
ŽINIOS IS LIETUVOS
Nauja Nota

Kaunas. — “Preussische 
Z e i t u n g ” vėl paskelbė 
straipsnį apie “smurtą Klai
pėdoje”, kuriame pasirem
dami savo informacijomis, 
praneša vėl naują dalyką, 
kad Klaipėdos konvenc. sig- 
natorai šiomis dienomis ga
vę iš Lietuvos vyriausybės 
naumanininkų ir sasininkų 
tardymo davinius, rengiasi 
įteikti Vokietijos vyriausy
bei notą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 114

Lenkų Vokiečių Geležinke
lio Konferencija

Vilniuje prasidėjo lenkų 
vokiečių rusų geležinkelio 
konferencija. Konferenci
joje bus svarstomi tarifų ir 
kiti susisiekimo klausimai.

Iš Keršto Nušovė Draugą
KAUNAS, bal. 18 d. va

kare ant vieškelio Kamajai 
—Joniškis, Rokiškio apskr., 
antram kilometre nuo Ka
majų m., rastas negyvas su 
peršauta galva Pranas Bud- 
reika, 25 mt. amžiaus vyras, 
gyv. Skeirių km., Kamajų 
valse. Šalia jo gulėjo revol
veris. Buvo manoma, jog 
pats Pr. Budreika buvo nu
sišovęs.

Panevėžio krim. policija, 
betyrinėdama įvykį, nusta
tė, kad jį nušovė Kostas 
Skeirys, gyv. Oniškio km., 
Kamajų vai. Nužudymo 
priežastis — asmeninis ker
štas. Įtariamasis Kostas 
Skeirys sulaikytas.

žuvo Lietuviai žvejai
RYGA. — Balandžio 19 d. 

prie Vakarų Kuršo pliažo, 
ties Jūrmalos kaimu, netoli 
Liepojos, vanduo išplovė 
penkis irklus ir kitas laivo 
dalis. Manoma, kad tai bus 
dalys laivo, kuriuo prieš ker 
lias dienas keturi žvejai lie
tuviai išplaukė į jūrą ir ne
sugrįžo. Greičiausia, laivas 
su žvejais bus paskendęs.

Važiuos į Maskvą
KAUNAS. — Šiemet va

sarą kai kurie Lietuvos ar
tistai rengiasi važiuoti į 
Maskvą gastroliuoti. Vyks, 
manoma, K. Petrauskas, V. 
Jonuškaitė ir kai kurie dra
mos artistai.

Naujos Valdininkų 
Vagystės

ŠIAULIAI. — Joniškio 
antstolis ponas Kybartas 
buvo pavogęs 13,000 litų. 
Kuomet tapo sugautas, tai 
8,000 litų tuoj aus sugrąži
no, o likusius 5,'000 litų ža
dėjo sugrąžinti, kada turįs. 
Taip pat kalbama, kad yra 
apsivogę ir kiti antstoliai. ,

Teismas už Valdininko 
Vagystę \

KAUNAS. — Miesto gur
guolės vedėjas špilmanas 
buvo pavogęs 12,800 litų. 
Teisme prisipažino kaltu ir 
tapo nubaustas 4 su puse 
metų s. d. kalėjimu.

Pašalpiniy Darbininkų Kova
Hamilton, Ohio. — Penk

ta savaitė jau streikuoją 
darbininkai prie pašalpinių 
valdžios, darbų; reikalauja 
daugiau mokesnio. Liejikų 
Unijos viršininkėlis Charles 
King ;§. Am. Darbo Federa
cijos veža streiklaužius.
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Paveikslas parodo Havanos, Kuboj, darbininkų demonstraciją Gegužės Pirmojoj. Demonst
racija buvo rami, kol valdžios agentai nuo stogų pradėjo šaudyti į darbininkus ir Studentus, o 
raita policija atakuoti demonstrantus. To sėkmėj vienas užmiitštas, 10 sužeista.

Bolivijcs-Paraguayaus dar du'
Karas tai Amerikos ir

Anglijos Susikirtimas
MIESTU

HANKOW. — 10,000 Chi- 
nų Sovietų armija užkaria
vo nuo fašistų dar du mies-

Geneva. — Tautų Lyga tus, Kungtaną ir Pengshui. 
veidmainiškai ragina susi- Buržuazinė spauda rėkia, 
taikyti Boliviją su Paragua- kad komunistai paėmę porą 
yum. Tos šalys kariauja 
del ginčijamos Chaco sri
ties, turtingos aliejaus šalti
niais ir kitais gamtos tur
tais. Bet ištikro ten kariau-. 
ja Anglijos ir Amerikos ka
pitalistai, tik svetimomis 
rankomis. Anglija siunčia 
ginklus ir’ finansuoja Para- 
guayų, o Jungtinės Valstį-j 
jos remia Boliviją, teikda
mos jai lėktuvų, patrankų ir 
pinigų. Del Chaco užval
dymo ištikrųjų kertasi Am
erikos Rockefeller ir Mel
lon su Anglijos Dutch Shell 
aliejaus kompanija.

misionierių ir reikalaują už 
juos išpirkimo.

Smarkus Sunkiosios
Pramones Kilimas 

Sovietų Šalyje

Automobilių Gaminimas 
Eina vis Mažyn

Detroit, Mich, t- Pereitą, 
savaitę Jungtinėse Valstijo
se ir Kanadoj pagaminta 
79,305 pasažyriniai automo
biliai, tai yra 10,972 mažiau, 
negu savaitė pirmiau, ir 
20,000 mažiauj negu trys sa
vaitės atgal. Po trumpam 
pasispyrimui, išnaujo že
myn smunka NRA “gerovė” 
pramonėje.

7,000 KANADIEČIŲ PA
SVEIKINO < ‘KRASINA”
Vancouver salose ties Co

max sodžium 7,000 Kanados

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimesite 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XX’V, Dienraščio XVI

KOMUNISTAI PRIVERTĖ 
NULEIST PATRIOTŲ 
VĖLIAVĄ PARYŽIUJ
Paryžius. — Buvo valdiš- 

kai-kariškas ap vaikščioji
mas “šventosios Johanuos 
d’Arc,”' Francijos karžygės. 
5,000 komunistų išėjo su de
monstracija prieš tą fašisti
nę parodą. Policija liepė 
komunistams nuleist raudo- 

o 4 r na vėliavą; šie nesutiko;Scottsboro negrų, jaunuolių . v . . ’' - 4. i j 13 1 ~i L įvyko smarki kova. Raudo-prasyt, kad paleistų nekal-, J m . .vf . ’ ! . . - na vėliava buvo įsnaujo^ is-;tai nusmerktus jų sūnūs. Į, ......... . • J .
Apie tą atsilankymą buvo 
prezidentui Rooseveltui iš- 
anksto pranešta. Bet gink
luotas sargybinis prie užra
kintų vartų pasakė, kad 
“nežinąs kur yra preziden
tas,” ir neleido jų vidun.' Su 
motinomis buvo dar 25 as
menys, daugiausia darbinin
kiškų organizacijų atstovai.

Tai jums “darbininkiį 
draugas” Rooseveltas!

Rooseveltas Atsisako
Matytis su Scottsboro

Jaunuolių Motinomis
Washington. — Gegužės 

13 d., vadinamoj motinų die
noj, atėjo į Baltąjį Rūmą 
penkios motinos įkalintų ir 
mirties laukiančių devynių

kelta. Patriotiškos parodos 
komandieriai, pagaliaus, lie
pė nuleisti buržuazinę Fran
cijos‘vėliavą; ir jau daug 
mandagiau reikalavo bei 
prašė, kad ir komunistai nu
leistų raudonąją vėliavą. 
Tik tuomet įvyko šioks toks 
apsiraminimas.

Gatvekariy Streikas
Į,

MASINIAI AREŠTAVIMAI NEGRU, .
ALABAMOS KASYKLŲ STRHKIER1Ų

Išduota 50 Warranty Areštuot Negrus Geležies Kasyklų 
Streikierius; Birminghame 7 Areštuoti Privačiame Name; 
Mirtinai Pašautas NegraS.--Siyskime Protestus!
Birmingham, Ala.—Strei-' rų streikierių. Negana to, 

kuojančius aštuonis tūks- kad pirmiau policija ir 
tančiųs geležies kasyklų I kompanijų užlaikomi krimi- 
mainierių vis plačiau užpul- ’ nalistai nušovė penkis mai- 
dinėja, areštuoja ir terori- ] 
zuoja policiją ir kompanijų spėkos šėlsta prieš streikie- 

.ginkluoti sargybiniai. Ten
nessee Anglies ir Geležies 
Kompanijos gengsteriai pa
šovė dar vieną negrą strei- 
kierį ties Jasper. Jis ran
dasi arti mirties.

Su riksmu “kovos prieš 
komunistus” viename priva
čiame name Birminghame 
areštuota septyni darbinin
kai, kurie bus' teisiami šį 
ketvirtadienį. Išduota 50 507, Jefferson County Court 
warrantu areštavimui neg- House, Birmingham, Ala.

nierius; visos išnaudotojų

rius, kovojančius už žmoniš
kesnę algą ir už teisę orga
nizuotis ir streikuoti.

Darbininkų organizacijos 
ir susirinkimai privalo tuo- 
jaus siųst protesto telegra
mas ir reikalaut paliuosuot 
septynis teisiamus streikie
rius,—šiuo adresu:

Judge Abernathy, Room

Policija Skaldė Galvas 
Phila. Bedarbiams

Camden Laivastačiai 
Laimėjo Streiką

Maskva. — Nors produk-' 
tų, reikalingų kasdieniniam 
žmonių gyvenimui, dabar 
yra Sovietų šalyj pagamina
ma daug daugiau, negu bi
le kada, tačiaus ir sunkioji, t 
pamatinė pramonė daro di
delių žingsnių pirmyn. Taip 
antai, per tris pirmuosius
mėnesius 1933 metais sun- e
kioji pramonė davė 3,459,- 1,000 Tabako Darbiom- 
800,000 rublių vertės pro- ■ . n, " n . 
dūktų, o šiemet per tuos pa-1 KIŲ Ou ClkdS UCirOltC 
čius tris mėnesius—jau j i — -----
4,451,100,000 rublių vertės. 
Metalų kasyklos, pav., per 
vieną mėnesį padidino ga
mybą 17 nuošimčių.

kiy Streikas Detroite

Detroit, Mich. — Strei
kuoja tūkstantis moterų 
darbininkių R. G. Dun ta
bako kompanijos. Ameri- 

bt • • • • •vi* • kos Darbo Federacijos va- Naziai Agituoja JNukirStl dai liepia joms elgtis “kaip 

=. Thaelmannui Galvą:eri“ <1"‘

Oakland, Cal.—Streikuo
ja 1,000 gatvekarių darbi
ninkų; reikalauja pridėt po 
20 centų algos per valandą. 
Iki šiol gaudavo po 65 cen
tus. Streikieriai kovoja ir 
už darbo laiko sutrumpini
mą nuo 48 iki 40 valandų 
per savaitę.

Camden, N. J. — 3,000 
N. Y. Shipbuilding Kompa
nijos darbininkų dalinai lai
mėjo streiką. Jiem pridėta 
po 10 nuošimčių uždarbio 
valandai; su kitais priedais 
bus alga išviso pakelta virs 
14 nuošimčių. Roosevelto 
“tarpininkas” P. W. Chap-. 
pel buvo priverstas pripa
žint Industrinę Laivų ir Ma
rinių Darbininkų Unijįį, 
Streiko vadovybėje gana ge
rai darbavosi socialistas 
darbininkas John Green. Jis 
pasirodė skirtingas nuo se
noviško socialistų vado 
Frank Manningo, kuris iš
davė Campbell sriubos dar
bininkus. Per Manningo 
nusileidimą kompanijai pas

Manchukuo “Karalius"
taipgi pripažinta lygios tei
sės; reiškia, bosam duoda
ma proga išėst darbininkų 
uniją.

Philadelphia, Pa. — Per
eitą ketvirtadienį atėjo be
darbių delegacija, vadovau
jama Frank Fisherio, Be
darbių Tarybos nario, rei
kalaut iš pavieto pašalpos 
valdybos,' kad pridėtų J 40 
nuošimčių paramos ir apmo
kėtų už bedarbių kamba
rius. Delegatams buvo liep
ta išsiskirstyti arba eiti sau 
į vietinius, mažesnius pašal
pos punktus, Kuomet jie 
nėjo, buvo įsakyta policijai 
juos išblaškyt. Darbininkai 
priešinosi. Policija dauge
liui buožėmis suskaldė gal
vas; keturis areštavo, tame 
skaičiuje ir Fisherį. r ,

Pabijojo Sukilėlių

Japonijos padarytas Man- 
chukuo karaliukas Pu Yi 
buvo pasinešęs lėkt pažiū
rėt savo armijos parodos 
palei Sovietų sieną; bet ga
vo žinių, kad ten Sūngari 
klonyje išsiveržė naujas 
ginkluotas kaimiečių suki
limas prieš Pu Yi ir Japo
nijos šeimininkavimą. Ka
raliukas, todėl, susilaikė 
nuo skridimo.

Sovietai ir be Kakalių 
Gali Gaminti Geležį ERNST THAELMANN

SUŽEISTAS? j '
P a r y ž ius. — Francijos, 

Šveicarijos, Belgijos ir El
zas - Lotaringijos darbi
ninkai bu.vo pasiuntę de.- 
legatus į Berlyną pasi
matyti su įkalintu Em- 
stu Thaelmannu, Vokietijos 
komunistų vadu. Hitlerio 
vyriausybė neprileido dele- 

igatų prie Thaelmanno, tik
— B B B

Ispanijos vyriausybė p r a- gyvas ir sveikas,
neša, kad ji galutinai užėmė Veikiausia jis yra prikan- 
turtingą kasyklomis Ifni kjnįas jr sužeistas, 
plotą šiaurvakarinėje Afri
koje. Sako, kad nuginklavo 
visus maurus sukilėlius, vie
tinius gyventojus; suėmė 15 
kareivių, kurie buvo perbė-

ban ir pasiduoti Rooseyelto 
komisijos m u s p r e n dimut 
Darbo Unijų-Vienybės Ly* 
ga raginą nepasiduot tiems 

i monams. Strėikierės reika- 
| lauja bent, po $19- algos per 
šavaitę ir ne ilgiau dirbti

Berlynas. — -Fašistų laik
raščiai net antgalviuose ra
šo, kad “Thaelmann užsitar
nauja mirties bautsmės 
Tas Vokietijos komunistų 
vadas yra kalėjime nekaltai, kaip 40 valandų savaitėje, 
kankinamas. Po dirbtinam '  
teismui Hitleris rengiasi nu- 1

iV

darbininkų suėjo pasveikint . Ti.ap]mnnnll: i Aliejaus i Dujų Išsiveržimas
MM.

kuris plauke išvežt ‘čehus- testuoja ir reikala -a -j tūo. MASKVA. - Palei Biela- 
kino mokslines eksnedici- . . ____ x. ■ r . . . .. . ..

