iždo ministeris pareiš
kė, kad Anglija užgrobs Vo
kietijos kapitalistų kapitalą, 
kuris yra Įvestas į Anglijos 
pramonę, bankus arba Še
rus, nes Vokietijos valdžia 
atsisako Anglijai mokėti ka
ro skolas. Imperialistiniai 
susikirtimai kasdien aštrėja 
ir vis rūsčiau grūmoja karo 
pavojus.

Graikijos Tabako Streikas
Pirejoj, Graikijoj, sustrei

kavo 1,400 tabako darbinin
kų; sustabdė dirbtuves ir 
Amerikos Tabako Kompa
nijos. Susikirtime su poli
cija trys merginos sužeis
tos, 15 areštuota. Kavelloje 

streikieriai nubausti

vaite; bent doleris valandai; 
pripažint darbininkų uniją; 
pietinėse valstijose mokėt 
tokias pat algas, kaip ir 
šiaurinėse; prieš skubinimą; 
už lygias teises negrams su 
baltaisiais darbininkais; už
bedarbių apdraudos įstaty- keli 
mą H. R. 7598. trimis mėnesiais kalėjimo.

Industrinė Plieno ir Meta- Areštuojamus valdžia pap- 
lo Darbininkų Unija išleido rastai kaltina, kaip “komu- 
200,000 lapelių, kuriais šau- nistų agitatorius.”
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Kaip Kovoti už 
Thaelmanno Laisvę?

Kbva už Thaelmanno, Torglerio ir ki
tų Vokietijos proletariato kovotojų lais- 
vę/šiuo tarpu turi būti išplėsta didesne 
plotme, negu kada nors, kadangi Thael- 
matino gyvybei gręsia didelis pavojus. Jis 
yra kankinamas, mušamas. Bile kada jis 
gali. būti pastatytas fašistiniam teisme 
ir ten, sulyg nauju fašistų metodu, nu- 
smerktas mirti.

Kovai už Vokietijos proletariato vado 
laisvę metodų yra daug ir jos visos pri- 
imtifios. Faktinai, kiekvienas būdas, ku
riui) tiktai galima kiek tiek daryti spau
dimą ant fašistų, kiekvienas masinis 
spaudimas yra naudotinas.

(jerą pavyzdį turime iš New Yorko 
darbininku ir intelektualu. Pereita ket
virtadienį ir penktadienį tūkstančiai New 
Yorko miesto darbininkų šaukė telefonu 
Voįįetijos konsulatą, New Yorke, rei
kalaudami Thaelmannui laisvės. Jie pa- 
sfrfetigę neduoti jam ramybės, iki Thael- 
mahnas bus paliuosuotas! *• s

Kasdien j konsulatą atsilanko po kelio
lika darbininkų organizacijų delegacijų, 
reikalaujančių laisvės.

beveik kasdien konsulatas yra pikie- 
tutfjąmas.

Siunčiamos telegramos Vokietijos am
basadoriui Washingtone, Lutheriui.

Tūkstančiai tam tyčia-pagamintų at
viručių (su Thaelmanno paveikslu ir 
spausdintu reikalavimu) siunčiama Vo
kietijon (atvirutės užantrašuotos).
' Masiniuose mitinguose priimamos re

zoliucijos griežtai reikalaujant Thael- 
manhui laisvės.

Čia matome kelias iš daugelio metodų, 
kuriomis New Yorko darbininkai pasirįžo 
išreikalauti Thaelmannui laisvę, 
čia'nebegalima ir suminėti.

.Taigi lietuviai darbininkai privalo nau
doti vieną kurią arba visas iš čia suminė
tų metodų kovai už Vokietijos proletari
ato vado laisvę!

Kovoti turime skubiai!;
Tenebūna nei vieno darbininko, nei vie

no 'intelektualo, nei vieno profesionalo, 
kukis vienokiu ar kitokiu būdu neprisi
dėtų prie pareiškimo savo protesto prieš 
bestijiškus nazių budelių pasimojimus!

Laisvė Thaelmannui, Torgleriui ir ki
tiems dešimtims tūkstančių Vokietijos 
proletariato darbuotojų!

Mūsų Susivienijimas (SLA) galėtų ke
liais šimtais nuošimčių savo saugumą padi
dinti, jei išsivaikytų iš drganizacijos bent 
pusę narių...
Ir dar toliau:

Mūsų Susivienijimo (SLA) saugumo nuo
šimtis yra daugiau, negu geras, o LDS sau
gumo nuošimtis gali labai greitai sutirpti 
kiek didesniam skaitliui narių į organizaci
ją įstojus ir joje pasilaikant.
Kaip matome, pas. viršminėtų žodžių 

rašytoją nėra nei logikos, neigi istorinių 
faktų pažinimo. • ; ,

Logika mus mokina to, kad kiekviena 
fraternalė organizacija, kuri auga na
riais, auga ir turtu, auga ir finansais. 
Dėlto tiktai juk ik. jieškoma ;naųjų narių, 
idant organizaciją sustiprinti. ’ Na, o p. 
Vitaitis ateina ir sako: jei tik Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas gaus daugiau 
naujų narių, tai jis pulsiąs, bet neaug
siąs!... Bet juk LDS auga nariais. Iš 
patikimų šaltinių sužinojome, kad LDS 
šiandien turi ne “apie 4,000” (kaip sako 
Vitaitis) narių, bet 5,000! Pereitais dve
jais metais paaugo apie 500 nariais!

Imkim kitą dalyką. Vitaitis mano, 
kad išmetimas iš organizacijos narių, or
ganizacijos atsargą pakeltų. Kaip gi 
tuomet su SLA? 1930 metais fašistai iš
metė iš SLA apie 5-6 tūkstančius narių, 
o per tą laiką savanoriai apleido SLA 
vėl apie pora tūkstančių—-viso, vadina
si, 8,000 nariai (“Tėvynė” seniau skelb
davo, būk SLA turįs 22-23 tūkstančius 
narių, o šiuo tarpu skelbia—virš 14,000). 
Visi tie nariai, išmesti ir patys išėję, ne- 
išsinešė savo įmokėtų per keliolika metų 
pinigų? Vadinasi, SLA tokiam atvejuj 
turėtų stovėti kitaip, negu gyvenimas 
parodo!

Be reikalo Vitaitis aušina burną apie 
“etiką” ir kt. dalykus. Kas gi pradėjo 
žeminimo ir niekinimo darbą, jei ne “Tė
vynė.” Kiek daug srutų VitaiČiai su Ba
jorais išliejo ant Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo! Kiek daug insinuacijų ir 
melų jie skleidė prieš šitą fraternalę or
ganizaciją, vadovaujamą pačių darbinin
kų! Tik dar nesenai Vitaitis posnjavo, 
būk LDS neišmokąs savo nariams pašal
pų ! Dabar tas pats žmogus rūgo j a, kam 
LDS organas pastebi, kuri iš lietuvių fra
ternalių organizacijų geriausiai stovi sa
vo atsarga!

nuošė ir nesurastas per kelis metus? Ar- i 
ba kas būtų buvę, jei ten jo lavonas ir ■ 
būtų surastas? Aišku, Japonijos impe
rialistai tuojau būtų apkaltinę chiniečius 
jo nužudyme!

Šis faktas pasako daug. Jis parodo, 
kad panašiom priemonėm Japonijos plė- 1

■
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Visu

Šlakuojanti Logika
Andai LDS organas “Tiesa” rašė apie 

lietuvių fraternalių organizacijų stovį, 
pažymėdama, kad LDS šiuo tarpu stovi 
177 nuoš., kas reiškia—virš 70 nuoš. ge- 
riąiruž kitas tos rūšies organizacijas.

^Tėvynės” redaktorius del to rūstau- 
ja^bardamasis, jog, girdi, “negražu” taip 
daryti, kadangi tas kenkiąs SLA. Po- 
diįęųg p. Vitaitis bando surasti “įrody
mu, delei kokios, būtent, priežasties 
LDS taip gerai stovi. Sulyg juo,

TJLDS vadų pasigyrimas yra daugiau, negu 
■kaistas, nors jie ir sako, kad “mes tuomi 
tik pasidžiaugti galime.” Tą atsargos nuo- 
•iimtį ir džiaugsmą sudaro ne kas kitas, o 
iik didelio narių skaitliaus išstojimas iš or- 
ijanizacijos. Kiek galima spėti iš centrali
sts valdybos rinkimuose balsavusių narių 

iš organizacijos pajamų, tai LDS turi 
,ąt>ie 4,000 narių. Jei šiandien ši organiza- 
ęfja turėtų bent 6,000 narių, tai ir jos tos 
Mtiidelės atsargos” neliktų. (“Tėv.” už birž. 
15 d., 1934) t f
’Nii, ir toliau Vitaitis šitaip (be jokios 

Sarmatos!) posmuoja:

Aną dieną, kaip “Tėvynė” praneša, įvy
ko SLA 38-tos kuopos narių susirinki
mas, kuriame buvo nemažai peštynių. 
Ši kuopa kadaise buvo vadinama “Strum- 
skio kuopa”, ir jis ten buvo pilnutis bo
sas. Kitaip dabar. Pereituos referen
dumo balsavimuos ir delegatų seiman 
rinkimuose Strumskis ėmė ir prakišo. 
Laimėjo valaitiniai (dešinieji tautinih- 
kai-fašistai), su pagelba socialistų.

Strumskis tačiaus nori būti delegatu. 
Ir štai jis ima ir suorganizuoja “naują 
kuopą” East New Yorke ir turi užtikrin
tą delegatystę. Dėlto ir kilo minėtas 
triukšmas. -

Beje, susirinkime pravaryta rezoliuci
ja, reikalaujanti SLA centre daryti re
viziją. šiuo tarpu taipjau socialistai su 
ginkiniais-valaitiniais ėjo išvieno.

Šis viskas rodo, kas ir kaip gali vieny
tis būsimam SLA seime. Deltb “Tėvynė” 
rodo aliarmuojančio susirūpinimo.'

Ką Gali Padaryti del Pakvaišėlio! 
‘ ■ Dar pereitą savaitę kažin kur buvo 
dingęs Japonijos vice-kdnsulas Nankiri- 
ge (Chinijoj) Eimėl Kuramato. Tokio 
ponai tuoj aus įtarė Chinijos žmones jo 
nužudyme arba pavogime. Japonijos val
džia tuojau pasiuntė aštrias ChinijoTvaL 
džiai motas, reikalaujant sugrąžinti Ku
ramato. Tolydžio buvo ruošiami karo 
laivai siuntimui į Chiniją; buvo ruošia
ma, faktinai, karinė ekspedicija pabau
dimui !

Bet štai surandama minėtas Kurama
to kalnuose pasislėpęs, netoli Nankingo. 
Jis, turbūt iš pakvaišimo, pabėgo iš vie
tos niekam nieko nesakęs del to būk, kad. 
jį vyresnysis išbarė! • t

Matome, kaip del vieno žioplid i>e- 
rialistai galėjo išprovokuoti naują į' Ėhi- 
niją ginkluotą įsiveržimą. Kas gi ’būtų 
buvę, jei pakvaišėlis būtų numiręk kal-

šikai gali pasinaudoti bile kada ir paskel
bimui karo Sovietų Sąjungai. (,

Vadinasi, pradėjimui karo priežasčių 
imperialistai gali pasidirbti, kiek tik 
jiems reikalinga. Ir tos dirbtinos prie
žastys bile kada gali būti pavartojamos 
apsukimui savo krašto žmonių galvų!

