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KRISLAI
Romain Rolland.
“Eskadros žuvimas” 
Sovietų Palociai. 
Metalas ir Anglis.

Rašo D. M. š.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Š&hų, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!

¥

Romain Rolland, vienas žy
miausių Francūzų rašytojų, ra
šo: “Aš negalėčiau atskirti 
klausimus, “Kodėl?“ ir “Del 
ko?” jūs rašote. Bet kodėl aš 
rašau?—Todėl, kad kitaip ne
galiu. Todėl, kad net tame at
sitikime, kad jeigu aš nerašy
čiau ant popieros, tai aš vis tiek 
rašyčiau savo mintyse, kad at
siekti aiškumą pats sau. Todėl, 
kad jau tokis mano būdas — 
mąstyti garsiai, tas būdas ver
čia veikti. Todėl,—kad man ra
šyti, tai vis tiek pat, kaip kvė
puoti ir gyventi...”

Tokį atsakymą šis francūzas 
rašytojas prisiuntė į žurnalą 
“Komuna“, Sovietų Sąjungoj.

Sovietų Sąjungoje suvaidin
tas naujas judis vardu “Eskad
ros žuvimas.” Vaizduoja, kaip 
1918 metais Vokietijos imperia
listai su pagelba Ukrainos pa
triotų norėjo pasisavinti Rusi
jos Juodųjų Jūrų karo laivy
ną, bet bolševikai didelę jo dalį, 
kad neatidavus į savo priešų 
rankas, nuskandino Novorosij- 
sko prieplaukoje.

Sovietų Sąjungoje kiekviena
me didesniame mieste budavo- 
jama Sovietų palociai, namai, 
kuriuose bus Sovietų valdžios 
organai ir svarbios užeigos. Ba
ku mieste budavoja Sovietų pa- 
locių, kuris turės, apart valdžios 
kambarių, tris svetaines, vieną 
del 6,000, antrą—2,000 ir tre
čią—500 žmonių. Viršuj palo- 
ciaus bus vasarinė svetainė, ku
rioje galės tilpti 20,000 žmonių. 
Kieme bus pastatytas didelis 
Lenino paminklas.

Sovietų Sąjungoje, 13 d. ge
gužės į vieną dieną pagaminta: 
29,650 tonų špyžo, 27,082 tonai 
plieno, 19,505 tonų “roliuotos” 
geležies, 221,000 tonų anglies 
83,307 tonai durpių.

ir

Soviety Sargybiniai 
Nuvijo Japonijos

Šnipų Laivą
Maskva. — Manchukuo- 

Japonų šnipų laivas gegu
žės 27 d. vėl pasirodė be
plaukiantis augštyn Amūro 
upe tik už 8 mastų nuo so
vietinio upės krašto. Geg. 
28 d. kitas Manchukuo lai
vas pusantro versto įplau
kė į grynai sovietinę upę 
Zeją ties Blagovieščensku. 
Laivas labai lėtai plaukė ir 
fotografavo s o v i e t i n i us 
upės pakraščius. -Sovietų 
sargyba mušė du šūviu 
oran, kaip ženklą, kad lai
vas turi grįžt sau atgal. Lai
vas nepaisė; tuomet buvo 

. paleistas šūvis į patį laivą, 
ir tik tada jis apsisuko ir 
išplaukė iš upės.

Taip Japonijos-Manchu- 
• kuo šnipai tyrinėja ir foto-

Visiškas Nusiginklavimas-Vienmtėis 
Šiuo Laiku Taikos Apsaugojimas, Sako 
Sovietų Delegatas Drg. M. Litvinovas

Gana plačiai kapitalisti- pabūklus ir t. t. Tas taip 
niai laikraščiai padavė So- pat būtų pašalinęs apgailėti- 
vietų užsienio reikalų komi- nūs politinius įvykius, kurie 
saro M. Litvinovo pasiūly- nuo to laiko atsitiko, kaip 
mą nusiginklavimo konfe- kad padidėjęs nacionaliz- 
rencijoj Genevoj, gegužės mas, karštai-kariškas patri- 
29 d., kad būtų palaikoma otizmas ir militarizmas. 
pastovi šalių atstovų konfe
rencija ir kad ta konferen-

v

Toliau Litvinov nurodė, 
kad jeigu žmonės tuo laiku, j 

cija darbuotųsi, idant palai- kai Sovietai iškėlė tokį nusi- 
kyt tarptautinę taiką. Bet ginklavimo reikalavimą^ bū- 
kapitalistų spauda beveik tų turėję daugiau veikmės į j.

PLIENO DARBININKAI RENGKITES 
KOVAI, KAD TIGHE IR PANAŠŪS 

VADAI JUS NEPARDUOTU!

Ml
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Kapitalistams Pataikaujanti Vadai Bijo Visuotino Streiko 

ir Maldauja, kad Rooseveltas Paskirty Derybas su NRA 
Viršininkais ir Kapitalistais, Nors Žodžiais ir Smarkauja, 
del Žmonių Akiy.

praleido tą Litvinovo kalbos 
dalį, kur jis pabrėžė reika
lą visoms šalims nusigink
luoti arba rimtai ginklus su
mažinti.

Jis sakė, kad nuo pat pra
džios Sovietų atstovai nu
siginklavimo konferencijose 
reikalavo visiškai nusigink- 
luot, idant panaikint karą 
kaipo tokį:

“Mes manėme ir tebema
nome, jog tikrai karą at
mesti nėra galima, jeigu nė
ra visiškai atmetama gink- 
lavimasis; kol yra apsigink
lavimas, negali būti rimto 
taikos užtikrinimo; ir tik 
vienos rūšies tegali būti tai
ka, būtent, nuginkluota tai
ka, nes ginkluota taika tėra 
tik protarpis tarp karų.