Maskva.-r-Ivanpve . įreng
tas fabrikas, kur bus įš nau- 
gės (rūdos) gaminama ge
ležis tiesioginiai; nereikės 
brangiai lėšuojančių .pečių 
(kakalių). Kaip tatai pa
daryt, išrado sovietiniai in
žinieriai. To sekretų neži
no jokia kapitalistinė šalis. Ispanai Užkariavo Ifni

kino” mokslinės ekspedici
jos narius. Juos, kaip žino
ma, nuo plaukiančiojo ledo 
išgelbėjo sovietiniai lakūnai.

'Maskva. — 250,QpO žmo
nių susirinko į V. Menžinš- 
kio laidotuvių iškilmes Rau
donojoj Aikštėj. Jis buvo 
pirmininkas1 OGPU, valsty
bės apsaugos policijos.

jaus paliuosuoti,

Mirė Gorkio Sūnus * '
MASKVA. — MirėMak- 

simas Pieškov, sūnus 'gar
saus rašytojo Maksimo: Gor
kio. Mirties priežastis — 
plaučių įdegimas. Jis-įbuvo 
dar 36 metų amžiaus. -*- Be
je, tikroji Gorkio pąvąrdė 
yra Pieškov. ‘ ? b * <

ja upę-sovietinėje Baškirijo
je prasimušė aliejaus dujos, 
kurios pleškėjo laukan su 
1,000 svarų spaudimu per 
kiekvieną ketvirtainišką co
lį. Tai reiškia, kad giliai 
apačioj yra gausūs žibalo 
sųsikįubpimas. Dujos jau, 
suvaldytos ir naudojamos. 
Bus įtaisytą aliejaus perdir
bimo fabrikas. .

Juodrankiai Grasina Negrui
Chicago. — Kokie tai fa

šistiniai gaivalai per Įaugą 
įmetė plytą į negro Bedar
bių Tarybos nario kambarį, 
2698 Hirsch Boulevard. Prie 
plytos prilipinta; grūmojan
tis parašas: “Išsinešdink iš 
čia per 48 valandas, 
rašo) Juodrankiai.”

pasakė, kad “Thaelmannas
99

(Pasi-
gę iš užsieninio .Francijos 2,000 žmonių.

Portugalijoj * per audrą 
sunaikinta tiek kaimiečių 
namų, kad liko be pastogės

Legiono į sukilėlių pusę, ir 
perdavė juos Franci j ai. (Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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darbininkai, kurie dar randasi Socialistų 
Partijoj.

Beje, Svarbu Tr tas, kad kaip tik su 
šitos Socialistų Partijos vadais, užgirtais 
hitlerinių fašistų, Gegužės Pirmos de
monstracijoj New Yorke kartu marša- 
vo Pruseika ir Butkus. Matote, kokia 
puiki giminystė! Tai bent bendras fron
tas! O prieš ką? Prieš Komunistų Par
tiją, prieš revoliucinį darbininkų judėji
mą! fe

trijų Šimtų Barikadų Kovotojų Manifestas šypsenos
•t - < I *» '

U
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Vokiečiai Hitleriniai Fašistai
Užgyrė Socialistų Partijos 
Kandidatus i ■

I ’«

Kruvinieji fašistai pažįsta savo drau
gus socialistų vaduose. Jie žino, kaip 
puikiai jiems pagelbėjo socialdemokratai 
vadai Vokietijoj ir Austrijoj. Todėl Hit
lerio agentai ir pasekėjai Amerikoje nu
siima kepurę prieš Socialistų Partijos 
vadus ir jiems padeda apgaudinėti Ame
rikos darbininkus.

Štai nesenai Pittsburghe įvyko hitleri
ninkų “Vokiečių-Amerikonų Federaci
jos” masinis susirinkimas—konferencija. 
Tei) buvo garsiai sveikinamas budelis 
•Hitleris. Kalbėtojai augštai kėlė tą bu
delį, o hitlerininkai rankomis plojo ir 
šaukė: “Tegul gyvuoja Hitleris!”

Šitas susirinkimas užgyrė pasižymėju
sio reakcionieriaus senatoriaus Reed 
kandidatūrą į tą pačią vietą šiais rinki-, 
mais. Bet taip pat šitas fašistų susirin
kimas neužmiršo ir mūsų brolių socialis
tų. Jisai užgyrė kandidatūrą keleto/So
cialistų Partijos yadų Pittsburgho mie
ste. Pittsburgh Post Gazette (geg. 7) 
praneša, kad pirmam distrikte “Ameyi-: 
konų-Vokiečių Federacija,” pasveikinus 
Hitlerį, užgyrė į valstijos legislaturą 
“Abe- Solomon ir John^^ąįens, socialis
tai,” trečiam -distrikte Weissman, 
socialistas,” ketvirtam distrikte “Julius 
Weisberg, socialistas,” penktam distrikte 
“Isidore Kerber, socialistas” ir šeštam 
distrikte “Anna Van Essen, David Rine, 
Samuel Bluestone, socialistai.”

Fašistų federacijos galva, ponas 
Gloeckner oficialiai pranešė įSocialistų 
Partijai, kad Federacijos susirinkimas 
užgyrė viršpaminėtus kandidatus. Socia
listų kandidatų atsakymai į Federacijos 
klausimus pilnai esą patenkinantis!

Tai ne stebuklai ir ne išmislas, bet kar
ti tiesa! Tie patys fašistai šaukia “Te
gul gyvuoja, Hitleris” ir kartu užgiria 
Socialistų Partijos lyderius! Kartu jie 
užgiria kandidatūrą stambiojo kapitalo 
šulo Reed ir socialistų vadų! Ar tai pri
puolamas dalykas? Ne, nepripuolamas. 
Susirinkę penki šimtai fašistų su advo
katais vadais priešakyje veikė tiksliai ir 
sąmoningai. Žinojo, ką jie daro. Veikė 
apgalvotai. /

Socialistų Partijos ’ organas “New 
Leader” (geg. 12 d.) pripažįsta, kad fa-, 
šistų Federacija užgyrė partijos kandi
datus Pittsburghe, bet, girdi, mes jų ne
prašėme! Svarba ne tame, ar prašė ar 
neprašė. Svarbu, kodėl fašistai pasirinko 
Socialistų Partijos vadus ir kartu su de
mokratų it republikonų partijų kandida
tais įjuos užgyrė? Kodėl jie pamylėjo 
Amerikos socialistų šulus? Nejaugi jie iš 
protp išsikraustė? Nejaugi jie būtų už- 
gyrę tuos vadus, jeigu jie nebūtų įsitiki
nę, kad tie vadai Amerikoje padeda veis
tis hitlerininkams ir kitokiems fašisti
niams sutvėrimams? Ne, nebūtų užgyrę.

Štai apie ką turi rimtai pagalvoti tie

ręika-

Komunistų Partijos Kovos Froiitai
Kelios dienos atgal buvo sušaukta kon- 1 

ferencija atstovų tų komunistinių' frak
cijų, kurios veikia geležinkelio darbihin- 
kų unijose (brolijose). Plačiai aįdisku-' 
suota šių darbininkų ir jų unijų padėtis 
ir išdirbta programa kovai už j 
lūs. . ■ ; ,

Šiandien Amerikos Komunistų Partija 
energingai darbuojasi einamuose strei
kuose—Detroite, Alabamoj, Manchester- 
yje, San Francisco ir kitur.

Mūsų Partija pagamino .ir paskelbė 
farmerių sušelpimo bilių, kuris siūlomas 
Jungtinių Valstijų kongresui priimti. 
Partija išleido manifestą del kovos už 
paliuosavimą Haiti salų iš po Jungtinių 
Valstijų imperialistų jungo. Jinai mobi
lizuoja paramą Vokietijos Komunistų 
Partijai jos didvyriškoje kovoje prieš 
hitlerizmą.

Komunistų Partija veikia visuose fron
tuose —gina darbininkų ir visų paverg
tųjų reikalus ten, kur juos užpuola bo
sai ir valdžia. Štai karo veteranai šim
tais traukia į Washingtona laikyti savo 
konferenciją. Ir čia Komunistų Partija 
pasinėrus darbe, kad veteranus sumobi-

- lizuoti iškovojimui atmokėjimo bohų.
Lietuviai darbininkai ir darbininkės! 

Stokite į Komunistų Partijos eiles. Pa
dekite jai tuose visuose darbuose. Komu
nistų Partija yra darbininkų klasės par
tija. Jinai neturi kitokių Reikalų; Jos ei- 

. les- sudaro proletarai iš dirbtuvių ir fa
brikų. Draugai, jūsų vieta yra organi
zuotų bolševikų eilėse!

Kruvinoji Alabama!
Alabama valstijos valdančioji klasė vėl 

pasižymėjo. Jos vardas vėl plačiai skam
ba visam krašte. Penki darbininkai 
streikieriai neteko gyvybės. Juos nužudė 
anglies ir plieno kompanijos, kurių ran
koje yra valstijos ir miestų valdžia. '

Birminghamo apielinkėje siaučia ne
girdėtas policijos teroras. ’Atsiųsta val
stijos kariuomenė jai pagelbėti malšinti 
streikus plieno darbininkų ir mainierių.

Dauguma mainierių yra negrai. Pir
mosiose pikieto eilėse stovi negrai. Prieš 
juos atkreipta visa teroro ugnis. Jie ir 
žudomi.

Tie, kurie dar ir šiandien bando mums 
įkalbėti, kad juodveidžius darbininkus 
negalima suorganizuoti ir išvesti į ko
vą, tegul pažiūri į Alabama. Kaip ma
žažemių farmerių ir pusininkų, taip 
mainierių ir plieno darbininkų kovingą- 
siąs eiles sudaro juodv.eidžiai. Jų kovin- ; 
gumas didesnis, negu baltveidžių, nes jie 
daugiau prispaustiur pavergti.

Kova už Scottsboro jaunuolius pasiekė 
plačias negrų mases. Komunistų Parti
jos obalsiai ir kampanijos jau suleido 
šaknis Alabamos masėse. Valdančioji j 
klasė bijo komunizmo, bijo negrų ir balt
veidžių vienybės, Ji spardos ir draskosi 
iš pasiutimo. Bando užgesyti kovos dva
sią darbo masėse. Bando teroro pagelba 
pastoti kelią komunizmui. Bet jai nepa
vyks. Negali pavykti.

F
a

te su mažu aparatu, kuris 
duoda vandens spaudimą 
tik 25 atmosferų. Bet ir šis 

’aparatas gali į 15 sekundų 
suplėšyti tris jardus šešių 
colių storio ledą! Sakoma, 
kad galima padaryti apara
tas, kuris duos spaudimą 50 
atmosferų- ir galės plėšyti 
labai storus ledus. Moks-

Vandens Srovės Pagelba bus 
Laužomi Ledai

Sovietų Sąjungos inžinie
rius Čižiko v ’ išrado naują 
būdą aprūpinimui, laivų le
dų laužymo aparatu. Jis 
atrado, kad per paipas va
roma vandens srovė gali 
sėkmingai plėšyti ledus lai- 
vo priešakyje. Bandymas llininkų komisija ištyrė šitą 
padarytas Leningrado uos-'inžinieriaus Čižikovo išradi-

mą ir užgyrė, tl^aipo praktiš
ką. Greitu laiku ledlaužis 
“Ermak” bus aprūpintas 
nauju ledų laužymo prietai
su.

D

Essex Falls, N.v J. — Pa
sikorė buvęs plieno - fabri
kantas, turčius Paul Soden, 
69 metų amžiaus.

BUVO JO, TIK NE DABAR
—Ar ta stuba, kurioje tu gy

veni, yra tavo nuosavybė?
—Kitados buvo mano.
—Ką tu tokio nori pasakyti 

su savo, kitados buvo? Ar tu 
ją pardavei.?

—Nepardaviau, tik apsive
džiau.

NERAGAVO
Šeimininkė.—Man labai gai

lą, kad ta vištienos zupė nela
bai kokia: aš stengiausi virėjai 
paaiškinti, kaip ją virti, bet 
jos ausis turbūt nepagavo to, 
ka aš sakiau.

Burdmgienus.—Čia, misiu- 
ke, greičiausia bus, kad virėja 
nepagavo vištos.

MUŠĖ, TIK NE TĄ
Kunigas, nuvykęs į kitą mies- 

mes laimėsime pergalę. Mes kapojimus, kovokite už su- tą, susitiko savo gero parapi- 
lainiėsime, jeigu negudravo-! grąžinimą mums socialių jono pabėgusį vaiką. Kunigas 

■ - - . - . ... . ...... pradėjo vaiką barti, kam jis

: i i. , i ■.

<300 Austrijos socialdemo
kratų, darbininkų apsigyni
mo sąjungos narių, dalyva
vę vasario sukilime ir nuo 
koriko Dollfusso pabėgę į 
Čechoslovakiją, paskui pirm 
išvažiuodami iš Chechoslo- 
vakijos į Sovietų Sąjungą, 
išleido sekamą manifestą, 
kuriuo jie kreipiasi į Aus
trijos darbininkus.1 Mani
feste, be kitko, sako: i

“-Mes; trys šimtai Austri
jos darbiriinkų apsigynimo 
sąjungos .narių, vykstame į 
Sovietų Sąjungą.