Kultūros ir Poilsio Parkas Maksimo 
Gorkio Vardu Maskvoje

18 gegužės įvyko šio par
ko atidarymas vasaros sezo- 
nui-

Maskva turtinga parkais: 
joj yra 4 dideli parkai, ku
rie užima 2,300 ektarų plo
tą (Centralinis, Sokolnikų, 
Izmailovo ir Krasnos Pres- 
nės parkai). Be to, Maskva 
ir šiaip, gausi žaliumynais. 

r

M. Gorkio vardu parkas 
veikia jau šešti metai, ir jis 
padarė didelę pažangą or
ganizuojant įvairiapusį poil
sį darbininkams.

1934 m. parko veikimo 
plane numatyta: parodyti 
darbo masėms geriausius 
pavyzdžius profesionalinio 
meno, kaip tai, Maskvos 
meno* teatro, mažojo, vačh- 
tangovo, kamerinio, satyros, 
sųruošt simfoninius koncer
nus vadovaujant goriau
siems dirigentams, žalia
jame teatre, kuriame telpa 
20,000 žmonių, numatytas 
išstojimas geriausių respub
likos artistų. Geriausios 
cirko jėgos išstoja Šapiro 
cirke, ir tt.

Statomas’ parke garsinis 
kino su 1,200 vietų.

Parkas siekiama paversti 
į pavyzdingą menišką sodą- 
parką. » ( ,

Programoj taipgi yra 
saviveiklos dalis: įvairūs 
kliubai surupšia masinius 
chorus, šokius, žaidimus, 
koncertus.

Parko atidarymo dienoj 
parką aplankė 50,000 mas
kviečiu.

Mažai man teko lankyti 
parkus, o tokį didelį parką, 
kaip šitas; pirmą kartą lan
kau.

Alėjos, takai ir takeliai 
žmonių kimšte prikimšta. 
Čia pat įrengtos estrados; 
artistai išpildo įvairias pro
gramas. Kitur jaunimas 
užsiiminėja įvairiais žais
lais, klega, kvatoja. Juo
kas tik ir ritas skersai ir iš
ilgai parką.

Linksmiausiai centralinėj 
parko dalyj: čia įvairios 
karuselės supa, suka ratu 
žmones, sveting-ring ritu
liai, kuriais raičiojasi jauni
mas kvatodamas;

šeštadien., Biržei. 16, 1934

Didelė Autobuso Katastrofa
Sekmadienį, gegužės 20 d. au

tobusas išvažiavo iš Kauno į 
Zarasus. Autobusu važiavo 8 
žmonės, jų tarpe 2 moterys.

Už kelių kilometrų nuo Jo- 
| navos įvyko katastrofa: važiuo- 
' jant atkrančiu, staiga autobusas

ŽINIOS IS LIETUVOS i pasuko iš kelio ir, pirma už
kliudęs medį, o paskui stulpus,, 

(krito kelis metrus žemyn. Me
dį ir stulpus autobusas nulau- 

Į žęs. Autobusas visiškai sudau- 
VIEVIS. — Vievio bažnyčia i žytas, o žmonės sužeisti.

I ;
į Visi sužeistieji tuojaus atga
benti Kauno ligoninėn. 7 sužeis- 
iti sunkiai, o vienas lengviau, 

geresni laikai buvo, Pa^-j kuris> suteikus medicinos pagal. 
bą, ligoninę apleido.

Šoferis taip pat sunkiai sužei
stas.

Katastrofos priežastis dar ti- 
• riama, bet manoma, kad beva- 
; žiuodamas šoferis prie vairo už- 
! snūdo ir dėl to įvyko katastro-

Kurijozai Bažnyčią 
Bestatant

jos eigą, pramonės ir trans
Porto skyrius SU aštriai pa- buvo pradėta statyti dar prieš! 
šiepiančiom karikatūrom.

. T IV. i- , T įpubrtiuiu llltiu. X.-74.4-4.O III., KČUParke yra didžiule biblio-1 dar .............
tėka-skaitykla, vaikų pii'es- J pijiečiai pritarė bažnyčią staty- 
telis SU įvairiais žaislais vai-i ti ii* buvo tam reikalui apkrau- 
kams. Numatyta organizuo- (mokesčiais, po 30 litų nuo 1 
ti vaiku chorą iš 500.—Du,ha> . Ko1 baznvčl4 pastatė, uz- ,i , , n I ėjo krize ir pasidarė taip, kadkartu menesyje parkas bus,turguje už karvę moka 30 litų 
išimtinai vaikams ir jų te-(Tįe. kuriems nereikalinga baž- 
vams pavestas. I nyčios mokesčių mokėti, juo-

. j. _. . , . .'kauja: jie klausia Vievio para-1 fa.Centrahnej parko dalyj pijietj: ..kiek turi hektarų 
alėja papuošta geros koky- Į mes?” Leiskim, atsako—“pen- į 
bes skulptūros kopijomis,' kis”... 
alėjos — žaliumynais, gėlė
mis, tryškančiais fontanais.

Parko gilumoje, užpar- 
kyj—žmonės sugulę žolėje 
ilsis, žaidžia' su vaikais. | Ui J

Vėl grįžtu centralinin gana, 
parkan. Dainos, baletas,; dar neatsiteista už imtas sta- 
aplodismentai, juokas skani-j tykai paskolas, 
ba jame.

Ši linksma masių . šventė lydėti, kol nesumokės mokesčių, 
užsibaigia grandioziniu fa- Į Dievobaimingam žmogui tai di- 
jerverku. Įvairios spalvos ■ dziausia k°ronė. Vienas,_ antras 
puošia apytamsų dangų. |į0]jau i<rįZė parapijiečiu padėji- 
Masė vėl kvatoja, džiugau- į mą privedė prie to, kad visiškai 
ja. i į krikštą neneša vaikų ir nesi-

Buvęs toj dienoj parke J. iženija: ismislina vaikui vardą, 
A. V. atstovas Maskvoje!113 taip 11 
Bullitas “Pravdos” bendra- ; 
darbini pareiškė:

“Šitą parką negalima šu- | 
lyginti nė su vienu ameri- į 
konišku parku. Amerikoj! 
panašių P^rkų nėra. Con- turi skolų valstybės iždui' męs Ginsburgo degtukus ir kru- 
ey Island greičiau pliažas su įp priv. firmoms iš viso apie 27 Į vinus nunešęs į Tauragnus par- 
attrakeionais, New Yorko į mil. litų. Daugiausia skolų turi Įduoti. Taip ir pakliuvęs. Nužu- 
Centralinis Parkas Žymiai j Kauno miesto savivaldybė—apleidęs Astrauskas, kuris jau suim- 
mažesnis savo teritorija iri H kiil. litų. i tas.
b i e d n e snis pasilinksmini
mais. Jūsų parke stebėti
nas masiškumas, žmonių 
skaičius, kokio nepamatysi 
nė vienam amerikoniškam i 
park e.”... (“P r a v d a,” 
19-V-1934.)

J. Kasperaitis.
Maskva, 1934-V-20. į

P. S. Sovietų parkai turi 
didelės darbo masių politi- KIETI KŪDIKIO 
nio auklėjimo reikšmės, ka- VIDURIUKAI 
me ne tik taip jau linksmi-j Malonėkite ir man patart,! 
naši, o ir auklėjasi revoliu- Į už ką bus labai ačiū. Mūsų 
cinėj-leninistinėj dvasioj. Į vaikutis, dviejų mėnesių senu-

Pažymėtina Štai kas: Vie- Imo> turi labai kietus viduriu- unsulphured”). Toks 
tomis parke galima pamaty-1 kus. Kaip valos?, net veikia, das ispirmo gali būti netaip 
ti, kaip raudonarmiečiai ai-1visas ,l’araud^- K‘/ s<ki jau smarkus, netaip daug ja- 

na pienas sutrauktas šmotu- j me turėtų būti citrinos sunkos 
kais, visai neišdirbtas. Duo-'ir medaus, kol jis pripras. Už 

kastorijos, oranžių ir Į poros savaičių bus galima duo-

[ Didįjį Karą, bet baigta prieš 
! pusantro meto. 1927-28 m., kai

—Na tai kas tokio. Penkias ; 
karves parduosi ir bažnyčios1 
mokesčius apmokėsi... Bet iš i 
tikrųjų, ta mokesčių našta labai j 
ir labai sunki, čia reikia mo- į 
keti, o pilietis neturi pinigų iri

. Klebonui irgi bėda, nes i

i vojo išėjimą: nekrikštyti, 
vesdinti ir numirėlį į kapus ne-

Daug Kiškių bei Laukinių 
Ančių

KRUŠINSKAI. — Zapiškio 
valse, šioje apylinkėje šįmet pa-

• stebėta daug kiškių, kurie yra 
i nebaikštūs—ateina net i kie- iĮ mus.
Į

Apylinkės balose yra daug
Bet jis sugal- laukinių ančių, kurių kitais me- ■ 

’ “\ , ne-, tais tiek daug nebūdavo. Ma
noma, kad jų daug prisiveisė 
todėl, kad apylinkėje medžioklės 
draugijos narių nėra. Brakonie
rių irgi nebėra, mat, išėjo iš • ; 
mados.

Plėšimo Tikslais Nužudė 
Karabelninka £

KAUNAS. — V. 30 Taurag
nų, Utenos apskr., krūmuose 
rasta nužudytas Leiba Ginsbur- ;

Į gas, Tauragnų miestelio gyven-
■ toj as, kuris versdavosi nešioda-

> smul-

i Lietuvoj Savivaldybės Sko
lų Turi 27 Mil. Litų

KAUNAS.—Surinktomis ži-|mas ir pardavinėdamas
niomis, visos pietų vos; savi vai-i }<jas prekes. Užmušėjas paė-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

i kini medum saldyto limonado; 
į išspauskite citrinos sunkos į 
I vandenį ir užsaldyki! medum 
arba ruduoju cukrum (“brown 
sugar”) arba ir nesieruotu si- 
ropu (“Grandmas molasses, 

limona-
tomis parke galima pamaty-1kus* 
ti, kaip raudonarmiečiai ai-l 
škina darbininkams kulkas-
vaidžio, granatos, šautuvo d am 
mechanizmus, čia pat rody-į slyvų skystimo, bet niekas ne-'ti ir smarkesnio limonado.

Vandenį saidom siu ge (0> putinai kūdikiui pra- 
,—.„„--i: jis labai myli ir ne-'^g^įįg duoti kas diena bana- 

inos Ynnč iaunirhas domi j benori gert nesaldyto. Gydyto- į niy. Gerai prinokusiu, prisir- J • JPac.Jaumm?s doml i jas liepė riesaldyt. Kiti sako,lpu\ kad ant lupy. .
SI ginklais. Jis apspitęs iau-|kad;gazų darosi nuo medaus,;nos nebūtų nie trupinėlio ža^ 
donaimiecius n godžiai se-^ar tai tiesa? Ir jis labai nu-ijumos, bet bet kad ji būtų net. 
ka aiškinimą. ......................................... . ”

bokštas Jami šiuos ginklus darbi- į gelbsti, 
su parašiutais, kuriais lei- pinkams, mokydami vartoti'metJum
džias iš bokšto mėgstą triu
kus, sukantisis kambarys, 
kuris savo išlaukinių dalių 
sukimusi svaigina; fechtavi
mo žaidimai, šokiai, , fizkul- 
tūrininkų išstojimai ir t. t.