“Sovietų delegacija pra
dėjo su pasiūlymu visiškai 
nusiginkluoti; ir jeigu tas 
pasiūlymas būtų buvęs pri-jyra pasiryžę darbuotis su žytines tarp fabrikantų; pa-

savo valdžias, jie nebūtų 
leidę pirmesnėms nusigink
lavimo konferencijoms taip 
pastumt į šalį Sovietų pa
siūlymą delei visiško nusi
ginklavimo. Jokios valsty-1 
bės delegatai tada jo nepa- i 
rėmė, apart, rodos, vienos

sias būti kur kur kas dides
nis kruvinas karas, negu 
Toledoj; ir prezidentas tu
rėtų sustabdyt vežimą nuo
dingų dujų bombų ir kito
kios amunicijos prieš plieno 
darbininkus.

Austrijos fašistinio diktatoriaus Dollfusso ša
lininkai lųadina jo paveikslus ant cigarų; nori jam 
išdirbt palankumą tarp žmonių. Bet darbinin
kams tie icigarai primena patrankų šovinius, ku
riais Dollfuss išbombardavo darbininkų namus ir 
centrus.

Drg. Litvinovas, todėl, pri
minė ir dabartinėj konfe
rencijoj a t s t o v aujamoms 
valstybėms, kad jos geriau
sia padarytų, jeigu imtų do
mėn “Sovietų pasiūlymą vi-j 
siškai nusiginl< 
jį pastudijuotų, nes kol da- deksą, taikonią plieno fabri- 
bartinė visuonaeninė-ekono- kantams ir 'darbininkams, 
minė tvarka gyvuoja ne-so-1 
vietinėse valstybėse, tol ne-1 
gali būt jokio kito taikos! 
užikrinimo.”

Šiuomi Sovietai, tačiaus, 
nestato ultimatumo, griežto blausia rūpinasi, kad būtų 
galutino reikalavimo; jie tvarkingiau vedamos var

Plieno Kodekso Pataisymai Padaryti tik
Kapitalistų Naudai prieš Darbininkus

Washington. — Preziden- ničnas unijėles, arba sam- 
tas Rooseveltas geg. 30 d.idant vien neorganizuotus

Washington. — Amalga
mated Plieno Darbininkų 
Associacijos (unijos) virši
ninkai išleido pareiškimą, 
jog kaip pirmesnis NRA ko
deksas nedavė darbininkam 
naudos, taip nieko gero
nežada ir dabar pataisytas! Nežiūrint tokios smarkios 
kodeksas. Pareiškimas at-i kalbos, tačiaus, patys vadai 
žymi, kad NRA pataisymai!Amalgamated Plieno Dar- 
neužtikrina darbininkams: bininkų Asociacijos labai 
nei bendrų derybų (kolekty-1 bijosi streiko ir nužemintai 
vių) bei unijos; kad prezi- į prašo, kad prezidentas Roo- 
dentas nepanaudojo savoį seveltas sušauktų plieno fa- 
jėgos priverst Weirton plie- j brikantų, NRA valdininkų
no kompaniją suteikt darbi-darbininkų atstovų kon-

pasiulymą vi-j rvooseveitds geg. ou a.jU<Mii vien m 
ktuoti ir giliai1 pasirašė pataisytą NRA ko- darbininkus.

Tuomi užgyrė generolo 
iHugh S. Johnsono ir NRA 
advokatų raportą su “page
rinimais”. Pataisymai ki-

ninkams net teisę išsirinkt |ferenciją; sako, tik tada ga- 
bendrus atstovus deryboms | lėtume išvengti streiko. O 
su bosais, ir kad nežiūrint per derybas su ponais tie 
NRA pasigyrimų, baisi be- priešdarbininkiški vadai ga- 
dar^ė siaučia tarp plieno! lėtų plieno darbininkus par- 
darbininkų. j duot, kaip buvo parduoti

. . , , A ... ' automobiliu darbininkai De-Amalgamated Asociacijos trojte h. kiįm, Tai prie t0 
veda Tighe, Forbeck ir kiti 

.... . . ’’ ent. vadai, verksmingai maldau-
po doleri i valandą papras-į dami tų derybų Ei]iniai g.

kint nesvietišką skubinimą, | f^^jjnėd^"
kur pienas darbininkas turi 1 Pač J Asociacij()s loka. 
atlikh-dirbti dviejų ir net|Įai McDonald p Bessem. 
penkių darbą. Sykiu su er )oka,as Youngstown, 
tuom tun but leidžiama dar-j Qhi h. kįti nubalsav0 i§. 
bininkams demokratiškai’ • eitj su plie.
vesti derybas uz sąlygų pa-jno jr MetaJo darbinink In. 
gęrinimą.-Tokie vadai kaip,dustrine Unija ir .. 
Tighe, matote, nedrįsta sta- zuo(is visuotinam stl.eikui.

Baltimorėj ir įvairiose kito- 
se vietose komunistai šau- 

ikia masinius mitingus delei 
Mūsų kantrybė, sako va-1 paramos plieno darbinin- 

Apie darbininkų^dai, baigiasi, ir jeigu šalies kams.
• • j • f-v ii • I t y O 1 /J ry T o AH ry X Tz-sl />* i aa iunijų teises Rooseveltas jau

Sulig šio NRA pataisymo, 
plieno pramonėj “besąlygi-
niai”. nustatoma- 40 valandų valdyba, todėl, reikalauja 34 
darbo savaite su tuo apriba- valandų darbo savaites, 
vimu, kad nei vienoj iš še- L - - -
šių leidžiamų dienų nebūtų tiems darbininkams; panai- ■ darbinjįkai pasiryžę kovoti i t • • -i xz • i • t I r-1 m 4- r, Ir, i Hi iz> i A V Cdarbininkas verčiamas dirb
ti ilgiau kaip 8 valandas.