* “Mes norime mokinti^ iŠ 
sovietinių mūsų draugų ir 
sužinoti, kaip nuverčia ka
pitalizmą, kaip vykdo sociaJ 
lizmą. Mes prakišome mūšį 
ir norime prisirengti ' tam, 
kad išlaimėtume karą. Mes 
norime įgerti į,save perga
lingą rusų revoliucijos jėgą.

“Išvykimo valandoj mes 
kreipiamės į savo draugus 
ir klasinius brolius Austri-

“Jūs, draugai, turite mo-imą—aiškią programą, 
kintis iš mūsų sumušimo; j rią, kaip nepaliečiamą įsa- vuoja revoliucija! 
jūs turite suprasti klaidas,------------------------------------
kurios privedė prie mūsų! p D J Gi 
pralaimėjimo, ir iš to pada-l ifCSO L 011(10 dlOVlS 
ryt tinkamas išvadas. ! _____

“Mūsų vadai tenorėjo^ tik; Draugas A. Bimba laike

s ų d a užymas buržuazines 
valstybės mašinos, panaiki
nimas kapitalizmo, įsteigi
mas socialistinės Sovietų 
Respublikos pagal Sovietų 
Sąjungos pavyzdį. Nesiduo
kite, kad jus kas atitrauktų 
nuo šio tikslo; nesileiskite sinfc jūsų vardu, Austrijos 
peršnekėti tokiomis “tieso- darbininkų klasęs vardu: 
mis,” kurios yra tik pusiau- į “ ‘Mes kovojome, mes tę- 
tiesos, ‘ i šiame kovą, ir neužilgo jūs

. “Visi pusiąukeliai darbi.- pas mus Vienoje apvaikš- 
riinkų judėjime užsibaigė čiosite Gegužės ‘Pirmąją.’ 
sumušimu darbininkų kla
sės.

kymą, paliko mums Mark
sas, Engelsas ir Leninas.

“Kuomet mes apvaikščio
sime Gegužės Pirmąją Mas
kvoj, mes atsistosime ir kal
bėsime vardu Austrijos dar
bininkų klasės. Mes pasaky-

“Mės žinome, kad jūs iš
laikysite savo žodį ir įvyk- 

i“Mės, - komunistai, nesle-į dysite savo , prižadą, drau- 
piame savo tikslų ir sieki- gai austrai! Ruoškitės nu- 
mų,—Sako Komunistų Ma- sprendžiančiai kovai, kovo- 

ir toj dvasioj, kite prieš darbo mokesčionifestas,’

sime, jeigu nevarinėsime teisių, pirmoj gi vietoj ko- 
diplomatijos ir jeigu nepri-' vokite už 
sitaikinėsime. Neužtenka1 paliuosavimą.
būti fašizmo priešu. Mes “Apvaikščiokite Gegužės 
turime nedviprasmiškai pa-' Pirmąją, kaipo dieną vie- 
reiksti, kad mes prieš jį ko- ningo raudonojo fronto 
vojame tuo tikslu, kad gale- prieš Innicerį, Dollfussą ir 
tume įvykdyt savo progra- Fėjų!

i ------------ ku_ “Mirtis fašizmui,
n

politinių kalinių Paliko namus, tėvus, kad būk 
• A Invni 11 lakai nw h ir vic fuikia

demokratiją, apginti ažuot savo prakalbų 29 d. balan- 
užpulti kapitalizmą, ažuot ^Įžio Philadelphia, Pa., par- 

. _ . . vežė “Laisvei” aukų nuo se-
proletariato diktatūrą. Jie įęan^įų draugų: P. Prinsket
pradėti kovą už galią, už

pasirodė negabūs apginti 
net paskutinius darbininkų 
teisių 'likučius. 1

“Mūsų vadovai be palio
vos davinėjo mums perser
gėjimus, siūlydami mums 
laukti ir turėti kantrybės; 
jie be atvangos skelbė, kad 
mūsų uždavinys yra vien 
tik demokratiją apginti.

“Ir kuomet Lince pradėjo; 
pyškėti šūviai ir > gatvėse 
jau voliojosi užmuštieji, kai, 
kurie mūsų vadai vedė de
rybas su krikščion. social
istais, tikėdamiesi juos per- 
tikrint, kad sudarytų koali
cinę (sudėtinę) valdžią.

“Masės buvo pilnos kovin-: 
go pasiryžimo. Mes, apsigy- 
nimiečiai, buvome pasirengę 
kovon. Proletariatas buvo 
gatavas pakilti ir susilieti į 
galingą vieną -frontą. Bet 
mes nesulaukėme lauktųjų, 
obalsių.'Mūsų vadai atsisa
kė nuo sprendžiančių jų 
veiksmų. Tatai padarė bai
sų įspūdį, varė mases į nu-? 
siminimą ir silpnino-jų ko
vos jėgą. Ir vis dėl to mes 
dar toliau tikėjomės, kad 
mūsų vadai, galų gale, ge
riau supras 'ir atsilieps į su- 
sidyįusią padėtį. Tačiaus 
rues'apsirikome. >

“Kodėl mes kalbame apie 
tas >klaidas? Apie tai mes 
kalbame ne delf to,’, kąd su- 
teikt palengvinimo savo sie
lai,-—mes norime, kad jūs 
suprastumėte tas klaidas, 
kad/jūs iš/jų mokintumėtes, 
idaht kitą sykį jų nepakar- 
totųmete..........  >

- “Mes esUme:įŠitikinę, kad 
jūs jau nesvajojate apie 
sugrįžimą parlamentarizmo 
(seimo tvarkos) ir apie žu
vusias formai valstybės ir 
visuomenės tvarkos; kad 
jūs ruošiatės proletarinei 
revoliucijai, ginkluotam su
kilimui prieš fašizmą. Bet 
tos revoliucijos tikslas turi, 
būti proletariato diktatūra,

vežė “Laisvei” aukų nuo se-

$1, J. Zakaravich $1, J. 
Vaitkus $1, Ona Lastauskie
nė $1, F. ir P. Valantai $1, 
V. Urbienė $1 ir E. Peldžiu- 
vienė 50 centų. Viso $6.50.

Šis jau kelintas draugų 
philadelphiečių pasirodymas 
su aukomis presui. Tačiaus, 
sulfg savo miesto, Philadel
phia skūpiai atsineša preso 
reikale. Mažesni miestai, 
Rochesteris ir Newarkas 
stovi augščiau Philadelphi- 
jos.

Drg. P., iš Great Necko, 
N. Y., aną dieną atsilankė 
į “Laisvės” redakciją ir nu
sipirko du dienraščio b-vės 
šėrus ($10) ir $5 paaukojo 
išm.okėjimui už presą. Taip
gi $5 paaukojo kitiems dar
bininkiškiems reikalams.

Nors aukojimas žymiai 
suretėjo, tačiaus keletą gra
žių jlaiškelių -paduodame ir 
šiaųdien:

' Waukegan, Ill.
(<Gerbiama ‘Laisvės’ Ad

ministracija: Prisiunčiu pi
nigus už ‘Laišyę’ $5.50 ir 50 
centų skiriu ‘Laisvės’ pre
sui. Nors rfrano prenume
rata senai pasibaigė, bet aš 
niekuomet neturiu mintyje 
persiskirti su ‘Laisve.’ Drau
giškai, J. A. Paulauskas.”

\ t r.U 4 -

Summit, N. J.
“Gerb. ‘L.’ Adm.: Šiame 

laiške rasite mokestį’ už 
prenumeratą ir $1.00 auka 
presui. Su draugiškumu, J. 
Grayson.”

Pittsfield, Mass.
'“Gerb. Draugai: Čiai’asi- 

te $7.00, up kuriuos malonė
kite atnaujinti mano prenu
meratą ir $1.50 auka preso 
fondui. Draugiškai, Martin 
Sellers.”

Baitimore, Md.
“Gerb. ‘Laisves’ redak.: 

Prisiunčiu $6, tai bus $5.50 /

tėvai jį labai mylį ir vis laukia . 
jo pargrįžtant. Jeigu sugrįš, 
tai tėvai taip padarys, kaip 
tas biblijoj pasakojamas tėvas 
padarė, užmuš veršiuką ir iš
kels didelį pokylį jo priėmi
mui.

Po kiek laiko, kunigas su-
i sugrįžusį, tai 

! pradėjo jį klausinėti, kaip tė- 
i vai jį priėmė ir ar užmušė tą 
į veršiuką jo priėmimui ?
I —Veršiuko neužmušė, bet 
nedaug reikėjo, kad kiek būtų 
manę užmušę,—atsakė vaikas.

JIS UŽSITARNAVO
Airis mūrininkas, bedirbda

mas nupuolė nuo ketvirto 
augšto. Ant žemės esantis 
darbininkas pribėgo į pagelba 
ir pradėjo šaukti: “Vandens! 
Greičiau vandens atneškit!!” 
Tuo tarpu aįrjs tartum iš mie
go pabudęs, praplėšė akis ir 
atsiliepė:

—Į peklą su savo vandeniu : 
Aš nupuldamas tokį augštį už
sitarnavau ką nors gardesnio!

DIDELIS SAVAMYLIS
Senas vokietis dažnai bar- 

davosi su savo sena pačia. Sy
kį, laike tokio barnio, senutė 
išsitarė:

—Oi, kaip aš norėčiau nu
mirti ir būti danguj!

Oi, kaip aš norėčiau būti 
aludėj!”—šaukė senis.

1 Oi, tu, tu! Visada pasiren
ki geresnę vietą sau !—šaukė 
senutė.

A. M. Bedievis.

tCffV- iĮtiko vaiką jau

už prenumeratą, o 50 centų■ 
skiriu preso fondui. Drau
giškai, K. Yuškauskas.”

Iš brooklyniČčių šiuo tar
pu pasirodė, sekanti drau
gai : M. Merkevičius užsimo
kėjo prenumeratą $7.50 ir 
vieną dolerį aukojo presui. 
Draugas V. Daukshas taip
gi užsimokėjo už prenume
ratą $7.50 ' ir vieną dolerį 
aukojo presui.

Šiuo kart aukų gavome 
$17.00. Iš anksčiau aukų 
gavome $1,006.89. Viso au
kų preso fonde yra $1,023.- 
89. Skolos dar turime

Dabar prasideda vasari
niai parengimai, piknikai ir 
išvažiavimai. Tuose paren
gimuose 
reikalas 
visiem.

“Laisvės” preso 
turi būt žinomas

P. Buknys.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. 3.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Nuvargusi Tarnaitė

Patarkite ir man per mūsų 
dienraštį “Laisvę.” AŠ esu 
mergina 20 met^ amžiaus, 5 
pėdų 8 colių ūgio ir sveriu 
175 sv., Dirbu- namų darbą, 
kaipo tarnaitė, būnu daug ant 
kojų. Taip jaučiuosi sveika, 
tik į Wakara mano kojos iš
tinsta, o labiausiai kaip sergu 
mėnesinėmis. Viena dfena tu
riu daug skausmų. O kitas 
klausimas. Aš, eidama laip-, 
tais, kryptelėjau koją, ir da
bar ta koja labiau patinsta ir 
raudona per kulnelį ir biskį 
skauda.

Atsakymas

Jums, Drauge, prisėina daug 
lakstyti ir stovėti, trustis. Da
lis kraujaskysčių nusisveria 
žemyn, į#kojas, ir taip ten au
diniuose susidaro skystimo, ko
jos palei riešukus pabrinksta.

Stenkitės laikotarpiais nors 
po truputį prisėsti, o, da ge
riau, *užvirsti, prigulti ir kojas 
aukštyn iškeltas palaikyti, 
nors po* koletą minučių. Tai

j

Jums daug gera padarys, ne
tik kojom, bet ir visam kū
nui. Atsidusti, pasilsėti būti
nai reikia. .Vakarais, po dar
bui, išmaudykite šiltai kojas ir, 
atsigulusi, palaikykite jas auk
štyn iškeltas.

Ta niksterta koja nereika
lauja ypatingo gydymo. Bet 
būtų gerai palei riešuką ap
tepti iodo tinktūra, kas antra 
diena. Būtų gerai išryto ge
rokai paveržti, aptvarstyti ko
jos apačias ir būti taip per 
dieną. Ant nakties galima nu
sirišti.

Mėnesinės esti skaudžios 
nuo Įvairių priežasčių. Tarp 
kitko, sunkus darbas, nuovar
gis gali apsunkinti mėnesines. 
Pirmą dieną Jums vertėtų ma
žai dirbti, gulinėti, silsėtis. Im
kite iodo, po lašą su vandeniu 
du kart kas savaitė. Taipgi 
skydinės kaklo liaukos, “Thy
roid tablets, gr. 14,■ No. 100,” 
imkite po vieną prieš valgi,* - 
apleisdama per mėnesines. Tai 
padeda prašalint nudėvėtas 
nuovargio medžiagas.

»

r
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Kaip Mes Skendome ir Išsigelbėjome i Liapide'vskio lėktuvą,' kuris 

Iš Mirties Tolimoj Šiaurėj ! paėmė visas ekspedicijos 
^moteris ir du mažučius vai
skus. Prisipažinsiu, mes vi- 

Ledai Sukriušino Laivą “Čeliuskiną,” o Mes Pasilikome Be- S1 len«viau atsidusome ■. vy-

ĮDOMUMAI

jėgiai ant Ledyno; kaip Maži Kūdikiai Džiaugėmėsi, Pa
sakoja Kapitonas Voroninas, Kuomet Išvydome Orlaivius, 
Kurie Pribuvo Mus Išgelbėti iš Mirties

1 i

Pasaulio Mokslininkai
rams kur kas lengviau bu- Susirinks, Kuomet Saulė
vo kentėti ledų nelaisvėje...