Žaliajam 
nis choras, 
išstojimas, 
nimai ir tt.

Maskvos upė irgi perpil
dyta: greit plaukią gliserai 
(propeleriais varomi laive
liai), motoriniai laiveliai, 
besiirkluoją sportininkai ir 
čia masė knibžda.

Čia darbi-, sigąsta visokio bildesio. net!ru(jajs taškais paėjusi. Paskus- 
ninkai žino, kad jų kaimy- i pašoksta ir iš miego greit iš- kite bananės su šaukštuku ir 
nai imperialistai ruošia jų i bunda. Dieną visai mažai duokite tų skutenų kūdikiui, 
skerdynę, todėl ir jie mėgs-,mlega’ _?uodam krūti ’į' Išpirmo po šaukštuką su kau- 
i n ėinninnti knlknQvnirii !110 11U° U U° SU sllopu‘ Lauk- pu. paslųau daugiau. Už mė- 

• • • -..t ' Čiupinėti kulkasvaidį, | sjm atsakymo per “Laisvę”, kįto ir no visa banane
masmmi vaid.- šautuvą, mėgsta mokytis!»• bus ačiū. Z supenėkite

i gerai taiso vidurius ir prašali- 
i na užkietėjimą. .
i
: Būtinai kūdikiui duokite ir 
paprasto žuvų aliejaus, “cod 
liver oil,” arba paprasto “ha
libut liver oil,” po pusę šaukš
tuko kas diena. Paskiau ir po 
visą šaukštelį. Palaikykite 
kūdikį ant saulės, nors po pus
valandį. pridengta galvuke. 
Vidurius jam pamankykite, 
pamasažuokite. Vaistų nerei
kia. t

teatre — masi- 
fizkultūrininku

tiksliai taikyti jais.
J. K.

Venecija. — Italijos dik
tatorius Mussolini su di
džiausia fašistine
birž. 14 pasitiko Vokietijos 

Parke yra galerėja apie budelį Hitlerį, kuris atvyko 
daryt kariškus sumokslus 
prieš Sovietų Sąjungą ir tū

ATSAKYMAS
Tai ne naujiena, Drauge, 

kad Jūsų kūdikio kieti vidu
riukai. Labai dažnai 
kiams taip esti, nes jie 

, j tokio įvairaus maisto, 
paioua] VJ(?llirjus geraį išjudina.

Tiesa, Jūs duodate jam ap
elsino sunkos, slyvų skystimo. 
Tai gerai. Duokite ir toliau 
ir po daugiau. Vietoj medum 

įšaldyto vandens, duokite kūdi-

kūdi- 
neturi
kuris

pu. paskiau daugiau. Už mė-

! 7 - . V !•

| vietų paveikslai ir tt.), Sč- las kitas salis.

metro (udarninkų paveiks
lai, darbo Įrankiai, darbo
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SU DRAUGAIS IR REN GTIS VYKTI Į ŽEMIAU PADUOTUS MŪSŲ
£ DIENRAŠČIO NAUDAI PIKNIKUS
£

H
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£

£

£
£ 
£

£ Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės masės žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovin gaiš už savo klasės reikalus draugais? Š iuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties
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VOKIETIJOS FASISTĮI APETITAI
Vokietijos fašistai ruošia “Pabaltijos v a l s t yb eles

karą. Jie siekia pasigrieb
ti Lietuvą, Latviją, Estiją ir i 
atkariauti dalį Sovietų Są
jungos. Jie tuom reikalu 
derisi su Japonija prieš So
vietų Sąjungą.

Vokietijos fašistų — mili- 
taristų p l i e n k e p u r ių 
“Schtalgelm” organas atvi
rai tą rašo. Pabaltijos kraš
tą vadina “Pabaltijos Bal
kanais.”

Lietuva bus Vokietijos
Klaipėdos krašte einantis 

vokiečių fašistų laikraštis 
“Ostzee Beobachter” apra
šydamas Lietuvos bandy
mus padaryti nepuolimo su

yra jauniausios ir vėliausi 
vaisiai nacionalės politikos, 
tai yra, bandymo sudaryti 

I nacionalės valstybes, kuri 
į yra vartojama nuo Franci- 
! jos revoliucijos laikų. Jos 
' paliuosuotos nuo bolševikų 
ordų per Vokietijos kariuo
menę, tuojaus pateko į An
tantes politinę vagą. Nuo 
to laiko tos valstybėlės ne
turi ramybės. Priešingumai 
tarpe vokiečių, rusų, žydų, 
estų, latvių ir lietuvių pri
mena Balkanus ir nebuvi
mas įtakingo ir politinio 
taipgi ir kultūrinio centro 
padaro negalimu daiktu bu-

tartį su kitomis Pabaltijos vimą pastovių valstybių, 
valstybėmis ir Vokietija ra-s acionalėms grupėms 
so: !estų, latvių ir lietuvių sto-

j Lietuva, Latvija ir Estija— 
Vokietijai

T o 1 i a u s “Schtalgelme” 
įrašo: “Pabaltijos valstybė
lės objektyviai negali turė- 
I ti kito likimo, kaip tiktai 
būti po įtaka kokios nors 
didelės valstybės ir jos klau-• 

j syti, bet jos savo subjekty- 
Ivėje padėtyje kenksmingai 
yra šovinistinės ir erzinan- 

ičios.”
I š s i v aizdinkite, fašistai, v _ . v 

kalba apie šovinizmą, patys1?0 du 1 Pa
būdami bjauriausi šovinis-'®?1® ^“1. automobili, 
tai. Prieš Lietuva jie iškėlė! *?lkos> Pataikiusios j prie- 
apkaltinimą, kad ji neatsi
sako nuo Vilniaus ir tuom 
kartu nenori vokiško fašis
tinio perversmo Klaipėdos 
krašte. Sako, kad Lietuva 
vis daugiau ir daugiau virs
ta stambių valstybių įran
kių. “Estijoje ir Latvijoje, 
viešpatauja vidujinė kova.” 1

rašo:

Kaip Balsys su Kazlausku Apiplėšė 
Fašistinį Lietuvos Teismą

“Liet, žin.”
Automobilis, valdomas se- 

' kretoriaus Jasinskio, važia- 
'vo iš Telšių Varnių link per 
' mišką, kur kadaise, rodos, 
apie 1924 m., siautė plėšiko 
Raikauskio gauja. Važiuo-j' 

! jant prieš kalną, iš miško iš-G

yko ir iš tikrųjų

“Vokietijos d i p l omatija 
padarys viską, kas tik gali
ma, kad Lietuva tą neat
siektų, nes kaip žinoma, nė
ra nacional-socialistų reika
lu padaryti taikos padėtį 
Pabaltyje. Pabaltija yra 
del Vokietijos vienaitinė 
laisva teritorija, kur Vokie
tija gali plėstis.”

kuoja tos, susidariusios pa
mate tik istorijos, istorinės 
dirvos, kuri suteikia teisę 
gyvuoti kaipo valstybei. Jie 
neturi jokio neprigulmingo 
gyvenimo, jie visada turi 
j ieškoti kitur g varanti jos 
del jų nacionalio valstybės 
gyvavimo.” (Pabrėžta pa
ties autoriaus.)

Tai atviras prisipažini
mas, kad Vokietijos fašis
tai nori plėsti savo terito
rijas ir jie pirmiausiai ma
to dirvą tik užgriebti Pa
balti ją — Lietuvą,; Latviją 
ir Estiją. Platesnių žinių 
apie tuos fašistų planus su
randame plienkepurių fa
šistų karinės organizacijos 
organe “Schtalgelme,” ku
ris rašo:

Išvados iš to yra aiškios, 
kad Vokietijos fašistai tvir
tina, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija savistoviai, neprigul- 
mingai, negali gyvuoti, kad 
jas turi priglausti Vokieti
jos valdžia, kuri yra ir kul
tūrinė ir įtakinga. Tai taip 
fašistų organas apibudino 
visą Pabaltiją ir po to per
ėjo prie kiekvienos iš jų 
skyrium.

gaudyti plėšikų. Mat, poli- Policija atv
cija apie įvykį labai greit Germante įvyko susišaudy- 

! sužinojo, nes apiplėšimą ma- mas su plėšikais, kurio me- 
*| tė griovakasiai ir giriniu-! tu buvo sužeistas vienas 
'kas, kuris net buvęs iššovęs I šaulys, padėjęs policijai.
■i 01i Apylinkės žmonės plėšikų 

Plėšikų išvaizdą ir įspūdį į bijo, nes apie Telšius jau 
užpultieji nupasakojo ši-, nemaža plėšimų piktadariai 
taip: padarė. Naktį prieš teismo

Abu plėšikai, ir Balsys ir sesijos sąstato užpuolimą, 
Kazlauskas, atrodo labai plėšikai apiplėšė vieną krau-. 
nuvargę, apžėlę barzdom, tuvę, o anksčiau, kaip jau 
apsivilkę juodais rūbais, visiems žinoma, buvo įsiver- 
Kazlauskas jau nebe unifor- žę pas Lieplaukės ir šatgi- 
moj, kurioje jis dar buvo kių klebonus.
paskutinio grafienės Potu-
lickienės apiplėšimo metu, jingas Kazlauskas, nes jis 
Apsiginklavę, matyt, labai 
gerai, nes turi maišelį, ku
riame reikia manyti, buvę 
šoviniai.

Pavyzdžiui, prieš kiek lai
ko jie buvo atėję į German
to ežero kurhauzą (čia yra 
kurorto vieta) ir liepė vie
nai senutei eiti į Telšius 
pranešti policijai, kad Ger
mante plėšikai Balsys ir bent keliais litais, pagrobtų 
Kazlauskas laukią policijos, pinigų sumą.
1____ į— ___________________________________________

so plėšikai surinko 160 lt. ir j 
paklausė, ar užteks benzino 
30-čiai kilometrų. Gavę at
sakymą, kad galį užtekti, 
plėšikai liepė apsukti auto
mobilį atgal Telšių link, su
sodino visus teisėjus, vienas 

I plėšikas atsistojo gale, šalia 
Milvydo, o kitas atsisėdo ga
le pasodintam 
Franckevičiui ant 
atstatė revolverius 
šais sėdėjusius

kelių ir 
į prie- 
žmones 

ir šoferį įsakė važiuoti pro 
Telšius, grasindami nesukti 

teisėjai sugulė automobilyje, i mie®> nes. tadaJie ®au' 
bet vienas atsistojo ir iškėlė ?? ? P
rankas pasidavimo ženklui. 
Automobilis sustojo.

Nepažįstamieji prisiarti
no, laikydami rankose po 

Fašistų organas apie Es- parabelį ir brauningą, ir už- 
tiją sako, kad Estijos f ašis- i sirekomendavo: 
tai dar nepilną pasėlį nu-1 —Mes esame Balsys ir 
pjovė, kad ten dar reikia ; Kazlauskas — plėšikai. Ne-1 jiems-.peršautą radiatorių h •• i . • i__ i.i__  ___  i. Lv U • • yi- ___ i •

■kinę automobilio dalį, išėjo 
pro užpakalį, neužkliudžiu- 
sios važiavusių teisėjų kojų. 
Išgirdę šaudymą, kai kurie

5-6 vai. vakare.
Važiuojant buvo sutikta 

daug kaimiečių, grįžusių iš 
turgaus. Pavažiavus dveje
tą kilometrų, automobilis 
sugedo. Plėšikai ėmė grą- 
sinti šoferiui, bet, parodžius

• • • • • I Į • 1 •** , ' *" \ v r j

laukti greito ir pilno f ašis-ibi jokit, nieko bloga nepada-'iš kurio išbėgo vanduo, jie
. “Latvijo-jrysim. ’ v " ....... "

Užsirekomendavę,
tinio perversmo.
je padėtis panaši į Estijos:

i nešovė, tik liepė automobilį 
plėši- valdžiusiam p. Jasinskiu! iš- 

padėti,”—sako fašistų orga- j kai paprašė atiduoti pini- lipti ir kepure iš balos nešti 
nas. Ir toliaus fašistų plien-jgus, bet ne kratė—kiekvie-!vandenį ir pilti į radiatorių.' 