Pasirašydamas, pataisytą 
plieno kodeksą, prezidentas 
prikergė savo pasižadėjimą,imtas, tai būtų pašalinta vi- j kitų šalių delegatais, idant balina šalį į daugiau sričių, l

sokie ginčai konferencijoj■ įvykdyt bent rimtą ginklų suH kurį bus nustatoma kad kiekvienoj plieno pra- 
kas link ginklų paskirstymo sumažinimą, jeigu pilnas Į . . x. . . v,• JT:™ . * r • • 11 • A. t skirtingos kainos uz ten pa-į apsigynimo ar užpuolimo nusiginklavimas atmetama. . & .. , ., 1; gaminamus plieno daiktus.

Raporte, kurį pasirašė 
;, nurodoma, būk 

dįdžiosios/ kompanijos per
• mė-

monės dirbykloj jis pasi
stengs, idant darbininkai 
galėtų, po tinkama NRA 
valdininkų priežiūra, išsi
rinkti bendrus savo atsto
vus, kurie galėtų vesti ko-Į 
lektyves derybas su samdy- ' 
tojais.

Audėjai, Verpėjai Organizuokitės Visuoti- 1 prezidentas
H. • n* 11 didžiosios, kompanijosnam dtreikui r nes Z5% Algų Kirtimą aevyms nra kodekso 

7 . nesiūs turėjo $65,000 nuos-
Washington. — NRA vy-, patys kapitalistų laikraščiai 

riausybė patvarkė, kad au- raportuoja, jog Lowellyj, 
dimo verpimo pramonėj vi- Lawrence, Bedforde ir ki- 
soj šalyj nuo birželio 4 d. tuose šios pramonės cent- 
būtų visais 25 nuošimčiais ruošė Darbo Federacijos va- 
sumažinta darbai. Tatai dai visiškai nie 
reiškia numušimą ketvirtos idant prirengi audėjus ver- ]andos nUQ 39 ir puggs 1933 teigę wįirton plieno kompa2

ie^ko nedaro,

dalies darbininkų algų.
Federacinės United’ Tex-

tile (audėjų-verpėjų) Uni- kamg NpA buvo nustačius
jos prez, Thomas-F. McMa-l - - - -

.pripažint ir šneka tik apie 
(“demokratiją.”

tolių, proporcionaliai lygi
nant su 1933 metais, o ma- visai neprisimena. Bet kaip 
žesnės kompanijos, • girdi, matome iš vakarykščių ži- 
turėjo $5,000,000 pelno... nių, federalis teisėjas atme- 
Taip pat raportuojama,’būk:te h’ Roosevelto garsinamą 
plieno pramonėje darbo va- šiaudinę atstovų rinkimų

valdžia neatsižvelgs į tuos 
reikalavimus, tai nuo pusės 
birželio galės 450 tūks
tančių plieno darbininkų iš
eiti į streiką; o jį parems ir 
daugelis mainierių. Gale-1 ti.

Visi lietuviai plieno dar
bininkai, ruoškitės kovai iš
vien su kitais savo drau
gais, kad tokie vadai kaip 
Tighe negalėtų jus parduo-

pojus streikui.
Kaip daugeliui žinoma, 

audimų ^verpimų darbinin- į mėnesj0. Vidutinė alga tuo
met buvus $18.64 savaitei, o 

. Dabar toj 
pramonėj, pasak raporto, 
turį darbo “beveik tiek” 
darbininkų, kaip 1929 me
tais. Raportuoto jai pakar
totinai šneka apie pagerini
mus plieno darbininkams 
sulig NRA, bet nutyli apie 
pablogėjimus del . paskubos 

;ir gyvenimo pabrangimo.
Į raportą įdėta ir plieno 

fabrikantų skundas, būk 
NRA taisyklių punktas 7 
A, neva užtikrindamas dar
bininkų unijoms teises, 
“siaurina ir varžų,? samdy
tojus. Pasirašydamas ra
portą, todėl, Rooseveltas

m. tapo sumažintos iki apie nij0b Wilmingtone, Del.
34 vai. 1934 m. balandžio

į _ .v ’ . ,. ipo 11 iki 13 dolerių algos «9i «4hon grūmoja saukti visuoti- 17q1c. dabar
ną 400,000 darbininkų strei- 
ką, jeigu nebus tas NRA 
patvarkymas panaikintas. 
Bet jis nereikalauja, kad 
darbininkams būtų palikta 

. ... bent senoji alga, nežiūrint
grafuoja sovietinius, pa- susiaurinimo, nors jis 
upius, kaipo karo pozicijas. pa£s prįpažįsta, jog per

Naujagimių Mergaičių
Kvintetas Sveikas

pasmarkintą skubinimą, į- 
kaitusį darbininkų išnaudo
jimą fabrikantai prie NRA 
traukė didėjančius pelnus iš 
darbininkų prakaito.

Antra vertus, vietoj orga
nizuot audėjus verpėjus ko-

per savaitę šiaurinėse vals
tijose ir po 8 iki 12 dol. va
karinėse. Numušus dar ket
virtadalį tos algos, tai kas 
darbininkams belįktų? -

Audėjai verpėjai, organi- 
zuokitės į eilinių narių 
streiko komitetus; rimtai 
prisiruoškite kovai prieš al
gų kapojimus ir už sąlygų 
pagerinimą!

Plieno darbininkai patirs, 
kad dabartiniai kodekso 
“pagerinimai”, kurię įeina į 
galią su birželio 11 d., bus 
atkreipti prieš darbininkus.