Kasdien gaudėm vis nau
jas ir naujas žinias apie

Visai Užtems

I

Net Seminarijų Studentai 
I prieš Kapitalizmą
i “The World of Tomorrow” 
žurnalas darė klausinėjimus 
tarp dvasiškių seminarijų ir 
teologijos kursų studentu 
apie kapitalizmo palaikymą 
arba jo pakeitimą. 1,463

Šiomis dienomis Sovietų studentai atsiuntė atsaky- 
i skubų pasiruošimą lakūnų Sąjungoje Leningrade buvo 
įMolokovo, Kamanino, Vo- ______

ir | 
mes 

savo

se augštosiose ir vidurinėse 
mokyklose kapitalizmas yra 
praradęs daugybę šalininkų,

nis judėjimas ir tiesioginis 
daugelio jų dėjimasis prie 
darbininkų demonstracijų ir 

ką rodo didėjantis studentų kitų kovos veiksmų, 
priešfašistinis ir prięškari-1 • ‘

Kąuno “L. ž.” 
sekąmą pasakoju 
no Voronino apie 
mokslinę ekspediciją laivu 

Čeliuskinu’.’ ir apie išsigel
bėjimą iš mirties. 1 
laivas tapo j 
nuskendo.

paduoda, po mano apsilankymo Faki- 
ii .ą kapito-1 <]ovas pareiškė, kad ledas

Sovietų rodo tendencijos atakuoti
dopjanovo, Doronino 
Sliepnevo. Pagaliaus 
juos visus išvydom 
mažame aerodrome, gal pa-, 
čiame i 
pavojingiausiame 
žemės rutuly.

laivą iš • naujo. Netrukus 
vied, kuomet i SU^aa į garlaivį. Aplink 
sudaužytas iri šniokštė, šokinėjo ir skardė

jo neaprėpiamo ledyno suki-
— lę baltieji lokiai — lytys.

' Gamtos stichija, nešanti. “ ' ‘
mums mirtį, artinosi. Inai pervežė į 

Pirmą valandą, pietų me-; beveik visus 
trisdešimties laipsnių' dalyvius.

• mus; ir dauguma šių stu-
i laikoma mokslininkų konfe- dentų pasisakė už “koopera- 
rencija studijavimui strato-: tyvę visuomenę” — 49 nuo- 
sferos. Dalyvavo daug šimčiai už socialistinę tvar- 
mokslininkų. Konferencija ką, 30 nuošimčių už komu-

1------- I nL/mn „X- A.»UnX4-n; IV avi VUl VJL11V, geli jjct“ j * . . v • v • I

nedėkingiausiame ir i Pasvčrė tuos faktus, kurie .nizmą, kiti uz griežtai per-Į

1933 metų spalių mėn. pir
momis dienomis, — pasako
ja “Čeliuskino” kapitonas 
Voroninas, — netoli nuo tu, 
Vankaremo, mūsų laivas šaltyje prasidėjo didelis vie-1 
pirmą kartą pakliuvo į tirs- • sulas ir ledų ataka. Buvo | tik šeši žmonės. . Visą tą 
tų ledų nelaisvę. Pamažu ‘ duotas įsakymas kraustytis i naktį aš nemiegojau. Palą- 
vandens srovė mus nugrūdo ! iš laivo. Tuo pačiu metu pinėje degė žibintas. Užsi- 
netoli Koliučino salos, prie nepaprastai smarkus ledų kaičiau primusą, išviriau 
kurios kažkada žiemavojo i kalno smūgis laivą nutėškė , arbatą, išploviau indus, vis- 
Nordenšeldo'laivas “Vega.” i kaip šapą dešimčia metrų į į ką gerai sutvarkiau ir pa

stebėdamas begalines le- šoną. Mašinos buvo nu- gal keliauninkų papročius 
do lyčių apylinkes, kurios blokštos iš savo vietų. Me-J palikau 'įvairių reikalingų 
stūmė sava kryptimi “Če- ‘ chanikai pirmieji pamatė vi-! daiktų ir maisto atsargą tuo 
liuskiną”, aš pamačiau, kad są momento tragiškumą. Į Į tikslu, jeigu likimas kada 
ledas laužosi ir smulkėja, i ledų pramuštą kairįjį laivo j nors čia atgins žmogų. 
Buvau tvirtai isitikines. kad i šoną pradėjo veržtis van- švintant išėjau iš palapi-

vandens srovė mus nugrūdo ' iš laivo.

visame i buvo an^ rankų iš jau iki tvarkytą, suvaržytą, kapita-
1 šiol padarytų bandyjnų pa- 'lizmą; tiktai 2 nuošimčiai už

. . _ ' sikelti į stratosferą. Vienoj ’ tokį kapitalizmą, kaip jis
Per keturias dienas laku- rezoliucijoj mokslininkai pa I šiandien yra, ir 7 už fašiz- 

Vankaremą Griežė svarbą bendro, veiki-Imą.
ekspedicijos mo sovįetų Sąjungos, Jung

tinių Valstijų ir Kanados 
Pagaliau pasilikome mes mokslininkų studijavime at

mosferos sąlygų šiauriuose.
Konferencija nutarė šauk

ti tarptautinį mokslininkų 
kongresą Sovietų Sąjungo
je 1936 metais, pataikant 
tuo laiku, kuomęt įvyks pil-

Didelis nuošimtis, - kaip j 
matome, stoja stačiai už ko-į 
munizmą; pas reikalaujan
čius “kooperatyvės respubli
kos”, matyt, yra neaiškus 
manymas, kad gal ramiu 
būdu galima bus pasiekti 
socializmo. Laikui' beeinant, 
dalis ir šių studentų turės

nas saulės’ užtemimas. Tai suprasti, jog tik komunistai 
bus istorinis supuolimas— teveda prie to tikslo, 
mėnulis uždengs saulės vei
dą, o mokslininkai susirinks1 
pasidalint mintim apie tas 
augštas erdves ir jų paslap
tis!

Nieku negalima pavaduot
LAIKA!

Buvau tvirtai įsitikinęs, kad j šoną pradėjo veržtis van-
* ~ ‘ ųduoę kuris bematant pa- nes. Buvo ramus oras. Pa

glemžė visą mašinų skyrių, hktas palapinės duris su vi- 
!—riktelėjau pats sais rakandais ir maisto at- 

atsipeikėjęs suko-' sarga tvirtai užrėmiau, kad 
!ten kada nors neįlįstų lo- 
kys.

Tuo metu išgirdau meta
linių paukščių ūžesį. Širdis 

I pradėjo smarkiau plakti. 
! Pradėjau šokinėti iš džiaug-

mus nuskalaus į Beringo 
įlanką. Tačiau paskutinė
mis dienomis vėjas laivą 
blaško įvairiausiomis kryp
timis, stūmė čia pirmyn, čia 
atgal. Lapkričio pradžioje 
mes smarkiai pradėjom 
plaukti į šiaurę, Aliaskos 
kryptimi. Ledas traškėjo ir 
jo paviršiuje buvo galima 
pastebėti savotiškas bange
les. Vėl atsirado viltis, kad 
vanduo sulaužys ledą ir mes 
galėsime savaranki škai 
plaukti švariose jūrėse, ku
rios tysojo nuo mūsų tik už 
trijų mylių? Tuščios buvo 
mūsų svajonės. Vėjas stai
ga pasikeitė ir mus su nepa
prastu greitumu paginė į 
vakarus. Storas ir tvirtas 
ledas grūmojo laivui. Jau 
buvom besiruošią kraustytis 
iš laivo, bet netrukus pavo
jus praslinko.

Gruodžio 25 dieną “Čeliu
skinas-’ pernešė ] * 
rimtą ledų ataką. Nujaus
dami artimą laivo skendi
mą, mes visą dviejų mėnesių 
maisto atsargą ir gyveni
mui reikalingus daiktus per- 
nešėm ant denio. Bet ir šį 
.kartą viskas baigėsi laimin
gai. į

Visą laiką iki pat laivo 
skendimo mąn teko stebėti 
ledų judėjimą. Pamažu taip 
įgudau į šį darbą, kad ir da
bar galėčiau nupiešti, api
brėžti kiekvienos didesnės 
lyties, ledų kalno formą, jo 
spalvą ir t. t. Ir juo ilgiau 
stebėj'au, juo aiškiau man 
darėsi, kad “Čeliuskinas” 
savaimingai iš ledų nelais
vės niekuomet neišsivaduos.

' Vis sparčiau ir sparčiau ap
link laivą augo milžiniškos 
ledų uolos, kurios pradėjo 
griūti dideliais gabalais ant ,legrafistas Krenkelis grei 
laivo denio. Buvo rimto pa
grindo manyti, kad mus ga
li šitos šaltos masės gyvus

’ palaidoti.
Vasario 13 d. po pietų, aš 

kaip visuomet nuėjau į fi
ziko Fakidovo palapinę, ku
ri buvo įruošta netoli laivo, 
ant vienos ledo lyties, čia 
įvairių įrankių pagelba 
mokslininkas stebėjo ledo 
judėjimo kryptis. Netrukus

JACOB RUPPERT'S BEER
"MELLOW WITH AGE"

D.
—Galaš! 

sau ir 
mandavau: — Visi prie iš
krovimo , darbo!

Gerai, kad' laivo įgula iš 
anksto buvo paruošta šitam 
netikėtinumui ir pėrkrovi- 
mo darbai skęstaneiame lai-1 ™dJr“ uge 'su kkafs^savo 

! draugais. Mūsų šunys taip 
pat pradėjo loti ir vizginti įpr-ofesoriug R x Rock iš. 

tyrė daugelį kolegijų ir vi- j 
dūrinių mokyklų studentų 
ir studenčių, ir atrado, jog 
vyriška lytis neturi daugiau 
pastovumo už moterišką. Be I 
to, jis įrodė, kad žmogus 
dažnai keičiantis savo nuo- | 
monę yra, bendrai imant, 

• ne mažiau gabus, kaip ir 
pastovusis. Gabumas, sako, 
neturi ryšio su pastovumu 
bei atmainingumu.

ve buvo baigti per dvi va
landas.

Drauge si^ ekspedicijos' uodegas, 
vadu Šmitų vadovavome 
darbams. Didelės ledo ly
tys užsikabino ant laivo 
pirmagalio ir pradėjo gram- 
zdint jį vis gilyn ir gilyn.

Tuojau buvo duota ko
manda:—Visi ant ledo!

Daugelis ekspedicijos da
lyvių ramiai ir laimingai 
apleido “Čeliuskiną”, tiktai 
ūkvedys Mogilevičius šok
damas pateko ne ant lyties, 
bet ant laivo lentgalių nuo-

Ar Moterys Yra 
Nepastovesnės?

Pas vyrus yra įsigyvenęs 
“supratimas”, kad moterys 
nepastovios, dažnai maino 
savo nuomonę ir “nežino ko 
nori.”
Bet1 Fordham Universiteto

Šiaip ar taip, tie studen
tų ekonominiai - politinių 
nuomonių nuošimčiai turi 

. nemažos reikšmės. Nes 
I jeigu seminarijose toks pa- 
kairėjimas, tai ir svietiško-

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 A VĖL, DETROIT, MICH.

čia

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Lietuviu Darbininkų Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

• • M V* v (AAlv ICll V v JL VII CA/AA 11U.V

pirmąją ^ragI§^a| guvo aįSį_

turės būt sugrąžinama.

t

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS: 
$150, $300, $600 ir $1,000

vėrusioje šalto vandens pra
rajoje. Laivas bematant 
paskendo, tik vandens pa
viršiuje dar ilgai plūduriavo 
karšto vandens statinės. •

Tuojau pradėjome statyti 
palapines. Jose pirmiausia 
patalpinome moteris ir vai
kus. Pirmajai nakvynei vi
siems dalyviams buvo su-.' 
teikti miegamieji maišiukai’ 
ir antklodės.

Kitą rytą pradėjom svar
styti savo tolimesnį likimą. 
Kai “Čeliuskinas” skendo, 
mes nesiskubinom paleisti 
per radio “SOS’o” signalą, 
puikiai suprasdami visą ši
to žygio nevaisingumą, t. y. 
kad prie tokių aplinkybių ir 
tokiu greitu laiku jokios že
miškos jėgos mūsų neišgel
bės. Vėliau mūsų radio te-

tai sukonstruavo avarinę 
radio stotį ir pasiuntė į er
dvę pirmą žinią apie vaka
rykščius įvykius. Po poros 
dienų per radio mes sužino
jom, kad pirmoji telegrama 
laimingai buvo priimta ir 
kad čeliuskiniečių gelbėji
mui organizuojamos visos 
galimos priemonės. Visi 
pradžiugo.

Kovo 5 dieną pamatėm

Man teko skristi su Molo- 
kovu, išgelbėjusiu 39 čelius- 
kiniečius. Žemai, žemai, 
ties pačiu lageriu Moloko- 
vas padarė atsisveikinimo, 
ratą. Tenai, šalčio sukaus
tytoje lytyje iš lėktuvo pa
mačiau į krūvelę susispietu
sias mūsų palapines ir vėjo 
kedenamą vėliavą.

Po 50 minučių mes buvo
me jau Yan^areme, ° P° va
landos jau skridome į Uel- 
leną. Rekordų Knygos Akliems

Dabar Washingtone yra 
pradėta gaminti fonografų 
rekordų “knygos” nere
giams. Kongreso Knygyno 
tam tikra komisija parenka 
knygą; ji yra aiškiai skaito
ma į rekordus, arba plokšte
les, kol visa nurekorduoja
ma. Kongreso knygynas^ 
siuntinės tokias plokštelių 
knygas neregių įstaigoms ir

SENIAUSIAS EVANGE
LIJŲ RANKRAŠTIS

Harputo vienuolyne, Ar
mėnijoj, atrasta evangelijų' 
knygos, syriška kalba nura
šytos tarp 440 ir 550 metų 

, krikščionių gadynės. Tai 
būsiąs seniausias iki šiol ži
nomas naujo testamento ra
štas. Pats popiežius teturi pavieniams. Su fonografo 
tik 6-to šimtmečio evangeli- pagelba perskaičius, knyga 
jų rankraštį.

Štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 
kitur apsidrausti:

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamų apdrauda ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir sociales apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yra*palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

Mokesčių yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nario amžių ir apdraudos laipsnį. *

Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9, $12 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus.
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, į LDS 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža.i Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150.

DABAR {STOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutaupinti nuo $1-00 iki $2.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 

kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
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Hitlerio ir Mussolini karikatūros išro
dė šiam būrelyje ne kaipo priešai, bet jų 
draugai. Juk kas nežino, kad tos grupės 
dalis žmonių (lyderiai) niekina, šnypščia 
ir čirškia ant darbininkų judėjimo, ant 
komunistų darbuotojų dar pikčiau, negu 
štampuoti fašistai. Tad tos iškabos at
rodė tik maska, už jų slepiasi toki pat 
niekšai.