. Iš vi- Kadangi vis tiek automobi-;
lis negalėjo važiuoti, tai plė- 

didelių Vokietijos fašistai gali pa-i šikai išlipo i^ labai nervuo- 
siekti Sovietų Sąjungą. Tai damiesi ir skubėdami, nuėjo 

Iš to visko aišku, kad Vo-'toki yra fašistų apetitai. į mišką.
kietijos fašistai siekia pas-^rw vUyiqg dMvk-ns vro in onanim
tatyt prie galios Klaipėdos 
krašte, Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje tokius elementus, 
kuri rems Vokietijos fašis
tus. O paskui su jų pagel- 
ba apjungti tuos kraštus su 
Vokietija karui prieš Sovie
tų Sąjungą, nes tik per jas

'kepurių organas rašo: “Iš■ nas davė savo valia, 
viso to yra aišku, kad Pa- 
balti j a dar laukia 
perversmų.”

Bet vienas dalykas yra jų 
planai, o kitas—ką jie gali 
pasiekti. Vokietijos ir Pabal
tijos proletariatas energin
gai veda kovą prieš savo iš
naudotojus ir jis sugriaus 
daug fašistų planų, pavers
damas juos į nieką.

D. M. š.

Moterims ypatingai pavo- '

yra didelis mergininkas ir 
nesigaili nė klebonų gaspa- 
dinių. Balsys plėšikauda
mas į moteris dėmesio nėr 
kreipiąs, tik ieškąs ką dau
giau nukniaukti.

Plėšikai labai domisi, ką 
rašo apie juos laikraščiai, ir 
ypatingai pyksta, jei kW'* 
parašo netiksliai, padidintą

WORCESTER, MASS.

Nukentėję apsuko auto
mobilį ir arkliais atitempė 
jį iki Viešvėnų, iš kur pa
skambino į Telšius ir gavo 
kitą automobilį.

Grįždami sugedusiu auto
mobiliu į Viešvėnus, nuken
tėję jau sutiko du policijos 
automobilius, kurie vyko IjE

DIDELIS PIKNIKAS
SU DAINŲ IR SPORTO PROGRAMA

Nedėlioję, 17 Diena Birželio (June) 
OLYMPIA PARKE

Rengia Amerikos Darbininkų Choras
Kviečiame, kaip vietinius, taip ir iš apielinkės 

draugus ir drauges skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime ir paremti šią naujai įsikūrusią organizaciją.

Rengėjai.

mi w mi mi w mi m* iai w im vw mi mi mi w mi w w mi mi mi mi mi
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Vienu Mažiau, bet ar tas ką Reiškia?
SAN FRANCISCO, Calif. — 

Birželio 2 d. Mirė James 
Rolph, Californijos guberna
torius, kaip kiti sako, “gabus 
politikierius.’’ Bebūnant *jam

ROCHESTER, N. Y
Sąskaita šv. Jurgio Parapi

jos už 1932 m. ir 1933
Turim po ranka, taip vadi

namą “sąskaitą” (spausdintą 
raportą, brošiūros formoj) 
“Šv.” Jurgio parapijos už 1932-

Tom Mooney ir Billings. Taip 
manydami skaudžiai apsiriko.

Balandžio 12, 1932, Rolph, 
perkratinėjo Mooney ir Billin
gs© bylą tik del visuomenės!

San Francisco miesto majoru akių, kad savo rankas nusi-Į 
mazgoti, kaip tas Pilotas ir at- jokių lietuvių kalbos 
sisakė dovanoti —“pardon” 
duoti Mooney. Kada San Frau-!

per 20 metų, jis buvo laivų 
savininku, bankininku, kapita
listu, nekalbant apie kitus jo i 
biznius, kuriuos turėjo “Insu-| 
rance office,” kur apsaugojo i cisco Mooney byla buvo per- 
savo gyvastį ant dviejų milio-1 kratinėjama, darbininkai darė įr s 
nų. Jis buvo žinomas ir Euro- i sprendimą masinėm demons-1 
pos valstybėm. Japonijos impe-į tracijom ir reikalavo apstoję |__
ratorius. Belgijos karalius, Ita-> teismo rūmą atiduoti m - 
lija, Francija, visos jį apdova- Mooney. Tas darbininkų di-1 

dis šauksmas teisėją labai su- Į 
Jis atidėjo nagrinė-

Pati sąskaita atspausdinta be 
akcentų, 

tai skaitant prisieina švepliuo
ti.

Sąskaita parodo, kad parapi
ja susideda iš apie 200 šeimų 

iipie 45 pavienių.
1932 vardu buvo 573, o 1933 

( 530, kas reiškia, kad 43 var
iom j dais mažiau, negu 1932 metais.

no j o ordenais. Kada broliavosi 
su Walker majoru iš New Yor- nervavo.
ko, James Rolph buvo žinomas į jimą ant toliau, kaipo protes- 

Sunny I tą ir ignoravo darbininkų soli-
1 darumą.

Pereitą metą kapitalistų 
priešas, j spauda labai plačiai visa bur

na diskusavo apie panaikini- 
darbininkai rną “capital punishment.” Visa* 

širdžia tam pritarė Rolph.

Bet skolos už sėdy- 
m. paaugo iki $6,238. 
neprisieitų likviduoti 
už sėdynes, kaip yra

Galima daleisti, kad dalis iš I 
tų 43 parapijonų buvo priversti | 
apleisti miestą darbo j ieškant, Į 
kita dalis mirė, o trečia galėjoj 
palikti bedieviais

j apie 200 suvirs šeimų, parapi
kaipo Californijos
Jim.”

Rolph visą savo amžių buvo! 
amžinas darbininkų 
1916 metais Market gatveka 
rių kompanijos 
buvo išėję į streiką, kaip šian
die, kad laivakrovių streikas1 Lapkričio mėnesį buvo sugau- 
yra. Tame streike Tom Moo- ti vadinami nužudytojai B. L. 
ney ir W. K. Billings buvo po-! Hart sūnaus. Jie buvo kalti ari 
puliariški streiko vadai. Todėl ’ nekalti, be teismo nežinia, 
“preparedness” parade buvo | Jiems gręsė lynčiaus pavojus 
gera proga kapitalistų klasei,‘ir gubernatorius apie tai žino- 
ypatingai Market gatvekarių 1 jo ir 
kompanijai, padaryti provoka
ciją, kad pasiliuosuoti nuo ne
geistinų streiko vadų, 
tą paradą pats vadovavo ir irius Rolph linčiavimą 
ypatiškai pats paskyrė penkis užgyrė. 
tūkstančius dolerių atlyginimo ' 
tam, kas suras ir areštuos kai-( 
tininką bombos eksplodavime. 
Bet kaltininko jie nepajėgė su-Į 
rasti ir po šiai dienai. Darbi-j 
ninkam visur ir visados po ka-i 
pitalizmo sistema prisieina I gvolta 
daug nukentėti, nekaltai arės- jjm” 
tavo Tom Mooney, ir W. K.| 
Billingsą ir, kaip žinome, šie į 
nekaltai įkalinti 
vadai da ir po 
džiūsta kalėjimo 
Rolph kaip 
Francisco majoru, taip ir Ca-ijgjeido 
lifornijos gubernatorium, tik-' uždėjo nuo dolerio po 2*/j cen- 
rus darbininkus visur perse-’ to taksų, o perkant smulkme- 
kiojo bjauriau už kriminalis- niškai, už 15 centų vieną cen- | $1,073.85 
tus. Daugeliui kriminalistų ji-į tą taksų. Taip, kad po mažai i 
sai bausmes dovanojo bei su
mažino, bet politiniai kaliniai 
nuo jo malonės nesulaukė, kad 
ir prašė.

1930 metų rudenį, kada 
James Rolph buvo renkamas 
ant. gubernatoriaus, < 
Californijos piliečių liberališ- ! nuo savo sprando. Rolph įpė- šešios 
kų pažvalgų balsavo už jį, ti- i dinis ponas Merriam nėra gc- ' vaikus. _ _ _ .
kedami, kad būdamas guber-! resnis. j o labiausiai žiemos metu, kuo-
natorium tikrai paliuosuos Į John Baker. e met reikia kuras vartoti.

nesistengė nuo barbariš-j 
ko akto minią sulaikyti, nors 
visuomenė to akto procedūra 

Rolph labai pasipiktino. Gubernato- 
pilnai

1931 melais Rolph 
gubernatoriaus vietą, 
nijos valstijos kasoj rado apie i • 
trisdešimts milionų gatavo ka-}cĮgja 
pitalo. Bet pernai rudeni net Į ba vįrš 40 metlL 
Ifearsto geltoniapiai 

šaukti, kad 
skęsta skolose.

Į neskęs, jeigu “Jimi” 
Hollywood” baliavojo, ne-! 

darbininkų ' kad Sacramento mieste dir- 
šiai dienai! bo.

kamerose. 1 Rolph surado būdą ir tą 
būdamas San|Sky]ę užlopyti. Pernai rudenį 

“Sale Tax” įstatymą ir

žiuoti jas aplankyti. Ką mes J sius. Tikimės, kad kada nors! vaut, nes yra labai daug svarbių rei- 
tatai padarysite.ir padarėme.

Pirmiausia aplankėme d. R. 
Gabužiutę, kuri sakėsi gulin
ti tik 4 savaites. Paskui ap-i 
lankėme d. C. žolynienę, kuri 
ligoninėj guli jau virš 6 mė
nesių vien ant nugaros su iš-1I HUoiŲ vien aru bu ib-i
keltu liemeniu, o galva ir ko-! 
jos turi žemiau būti. Mat, ši! 
draugė serga nugarkaulio liga. 
Labai gaila draugės žolynic-į 

Įneš, kad tokia jauna turi tieki 
Bet šiaip gerai at-;

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Įkalu aptarimui. Reikės daugiau dar- 
I bininkų išrinkt del pikniko. Taipgi 
! atėjo jau “šviesos” No. 2, tai galė- 
! site atsiimti.
1 Org. D. Praleikaitė.

PITTSTON, PA.
j Pittstono ir Wyoming fšvažiavi- 
i mas įvyks 17 dieną birželio ant Va- 
ilinčiau- f- mos, bus valgių, gėrimų

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. mėnesinis susirin-

į kimas įvyks 20 dieną birželio (June) Į ii’ visokių z.aislų, taipgi bus gera mu- 
j 408 Court St. 8 vai. vakare.

Skolų už sėdynes buvo $3,9.94, 
1932 metais. Skola priskaito- 
ma neįgalėjimą pasimokėti už 
“lonkas”. 
nes 1933 
Kad tik 
“skolas”
likviduojama karo paskolos... 
Taipgi ir įeigos yra nupuolę iki 
$11,630.43, priskaitant balansą. 
Mokestys už sėdynes irgi ma
žesnės ant $337.