Toledo Milicisty Dalis Atsisakė Šaudyti 
Į Streikuojančius Darbininkus

Corbel, Canada. — Pen
kios mergaitės, kurias vie
nu pradėjimu pagimdė Oli
via Dionne, yra visiškai j vai, McMahon įteikė prašy- 
sveikos. Yra keblumo su.mą NRA galvai, generolui 
papenėjimu. Kol užbaigia -Johnsonui, kad paskirtų de- 
penėt penktąją, tai pirmoji j rybas su fabrikantais ir val- 
vėl būna išalkus. Idžios atstovais. Tuo tarpu

/ ( I*

NAZIAI TEISIA 111 
KOMUNISTŲ

Braslau.—Į fašistų teis
mą pastatyta 111 komunis
tų. Juos teisia kaip “šalies 
išdavikus.” Mat, dabar Vo
kietijoj narystė Komunistų užgyrė kapitalistų pasimoji- 
Partijoj yra laikoma “vals- mą vyti laukan darbininkų 
tybės išdavimu.” \ ' unijas, pasilaikant kompa-

Per Metus Užsidarė 
176 Ligoninės Šalyj 

del Pinigų Stokos, 
Jungtinėse Valstijose per

nai užsidarė 176 ligoninės, 
kaip praneša Homer Wic- 
kenham, direktorius N. Y. 
ligonbučių fondo. Valstijų 
ir miestų valdžios vis ma
žiau skiria tam reikalui pi
nigų; turčiai mažiau teau- 
koja. Tuo tarpu per bedar
bės skurdą ligonių skaičius 
milžiniškai padidėjo.

Toledo, Ohio.—Darbinin
kų spiriami, Ramsey ir kiti 
atgaleiviški vadai buvo pa
sižadėję, jog šiandien pa
skelbsią, kada darbininkai 
galės eiti į visuotiną strei
ką. Elektros darbininkai 
buvo pasiryžę jau vakar su
streikuoti.

Drg. Robert Minor prane
ša iš Toledo, jog kai kurie 
milicininkai^ atsisakė šaudy
ti į Auto-lite streiko pikie- 
tus ir tie jau esą už tai bau
džiami.

Tuojaus po šaudymų sa
vaitė atgal Jaunieji Komu
nistai, merginos ir vaikinai, 
sakė prakalbas, kreipdamie
si į milicininkus, kad nešau-

dytų darbininkų. Daugelis 
milicininkų atsiliepė ^/'No
rėtume nešaudyti, bet kad 
bijomos” už tai bausmės.

Dabar einančiame teisme 
prieš pikietininkus vieno 
unijinio laikraščio reporte
ris Joe Walton trečiadienį 
liudijo, kad tūlas žmogus ci
viliuose drabužiuose paėmė 
milicijos komandą ir įsakė 
šaudyti komunistus.

Lexington, N. C. — Sar- 
| gybiniai nušovė pabėgusį 
kalinį Ernestą Leonardą.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)
A
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Nepaprasta Jaunimo Diena
Pereitoji Jaunimo Diena (Gegužės 30 

d.) Amerikos jaunimui buvo nepaprasta. 
Iki šiol jaunieji darbininkai dar nebuvo 

a suruošę tokių skaitlingų demonstracijų, 
kaip šiemet.

Tokiam New Y^rko mieste demonstra
cija, suruošta vadovybėje Jaunųjų Ko
munistų Sąjungos, apėmė virš 15,000 jau
nų ir nuaugusių darbininkų. Net stam- 

• baus kapitalo organas “Times” duoda 
10,000, kuris visuomet turi tendencijų pa
mažinti komunistines spėkas per pusę.

Įdomu, kad šiuo tarpu parade dalyva
vo daug negrų darbininkų—apie 3-4 tūk
stančiai.

Iš kitų miestų pranešimai skelbia, kad 
ir ten jaunimo demonstracijos buvo pa
sekmingos, nors, žinoma, ne tokios, kaip 
.New ,Yorke.

Taigi, Gegužės Pirmoji ir dabar Jauni
mo Diena aiškiai tvirtina tą faktą, kad 
darbininkų klasė Amerikoje smarkiai 
kairėja ir kovingėja. Demonstracijų 
tikslu, kaip žinoma, buvo konsolidavimas 
pajėgų prieš karą ir fašizmą.

Laivynas New Yorko Uoste
Amerikos karo laivynas pribuvo į New 

Yorko uostą. Milžiniški šarvuočiai su 
35,000 jūreivių ir viršininkų atvyko čion, 
iš Ramiojo Vandenyno ir bus tūlą laiką. 
Tai pirmas tokis karinių pajėgų susikau
pimas New Yorko uosto istorijoj.

Valdančioji klasė, kuri galvatrūktiškai 
ruošiasi prie naujo imperialistinio ka
ro, bandys laivyno manevrais pravesti 
propagandos už karą, dar labiau sustip
rinti karines pajėgas, šimtai milionų 
dolerių išleidžiama naujų šarvuočių* sta
tymui; šimtai milionų ir bilionai dar bus 
išleista.

Sąmoningi darbininkai žino, kam sta
tomi šarvuotlaiviai ir kokiam tikslui šitie 
manevrai. Bet milionai nesąmoningų 
darbininkų dar to nežino. Nežino ir mil
žiniška jūreivių masė. Nors didžiumoj 
jūreiviai yra darbininkų vaikai, tačiaus 
jie naudojami gynimui kapitalistų inte
resų, interesų Wall gatvės ir slopinimui 
darbininku klasės.

Mūšų, sąmoningų darbininkų, pareiga 
todėl, prieiti prie jūreivių ir jiems aiš
kinti tai, ko jie nežino. Mūšii pareiga 
skleisti tarpe jų revoliucinę propagandą.