Tačiaus labai nuostabu buvo vienam 
draugui, kuris negalėjo persitikrinti, 
kaip tai Prūseika-Butkus galėjo eiti su 
jais. Juk jie sakė, kad einą su minio
mis, jie išėjo iš Komunistų Partijos, kad 
eiti ir partiją atvesti prie minių!

Na, o dabar minia su komunistais. 
Revoliuciniai obalsiais su komunistais.— 
Stebėjosi draugas labai daug.—Komuni
stai šaukia “naują svietą pastatysim.” 
Gi socialistų obalsiaį “seną svietą patai
sysim.” Jų simbolį šioje demonstracijoj 
laikė tik dvi “damos”, pasipuošę panelės. 
Tai simbolis ne darbininkų, ne kovos, bet 
kokios tai palocinės inteligentijos, o tai 
sykiu ir išdavystės, parsidavimo ir pro
stitucijos.

Delei patvirtinimo savo kalbos vienas 
draugas išsiėmė ir perskaitė, kaipo doku
mentą, iš lietuviško renegatų laikraščio, 
kuriame pasakyta, kad “opozicija” eis su 
“unijų bendru frontu”, kuris susirinks 
Madison Aikštėje.

Draugai, kurie neskaitė renegatų Prū- 
seikos-Butkaus pareiškimo, negalėjo at
sistebėti, kaip Prūseika galėjo nueiti taip 
toli, atvirai prie išdavikų. Kapitalistinė 
spauda paskelbė, kad Madison Aikštėje 
šiais metais susitiks visos tos grupės, 
taip vadinama darbininkų vadovybės re
akcija ir demonstruos prieš komunistinį 
judėjimą. Tai priešų pasikėsinimas slo
pinti ir 'nustelbti komunistus. Su jais 
Prūseika, Butkus, Lovestonas.

f
4Radio klausanti publika, 

kurios tik teko klausti, visi 
gėrėjosi Jų dainavimu. Bet už 
tai lietuviški šnipeliai padavė 
skundą radio kompanijai, kad 
Laisvės Choras ir Ignas Ku
biliūnas naudoja radio propa
gandai prieš valdžią, žinoma, 
kad yra žioplas skundas. Bet 
kaip bhoro, taip ir Kubiliuno 
sudainuotos dainos turėjo būti 
išverstos į anglų kalbą ir pri
duotos, kur reikalinga.

Reporteris.

Iš Mano Miesteliokurioje reikalaujame paliuo- 
suoti politinius kalinius, o ypa
tingai komunistus.

Kalbėta Apie “L>” Pikniką
ū j

Taipgi kalbėta susirinkime 
apie “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks liepos 4 d., Maynard, 
Mass. Apkalbėjus šį klausimą 
sutikta laikyti pasitarimą 
(konferenciją) Lowellio, Law- 
rencio, Nashvės draugų, kad 
geriau prisirengus prie kalba- 
rųo pikniko.

! ši konferencija įvyks gegu
žės 20 d., Lowellyj. Delega
tais išrinkta draugai Ig. čiu
lada, B. čiulada, J. šleivis, F. 
Zulza, V. Kralikauskas, S. 
Penkauskas ir Jurgeliavičia.

Po susirinkimui buvo išda
linta tikietai platinimui. Paė
mė tikietų draugai J. šleivis, 
Ig. čiulada, A. 
Kralikauskas, A. 
čius, B. Čiulada, 
M. Dvareckienė.

Ir galima pasakyti, kad 
draugai gerai darbuojasi. 
Draugas J. šleivis jau parda
vė 3 tikietų serijas į 3 dienas. 
Ig. čiulada jau pardavė 
rijas. S. Penkauskas jau 
davė 3 serijas.

Tai matote, draugai, 
galima parduoti • ir

PRANEŠIMAI IŠ KITURKur aš ' gyvenu (Suffield, 
jC'onn.), yra mažas miestelis, 
bet ir labai tamsus, čia 
giausia gyvena katalikai 
kai. Jie labai sugadinti 
nyčios, kad su spauda

J jų labai sunku prieiti.
Kad juos supažindinti 

su darbininkų judėjimu, 
gegužinio

dau- 
len- 
baž- 
prie, Aš esu našlys ir turiu 11 

mergaitę, turiu savo namus, ir 
norėtau gaut merginą arba 
apie 30-40 metų senumo, jei 
našlė, tai būtų geriau, kad 

Su iaiŠku malonė-

raštis.
—45,000 dalyvauja — praneša “Teleg

ram.”
Vėliaus vis tos skaitlinės didėjo. Va

kariniai ir rytiniai laikraščiai rašė seka
mai:

—125,000 maršavo mieste — “Amer
ican.” ,

—100,000 užpildė dvi aikštes — “Tri
bune.” '
—300,000 dalyvavo gegužinės minėjeme. 
—“Post”.

—300,000 dalyvavo gegužinės minėji
me.—“Daily Wbrkeris.”

Demonstracija tęsėsi iki vakarui. 
Union Aikštė visą laiką buvo kimštinai 
pilna iki 6 vai. Didumą ir milžiniškumą 
demonstracijos, kuriai vadovavo Ameri
kos Komunistų Partija, jau niekas nega
lėjo užginčyti. •

Kai kurie ir seką renegatus darbi
ninkai, bet dar galutinai nesugadinti 
Prūseikos-Butkaus melų apie komunisti
nį judėjimą,—jie patys persitikrino. Ši 
paroda parodė ir patvirtino, kad ne tik 
Komunistų Partija nariais kyla, bet ir 
jos įtaka auga.

Paskiaus buržuaziniai laikraščiai pra
dėjo daryti išvadas, nes jau taip labai ne
galėjo meluoti. Jie rašė sekamai:

—Patyrę skaičiuotojai sako, kad socia
listai turėjo maršuotojų 25,000, o komu
nistai 40,000. Komunistai sudarė du sy
kiu daugiau masių, negu socialistai, — 
rašo “Tribune”.

—9,000 policijos buvo 71 Regimento 
Armoryje sumobilizuota prieš komunis-J 
tus, — “Tribune.”

—Apie 70,000 buvo komunistų demon
stracijoj Union Aikštėje, o socialistų de
monstracijoj apie 50,000, — “American.”

—Komunistų pasirodomas buvo gyves
nis ir spalvingesnis, — “Telegram.”

—Atrodo, kad su komunistais buvo iki 
100,000, o pas socialistus iki 60,000, — 
“Telegram”.

—Komunistai turėjo Union Aikštėje 
60,000, o Madison Aikštėje socialistai tik 
apie 40,000. — “Tribūne”.

—Union Aikštėje buvo tarpe 75,000 ir 
85,000 o dar ki£i sako — 100,000, — rašo

• “Times”.

kiek 
par

sitraukiau gegužinio Daily 
Workerio 10 kopijų ir išdali
nau tiems, kurie man gerai ži
nomi. Bet peržiūrėję ir meta, 
sakydami, kad jie nemyli to
kios spaudos. Tuomet aš jiems 
sakau, kad ir aš taip seniau 
maniau, bet kuomet paskaitai, 
tai darbininkų spaudoje randi 
daug reikalingų darbininkams 
raštų.

Sunku ir gaila žiūrėti, kaip 
jaunimas čia yra sukoneveik- 
tas bažnyčios. Vaikinai ir 
mergaitės po 18-20 metų jau 
turėtų 
toriais, 
galima 
įsiūlyti

Dviem lenkų jaunuoliams aš 
užrašiau Daily Worker} ant 
pusės metų, bet jie tik pažiūri 
ir meta. Labai mažai skaito. 
Bet kuomet paklausiau, kiek 
jie uždirba į savaitę, tai pasa
kė, kad tik po 7 dol. į savai
tę. Sakau, ar tai ne mažai? 
Paskiaus liepiau skaityti lai
kraštį, tai žinosite, kaip reikia 
išsikovoti daugiau.

Tuomet jie atsakė, kad 
“mes neįalime nieko padary
ti.”

Arba pamatau merginas sė
dint ant laiptelių ir vartant 
didlapį. Pasiūlau darbininkų 
dienraštį, Daily Worker}. Pa
vartė, pažiurėjo ir sako, kad 
jos jį “nemyli.” Tačiaus 
pačios merginos sakėsi, 
uždirba tik po 4 dol. į savaitę.! 
Pasikalbėjau su mergina, kuri! 
jau 23 metų.

Jai saukiau, kad “tu uždir-! 
bi tik po $4 savaitėj, tai kodėl j 

miausįą rpan miestą (Spring-Į nenori . skaityti komunistinį i 
field, Mass.)', kad savo akimis l laikraštį ?” Tuomet jinai atsa-j 

j būtų galima pamatyt darbiniu- kė, kad ji prašys daugiau pė- 
kus dalyvaujant. Nuvykęs, dės pakelti. Aš aiškinau jai, 
traukiau tiesiai į Main gatvę, kad reikia darbininkėms orga

nizuotis ir pareikalauti orga
nizuotai daugiau mokėti, o ne 
maldauti. O kad būti organi
zuotoms, tai reikia ir skaityti 
darbininkų spaudą.

čia darbininkės , daugiausia 
dirba po stubas. Todėl jas la
bai sunku organizuoti. Tai 
tokia padėtis darbininkų šioje 
apielinkėje.

Susninkų Jurgis.

BEACONS FALLS, CONN.

Pajieškau moteriškės del apsive- 
dimo. 
metų 
todėl 
našlę 
būtų
neturėtų vaikų.
kite prisiųst ir savo paveikslą. Kreip
kitės sekamai: L. P. P. O. Box 386, 
Beacon Falls, Conn.

(114-115)
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įvairių, 
kiti 

dar kiti, 
Tačiaus 

didžiuma

pirmos 
kiek ko- 
darbinin-

Prašome Darbininkiškų Organizacijų jsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

ne dalyvauti šiuosie* parengimuose.

Sulaukus gegužės 
norėdamas sužinoti, 
munistai turi įtakos 
kuose, patraukiau ir aš į artj-

Didžiausias papeikimas 
progresyvėms mergi- 

už tai, kad nenori lan- 
į darbininkiškus paren-

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais
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prieita ir prie 
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GERKIT NARZAN
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mineralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
pas

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY ' NEW YORK CITY
Kliubai ar biznių jstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BONKOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po cielą keisą, 
j kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitokį bizniai turi sau gerą pelną.
TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvortinėse bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

o 
<♦>

$10 
$10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertės $5
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

susipratusiomis mergi- Iš Pirmos Gegužės Paminėjimo
Pirmoji Gegužės paminėta

o 
<♦>

Dovanos yra
$100 
$ 75 
$ 50 
$ 35 • 
$ 25

20 
15 
10 
10

Apie 11:30 vai. dieną jau pradėjo išei
dinėti laikraščiai su dideliais antgalviais. 
Pirmose laidose jie visi rašė nevienodai:

—25,000 maršuoja raudonųjų,—“iaur- 
nal”.

—35,000 dalyvauja demonstracijose, — 
apie pusvalandį vėliau rašo tas pats laik

kaip 
išpildyti 

isavo kvotą. Lauksime iš kitų 
draugų raportų, kaip jiėms 
sekasi tikietai pardavinėti. 
Kurie draugai jau pardavėte 
arba greitai parduosite, tai ne
laukite ilgai. Imkite kitas se
rijas ir platinkite. Padaryki
me, kad mūsų miestas stovėtų 
pirmoje vietoje.

Veikime visi, sutartinai, gy- 
jvai, veikliai, tai darbas eis be 
! jokių kliūčių.
į L. K. Biuras.

‘LAISVES’ NAUDAI

Sekmadieni, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Gavome žinių, kad programoje rengiasi dalyvauti 
Philadelphijos Lyros Choras. Taipgi yra viltis, kad 
atvyks ir Conn, valstijos chorai. Jau pasiųsta 
kvietįmai New Jersey darbininkų chorams.

Turėsime svečių iš plačios Naujojos Anglijos, 
tuom kartu grįž delegacijos iš LDS seimo.

Perėjau veik visą gatvę ištisai 
ir veik nieko nesimato, žmo
nės taip sau eina, kruta, kaip 
kad paprastai. Manau sau, ar
gi tie žmonės dar nieko nežino 
apie darbininkų šventę?

Taip ir pasiekiau reikalingą 
vietą. Staiga tenais pamačiau 
didelį būrį žmonių. Bet daug 
buvo mėlynsiulių—apie 50. 
Kada priėjau arti, tai jąu su
pratau, kame dalykas. Pasi
rodė, kad čia jau buvo komu
nistų laikomos prakalbos. Aš 
ėjau artyn. Kalbėjo vienas 
jaunas kalbėtojas ir agitavo, 
kad darbininkai eitų maršuoti 
5 vai. vakare.

Tas kalbėtojas pabaigė, tuo- 
jaus pasilipo kitas jaunas kai- 
bėtojas, dar tik 18-20 metų. n“ 'pe7;adio';
Kaip smagu ir malonu, kad J 
kalba jaunas, ir taip gražiai, 
taip aiškiai aiškina darbininkų 
klasės reikalus. Kiekvienas 
darbininkas jį gali suprasti. O 
policija zuja aplink, bet nie
ko nedaro kalbėtojui, 
mai, jie turėjo leidimą 

•Policijos kapitonas, 
tęs, kad dar revoliucijos , ne
bus, paleido kkl kūrinos poH- 
cistus ir paliko jų tik apie 15. 
Darbininkų klausėsi 
Vieni jų baltakalnieriai, 
apšepę, bedarbiai ii‘ 
grįždami iš darbo, 
matėsi, kad didelė 
pritarė kalbėtojui.

Paskiaus staiga 
viena, matyt buržujė, moteris.* 
Jinai, sukandus dantis, puolė 
prie kalbėtojų ir bandė pada- 

! ryti kokią provokaciją ir su
laikyti kalbėtoją. Tačiaus ją 
sulaikė kitas, gerai apsirengęs 
vyras. Jisai pasakė, kad “tu 
esi buržujė ir,nenori klausytis, 
tai eik namo.” Paskiaus • tą 
moteriškę reikėjo net pačiai 
policijai nuvesti.