Mokestys imamos šešiose for
mose: sėdynė, skola, bažnyčios j kankintis.

Į kolekta, mokykla, velykų ir an- Į rodo ir mano greit išeiti iš li- 
Įglių. Už 1933 pridėta ir mė-1 gonbučio į namus. Atsimenu, 
! nešinės mokestys, kurių surink- j kaip d. C. žolynienė sveika bū
ta $697.18. i dama darbavosi darbininkiško-

*se organizacijose. Bet del li- 
Sovietų Valdžios Aukso I g0S jau ]<e]į metai nebuvo 

Bonai j draugės matyti veikiant.
Apie metas laiko tam atgal, Labai apgailestauju draugių 
Rochester!© “Laisvės” skai- kaip žolynienės, taip ir Gabu-1S

tytojų buvo pirkę Sovietų vai- Į žiuįčs įr linkiu joms greit pa- 
Tačiaus iš' džios Aukso Bonų, kurie buvo

x i-1 garsinami per “Laisvę.”
įja—turėjo padidėti nors pusę Į Laike pirkimo, matyt, vieti-
į šimto.
vardais—nariais!

Dar kas charakteringa toje 
sąskaitoje, tai kad daug šeimų 
visai neturi vaikų, o ypatingai

j vėliau vedę, šie, katrie ir turi 
ai f vaikų, tai vaikų skaičius nedi-

i delis arba aprubežiuotas. Pa-
• ėmus abelnai, tai skaičius vai
kų bus tarpe dviejų ir trijų.

! Kas reiškia, kad ir parapijonai 
daro progresą šeimynos klausi
me, nežiūrint to, kad kunigas 
ii’ gązdina pekla ir grieku. Ta- 
čiaus čia parapijonai darbinin
kai nėra kalti tame. Kalta 

uzeme, kapitalistine tvarka, kuri ne-
Califor-1 fĮU0Cja UxC|įrbti pakankamai pi-

I nigų užlaikymui šeimos, atlei- 
____ į iš darbo, nepriima į dar-

. Tos ekonomi- | v v
■ nes aplinkybės priverčia para- 
' pijonus darbininkus laužyti re
liginius įstatymus šeimynos 
klausime.

Finansine Atskaita už 1932
Jeigu su balansu nuo 1931 

i m. buvo $13,003.06. Viena iš 
stambiausių jeigu, tai kolekta 
(arba aukos)—$3,285.51, antra,

Į tai sėdynių mokestys—$2,011. 
'/Trečia, mokyklos mokestys— 

ir dviejų bazarų 
$1,229.97. Atėmus balansą

pradėjo 
“Sunny 
Ir kaip 
tankiau

Vienok pasimažino 43 ( uis klebonas buvo skundęs vai-; 
-nariais! j džiai, nes nekatruos pirkėjus!

policija šaukė ant tardymo. Tas ; 
buvo rašyta “Laisvėje.” Ta-i 
čiaus “L.” skaitytojai pasitikę-i 
jo savo dienraščiu “L.” ir So-! 
vietų valdžia, nepaisė policijos Į 
tardymų, o dar mažiau kun. 
Bakšio ir pirko kas tik galėjo.

Sovietų Aukso Bonai, smun
kant Amerikos doleriui, pakilo 
taip, kad bonas buvo vertas 
$60.17 geg. 4, 1933, o jau geg.
4 d. 1934 m. $86.93, nepriskai- 
tant 10 nuoš. Ir tas bonas 
galima parduoti ta ja preke bi-, 
le banke ir bile diena. Reiškia, 
kad kun. Bakšys nedavė teisin
gų žinių apie bonus, bet dar 
kenkė sklisdamas valdžiai.

Parapijonai darbininkai būtų 
galėję sutaupyti daugelį pini
gų pirkdami bonus. Dar ir da- i 
bar galima pirkti aukso bonai, 
bet

perkant išeina nuo dolerio po iš 1931 m., tai parapijonai dar- 
Į šešis centus taksų ir čia tas bininkai 1932 metais yra sudė- 
j bedarbis skurdžius darbiniu- ję po visokiais 
i kas turi mokėti daugiausia. Ir $11,445.06.
' da ilgai darbininkai turės sau
sa duona ir vandeniu maitin- į miesto mokyklas.

daugelis . tis, pakol parazitus nutrauks Į • t 1 • v I

WATERBURY, CONN

sveikti ir vėl darbuotis darbi 
j ninkiškam judėjime, kaip 
pirmiau.

Easton, Pa.
Re

11

,03 3 ..J___ Visi * zika Šukiams. Trokas išvažiuos 10
nariai privalo dalyvauti, nes tai yra , valandą ryte nuo 3-čio stryto is Wy- 

j oming. Kurie važiuosite automobi- 
I liais, tai pervažiavę Luzerne už pu-

iš centro atsišaukimas, 
riai dalyvautų.

Turime daug svarbių reikalų, kurie ’ mylios imkite pirmą kelią po kai- 
reikia kuogręičiausia apkalbėti, nes1”'" KT“ .......  u. .1,.
mes Elizabetho kuopos nariai jau vi
sai apsileidom; vasaros sezonas čia; 
reikėtų parengti piknikai išvažiavi
mai ir kiti parengimai; kaip gi gali
ma tas padaryti, jeigu tik 4 arba 
5 nariai atsilanko ant mitingo. Visi 
nariai būkite ir dar naujų atsives
kite.

Org. P. K. 
(142-143)

PHILADELPHIA, PA.
P. 5-ta sekcija rengia bankie 

name, 995 N. 5th St

užvardijimais 
Mokyklos mokestis 

galima apeiti, leidžiant vaikus

Matote, čia reikia užlaikyti 
sesutės,” kurios mokina 
Taipgi ir pati mokykla,

WATERBURY, CONN.

j rei Route No. 115 ir važiuokite iki
I Meeker. Pervažiavę tiltą, sukitės po . 
i tiesei ir ten rasite ūko. Įžanga tik 
' 25 centai.

Kviečia Kompartija.

i Įsigyk Sau Namus!

K.
tą Liaudies name, 995 N

1 8 vai. vakare, June 16, birželio, šis 1
1 vakaras yra svarbus tame, kad su- 
j kelt finansų, kad galėtum daugiau 
' delegatų pasiųst į Moterų Prieškarinį
I Kongresą Paryžiuje. Todėl ir mes 

lietuviai neatsilikime ir padėkime
| savo klasės organizacijoms, ii 
| remt savo klasę prieš karą i 
į šizmą.

Bus gardžių valgių ir
programa.

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook
lyn?, Maspethe ir

Parduodame
Lengvų

Galima Papirkti
Pradinį {mokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas

kitur.
Pigiai ir ant
Sąlygų
už Mažą $500

WILKES BARRE, PA. 
’LA 51 kp. pikniKas įvyk

Atsakymas “Laisves”
porteriui

Nors mažai laiko turėdama, 
aš esu priversta atsakyti j tuos i
šmeižtus, kurie apšmeižė mus.<Hcną birželio, Lynwoode pagal tiltą.

• - • --- • j Bus šokiai, turėsime skanių valgių,
gėrimų ir programą. Kviečiam visus 

, praleist linksmai laika ir 
kartu paremt organizaciją.

ir mūsų sūnų, ba kaipo “Lais-! - . i - c i gėrimu ir
, vės” skaitytojai mes turime j atsilankyt
. teisę pasiaiškinti; kame daly- į 
kas.

Gegužės 8 dienos “Laisves” 1
No. 114-tam reporteris prira-1 . . | siririKin

i še visokių nesąmonių, paminė- vakare,
I damas kokias ten vagystes. ! draugai ir draugės malonėkite daly 
i Nieko panašaus tie jaunuoliai |
i nepadarė. Bet jie nežinodami!
i nieko nusipirko radios ir buvo!
I pašaukti kaipo liudininkai.! 
Katras vogė, tą pasodino į k a- Į 
Įėjimą.

Vargšas reporteris apgailės-- 
yra aukos kapi- I

kokios prie-!
aš negaliu suprasti. į 
auklėjimu tai nesirū-;

guli pono, pinkite, verčiau apsirūpinkite 
Johnson.su savim. Man r<

Y. \ i rašėjas 
Birželio 6 d. trečiadienį pa-/j!s 

sitaikė būti Binghamtone pas; *5 J ‘ 
drg. 14. žukiene. Besikalbant | asaias ...... .v. - v .. . arsūs sklokimnkai,apie bėgančius šių dienų rei
kalus, taipgi pasiklausus, kaip 
mūsų 
gyvena, 
turime 
mieste.
o kiti guli ligoninėje, 
drg. R 
nienė.

SCRANTON, PA-
ALDLD 39 kp. šaukia mėnesinį 

siiinkimą 19 dieną birželio, 7 
, 11) West Market St.

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

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

lei. Porter 3789

CLEMENT VOKETAITIS
ant 7 nuoš.

Puru, p i j o nų D t '(uu g (is.
LIETUVIS ADVOKATAS

FOREST CITY, PA.
Aplankius drauges bįngham- 
tonietes, kurios 
Johnson ligoninėj,

draugai-gės
, žukienė sako:

daug ligonių
Vieni serga namuose, 

būtent
Gabužiutė ir C. žoly-
Ji mus pakvietė va-

WATERBURY, CONN.

tauja, kad jie 
talistu, bet del 
žasties, 
Va, su

113 WEST 42ND ST.

NEW
Phone

Valandos:

YORK, N. Y.

Bryant 9-7763 
nuo 1—6 po pietų

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliotais ir šventadieniais:
• 10-12 ryte

ClĮJOU UpillAlUV 
odos, kad tas 

neturi vaikų, tai kaip Į 
patarimus duoti ki-' • 
Taip pat graudžias'] 

lieja, kad mes esame ■ 
bet mes' I 

norime žinoti, ką aršaus mes1 
n-ižisi nmi i -lums Padarėme ? Ar užtat, kad ' 

" Mes 1 remiamG darbininkiškas orga- 
I nizacijas ir kai ateinate auku 
I rinkti, tai visuomet gaunate ! I 

Taip pat darote užmetinė-, 
ijimus, kad mūsų sūnus mela-| 
i gingai liudijo prieš komunis-! 
į tus. Tai ar jūs tą prirodysite ? | 
į Jis visai neminėjo apie tai,! 
įtiktai pasakė ką jis matė. Ko! 
|jūs daugiau norite nuo jo? j 
į Nemeluokite patys tiek daug,; 
Iba tas 
! sukelia

labai didelę pagiežą 
visuomenėje.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ii Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer- 

' t

menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros i

i Infliacija Nekenkia Turai į 
Sovietų Sąjungą

' World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

lietuviu Darbininku Organizacijų Bendras
IŠ VAŽI AVIMAS

Su Dainų, Muzikos, Radio Broadcasting, Prakalbų ir Šokių Programa
įvyks nedėlioję

17 d. Birželio-June, 1934
LIETUVIŲ PARKE UŽ LAKEWOOD, WATERBURY, CONN.

E. Katiniene.

Gera muzika šokiam per visą laiką. Pradžia 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumai nakties.