“Daily Worker” ir “Young Worker” 
yra tie laikraščiai, su kuriais lengviausia 
bus galima prie jūreivių prieiti. Bet ne
reikia tenkintis tiktai tuo: reikia skleisti 
tarpe jų brošiūrai tęs,. išleistas mūsų 
įstaigų; reikia šviesti jūreiviai visomis 
pusėmis, kad jie juo greičiau pataptų 
klasiniai sąmoningi. O kuomet jie pa
taps tokiais—tai jau bus atliktas dide
lis darbas dideliam žygiui!

—■Ai,.. ..--T.'——"," 1 ?, , Į IJ!---- .........  t: =

Sovietu Orlaiviniai ’Traukiniai’
Kas Ką?

Leninas mokino pasivyti 
ir pralenkti kapitalistines 
šalis visais klausimais. 
Klausimas: “Kas ką?” senai 
pastatytas. Sovietų siste
ma suteikė galimybę kiek
vienam ii* kiekvienai pilie-; 
čiui parodyti, ką jie gali, iš
vystyti savo gabumus.

metė Maskvos komjaunimo į jungoje taip mažai orlaivi- 
raportą ir sugrįžo atgal įjnių nelaimių, nes mašinos 
starto vietą. Orlaivininkas < gerai padaryta ir jas moka 
Judin sklandžiotojuje su pa-j valdyti. Kas moka gerai 
sažierium, prikabintas prie ? skrajoti su bemotoriniu or- 
motormio orlaivio kelionę ■ laivių, tai, sugedus tikro or- 
atlikov iš Orenburgo perjlaivio motorui, jis moka jį 
Maskvą į Koktobelį, 3,600 • tinkamai nuleisti.
kilometrų ir kada jį oriai-1 D. M. šolomskas.

kinys, kuris susidėjo iš mo
torinio orlaivio ir trijų 
sklandžiotojų atliko 400 my
lių kelionę ir sėkmingai nu
sileido Charkove. Iš ten 
pakilo, bet kelyje užpuolė 
didelė audra ir perkūnija, 
tada jie nusileido Zaporo- 
žijoje. Audrai praėjus, vėl 
orlaivių traukinys iškilo ir 
sėkmingai pasiekė ^Koktebe- su keliauninku, i

kilometrų ir kada jį ordai-] 
vis atkabino dvi mylias ore,, 
tai jis sėkmingai pasiekė į! 
1 vai. 45 minutes miestą!*■ j 
Simferopolį.

WILKES BARRE, PA.

Sovietų Sąjungos pilie- r - r sklandžiotoiui išskraioio 13 iAi darbininkai ir darbi- 800 kfcllon^ atllk° 'C . ‘„čiai, darbininkai ir darbi
ninkės, kas metai padaro 
šimtus tūkstančių visokių 
išradimų, pagerinimų, pato
bulinimų, nes jie žino, kad 
naujos pagerintos mašinos 
juos nemes iš darbo,, kaip 
yra kapitalistinėse šalyse, 
bet palengvins jų darbą. 
Sovietų speciąlė komisija 
sėkmingai traukia iš jūrų 
laivus, nuskandytus pereito 
imperialistinio karo metu. 
Mokslininkai* nugali visas 
kliūtis ir atranda šalyje visi 
naujų turtų—iškasamų me
džiagų. Ledlaužis “Sibiria-

į 10 valandų^, tai yra propor 
cionaliai po 80 mylių į va-1 
landą.

Orlaivių traukiniai bus 
naudojami išvežiojimui 
pašto ir kitų greitų siunti
nių per tūkstančius mylių. 
Parankumas didelis, nes bi
le kur lėtuvas sklandžio- 
tojas gali atsikabinti nuo 
motorinio orlaivio ir nusi
leisti su ;
laiku nesustodamas orlaivis 

įgali jį vėl pasiimti su nau
jais kroviniais. Jau senai 
viso pasaulio orlaivininkys-

Atšaukiamas Parengimas

ALDLD 42 kp. buvo paskel-
'valandų ore ir pasiekė 2,-! busi savo parengimą 3 d. bir- 
"530 metrų (8,222 pėdų) iželio ant Valinčiaus farmos. 
augšti. Orlaivininkas Pies- I kadangi tą pačią dieną Aido 
! " j . ... . . . j Choras rengia savo išvaziavi-kov su dviem keliauninkais' < llinA . . • ....i, . . į mą tarpe dviejų tiltų, vaziuo-

■:prikabinti prie orlaivio per j jant į Lynwooda, tai A.L.D.L.
10 valūndų iš Saratovo pa- D. 42 k p. atšaukia savo ph- 

, siekė Koktobelį. Orlaivinin- rengimą ir kviečia visus daly- 
ikas Achochani paprastame vauti aidiečių išvažiavime., 
sklandžiotojuje išlėkiojo per
15 valandų ir 47 minutes!
laiko. Jis sklandžioje virš jr prašome LDS 7-tos kuopos 

susirinkti ank-

Taipgi pranešame, kad A.L. 
D.L.f). 42 kuopos susirinkimas 
atsibus anksti, 9-tą ,val. iš ryto,

naStn tainP'i hilp ^rų *r ii'. pasiekė i narių taipgi
paSLU, taipgi OHC /curn „xaa l<a;On nHoilz-2,600 metrų (8,450 pėdų) 'sčiau atlaikyti mitingą ir da-

Įdomu priminti tai, kad New Yorke- 
šiuo tarpu, kaip Gegužės Pirmąją, socia
listų lyderiai atsisakė dalyviųįį nud ben
dro fronto podraug su komunistais. Pa
sikvietė jie lovestoniečius, trockistus ir 
kitas renegatų suorganizuotas grupes ir 
sudarė savo “bendrą frontą” ir net bandė 
demonstruoti. Na, ir kas gi pasirodė? 
Ogi tai, kad jų “demonstracijoj” dalyva
vo, kūip “Daily Workerio” reporteris sa
ko, (kuris aktualiai skaitė) 494 asmenys.