Kalbėtojas gavo aplodis
mentų, o ta moteris gavo daug 
“bū-bų.” Vadinasi, nepasisekė 
jai suardyti susirinkimą.

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.

sekamos:
10

visoms merginoms.) Jos eina j rinkimuose. Tuo ir bernai bus 
kur kitur, o neateina į savo į daugiau “kontanti, nes jiems 
parengimus pasilinksminti tar- • be merginų irgi nėra jomai- 
pe savųjų, tai jau klaida. j ko.”

Daug kartu yra pastebėta, į 
kur mūsų merginos praleidžia į 
laiką. Nors iš jų tarpo randa-1 
si viena ar antra, kur skaitosi 
save 
nomis; taip-gi, kaip sugeba 
taip prisideda darbu darbiniu-! gerai. Dalyvavo apie 400 dar- 
kiškam judėjime. Ragina ki-Į bininkų ir apie 100 lietuvių, 
tus 'dalyvauti įvairiuose susi- Į Tai reikia pasakyti, kad gerai 
rinkimuose, parengimuose, bet j paminėta.

Susirinkimą atidarė .Komu
nistų Partijos sekcijos organi
zatorius. Pirmiausia pašaukė 

Chorą padainuoti.
Sudainavo Internacionalą ir 
dar keletą dainelių. Paskiaus 
pionieriai sudainavo kelias 
daineles ir draugas Petrukevi- 
čius pagrajino smuiko solo.

Paskiaus sekė / prakalbos. 
Kalbėjo kalbėtojai anglų, ita
lų, lietuvių ir rusų kalbomis. 
Visi kalbėjo gerai ir aiškino 
apie darbininkų kovas.

Buvo rinkta ir aukos, taip
gi pardavinėta gegužinės žen
kleliai. Surinkta aukų -$7.32, o 
už ženklelius—$10.86.

TORONTO, Ont. — Ne kar
tą spaudoje buvo rašyta apie 
Toronto jaunimą — vaikinus, 
geriau sakant apie jų didelį 
apsileidimą organizacijų darbe. 
Buvo nurodyta keletas jų blo
gų pusių, ypač buvo duota 
tiems daug pipirų, kurie lan
kosi po pool-roomius, praleis
dami laiką ir pinigus vėjams. 
Nors čion buvo neapsilenkta 
su teisybe, nes to mūsų vaiki
nai yra Užsitarnavę, bet nie-, pačios nuolatos atsiduria sve- 
kuomet nebuvo užpipiruota timųjų kompanijose, prie sal

dumynų, prie “augštų asabų.” 
ar Net kai kurios išsireiškia, kad Liaudies 

tie žmonės turį daugiau “džen- 
telman škumo.” žinoma, to
kioms nuskurę bedarbiai, lie
tuviški bernužėliai nepritinka. 
Negalima neigti už tai, kad 
svetimtaučių tarpe randa dau
giau malonumo, negu savųjų 
tarpe, bet užtai nereikėtų at
skilti ir nuo savųjų. Ir kas dar 
blogiausiai, jei tenka užklaus
ti, kur tą ir tą vakarą buvai, 
kodėl neatėjai ant mūs ‘paren
gimo, tai atsako neturėjusi lai
ko, namie dirbusi. Aš geriau 
visuomet myliu teisybę sakyti į 
akis, o ne išsisukinėti ir kitus 
apgaudinėti.

žiemos sezonas jau užsibai
gė. su juo ir visi parengimai 
scenoje, dabar prasidės pikni
kai, pažiūrėsime, kaip mūsų 
merginos lankysis ant piknikų. 
Aš vistik tikiu, kad ir jos kar
tą susipras ir mes visokius už- 
kampinius.-susibėgimus, o ben
drai dalyvaus viešuose lietu-

kuomet nebuvo 
mūsų mergelėms-lelijėlėms.

Tiesa, jos pool-roomius 
kitas panašias vietas nelanko, 
pinigus vėjams neleidžia, bet 

* už tai jos turi gana daug ki
tokių išėjimui šaltinių, kur 
praleidžia laiką ne tik netei
kiantį naudos, bet dargi ža
los.
mūsų 
noms 
kytis 
gimus; apie susirinkimus, tai 
ir kalbėti nėra ko.

Jų čia toks mažas skaičius, 
bet kažin kodėl nei tos pa
čios nenori bendrai dalyvauti 
ir laiką praleisti linksmai, be
galima visas ir visuomet ap
kaltinti, nes kartais del jų ne
atsilankymo yra tam tikrų iš
imčių, priežasčių. Bet visuo
met kliūčių irgi negali būti ir 
tokias kliūtis, mažiausiui norui 
esant, galima nugalėti. Kas to 
viso yra priežastimi, tai neži
nia. Joms daug geriau patin
ka vakarą praleisti ne taip jau

Gegužės 4 d. laikyta. ALDL- 
D 37 kuopos susirinkimas. Ga
lima sakyti, kad buvo labai 
geras susirinkimas. Visi drau
gai svarstė organizacijos rei
kalus, Paskiaus 
mūsų dienraščio 
kalų. Nutarta. 
fondan $5.00

Nutarta pasiųsti Vokietijos 
konsului protesto rezoliucija,

Kvaili šnipeliai kerštingai 
įskundė L Kubiliuną, kaipo 
propagandistą prieš valdžią. 
Taipgi ir So. Bostono Laisvės 
Chorą. Balandžio 29 d., Lais
ves Choras ir Ignas Kubiliu- 

. Lais- 
I

įves Choras dainavo tris dainas 
iš operetės, kurioje yra irgi 
komiškos arba meiliškos dai
nos. Kubiliūnas irgi daina
vo dvi komiškas dainas. Kaip 
choras, taip ir Kubiliūnas su
dainavo labai gražiai.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esą-, 
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

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

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

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudąman Park, Shenandoah, Pa;

* ' * ■ ’ * » { ' '

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar W’’k''sbarriečiai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

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 g/ynais pinigais $25

Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.
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TORONTO. ONT., CANADA

Presidentas, Charles T. Jakons, 1561 Turn
er Ave., Phone 72073.

Vice-Presidontas, Anthony
Nason St. N. W.

Prot. Raštininkas, Karol 
Box 117 North Park.

Finansų Sekretorė, Tillie

Savo laiku John

Evans J.,

Daukas, Geo.,

Iždininkai Drueeikis J.,

Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko ____________ _____
viena mėnesj, antroj savaimėj, penktadienio 
vakaro: pradžia 7:30 valandą.

GARDNER, MASS

A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius. M. Šleiva.

80 Lennan'St.
Iždininkas B. Bartulis.

6Crawford St. 
Finansų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 4, 
Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius,

140 Mechanic St.
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Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way. S. S Pittsburgh, Pa. ,

Kareckas, 730

Rasikas, R. R.

Gūsis, 1307 Da-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

LIETUVIU ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.
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Pirmoji Gegužės
Kaip kitais metais, taip ir 

šiemet, ši pasaulinė proleta
riato šventė tapo apvaikščiota 
ir šiame mieste. Nors nedaly
vavo tūkstančiai pačioje de
monstracijoje, tačiaus šiais 
metais šio miesto darbininkai 
tapo plačiau supažindinti su 
reikšme Pirmos Gegužės.

Paskleista apie 
“Daily Workerio,” 
tūkstančiai lapelių, 
ypatingai buvo populiąrizuo- 
jama bedarbės bilius H.. R.!kai ir priklauso prie prūseiki- 
7598. Kas liečia pačios d’e- nės LDD. 
monstracijos, tai jos surengi- Katinis, tėvo verčiamas, teisme 
mu rūpinosi Bendro Fronto ' buvo vienas iš melagingų liū- 
komitetas, susidedantis iš de- ! dininkų prieš komunistus ir 
legatų nuo įvairių organizaci-j Prieš tą^ patį Švelniką, kuris 
jų. Buvo geri kalbėtojai ir yra vedęs su Masiulevičiene. 
padarė gilų įspūdį į klausyto- Vincent Maslerio motina.
jus, ypatingai d. D. Davis. Ko- švelnikas, kaip jau žinome, yra 
munistų Partijos atstovas.

Vienas trukumas šios 
monstracijos buvo tas, kad 
prisirengta gerai iškalno, 
tapo padaryta, tai atlikta 
skubomis. Prie to, netinkamas 
laikas (valanda) parinkta ir 
nevienodai buvo nurodytas 
garsinimuose. Tokiu būdu 
įvyko susimaišymas, kaip kur 
ir mažas skaičius tesusirinko 
paruduoti. Prisidėjo dar ir 
tas, kad paskutinėmis valando
mis benas pastatė tokią kainą, 
kad jokiu būdu negalima bu
vo išpildyti. Visos klaidos 
įvykusios, aišku, bus lekcija ir 
išvengta ateity. Beje, ir keli 
sklokininkai buvo atėję pasi
šaipyti, tuomi parodydami sa
vo ignorantiškumą.

’ Penktas Puslapis

prisipažino prie vagystės. Toks Pavasario sulaukęs ir vėl va- 
pranešimas tilpo vietiniame i žinodavo žuvauti.
laikraštyje “Easton Express.”

Vincent Masler (Masiulevi-
čius) ir John Katinis yra lie- nimo dienas.

Kiek sužinota, jie tapo skaityt laikraščius, o labiau- 
paleisti po paranka 500 dol., Į šiai “Laisvę.” Per paskutinius 
kas reiškia, kad bus teismas. Į 4 metus pas mus ateidavo kas

Taip velionis ir baigė gyve- 
Mylėdavo labai

i Spekuliantai Džiaugias,^ 
kad Mažiau bus Kviečių

PAVELIJA GERTI IR 
STATIEMS

Tai aukos šios kapitalistinės 
sistemos ir išauklėjimo. Gi iš 
antros pusės negalima teisinti 
nei tėvų, nes nematė reikalo 
auklėti savo vaikus iš mažens 

tūkstantis darbininkiškoj dvasioj, bet lei- 
taipgi keli do liuosai “šviestis” ant gat- 

kuriuose vės kampų.
Jų tėvai yra aršūs sklokinin-

de-, 
ne- , 
kas ! 
pa-

smegenys” vietos sklokininkų.
Rep.

Albany. — New Yorko 
valstijos gubernatorius Leh-

Washington. — 
bystės ministerija 
liuoja, kad šiemet 
derlius Jungtinėse Valstijoantra savaitė ir pasiimdavo vi

sas mūs perskaitytas “Lais-j - - .
ves,” nes pinigai baigėsi, tai Ise ^US tik 461,471,000 buše- 
negalėjo užsirašyti laikraštį i lių, tai yra 170 milionų 
ant savęs.

Žemdir- man Paslraše seimo padary- 
apskait- 
kviečių

bušelių mažiau, negu viduti
nis derlius. Kaip tik ši žinia 
liko paskelbta, tuojaus kvie
čių spekuliantai pradėjo 

kainas. Roosevelto

Senukas vis sakydavo: “aš 
dar sulauksiu permainos, šioj 
šalyj revoliucijos.” Bet neteko 
žmogeliui to sulaukti. Velio- kelti 
nis visą Ja^iką ^netikėj^o^£ baž- vai(įgia gaH džiaugtis, kad 

apmokėdama už mažinimą 
užsejimu ir už grūdų nai-

nyčias, bet kaip numirė, tai 
duktė palaidojo su bažnyti
nėm ceremonijom, nors senu
kas to niekados nereikalavo, kinimą, pabrangino kviečių

Paliko moterį Bostone ir sū
nų. O duktė gyvena Seattle, gyvenimas
kur ir palaidojo jį su visais' mažiausiai terūpi, 
monais. !____________

i

kainas. Darbininkų pra- 
NRA ponams

tą nutarimą, kad ir statiems 
bus galima saliūnuose gerti 
degtinę prie barų nuo liepos 
1 d. Iki šiol pagal valstijos 
vyriausybės p a t v a r kymą 
neleistina buvo gerti šnap- 
są statiems, o , tik sėdin
tiems; tačiaus praktikoje 
dauguma maukė jį stati, pil
vus įremdami į barą. Suda
ryta ' valstijinė alkoholio 
kontroliavimo komisija su 
pirmininku Mulrooney, ku
ris gaus $12,000 algos per 
metus; keturiems kitiems 
komisijos nariams bus mo
kama po $7,500.

ROCHESTER, N. Y. | 
L. D. P/'KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkai Buguliškii P., . 

1120 North
Pirmininko pagelbininkas, žirguliu, P., 

52 Dale 
Protokolų rafitlninkar Gendrenas, S., 

67 Cutler
Finamų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. I
Prie finansų pagalbininkai:

640 Ridgeway Avenue

31 Joseph Avenue

52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAšALPINfiS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonii, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

, 12 Andover St.
Ligoniu rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

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

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

Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 
atsibūna kas mėnesi, kiekviena pirma iere- 
da, Lietuvių Tautiškame name.

šiuo pranežu, kad Žiu metų Toronto 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetai 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antražus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 876 Crowford Str., 

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St..

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

Gegužės 
jos suimti 
pavogimą dviejų radio ir elek
tra varomų brangių įrankių 
taisymui automobilių. Suim
tieji yra: Harold Russel,. Vin
cent Masler ir John Katinis. 
Policijos stotyje tardomi jie

8 d. tapo polici- 
trys jaunuoliai už

26
Oškinis, sulaukęs 82 metų am
žiaus. Velionis iš amato buvo i 
kriaučius, gerai žinomas Bos-1 
tono lietuviams, kaip pirmuti- į gyvenimą, 
nis buvęs šliuptarnis. Tuom1 
laiku taip vadindavo pirmei
vius.

Apie 40 metų atgal, kaip 
Šliupas laikė prakalbas Bosto
ne, tai nakvojo pas M. Oški- 
nį, tai tikintieji arba karšti ka
talikai išdaužė visus stubos 
langus. Nuo to laiko visi va
dindavo Oškinį pirmutiniu ! 
šliuptarniu.

Velionis paliko Bostoną, at- 
važiąvo j’ vakarines valstijas, 
dirbo prie kriaučių. Senatvei 
artinantis, nusipirko farmukę, 
bet sunku buvo jam gyvent, 
tai pardavė ir nusipirko botą. 
Vasaros laike važiuodavo į jū
res žuvauti. Iš to ir darė se
nelis gyvenimą. O žiemos lai
ku ir gyvendavo ant to boto.