PROGRAMA
1. Laisves Choras iš Hartford. 5. Rusų-Ukrainų Jaunimo String Orchestra.
2. Vyrų Sekstetas iš New Haven. 6. Radio Broadcasting per vieną valandą. Tai bus
3. Vilijos Chiras, Waterbury. įtaisyta kaip ir radio stotis. Tai pirmu kartu bus
4. Prakalbo D. M. šolomsko, iš Brooklyn, N. Y. tam parke.

Red. — Taip įname šį I 
pareiškimą, nes 

“Laisvė” neturi už tikslą ką 
.nors moraliai nuskriausti. Jci- 
! gu jos sūnui padarytas užme
timas buvo neteisingas, jinai 
i turi pilną teisę i tai atsakyti 
Į ir sūnų apginti. Bet šiame at- 
Į sitikime reporteris nekaltas, 
i Jisai vadavosi Eastono vietinio 
i angliško laikraščio pranešimu. 
■ Tą iškarpą jis prisiuntė re- 
i dakcijai del pažiūrėjimo ir pa- 
I tikrinimo. Ištikrųjų ten buvo 
; pasakyta, kad jaunuoliai apsi
vogė. Tiktai palyginę su tuo 
angliško laikraščio pranešimu 

i mes dėjome savo reporterio 
korespondenciją. Katiniene tu
rėjo tuojaus ant vietos atmuš
ti padarytą vietinio angliško 
laikraščio užmetimą jos sūnui. 
Gal ji tą ir padarė, nežinome.

Bet mes negalime sutikti su keti gydytojui, 
i Katinienės bandymu pateisinti I 
i savo sūnaus liudijimą

Nuo
' Katinienės

'f y'A tf/k* y ' Al\\ /A/ T23
'«/ r

ĮŽANGA TIK 15 CENTŲ VISUS ŠIRDINGAI UžKVIEčIA

M z _
GERIAUSIA DUONA

ASGHOLES BAKING
k- 168 Manhattan Avenue,
~ Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysit^ pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo-

___ __ Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės. 
ioimno ! kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

H . „ v. ._______________ j kitus miestus.Įkuriame rasistas Klova skun-ĮL . . s 9645 
i dė komunistus. Taip pat Ka- e’* 
i tinienė turėtų suprasti, kad re- ~ 
mimas Pruseikos sklokos yra 
priešdarbininkiškas veikimas, 
kovojimas prieš komunistinį 
judėjimą. Jeigu jūs tatai su
prastumėte, tai su skloka tuo- 

Ijaus nutraukytumėte visus ry-

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

DETROITO LIETUVIU DARBININKU 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, MICH.

čia

Johnson.su


(Iš “D. W.”)

1S

čia

j darbą jūsų vietiniam sam-ino namo $ia užtiauktas $400 jDUV0 į-įk t0]<s kad darbininkai
t • w i — • • * • 1 I _ • X • - - * _ 1 1 _ Y ______ ..X

steičių tvirta sargyba: 6 s^apta kalbėjosi, supianta-

arba binzų per dieną.

i

Portland, Me. — Taip va

šimt du darbininkai tiesia ce-į

JACOB RUPPERT’S BEER
Birželio 5 d., antradienio ry- MELLOW WITH AGE

'TIKRAS BIČIŲ MEDUS.

sios medžiagos daleles pa
virsta Į šviesos spindulius

su
pi r-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ma, darydami kariškus 
| mokslus, atkreiptus

■ Pabaigoje savaitės darbiniu.
1 kai turėjo gauti algas. Bet 
j karininkas pasakė, kad jų če- 
; kiai tapo suvėluoti ir liepė

i jy;
binzus ir puodus, kad su juo

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Uo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

IjBROOKLYN LABOR LYCEUM;
tuo laiku, kuomet siunčiu ši-i jo atsisakyti nuo savo planų, i
tą laišką, randasi susirinkę 1 Proletaras- i

Medžiaga Virsta Šviesa!
Paryžius.—Prancūzų mok- ■ 

slininkas Jean Thibaud iš-

kriminalės polici-1 miausia pi ieš sovietų Są 
'jungą.

Iš Carlsborg. Wash., vienas tik tuo laiku jūsų administra 
bedarbis darbininkas pasiuntė cija priėmė naują politiką, ku-' karininkas.

Darbininko Atviras Laiškas Roosevelto 
Administracijai Iškelia Aikštėn Šunybes

bą. Jie tuojaus pajuto kapita-'prie miesto svetainės ir reika- 
i lizino nagaiką ant savo nuga- lauja algų.
j ros. Jiems buvo įsakyta, kas Darbininkas Korespondentas*
; su jais atsitiks, jeigu jie ne-'
] skubins prie darbo, o “tingi-

_ j niaus.” Tokį prisakymą davė 
Vienas silpnos

sveikatos darbininkas buvo pa-atvirą laišką Federal Emer-iri reikalauja daug nuodugnes-
gency Relief Administratoriui I nio ištyrimo ir daug didesnio statytas su kitais dviem prie' 
ponui Hopkins. Tame laiške! bedarbių pažeminimo, išnieki- cemento karų traukimo.
darbininkas iškelia aikštėn i nimo. Jieį labai susidomėjo ; karšta, o vežimai sunkūs, dar-' 
valdžios agentų šunybes ir mano religija, socialiu ir dar-1 bininkai beveik ant visų ketu- 
kaip persekiojami yra darbi-' bininkišku priklausymu ir ma-1 rių pasilenkę turi tempti juos, 
ninkai, kurie bando pasilikti * no politiniais įsitikinimais. | Minėtas silpnas 
žmonėmis ir nesiduoda save “] 
už nosies vedžioti. Dalis šio su žmonėms išpasakojau visą i po. 
laiško skamba: ■ teisybę ir tiktai teisybę. Aš

“Kuomet as užsiregistravau; pasisakiau jiems, kad ant ma-

Korespondencija 
Francijos

Vichy, Francija---- Pas mus
20 dieną gegužės buvo įdomus 

darbininkas įvykis. Francijos ir Vokietijos 
Kaip! koks kvailys, aš jū-’ taip pavargo, jog beveik apal- fa§jstaį rengė ant pleciaus 

, “futbolės” rungtynės. Steičius 
Skirtumas tarpe armijos buvo išdekoruotas vėliavomis 

mulų darbe ir tų darbininkų jr ja tarpe pakabinta Hitlerio 
, t fašistinė vėliava su kreivu kry_negavo valgyti ir netureio apy_ ■ . x

narsio. Iki pietų jie suvartojo zlum (svastika). Buvo aphn- 
124 maišiukus cemento. Iki ^U1 !
2:30 po pietų jie nutiesė tiek žandarai, 4 policininkai, 2 po- 

| kelio, kiek buvo manoma nu- licininkai ant dviračių ir 8 po- 
j tiesti iki 4 vai. Tai 

reikalą, jskubinimo pavyzdys.

raštinėje nusprendė,

dymo’ ofise, aš turėjau išpil-! morgidžius ir kad aš esu už- 
dyti, pusėtinai plačią visokių | vilkęs mokestis už nuošimčius, 
klausimų blanką. Dauguma tų i taksus ir morgidžiaus atmokė- 
klausimų buvo nereikalingi irjjimo. Aš suteikiau jiems var- 
nieko bendro neturį su darbu.1 dus ir adresus tų. kuriems aš 
Bet aš nesipriešinau šitam pa-į esu prasiskolinęs.
žeminimui. Tik apie du nuo-i “Išstudijavę mano i 
šimčiai tų klausimų buvo prak- tie jūsų parsidavėliai Clallam 
tiški, kurie nustatė, kad aš pavieto 
esu užsikrėtęs nepagydomu į<ad aš esu nepakankamai nuo- 
papratimu sunaudoti mažiau- lankus, arba, gal būt. kad ma-1 -
šia du bliūdu avižienės sriubos n0 entuziazmas už Naciją Da-;kiaj taP° suvėluoti ir liepe 
arba binzų per dieną, kad aš įybą pusėtinai atšalęs, tuo bū- ateiti į uostą kitą dieną. Kuo- 
esu darbininkas ir neturiu šal- cįu jįe pasistatė už tikslą
tinių pragyvenimui ir kad ga-1 
vus tuos būtinai reikalingus 
gardumynus, turiu užsidirbti 
pagelba fizinio darbo—žodžiu, 
kad man reikalingas darbas. 
Aš apleidžiau jūsų ‘samdymo’ 
ofisą linksmas žmogus! Aš 
maniau, kad dabar ir man
duos kur nors vietą po Naujo-' bandys įkišti savo nosį į 
sios Dalybos saulute!

“Po to per kelis ištisus mė-j pasielgtų 1776 dvasioje.” 
nesiūs jūsų biurokratai traukė] Matote, jieškantį darbo be-j 
savo pečius į mane, kuomet tik ; darbį apniko. Roosevelto vai- ] 
aš pasirodžiau darbo prašyti, i džios agentai ir visai sugubijo 
Jie buvo išmokę ir nuolatos jį vietoj jam pagelbėti. O to-] 
man kartojo sekamą maldą: kiu atsitikimu vra šimtai tūk- i 
Pirmiausia darbas duodamas stančių po visą Ameriką, 
karo veteranams, paskui vedu
sioms vyrams, tada jaunuo
liams iki 16 metų, toliau jau
nuoliams 15 metų ir tt. Mes 
neturime užtenkamai darbo 
šitiems visiems privilegijuo
tiems darbininkams. Tuo būdu 1 
sunku tikėtis, kad darbą galės 
gauti pavieniai darbininkai.

“Tuo tarpu federalis virsi- dinamos Federal Emergency! 
ninkas, apsiginklavęs legališku pvelief Administracijos dvide-Į 
autoritetu, aplankė mane, kad 
patirti, ar bent aš nesu tinka-1 mentinį kelią Fort McKinley, j 
mas išdeportavimui. Po to iš. Jie turi iš Porlanclo važinėti į 
tyrinėjimo tavo žmonės neno- darbą. Kasdieną turi praleisti 
romis nusprendė, kad aš turiu po 11 valandų. Prie jų pasta- 
teisę gauti darbą ir užsidirbti tyti du bosai—vienas civilis, 
pakankamai del $8 vertės pro- kitas karininkas.
dūktų į mėnesį! > Birželio 5 d., antradienio ry-

“Ant mano nelaimės, kaip te, darbininkai pribuvo į dar-

Mussolinio ir Hitlerio 
Slapti Karo Suokalbiai

‘ Venecija. — Vokietijos 
darbininkų bučeris Hitleris, 
atskirdęs lėktuvu Italijon, 
buvo karštai pasitiktas dik
tatoriaus Mussolinio, kuris 
kelis kartus Hitlerį apsika
bino. Pagerbti Hitleriui 
buvo suruošta didelė kariš
ka paroda, bet Venecijos 
gyventojai “šaltai atsinešė” 
linkui to svečio, kaip pra
neša fašistų korespondentas 
Am. Cortesi iš Italijos. Po 
bankieto abudu diktatoriai 
užsidarė ir dvi valandas

gražus lieininkai iš 1
įjos, prie to daug šnipšt Bet 
ir tas negelbėjo, kas nors iš j 
publikos papjovė Hitlerio ve-! 
liavai šniūrus ir ji nusmuko] 
ant žemės. Fašistai pakabino į 
nosį ir lošė be ūpo. Policijos 
nariai norėjo ją pakabinti ten, 
kur pirmiau buvo Francijos j 
vėliava, bet del to kilo didelis’

rado fotografijos kamerą, lyg medžiaga visiškai pasi- 
kuri parodo, kaip smulkiau- naikintų. Bet kiti moksli- 

ninkai įrodinėja, kad iš 
į šviesos vėl gali pasidaryti 

’ ’ medžiaga.
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Painters and Carpenter
Taisome ir rnaliavojame ramus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn. N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Foxcroft 9-6901

ap_ j met darbininkai nuėjo ant ry- 
juodinti mane mano skolintojų j tojaus, jims pasakė, kad če- 
akyse ir prikalbėjo morgidžių | kiai dar neaplaikyti. Daibi- ■ ...
savininką tuojaus padaryti Į ninkai sugrįžo j Portland? ir | triukšmas publikoje ir jie ture 
‘foreclosure’ ant mano namo.
Aš tikiuosi, kad šitas mano 
prityrimas suteiks lekciją ki
tiems darbininkams, jog kuo
met kitas koks jūsų niekšas

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit j jūsų namus, 
įsitėmyti adresą

Telefonuokite:
arba užeikite
Kampas Union Avė. ir Grand

485 Grand St., Brooklyn, N.

arų 
Prista- 

Prašome 
ir telefoną.
Evergreen 7-1G61

pasikalbėti į of

s®

i? B

J®

Alfe
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Roosevelto Valdžios 
Karti Pamoka Dar

bininkams

Nieku negalima pavaduot

LAIKĄ!