- Kapitalistinė spauda, tiesa, jiems duoda 
net 1,500, su žiūrovais... bet juk paly
ginti su komunistine pajėga, tai buvo 
faktinai niekas. Jų “demonstracijoj” 
viešpatavo nusiminimas ir iškrikimas.

Šis faktas dar ir dar kartą parodo, su 
kuo eina darbininkų masės.

Įdomu priminti ir tai, kad patri jotai, 
kaip ir visuomet gegužės 30 dieną, bandė 
visur ruošti savo paradus, įtraukiant į 
juos visų buvusių karų veteranus. To
kiam New Yorke šios rūšies paradai bu
vo palyginti labai mizerni, nors juose da
lyvavo augšti valdininkai ir buržuazijos 
šulai. . Jaunųjų Komunistų Sąjungos 
(bendrai su kitom darb. organizacijom) 
suruoštoji demonstracija nustelbė visas 
kitas grupes (net ir buržuazines), kurios 
bandė “pasirodyti.”

Tai gera pradžia.
• i r

Reikalinga dėti pastangų, kad tasai 
jaunimas, kuris buvo įtrauktas į prieš
karines ir prieš-fašistines demonstraci
jas, būtų galima gauti į organizaciją — į

• Jaunųjų Komunistų Sąjungą. /
Suaugusieji darbininkai privalo prie to 

darbo~prisidėti!

Apie Mūsą Jaunimą
“Vilnis” praneša, kad pereitą sekma

dienį Chicagoj įvyko vidur-vakarinių 
valstijų lietuvių darb. jaunimo konferen
cija, kurioje dalyvavo 42 delegatai, atsto
vaudami 18 organizuotų grupių. Chica- 
giėčių draugų dienraštis toliau nurodo:

Metai laiko atgal, apie šį patį laiką, bu
vo jaunuolių pirma konferencija. Tuomet 
dalyvavb 27 delegatai ir kur kas mažesnis 

• skaičiusi organizacijų. * ' <
> Tarp pernai konferencijos ir šių metų yra 

labai didelis skirtumas. Tiesa, šiemet dele
gatų nebuvo iš Cleveland©, Kenoshos, Rock- 
fordo ir kitų. Bet kur kas didesnė delega
cija iš Springfieldo, iš Chicagos, iš West- 
villės, Georgetown ir Grand Rapids.

šių metų konferencijoj jau susikristaliza
vus jaunuolių vadovybė ir gerokas būrys 
pusėtinai prasilavinusių vaikinų ir merginų.

Į konferenciją įnešė dikčiai brandumo de
legatų raportai'iš industrijų. Buvo rapor
tuota iš mainų ir iš karo industrijų. Konfe
renciją įvairios darbininkų organizacijos 
pasveikino su aukom. Tas pažymi, kad su
augusių darbininkų organizacijos vis rūpes
tingiau imasi jaunuolių organizavimo darbo.

Iš Chicagos bus pusėtinai skaitlinga jau
nuolių delegacija Detroito jaunuolių suva
žiavime, kūris įvyks su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo seimu. Apart kuopų delega
tų, yra išrinkta nuo minimos konferencijos 
10 delegatų. Jie visi yra aktyvūs, jauni 
draugai.
Konferencijoj, sako “Vilnis”, buvo ir 

trūkumų: nedalyvavo nei vienas jaunuo
lis iš Wis. valstijom lietuvių darb. koloni
jų. Ten, reikia pripažinti, lietuvių dar
bininkų daug ir bendras mūsų judėji
mas neblogai progresuoja. Bet su jauni
mo veikimu—neina kaip reikia. Suaugu
sieji draugai turėtų pasirūpinti.

Dabar viso pažangaus jaunimo akys 
yra nukreiptos į Detroitą, kur įvyks LDS 
Seimas ir Jaunimo Suvažiavimas (birže
lio mėn. 17-22 dd.) Visų kolonijų drau
gai privalo subruzti. Kur dar nėra iš
rinkta delegatai, jie privalo būti išrinkti 
ir mūsų suaugusiųjų draugijos bei kliu- 
bai privalo finansuoti šį žygį.'

Čechoslovaku ir Graikų 
Protestai-Reikalavimai 
Paliuosuot Thaelmanną

Čechoslovakijoj tūkstan
čiai darbininkų pasirašė po 
protesto rezoliucija, reika
laujančia paliusuot Vokieti
jos Komunistų Partijos va
dų Ernstą Thaelmanną.

Keli šimtai džiovininkų 
ligonių Asvestochori sana
torijoj, Graikijoj, pąsirašė 
reikalavimų paliuosuot Tha
elmanną ir pasiuntė Vokie
tijos ambasadoriui Athe- 
nuose.

) lyvauti išvažiavime.
ALDLD 42 kp. parengimas 

•ant Valinčiaus farmos bus 10 
I. birželio.