28 bal. nušoko nuo tilto ir 
užsimušė K. Krizius, lietuvis, 
74 metų senukas. Jis dirbo vie
nai kompanijai apie 40 metų. 
Šiemet atleido iš darbo, tai 

j žmogus, netekes kantrybės, su- 
[manė pabaigt savo vargingą 

Buvo katalikas. 
Tai ko sulaukė žmogus, sulau
kęs senatvės.

M. Baltrušaitis.

*

Dar Neužkariautas Yemen
Jidda. — Paskelbta gink

lų paliauba tarp Arabijos 
valdovo Ibn Saud’o ir Yeme- 
no karaliuko įmano Yahya. 
Anglija akylai temija, kad 
derybos tarp jųdviejų išeitų 
naudai Anglijos imperialis
tų. Ibn Saudą rėmė Ang
lai; bet jam nepavyko vienu 
puolimu užvaldyti Yemeną, 
kaip kad buvo iš pradžios 
paskelbta per Anglų teleg
ramas.

Streikas 3,600 Vario 
Mainieriy Montanoj

NRA KRŪPČIOJA PRIEŠ 
STREIKUS

Washington. — Kiek pir
miau darbo ministerė Fr. 
-r, i • v. .i -i i * 1'inansų sekrelPerkins užtikrino, kad Am- vis a ve. n. w.

bangos.” Dabar New Yor
ko “Times” washingtoniskis 
korespondentas rašo, kad 
NRA valdžia yra labai susi- 

ir

Butte, Mont. — Jau 3,600 
vario mainierių ir liejyklų 
darbininkų streikuoja, rei
kalaudami 30 valandų darbo 
savaitės ir algos pakėlimo. 
Anaconda vario kompanija
mėgina su streiklaužiais ’ rūpinus vis didesniais 
dirbti, bet streikieriai už- i kovingesniais streikais, 
kerta jiem kelią. ' j ypač pietinėse valstijose,

kur negrai taip narsiai ko
voja išvien su baltaisiais 
darbininkais. Koresponden
tas paduoda eilę svarbiųjų 
streikų, kurie eina šiuo mo
mentu.

Harrisburg, Pa. — Birže
lio mėnesio pradžioj čia yra 
šaukiama visos valstijos be
darbių konferencija, vado
vybėje Bedarbių . Tarybų, 
reikalaut bent po pustrečio 
dolerio piniginės paramos 
per dieną kiekvienam bedar
biui.

DEL ŠUNIUKO ŽUVO 
SEPTYNI ŽMONĖS

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

Nedelioje, 17 9. BirželioJune, 1934
EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. J.

z ' v 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
* <' v - t

. Žuko Orkestrą
Grieš Šokiams

(

Pradžia 12 va! d.

Progrartioje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New-
'f • < J 1

ark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.
BASEBALL LOS 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 b ūsais. 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. t

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 linkite 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 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 Eągle 
Rock Ave., ant pat kalno, vfl po kairei, rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur aūtomobilių 
kelias tas pats. ’. , *

Paryžius. — Automobiliu 
lenktynėse vienas šoferis 
staiga pasuko mašiną į ša
lį, kad nesuvažinėtų pasitai
kiusio ant kelio šuniuko. Ta
po užmuštas pats šoferis ir 

i šeši pašaliniai žmonės.

Draugi jų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine

J

st.
.________st.

Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 
Ave.. Linden, N. J.

Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnieticnė, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. JOtkojis, 3433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai (vyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės*, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N.

A. Kaupas,

J.
1807 Davis Avenue

1108 Elizabeth Ave.
Traitliai:

J. Urbonai, T. Raiikai, J.J. Ružinskas,
Korsikai, J. Ruseckai,

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senkui, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai (vyksta kiekvieno 
menesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton &ve.

VALDYBA VIENYBĖS DKAUG. 1934 M.

Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland, Ave.
j Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Aines Street.
I Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str, 
Ligonių rašt. M. TazukeviČius, 158 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell. Ave.

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesi, kiekvieną 
paskutinį panedėlį, Lietuvių Tautiškam name.

Rašt., T. Bartkus.

ROCHESTER, N. Y. 
M ■

D.IhK.-’Gedemino draugijos valdybos 
rašai <lolt 1934 metų:

’ Pirtpininkas : B. Černiauskas, 
103 Moiling 

Vicc-Pirtn.: J. Miller,
■ \ ‘ 8 Ludwig

Fin.F -Raštininkas: J. Grigas, 
202 Carter 

Prot. Raštininkas: M. Jokubonis, 
72 Dayton 

Iždininkas: K. Galįpaitis,
29 Pulaski 

Maršalka: A. Bartašius,
241} Berlin

Iždo Globėjai: P. Andriunas,
200 WilkinsStreet 

J. Prūsas, 18 Dudley Street 
J. Budelevičia, 31 Dayton Street- 
J. Ivanaitis, 640 Ridgeway Ave.

Visi virš minėti iš Rochester, N. Y.

ant-

Dr.

Park

Street

Street

Street

Street

DETROIT MICH,
D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
BA, DETROIT, MICH., 1934 METAMS 
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave.
Vice-Plrm. P. Jakštienė, 1462 - Junction Ave. 
Nutar. Rašt. J. Overaitis. 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 14G2 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton 

M. Naruševičius, 2841 Vinewood

Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė.

Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W.
Revizijos Komitetas, Anthony Garbanaus- 

kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas, 
515 Eleventh St. N. W., Anthony Senkus, 
111 Mt. Vernon Ave.

Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gclgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynold 
Stį.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave., Alox Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 
Tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, 
1256 Scribner St.

Policiantai, J. Stalcskis, J. Stoskis.
Virš—minėta valdyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan.

LIETUVIŲ SUNŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Selokus. 31 Amity St.
Pirm. Pagelbininkas, O. Giraitienė, 321 

.Summit St.
Frol. Raštininkas, J. Kazlauskas, 481 

Hudaon St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

PI.
Iždininkas, A. Klimas, 36 Russel St.
Maršalka, 1*. Giraitis, 321 Summit St.
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus

sell St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dienį kiekvienai mėnesį, 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Choro* svetainėj, 57 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart
ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinčs 

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St., Lowell, 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas, 

1 Vine St., Lowell, 
Prot. raštininkas, V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, 
Iždininkas, St. Paulcnka,

13 Walnut St., Lowell, 
Iždo globėjai: J. M. Karsonas,

10 Tyler St., Lowell, 
Ir A. Rniidcliunas,

75 Union St., Lowell, 
Maršalka, M. Uždarinis,

39 Pleasant St., Lowell, 
Draugystė laiko mėnesinius

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.
__  susirinkimus 

antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio, kaip 2 . 
vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass. , 
nesj, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė- | 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas. '

gnpių 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
512 Maribn St., kamp. Broadway 

: Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

kitokių
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SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.

Tarpe North 4th ir North 5th Streets
Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Franci joje ir kitose Šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai- yra Sovięįų Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

°

a

imamaiiianiBiiiBiiiQiiiaiiiaiiiaiiiBiiiaiiiaHiBiiiBiiiaiiiaiiiBiiiaitieiiiBiiiaiiiBHiBiHBiiiorK,

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF 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 513G 

Keystone—Main 1417
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS Į
Subostino Tautos Didvyris Janušauskas

“Ne Ja- Daugelis jau buvo skaitę 
publi- Lietuvių Komun. New Yorki- 

pereitą nės Frakcijos lapelius, kurių 
vai. va-
“Lithu-
aikštės,

I? čiams publikos. Taigi jei lytų, 
i piknikas vistiek įvyks. Įžanga 

tik 25c. ypatai. ’ 1
Papilietis^

*

tūkstančiai buvo paskleisti 
šioje aikštėje. Tad žmonės ir 
kalbėjosi, kad bolševikai rašo 
tiesą: “jau visi matome, jog 
padaryta prigavystė” su Janu
šausku ir jinai dar toliau bus 
daroma.

Tarytum dar nėra kam ži-

Gegužės Penkta Diena- 
Nelaimingas Šeštadieniu^

įvyko “mažas socialistai prikiša nagus, ten 
tarp lakūno be šmugelio neapsieina. Be to, 
tenaitinio vy- gaivalams, kurie sužiniai ke-

lie
bus 
jūs 
dar

kokie du mėne-

“Janušauskas!” — 
nušauskas,” prasidėjo 
koj ginčai, kuomet 
sekmadienį apie 5:30 
kare nutūpė lėktuvas 
anica II” ant Curtiss
North Beačiuje. Ir neužilgo 
klausimas buvo išrištas. “Spar
nuoto lietuvio” pasitikimo ko
miteto pirmininkas paaiškino, 
jog tai ne Janušauskas. Sako:1
paskutinę dieną prieš išskridi- noma, jog kur tik “Naujienų 
mą iš Chicagos 
nesusipratimas” 
Janušausko ir 
riausio komiteto. Todėl ko-' lia streiklaužį į tautos didvy-
mitetas paskyrė lėkti į Lietu
vą “štai šį jauną vyrą, baigu
sį Chicagos Universitetą, kar
žygį, karininką Amerikos ar
mijos leitenantą poną Vaitkų.”

Vaitkus bandė kalbėti 
tuviškai, kad “skristimas” 
garbė visai tautai, tiktai 
visi paremkite, o “laiko 
plenty yra, 
šiai.

Vieni iš publikos murma, 
kad Janušauskas ketino iš
skristi birželio (June) mėnesį; 
vadinasi, jis buvo jau vis- 
kuom aprūpintas ir daugiau 
aukų nereikėjo; o dabar štai 
vėl porą mėnesių bus daroma 
kolektos; kur dingok tie pir
miau sudėti pinigai, kad nau
jas lakūnas į Lietuvą negali 
tuojaus leistis į kelionę?

Kiti reikalauja, kad Vaitkus i 
kalbėtų angliškai, nes lietuviš
kai jam labai nesiseka. Ang- 
liškai jis daug maž tą patį pa
sakė. Po to pirmininkas ra
gino visus važiuoti'į Dexter 
parką tą' patį vakarą, “kur 1 
sužinosite Janušausko atsisa
kymo priežastį.” -Ponas Vait
kus, girdi, bus Dexter parke 
ir viskas taps išaiškinta;

Tuo tarpu Curtiss aikštėje 
pardavinėjama “raidai” pa- 
skrajot virš akštės už penkdo- 
ierinę. Kiti lėktuvai panešio- 
ja žmogų kelias minutes už' 
pusantro dolerio; bet sako, - 
nepaisykite: šie keli doleriai 
eis finansavimui Lithuanicos 
skridimo į Lietuvą. Augščiau. 
pasilipus į komitetininką, “rai
dų” pardavinėtoją, kai kurie 
klausinėja apie Janušauską, o 
jis šitaip atsako:

Dieną pirm išskridimo iš 
Chicagos Janušauskas parei
kalavo įtaisyt lėktuve Sperry- 
Gyroskopą, kuris kaštuotų ke
turis iki penkių tūkstančių do
lerių. Pirmiau Janušauskas to 
nereikalavo; tai dabar komite
tas ir nesutiko tiek daug pini
gų išleisti. — Sperry Gyros- 
kopas yra toks įtaisas, kad 
lėktuvas su jo pagelba gali 
savaime automatiškai lėkt tam 

(tikrame nustatytame augštyje 
ir tiesiai, nustatyta linija, taip 
kad lakūnas gali 15 minučių 
ir daugiau visiškai ilsėtis. Tokį 
įtaisą turėjo amerikonas orlai- 
vininkas Wiley Post, sėkmin
gai: aplėkęs apie žemės skritu
lį. ■

Antras paaiškinimas to ko
mitetininke, tai kad Chicagos 
Liet. Orlaivininkų Kliubas bu
vo priešingas Janušauskui. Sa
ko, Kliubas pasiūlė šį naują 
lakūną Vaitkų.

“Laisvės” skaitytojams jau 
žfiloma, kad organizuoti lietu
viai . orlaivininkai priešinosi 
Janušauskui ypač kaipo lakū
nų streiko laužytojui. s t

Tarp susirinkusių taip pat 
pasklydo kalbos,' kad Janu
šauskas reikalavo; kad ant jo 
vardo būtų užrašytas lėktuvas 
“Lithuanįca II”, kad jį pati 
neleidžią, kad dahar Grigaičio 
-Jurgelibnio komitetas vardu 
skridimo.į Lietuvą galės dau
giau 'pasipinigauti, dar ‘porą 
mėnesių' toliau nutęsdamas lė
kimą,

rius, viskas yra galima.
šiame Vaitkaus priėmime sū 

uoliai pardavinėjamais 'lėktu
vo ženkleliais ir su pavažinė- 
jimais' ore galėjo pasidaryt 
penketas šimtų dolerių pelno 
pačioje aikštėje. Bet dauge
lis žmonių kafbėjo akyse va
žinėjimų pardavinėtojo, kad 
mažai šių pinigų eis lėkimui į 
Lietuvą; kad jie užklius keno 
nors kišeniuose. Buvo daroma 
komitetininkui ir tokios pasta
bos: štai jau turi pluoštą pi
nigų, tai ir sveikas gali “lėk
ti.”

Reporteris.

Sveikatai Naudingas 
Patarimas

norite, kad jūsų svei-Jei
kata būtų gerame stovyje, kad 
kad jaustumėtės gerame ūpe 
ir kad būtumėte energingi, tai 
vasaros metu stengkitės kuo 
draugiausiai būti laukuose.

17 d. birželio (June) turi
me puikią‘progą praleisti die
ną, gražiame parke, 5000 pėdų 
augščiau jūrų paviršiaus, po 
lapuotais klevais ir ąžuolais, 
kur gausybė oksigeno, kur pri- 
imnas tyro oro kvapas. Ant to 
kalno yra puikus ežeras ir 
patogiai įtaisytos maudynės, 
čia, norėdami, smagiai išsi- 
maudysite ir dar, jei pagei- 
geidaujama, galėsite laivukais 
pasivažinėti.