-a

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

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 važiuoti 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 gatvekarį 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 Ęoulevard ir 
bile gatve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Avę., 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.

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass, 

risiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1-25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

512

grupių ir pavienių 
I§ 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: Glenmore 5-6191

“Laisvės” įstaigoje galite Į 
' gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 

’ patarimus kaip naudinga svei- 
i katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite

' medų.
Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

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

s
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, i
Telefonas: EVergreen 7-1661

Notary Public Tol. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kaina.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

,’2..W.'.W.W«W



Šeštas Puslapis
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS

Delko Turime Dalyvauti A1.D.LD. 
1 Apskričio Piknike

Amerikos Lietuvių Darbiniu- darbiai esą niekšai, raudonųjų; 
kų Literatūros Draugija yra1 apgauti, tinginiai ir tt. Gel- ; 
darbininkų organizacija ir ve-'tonoji socialfašistų ir pabėgę-į 
da kovą už pagerinimą darbi- Į lių iš kovingo darbininkų fron- 
ninkų būvio. : 
vyzd is: nesenai 
siuntė kongresmanui 
reikalavimą remti HR 
bilių, kuris duotų bedarbiams 
pašalpą kapitalistų ir valdžios 
lėšomis. Bendras reikalavi
mas su kitais darbininkais 
paveikė—Lindsay bilių rems. 
Tai pasekmė ALDLD ir kitų 
darbininkiškų organizacijų lei
džiamos spaudos.'kuri sužadi
na veikimą.

Iš kitos pusės, kapitalistinė 
spauda kursto prieš darbinin
kus terorą, įkalbinėdama, būk; Crystal Lake Parke, W. Or- 
reikalaujantieji pašalpos be-'ange, N. J.

Štai vienas pa-1 to-renegatų spauda pilnai pri-Į 
i ALDLD pa- taria kapitalistams purvinais 

Lindsay melais ir niekinimu kovojan- 
7598 čių darbininkų, kaip bedarbių 

eilėse, taip streikuose.
ALDLD, išleisdama darbi

ninkiškas knygas ir žurnalą 
“Šviesą”, atlieka milžinišką 
darbą darbininkų klasės nau
dai, tad visi darbininkai pri-! 
valo remti ALDLD. Dabar jūs 
galite ją paremti savo skait
lingu atsilankymu į pikniką, 
kuris įvyks rytoj, 17 d. bir- 

! želio, ant Eagle Rock kalno,

Kongresmanas George W. Lindsay Rems 
H. R. 7598 Bilių 

Tūkstančiai Brooklyno dar
bininkų siunčia atvirutes į Wa- 
shingtoną kongresmanams, rei
kalaujant remti H. R. 7598 bi
lių, kuris įneštas į Kongresą, 
reikalaujant darbininkų drau
dimo ir bedarbiams pašalpos. 
Tokius atvirus laiškus siunčia 
asmeniškai darbininkai ir 
mums pritarianti biznieriai ir 
pasiuntė A.L.D.L.D. Centro tui, kad rinkimas 
Komitetas. Kongresmanas, Ge- siuntimas atviručių į Washing
orge W. Lindsay, dayė sekamą toną už H. R. 7598 bilių yra 

labai didelis darbas, nes ten 
esanti kongresmanai turi į tai

teiktas Kongrese svarstymui, 
tad aš jį remsiu. Su gerais lin
kėjimais pasilieku jums ištiki
mas,

George W. Lindsay.”

Lindsay yra kongresmanas 
nuo 3-čio distrikto iš New 
Yorko. Tad matome, kad 
darbininkų' veikimas nėra vel- 

! parašų ir

atsakymą:
“Brangus Prieteliau:
“Atsakydamas į jūsų atvi- kreipti domę. Ir kuo bus dau- 

, rutę, aš jau pasirašiau H. R« giau siunčiama tų atviručių, 
7598 bilių, įneštą per kongres-i tuo daugiau bus vilties prispir- 
maną Lundeen varde Darbo; ti kapitalistų valdžią priimti 
Komiteto ir pranešu jums, kad' H. R. 7598 bilių.
kada H. R. 7598 bilius bus pa- i D. M- š.

Brooklyniečių, Važiuojan
čiu i AIDED Apskričio

Pikniką Atydai!
ALDLD 1 kuopos delega

tai važiuos į konferenciją 
ankstybu busu. Pirmas bu- 
sas išeis nuo “Laisves” ly
giai 8:30 vai. ryto. Tad no
rintieji' nuvykti anksčiau tu
rite pribūti paskirtu laiku, 
nes delegatai negalės lauk
ti. Antras busas išeis 10 
vai. ryto. Prašome visą, ku
riems galima važiuoti anks
ti, pasistengkite važiuoti 
ankstybiniu busu. Delegatai 
turi vykti anksti, o pustuš
čiu busu negalės vykti, nes 
tuo sudarytų organizacijai 
nuostolių. Pirmas būsas turi 
būti pilnas laiku. Antrasis 
busas galės valandžiukę pa
laukti, bet ir antruoju va
žiuojantieji pasistengkite 
būti laiku.

Kurie dar neturit tikietų, 
užsiregistruokit šiandie. Ke
liones tikietai j abi pusi yra 
$1.50c. porai; 85c. ypatai. 
Rytoj tikietas bus $1 ypa
tai.

Pikniko vieta yra puiki 
pasivaikščiojimui ir maudy
muisi, tad nesigailėsite anks
ti nuvykę.

Komisija.

Naziy Bėdos New Yorke

Matykite Veikalą “Motina”
Acme teatre, 14th St. ir 

Union Sq. New Yorke, dabar 
yra vaidinamas sovietinis ju- 
dis “Motina”. Jis pagamintas 
pagal M. Gorkio veikalą tuom 
pat vardu iš 1905 metų revo-| 
liucijos. Vienas iš geriausių į 
judžių. Prasideda rodant, kad,

Kampanija už paliuosavimą caristinėj Rusijoj viešpatavo! 
d. Ernst Thaelmanno vystosi > žandarų ir kazokų galia. Vaiz-; 
iki augščiausio laipsnio. Ket- Į duojamas tų laikų darbininkų 
virtadienio rytą sukilę miesto Į ir darbininkių vargingas gyve- 
gyventojai pastebėjo didelę nimas, jų slaptos kovos prieš 
vėliavą Madison Sq. Parke su caro valdžią, streikai, 
užrašu: “Paliuosuokit Ernst mai, puolimai

Atvyksta Hitlerio Agen-
tas—Protestuokit!

Vienas nuodingiausių Hitle-1 
rio agentų, Ernst Franz Sėd-; 
gwick Hanfstaengel, šeštadie-j 
nį, laivu Europa atvyksta į | 
New Yorką. Jį pakvietė Har
vard Universiteto pirminin
kas. Hanfstaengelio vyriau-' 
sias tikslas bus nubaltinti kru
vinus nazių darbus, pateisi
nant skerdimą komunistųLatviai Darbininkai Saukia Mus į Bendra frontą priešfašistinių veikėjų.

* 4 NIaui1 Vay’Iza A TTn
Po fašistinio perversmo 

įvykusio gegužės 16 d., Lat
vijoj siaučia žiaurus teroras 
Vėlesnės žinios praneša, kad 
visa Latvijos Saeimo (Seimo) 
darbininkų ir žemdirbių frak
cija perduota kariškam teis
mui. Eina masiniai areštai ir 
įkalinimai. ' Kariško teismo 
naguose areštuotieji negali ti
kėtis nieko gero, ten juos lau
kia mirtis arba ilgų metų ka
lėjimas. Bet mes juos galime 
išgelbėti.

Tarptautinis 
Apsigynimas gavo 
šaukiančią raginti 
šalies darbininkus
protestą. Atsišaukime specia
liai kreipiamasi į lietuvius dar
bininkus, kaipo artimiausius 
kaimynus, prisidėti prie masi
nio veikimo už gyvybę latvių

Darbininkų 
telegramą, 
visus šios 
į masinį

darbininkų vadų. Mes priva
lome išgirsti draugų balsą ir' 
energingai remti latvių darbi
ninkų kovą prieš Latvijos fa-J 
šistų valdžia.

Birželio 
re, Finų 
126th St., 
rengiamas masinis protesto mi
tingas, kurio sėkmingam įvyk
dymui draugai latviai tikisi ir 
mūsų paramos. Tad pasidar
buokime užkvietimu visų lietu
vių darbininkų į tą svarbų su
sirinkimą. Pasiųskim organi
zacijų delegatus. Dalyvaukime 
visi.

Taip pat svarbu yra siųsti 
protesto rezoliucijas ir telegra
mas Latvijos konsului, adre
suojant: Latvian Consulate 
General, 30 Rockefeller Pla
za, New York, N. Y.

20 d., 8 vai. vaka-| 
Svetainėj, 15 W. 
New Yorke, yra

New Yorko Anti-Nazi Fede
racija šaukia visas darbininkų 
organizacijas, visas priešfašis- 

i tiniai nusistačiusias grupes ir 
■ visus simpatikus, mobilizuoti 
i visas spėkas pasitikimui, to 
Hitlerio sėbro, kuomet jis 
vyks New Yorkan.

Tūkstančiai darbininkų 
retų dalyvauti demonstracijoj 
šeštadienį, prie 86-tos prie
plaukos, West 46th St., New 
Yorke, kur sustos laivas Eu
ropa. Pribuvimo valanda bus 
pranešta ryt dienos “Laisvė
je.”

Kas Bus-už Dvieju ineturi? °.aš tai J'au ,visa šei? J“ ! myną aprūpinau. Va kuom as
i |
džiaugiuos! Bereikia tik dova-i 
ną gauti, o tada aš užgyven-l 
čiau piknike.

Ką tu, Petreli, sakai ? Do-

SavaičiŲ?
—-Ko tu, Petrai, šiandien 

toks linksmas, kibą šešiolikinė 
pabučiavo ?

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI |

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vakare
Ever. 8-Š707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

Antradieniais uždaryta
Tel. Rupublic 9-5964

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

sukib
ant streikierių 

į Thaelmanną.” Policija nepajė-iiš kapitalistų- pusės nusamdy- 
j gė ją nuimti, kvietėsi to dar-’tų mušeikų, kareivių ir kazo- 
į bo specialistus. Bet tai tik da- kų. 
lis bedu.