(129-130)

augšti.
Sovietų Sąjungoje sklan-: 

džiojimas ant bemotoriniu i į 
orlaivių (sklandžiotojų) la-' 
bai plačiai vystosi. Vien 19- ■ 
33 metais sklandžiojimo j 
mokslą baigė 30,000 piliečių.' 
SSSR siekia, kad' greitai; 
būtu milionas mokančiu 1 v. .'sklandžioti. Jie, baigę šį muose du lakūnai užsimu- 

i mokslą, eina į orlaivininky--šė ties New Castle, Ind., 
pstę ir tampa orlaivių vai-i du Mansfielde, Ohio, ir vie- 

Kas Yra Sklandžiotojai? jdytojais. Už tai Sovietų Są-Inas Chicagoj, III.
i

Sklandžiotojai yra medi-! 
niai orlaiviai, kurie neturi 
motoro ir ore sklandžioja1 
panašiai kaip aras, kaip tu- į 
Ii sako plaukia. Sovietų Są-! 
jungoje sklandžiotojų valdy-1 
mo darbas jau 11 metų kaip ■ 
praktikuojama ^Krymijoj, 14 
'.kilometrų nu^; Koktabęlio 
ant Klemen tiejevo kalno,; 
kuris yra 270 metrų augš-; Psoriasis—Piktoji Dedervinė

Čionai i Aš kas diena randu—“Lais- 
i” naudingų patarimų, ir aš i

kov” ir garlaivis. “Čeliuski-Į znionės ^suko^ galvą^ apie 
nas” parodė, kad per šiau-i
rėš jūras bus atidarytas di- ■ Valstijose 
delis vandens kelias aplinkui i ” 
Sibirą. Sovietu orlaivinin- .

i vį kai, gelbėdami “Čeliuskino” 
! įgulą, parodė, kad jie gali 
! nuveikti didžiausius darbus. 1 
; Pereita meta ir šių metu 
i pradžioje Sovietų oylaivi- 
I ninkai su pagelba baliumi 
j pasiekė arti 14-ką mylių 
i aukštį ore, tyrinėdami stra- 
I tosferą. Jie toje šrityje iš- 
iradb. tyrinėjimo baliūnus, 
1 kurie bė žmonių atlieka sa
vo ’ paręigasp Sovietų Raū-

i donosios Armijos oriaivi- 
ninkai ir mechanizuotų da
lių valdytojai Gegužės Pir
mą parodė, kad jie šimtus 
ir tūkstančius mašinų gali čio prie pat jūrų, 
valdyti, suderinti jų veikimą, per vienuolika metų Sovietų; v§j” , 
ir nėra nei vienos nelaimės. Sąjungos-piliečiai lavinasi Jabai malonėčiau, kad ir man 
Sovietų Sąjungoje 1 mokslas > kaip valdyti sklandžiotojus,' ką patartumėt.
ir apšvieta milžiniškais1 čionai jie turi -----1‘■ —1 Aą ps” vpdp
žingsniais eina pirmyn. So- lenktynes.

'vietų mokslininkai išrado daug įvairių sklandžiotojų 
naujus traukinius, kurių' rūšių, vieni panašūs į orlai- 
vienas daro 190 mylių į va- i vius, kiti turi ilgus sparnus 
landą ir yra naujos kon-Į ir veik visai neturi “uode- 
strukcijos, o kitas yra ore i gos.”
pakabintas traukinys. Bet|/%Ka Tflll Atsipk2 Sklan. 
štai dar viena žinia—I 
tų orlaivių traukiniai. _ 
gi klausimas “kas ka?” j 
išrištas Sovietų naudai.'
' Orlaivių Traukiniai

' tai. Džiaugtasi, kada Jung- 
; išrasta

' būdas pagrėbti nesustojant
| orlaiviui pašto maišus, o 
dabar matome, kokį naują 
progresą padarė Sovietų 
Sąjungos orlaivininkystė. I

UŽSIMUŠĖ PENKI 
LAKŪNAI

Memorial dienos lakstv-

revoliucines i
Sovietai turi

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

. i Ką Jau Atsiekė Sklan- 
Soye- džiotojai?

Tai-1
““ jau' Sovietų sklandžiotojų val

dytojai parodė didėlio pro
greso. Vienuolika metų at
gal sklandžiotojai galėdavo 

..Gegužės 22 dieną iš Mask- išsilaikyti tik kėlės sekun- 
vos orlaivių lauko pakilo i das ore. Dabar jau išlaksto 
orlaivis, kuris vilko dar tris 'l/? "~1 — 
lengvus bemotorinius lėk
tuvus—sklandžiotojus ir iš
skrido į Koktebelį, Krymiją. 
Orlaivį valdė 24 metų otlai- 
vininjęas Fedosev. Kokte
bel yra 800 mylių nuo Mas-

( x vucu vvHinuj vcii vuovici uv, uci

kvos. Kiėkviename sklan- ‘sklandžiotoją į orą. Jis.ga-'negerai, kad nemazgojat gal-

Labai atspariais nuotikiais 
gydytojas turi leisti ligoniui i 
raumenis jo paties kraujo 

I (autohemotcrapjje. 1. Gydyto
jas su adata ir šmirkštyne įs
itraukia iš ligonio gyslos krau
jo ir tuoj tą kraują įleidžia 
ligoniui į pasturgalio raume- 

:nis. Taip da-oma kas penkios 
.dienos, per kokius 10-20 kar
tų.