Kur tas parkas ?—kyla 
klausimas pas visus. Draugai, 
tai Crystal Lake Parkas, ant 
Eagle Rock kalno, W. Orange,

“Aš jau ženotas,” pasakoja 
man ^netikėtai vedęs darbinin
kas A. P.: “Buvo šitaip. Susi
tariau su mergina pasivažinėti, 
bet jos tėvas, mątyt, labai ją 

 

vaktavęs. Tad susikalbėjom, 

 

kad ji manęs; pakauktų ant 

 

Fulton -Streeto, Brooklyne. Ta- 
čiaus jos tėvas ą žiai mus 

 

sekiojo. Prospect parke va
žiuojam sykį.ir kitą; klausome 
užpakalyj kas tai rikdo ma
šinos ragą, bet mes nekreipiam 
domės. Staiga užsuko auto
mobilį iš šono ir mes turėjome 
sustoti. Iš užsukto automobi
lio iššoko du vyrai: vienas bu
vo merginos tėvas. Jis rūs
čiai suriko: Lipkite laukan iš 
automobilio ir eikite į manąjį. 
Įsėdus jo mašinon, jis klausia, 
kur jūs norite važiuoti? Aš 
persigandęs, drebėdamas iš su
simaišymo, sakau. Mes nuta
rėm ženytis, bet dabar neturi
me pinigų. Mano automobilį 
paima merginos tėvo draugas 
ir važiuojame Vanderbilt 
Ave. Tėvas pravažiuojančio 
žmogaus klausia: Kur čia yra 
katalikų bažnyčia ? Manau 
sau vienas, dabar jau sudiev 
nekaltybės vainikėli. Apsidai
riau ir jau norėjau šokti iš 
bėgančios mašinos, bet tėvas 
suprato ir pūkšt man per bur
ną. Laimė, kad spėjau, pa
sukti galvą. Gi šalia važiavo 
ir tėvo draugas; bloką pava
žiavus, štai šv. Marijos baž
nyčia ant Pacific ir Vanderbilt 
gatvių, 
gesnis. 
ką savo 
stipriai 
bažnyčion. Tai buvo 
septynių vakare.

“Susiradęs kunigą, 
savo* draugą atvežti

,dvi svambias organizacijas, 
kurioj, viena užsiima skleidi
mu apšvietos, o kita dainomis 
ir višus proletariniu menu. 
J^s remti yra mūsų būtinas 
reikalas.

Įranga maža, tik 35 centai 
Prie to, reikia paša-1 

kyti, jog pietbrooklyniečiai vi
sada moka draugiškai pavai
šinti atsilankiusius svečius.

Kas bus, nebus, o aš tikrai 
būsiu.

visi minėto kliubo nariai.
Social Youth Culture Kliubo 

buveinė randasi po num. 275 
Broadway, Brooklyhe,

Darbininkų pareiga paremti! 
kliubiečių kovų su policjja už 
teisę gyvuoti. Policija puola 
kliubą tik todėl kad jis remia 
revoliucinį darbininkų' judėji
mą. 1v

Choristas.

Montevideo. — Uruguay
ans respublika pasirašė pre
kybos sutartį su Japonija.

SKAITYKIT IR PLATIN

*

'DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
(Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laikt> Russian Vod
ka, bet labai retoj 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 

ghna žemą kainą.
, HYMAN ĘįRGER, Savininkas
409 Lorimer St., 'J Ii Brooklyn, N. Y.

Pusė Blokp'.nuo “Laisves” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Policijos Puolimai ant 
Darbininkų Kliubo

čia .tėvas buvo atsar- 
Pagriebė mano ran- 

geležine 
laikydamas

letena ir 
nuvedė 

i pusė po

17 d. birželio, ALDLD 2-ras 
Apskritys čia rengia šaunų 
pikniką, šokiams čia yra di
delė svetainė, švelni padlagė, 
o muzika bus V. Žuko.

New Jersby ir New1 Yor- 
ko valstijų žymiausi tymai čia 
loš baseball, nes čia yra atski
ra pie^k lošimui baseballės ir 
tas gėmis riętrukdys šokiams 
nei šiaip pikniko dalyviams.

Baseball, laivukais važinėji
mas, plaukimas ir šokiai yra 
sportas, tam tikras gimnasti
kos būdas ir t'ūomi žmogus 
budavojasi fizikiniai. ’ Bet 
apart sporto, šiame piknike 
turėsime ir dailės programą. 
Iš keturių miestų chorai daly
vaus, kurie švelniomis liaudies 
dainomis iy skambiais revoliu
ciniais maršais tieks publikai 
sielos pasitenkinimo, sujaudins 
jausmus ir sukels 1 ............ 
kovingumo dvasią.

Brooklyn© Atydai i
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir 

Aido Choras važiuos busais. 
Tuojaus registruokitės važiuo- 

, ti busais. Kaina, labai žema: 
Tiems, kurie iš anksto užsire
gistruos ir užsimokės 85c. ypa
tai ir $1.50 porai. Paskutinėm^ 
dienom, birželio 16 ir 17, kai
na $1.00 ypatai. t

■ Ęe atidėliojimo kreipkitės 
į'“Laisvės” ofisą, tuojkus užsi
registruokite ir užsimokėkite, 
kad užtikrinus sau vietą ousel

Crystal Lake Parke 'pasto
gės yra apie trims tūkstan-

. PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

. Viešos Diskusijos
Sveikatos Kultūros Draugija ren- 

•gią viešas diskusijas temoje “Kodėl 
„žmonės serga ir ar tSekmadienį, geg. 13 M., ...

Youth Culture ^'yli "aturaliu bMu'
va-

akarė- 
Be kitklo, dai-i 

Aidie- 
. Apie 
svetai- 
jauni-

kare, Social
Kliubas buvo surengęs t 
lį su koncertu.
havo ir Aido Choras,
čiai pribuvo 8:30 v. v 
9 vai. prisirinko pilna 
nė žmonių—didžiuma 
mo. Tuoj pribuvo ir policijos
seržentas su penkiais policma- 
nais. Neleidžia jaunimui šok
ti ir pianu skambinti. Girdi, 
jūs neturite leidimo, tai nega
lite turėt jokio parengimo.

Kliubo komiteto nariai aiš
kina, kad mes, kaipo , kliubo 
nariai, turime pilną teisę turė
ti šokius su koncertine progra
ma, kadangi šimtai kitų, įvai
rių kliubų laiko panašius pa
rengimus be speciališkų leidi
mu. Jie daro ir biznius. Mes 
jokio čia biznio nedarome, o 
tik savo naqams pramogą pa
ruošėme.

Seržentas pareiškė, kad jis 
čia bus, iki neišsiskirstys. Sve
tainėje pradedama* dainuoti 
“Internacionalas.” Policija 
areštuoja vįeną iš komiteto 
narių, jaunuolį. Bet minia ap-

pasiuntė 
ženybų 

leidimą, nes kunigas sakė, jog 
negalį^upji ^liūbą^įe 5 die
nų, bet, mdtyt, senis įmetė ku
nigui kokią dvidešimtinę. Ta
da kunigas klausia: Ar turite 
žiedus? Atsakiau, ne.

I 1

“Tada tėvas nusimovė savo 
žiedą su akim. Akį apsuko 
žemyn, tą patį padarė ir su 
merginos žiedu. Vadinasi, jau 
liekam vyras ir žmona.”

Aš jo paklausiau: Tai kodėl 
tu nesispardei, kaip tave vedė 
prie tokių ceremonijų?

“Aš jį gerai pažįstu, tai vie
na; antrą, jis už manė daug 
stipresnis, i o trečia, jis yra tur
tingas karčiamininkas ir visus 
gerai- žino.?; : • x >

Tai šįtaip baigėsi ’pasivaži
nėjimas-vaikino, kuris turi 
jau 2 2. m etų. Dabar turi jau
ną pačią, turtingą-uošvį ir grą
žų “Siūtą.”' Kaip: tu manai, jei- 
igu nesi vedęs; ar stokis pasiva
žinėjimas apsimoka?

/

ža Aidiečiy ir^^ Aldįęcią ; . 
Smagus Parengimas

galima pasigy- 
be medicinos.” 
tame svarbios, 
susirinkime iš-

šios diskusijos yra 
kad galės kiekvienas 
sireikšti savo žinojimo tinkamumą 
pasigydymą. Be abejones, tas yra 
būtina žinoti darbininkams, kaip pa
laikyti sveikatą ir nelaimėje susirgus, 
kaip greičiaus ir pigiaus pasveikti. 
Įvyks 16 d. gegužės, 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Įžanga 
dykai. • (112-114)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA pusamžė mergina ar

ba moteris be vaikų prie apžiū
rėjimo stubos. Turi būti teisinga. 
Aš esu našlys be šeimynos. Atsi
šaukite greitai. Daugiau informa
cijų suteiksiu per laišką arba ypa- 
tiškai. Kreipkitės sekamai: B. C., 
2233 Fort St., Detroit, Mich.

(112-114)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

(New York City)
Parsiduoda aamai su forni- 

šiuotais kambariais už žemą kainą. 
Turiu daug burdingierių (boarders), 
galima gerai, pragyvent. Priežastis 
pardavimo, tai vienai persunku pri
žiūrėti visas namas. Del tolimesnių 
informacijų kreipkitės: Mrs. E. Nor- 

stoja ir neleidžia. Komitetas . vus, 27 Bothanne St., New York

£

M
te

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IIML

/įįt

I j

m

M 1

Omo®

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1G61

I

Ateinantį sekmadienį, Dar
bininkų Centre, 723-5th Avė., 
Šo. Brooklyne, įvyks ĄLDLD/ 
ir Aido Choro smagus paren
gimas. Tai bus paskutinis 
koncertas ir šokiąi šį pavasa
rį, taip sakant, svetainėje, ku
ri dar nori pasilaikyt žieminės 
mados.

šio parengimo .Šokiai pra
sidės 4 Vai. po pietų, o dainų 
proj^ma; kurią duos Ai^x 
'Choro spėkos, bus kiele vėliau. 
Tokiu būdu pfašome draugus 
atsilankyti ir paremti šias

a’tsišąųkia prie visų, kad neitų 
iš svetainės. Visi energingai 
ir laikosi'. Prasideda prakal- 
bėlės. Vienį jaunuoliai kalba 
vienam svetainės gale, o kiti 
kitam, prie lango., Garsas pi
lasi į- gatvę, o ant Broadvės 
tūkstantinė minia žmonių su
sirenka ir klauso.

Draugė šalinaitė pašaukia 
visus choristus ir pradeda Ai
do Choras dainuoti. Sustoja 
drąsūs ir energingi aidinčiai. 
Draugė Šalinaitė .energiškai 
diriguoja, o choristai dainuoja 
anglų kalba visas revoliucines 
dainas (“Kominterną,” “Scot
tsboro,” etc.). Policija ir vėl 
bando areštuoti tūlus draugus, 
bet minia užstoja, 
žmonių susirenka 
giau. Pribūva 
gonas, o taipgi 
manų.

Suareštavo, 
kliubo narių, bet tuo 
policijai nepavyko išardyti va
karą. Nors iškarto draudė 
per langą į gatvę žmonių sa
kyti prakalbas, tačiaus; pas
kui, pamačius, kad susirinkę 
yrą( nębailįąi į? žino ■ $avQ (tei
ses, policija priversta buvo pa
sišalinti. Vakaras tęsėsi iki 11 . 
vai. -p j

1 Po to,j susiorganizuoja bū-j 
rys draugų ir maršuoja į po-j 
licijos stotį; reikalaujant, <kad j 
būtų paliuosuoti suareštuoti I 
draugai. Ten demonstravo iki 
12 vai. Tuo metu aš demons-, 
trantus ten palikau, nes man 
būtinai reikėjo eiti namon.' 
Bet draugai.pasirįžusiai reika-j 
lavo paleisti jų nekaltai su-1 
imtus ^kikėjus, kurių tarpe! 
buvo viena mergina, pianistė. I

Peiktina tai, kad tūli iš ai- 
diečių suaugę draugai parodė 
daug baimės ir anksti iš sve
tainės įasišąliųo.; Kreditas' 
reikia atiduoti milžiniškai di
džiumai aidiecių, ypatingai 
jaunuoliams, kurie parodė 
daug drąsos ir pasirįžimo. 
Taip ir reikia; draugai!

Nepaprastaį gerai l^ovojo

O gatvėje 
dar dau- 

ir policijos va- 
daugiau polic-

būdu

City.
(114-116)

mėsos 
apie-

PARSIDUODA
Parsiduoda už žemą kainą 

marketas (Butcher, market); 
linkej, kur yra daug lenkų iri lietu
vių; galima geras biznis ir ’ geras 
pragyvenimas padaryt. Kartu yra 
dešrų virtuvė ir rūkymo proceso 
kambarys. Del tolimesnių informa
cijų kreipkitės sekamai per 
ną: Pulaski 5-4859.

(114-116)

telefo-

v

PARSIDUODA restauranas . geroj 
biznio vietoj, prie shipyardų, kur 

Vieta didelė, 
kainą, nes 

735—3rd

visada pilna\žmonių. 
parduosiu už gana žemą 
savininkas nori poilsio.
Ave., Brooklyn, N. Y.

(112-114)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFfSO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN, N.} Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

r—

Montreal - čAnada

J. M. ROSENFELD 
advokatas 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

5 20 St. James St. East
i Tel. HArbour 3424

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-776'3
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., < Brooklyn, N. Y.
> arti Grand. Street
4 Telefonas Evergreen 8-10494

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

, L Ofiso valandos nuo 1
Y nuo 6

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

'j NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

-- !.... :=========_
.......................     A.—------------------------------------—■+

Telephone, EVergreen 8-9770
KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūniaa ir chroniikas vyrų ir 
c moterų ligas kraujo ir odos

Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais yuo 11 rytd iki 12 dienq
Telephonas MEdallion 3-1328

J. GARŠVA
156 Graborius (Undertaker)

I 

r

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tet. 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius* 
ant visokių kapinių; parsamde au-J 

jtomobilius ir karietas vesclijoms,| 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams į

i 231 Bedford Avenue 
į BROOKLYN, N. Y. 

į-----------------------------------

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

4

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidojo 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.

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, 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- 
• rūmų ir Čiepų IŠmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

©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.

to