Šią visą savaitę Adatos Dar- žės demonstracijų, 
bininkų Industrinė Unija pi-; kovoje motina ir jos sūnus. Bot 
kietuoju konsulatą. Ir stebėti-i revoliucija nežuvo; ką nenu- 

! nai tie kriaučiai pataiko smai-Į veikė proletariatas 1905 me- 
gyti konsulato ponų ramybę,. tais, tai atliko 1917 metais, ka- 
aršiau adatų jų kovingi suma- da jis nuvertė caro, o vėliaus 

: nymai ir žingsniai.
Iš konsulato ateinančios ži- lo pabaigoje rodoma iš 1917 

nios praneša, kad konsulas arti. metų revoliucijos vaizdų : kaip 
nervų pakrikimo iš pykčio, j Leninas parvyko į Rusiją, sako 
kuomet telefonu be paliovos, prakalbas, darbininkai ir ka- į 
perduoda protestus. Bet pa-! reiviai ima valdžios namus, i 
kantrūs darbininkiškų miesto; Paskui rodoma, kaip dabar 
sekcijų gyventojai stovi eilėse, Sovietų Sąjunga pakilo indus- 
prie telefonų būdelių, kad su-j4...... .. . .....
laukti eilės pareikšti savo ir 

'savo organizacijos protestą.
1 Jie pareiškė stovėsią tol, kol 
j Hitlerio valdžia supras, kad 
už Thaelmanno pečių stovi vi-

■ sa Amerikos darbininkų kla- 
i sė.
i Kuomet nacionalis finų or-
■ ganizacijos sekretorius telefo- 
navo konsulatui, norėdamas

1 pareikšti tūkstančių organi- 
I zuotų finų darbininkų protes- 
! tą, tai konsulato tarnautojas 
i suriko: “policija atsakys ir su- 
! tvarkys jūsų telefono reikala- 
j vimus.” Tas parodo, kad nazių 
; atstovas šioje šalyje samdysis 
Į “įstatymų ir tvarkos spėkas” 
' grasindamas areštu darbinin- 
i kams drįstantiems panaudoti 
J žodžio ir protesto laisvę.
Į Tuo pat laiku pranešama, 
kad Hamburg-American laivų 
linijos raštinė ant Broadway 

ir taip pat užplukdyta protestais. 
Linijos atstovas skundžiasi, 
kad susisiekimas kompanijos! 
reikalais telefonu nebeįmano-; 
mas. Tam dedantis pačiam; 
važinėjimo sezone, linija susi-' geras kambarys; 
duria su rimtu sutrukdymu—( $10.00 į mėnesį, 
sumažėjimu keliauninkų. ! .

Labai smalkiai platinasi . mumjs J)at. Atsišaukite greitai: 
Thaelmanno atvirtos. Tai yra! AVANTA FARMS, 
pagirtinas būdas pareiškimui, Ulster Park, New A
asmens protesto prieš nazių 
kėsinimąsi ant d. Thaelman-. 
no gyvybės. Šimtai tūkstančių IŠRANDAVOJIMAI 
dai bininkų įsitraukia į aktyvį pasirandavoja kamabrys pavie- 
veikimą už Thaelmanno pa-' 
liuosavimą. Pasaulio darbi
ninkams savo vieninga kova 
pavyko išplėšti Dimitrova ir jo 
kovingus draugus Reichstago, 
teisme. Sustiprinimu kampa-! 
nijos už Thaelmanno paliuosa
vimą šios šalies darbininkai;

Šaudo darbininkus ir dar
bininkes laike Pirmos Gegu- 

žūva toje

ir buržuazijos valdžią. Veika-

triniai ir agrikultūros srityje, 
kaip darbininkai su didžiule 
energija būdavoja socializmą 
ant šeštos dalies pasaulio saus- 
žemio.

Buvęs.

LIETUVIŲ RADIO

pirmadienį, kaip 10 vai. i 
vakare bus duodama lietuvis-j 
ka muzika ir dainos, apart, 
garsinimų, per stotį WWRL, | 
1500 K. vadovaujant J. žilins-;

ši

1500 K. 
kui.

gera orkestrą po va-j
J. Klimo. Nepamirš-! 

radio i
d o vyste
kite visi atsisukt savo
ant virš minėtos stoties.

Del daugiau informacijų, Į 
kreipkitės šiuo antrašu :

J. ŽILINSKAS
214 Grand St., Brooklyn, N. Y.! 
Arba telefonuokit: EVergreen1 
8-9286.

SUSIRINKIMAI
ULTER PARK, N. Y.

Reikalingas senyvas darbininkas 
I ant mažos Parmos. Geras maistas ir 
I geras kambarys; vasarą mokame 

. Jeigu kokis seny- 
i vas žmogelis, kuriam nubodo miesto 
1 gyvenimas galėtu gal visuomet su

at-

tu-

Priešf.

Baeris Nugalėjo Carnerą
Max Baer, Amerikos sunkio

jo svorio kumštininkas, nuga
lėjo Primo Carnerą, Italijos 
sunkiojo svorio pagarsėjusį 
kumštininką, kuris išlaikė pa
saulinio čampiono titulą apie 
metus laiko. Didžiųjų kumšti
ninkų dvikova įvyko pereitą 
ketvirtadienį, milžiniškam Ma.i 

is-j

(141-147)

niui žmogui arba ženotiems, kad 
ir su vaiku prie mažos šeimynos; už 
prieinamą kainą gausite kambarį. 
Kreipkitės sekamai del kitų infor
macijų:
11663 Staubin St. Hamtramck, Mich.

(142-144)

PARDAVIMAI 
prisidės prie sėkmingo prave- , PARSIDUODA nedidelis saliūnas ir ■ 
dimo milžiniško pasaulio dar-| restaurantas; vieta graži ir a 
bininkų pasipriešinimo prieš 
nazių fašizmą.

i’ apgyven- I 
ta vokiečiais ir amerikonais. Parsi- ! 
duoda greit už labai prieinamą kai- I 

j ną. Del platesnių informacijų kreip- Į 
Į kites į “Laisves” ofisą, 46 Ten Eyck i 
St. Brooklyn, N. Y. .•

I (142-144)

GARSINKITĖS “LAISVĖJE
MONTREAL - CANADA

! J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

į 20 St. James St. East 
į Tel. HArbour 3424

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme <

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaii ir chroniikaa 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 Pričmimo:

Itytc nuo 10:30 iki l. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3*1328

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i
 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

.ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
į krikštynoms ir pasivažinėjimam?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.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos GydomosTrojanovskis Numato 

Prekybos Sutartį
New Yorkan pribuvo iš Wa-. gana gerai Kaina pigi Taipgi 

shingtono Sovietų ambasado- ; parduodu Willys Knight, 29 metų 
rius Trojanovskis. Jisai kalbė-! modelis, gerame stovyje. Del toii- 
dnmqq qii qnniidns atstovais imesnių informacijų kreipkitės seka-damas su spaudos atstovais i mai. 249 So lst street> Brookiyn,
pareiškė, kad greitoj ateityj, n. Y. 
numatoma prekybos sutartis I 
tarp Sovietų Sąjungos ir J.! 
Valstijų. Užklaustas, kaip di-! 
dėlė būtų prekybos apyvarta, 
Trojanovskis atsakė:

“Tarp dviejų-trijų šimtų mi- 
lionų dolerių metuose, 
tiek lengvai galima.”

Jisai sakė, kad Sovietų Są
junga pirktų daugiausia ma
šinų, gelžkeliams įtaisų ir ne- 

sumetimams. Buržuazinėj vi-Į apdirbto metalo. Užklaustas, 
suomenėj, mat, nėra tokio da-jar tikisi šiemet kariauti su Ja- 
lyko, kaip sportas sportui, bet Į ponija, Trojanovskis griežtai 
sportas pelnui ir buržuazijos pareiškė, kad Sovietų Sąjunga

dison Sq. Gardeno Long 
land City stadiume.

Carnerą tapo nugalėtas 
tam “rounde”. Jisai buvo
klotas 12 sykių visoje kumšty-

eigoje. Tačiaus, žinant

i PARSIDUODA Lunch Room su alaus 
I laisniais, vieta apgyventa įvairių 
I tautų žmonėmis, arti šapų, biznis ei- 
I na gana gerai. Kaina pigi. Taipgi
* o x*zl ii .Iii 1A / » 1 1 S

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

mai, LierKies, riaučių, 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 Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

STEPHEN BREDES, JR
—Aš jau, broli, pilniausia van«! Ko,ki* dovan«? Kur tu 

ją gausi?
—Tau, kaip geram draugui,; nių 

prisirengęs?! pasakau, kad is anksto pirkti-; Carnerą, neatrodė, kad jisai 
bet juk tu«sieJ’i “Laisvės” pikniko tikietus, del stokos spėkų ir vikrumo.

i užsimoka tik 40 centų ir už i būtų taip ūmai suleipęs. Aiš- 
tą gali gauti dovaną. Bus trys ku> kad šiose, taip kaip ir vi- 
dovanos: $5, $3 Jr $2. Argi SOse kumštynėse veikė iš anks- 
negalėtum piknike paūžti, jei Į to nustatytas kumštynių rengė- 
pasitaikytų? O piknikas įvyks jų (promoters) įsakymas, ku- 
liepos 1 d., Ulmer Parke, ne
toli Coney Island. Reiškia, 
greit turi apsisukti.

—Ačiū, tau, drauge, už gerą 
Rytoj būtinai nuei-

bus puiku!

šeimyna.

pa-
Lietuvis Advokatas

(139-146) 197 HAVEMEYER STREET

ris reguliuojamas sulig to, 
kaip tas atsilieps į sekamų 
kumštynių įplaukas ir kaip pa
sitarnaus įvairiems politiniams

taip,

PUIKI VAKACIJOM
FARMA

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

prisirengęs. Ot, 
Tik ta 14 dienų.

—Kam, kur 
Sakyčiau, vedies, 
vedęs ir dar su

—Taigi, taigi, tame ir daly
kas. Nevedusiam apsirūpinti, 
tai tik juokai, bet būk, broluž, 
gudrus būdamas su didele 
šeimyna. Gi mano laimė vis- 
tiek priekyje.

—Tu džiaukis su savo lai
me kiek tinkamas, bet kalbėk
aiškiau, kad ir aš galėčiau su- i patarimą.- 
prasti. I siu į “Laisvės” raštinę ir nusi-

—Tai tu dar nesupranti kas Į pirksiu pikniko tikietus visai 
bus už dviejų savaičių? Ma-' šeimynai. Juk vis vien neiš-

bolševikas, jei tu dar nežinai, vęs, galiu dar dovaną 
kad už 14 dienų bus “Laisvės” anksto pirkdamas.
piknikas. Gal dar ir tikietų

žas, broli, iš tavęs politikas ir, kęsim nevažiavę, tad, anot ta- politikai.
gauti iš Ristynių žiūrėti; sutraukta 

50,000 žiūrėtojų, kurie sumo
kėjo prie vartų. $400,000.

pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
nenori, nelaukia karo.

Trojanovskis matė ir Carne- 
ros su Baeriu, kumštynes už 
čampjionato titulą. 1

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.

Telephone Stagg 2-4401

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.

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

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

New York
Valandos—S A. M. iki 
O sekmadieniais 9 iki

S P. M.
P. M.