Vietoj to gydytojas leidžia 
ligoniui sterilizuoto pieno arba 

| bakterinių čiopų. Jums 
i kiaušiai tokių įčirskinimų 
'reikės, nebent, jeigu šiaip gy
dymas neduotų pasekmių, tai

> da gali-

Aš esu vedęs vyras. 26 me-,; 
tų amžiaus, sveriu 150 sv., 5 
pėdų 9 colių ūgio. Esu visai i T 
sveikas, bet per paskutinius1 
metus mane vargina ta nela-Į 
boji dedervinė. Daktarai jai 
vadina psoriasis. 1

Aš jų turiu daug ant galvos, i 
apie antakius, ant abiejų ai-! 
kūnių. Buvau pas tris gydy-! 

j tojus, kurių yienas yra plau
kų ii galvos odos specialistas. įacĮa žinotumėt, kas

ma daryti.
Būkite ant saulės

i pusvalandį ar valanda, kada 
Į’ tik galite, kas dieną. Ultra-vi- 

joletiniai saulės spinduliai pa
deda dedervines išnaikint, 
žiemos metu, ka’ saulės nėra 

įgalima gauti ant nuogo kūno,
'po 16 valandų. Sklandžio-1 
tojas patsai negali nuo že-_ 
mės pakilti, ant Klemen- ju plaukams tonikų ir 
tiejevo kalno ir kituose jų vartoju vandens ir muilo, 
laukuose juos pasiunčia įl Atsakymas
orą - su pagelba guminiu! TZ . T- 4 . 4. . . . . °, . Kad Jus nevartojai galvos
piietaisų, • kūne tienkia 0(jaj tonikų, tai tuščia to, bet

I ; c 1

ne-

Bet, kai jie man užgiedojo' 
$106.00, o aš neturėjau, tai j 
man nieko ir nepatarė. Pirma : 
to aš neturėjau nie jokių li
gų. O dabar tas psoriasis 
atsiranda man tarpe plaukų 
kietais šašais, ir, kai aš ban
dau juos nuimti, tai nueina su . i • a * * i i . i utvuii huvj.-.v .ivauivz,plaukais. As niekad nevarto-' . . . . .. -v . tai vartojama uitva-vjjolctines • mažai .lempos. 

I
i Kas diena imkite karštas 
sodės maudynei. Pusę svaro 
kepamosios sodės įmaišykite į 
vonios geldą ir šutinkitės bent 

! po valandą. Paskui aptepkite 
s plonai ant šašuotų vietų šitos 
J mosties, vadinamos 

plaukams coa] tar ointynent.” 
išplausi iš jų riebu- vaistininkas sumaišo 

dažomąją medžiagą, coal tar 2 gm., ‘ Zinc 
tai jie greičiau išblės, pražils, gm.” 

, niekuo ne- maišo

džio tojuje (planere) yra 
taipgi orlaivininkai,. bet jų 
sklandžiotojas neturi moto
ro, jis yra prikabinamas iro sriovės, kad sklandžioto- 
prie motorinio, taip, kaip | jas nulekia dešimtis mylių

orlaivininkas vietos. Ypatingai jie sek-! pamatuotas.
Kad išgydžius piktąją de-

traukinio vagonai prie gar
vežio. Kaip <

du socialių darbuotojų kon- iš motorinio orlaivio, taip 
ferencijai
tas pažymi, jog šioj tautoj
sparčiai nyksta religija.

vęs pradžią pradeda kilti vos dažniau. Tai yra keistas 
vis’ augščiau ir augščiau.1 prietaras daugelio: nenori gal- 
Kartais pasitaiko tokios o-!vos Praust>; -girdi, 

'nesveika, i' 
m a ir

nuo pradžios jo skridimo žalingas prietaras
• i AT" X* • • • -ij

mingai manevruoja, kada

cnidc

oxide 2 
Paskui tegul skyrium su- 

“corn starch 16 gm.,” 
“petrolatum 12 gm.” Ir tada
tegul sumaišo krūvon abu mi
šiniu. šita mosčia, geriau antišduotas rapor- orlaivininkai iš sklandžioto- pasiekia debesius, tada gali dervinę pastoviai, nepakanka

jų bile laiku gali atkabinti skristi gana toli nuo starto ivien Pa^irsutini0’ ()dos gydy- nakties, lengvai aptepkite de-
, .. ,v. J . imo: reikia ir visam organiz-Bet sklandziotojų;mui šio.to Ke|(,(iJ

jaknų,
kada I ne kas dieną, tai bent porą-Į Vakare vėl karšta

dervinėtas vietas. Ant ryto- 
’jaus jas aptepkite alyvą, ir už 

jei i kokios valandos numazgokite, 
tai bent porą-Į Vakare vėl karšta sodės mau

tų per savaitę. Kaildynė ir ta mostis. Jei kartais 
k?-'ta mosčia susidėmėtų drabu- 

,’s su-'žiai, tai pirma tas vietas įmer- 
teikia tūlų reikalingų elemen-■ kite į alyvą arba į žibalą (ke- 

v • i - -nn. C kurie padeda dedervinę iš- rosina) keletui valandų, o pas-jam kas tiksliai uzfundijo pradžioje dare po 110 mylių augstai ir atkabintas nu- ganabvt ir neduoda jai vėl kui išmazgokite muilu ir van- 
į valandą. Šis orlaivių trau- skrido toli Kryme, ten nu- kada atsinaujint. 'deniu.

Manchukuo karai iukas 
Kang Teh apsirgo karštinė
mis. Yra nužiūrima, kadReligija Pas Žydus 

Taip pat Menkėja
Atlantic City, N. J.—Žy- tos ligos bakterijų.

arba atsikabinti nuo moto- vietos.
rinio orlaivio. Įtaisytas prie- sėkmingam ir tolimam skri-! vartokite kepenų 
taisas,? kad motorinis oriai- dimui sekasi tada, ’
vis neapsistodamas pasiima Į ’juos išvelka augštai į orą i trejetą kar _ .
sklandžiotojus nuo žemės ir'motorinis orlaivis ir ten at- kada estl gerai vartoti ir l

Orlaivininkas Še- eks,traklY „Kepenysu jais pakyla į orą. Pir-i kabina. Unuivmiunao oc- 
masis orlaivių traukinys lest išvilktas orlaivio į orą



Trečias Puslapi*

»
<

x'enktadien., Biržei. 1, 1934

“ Pamirštas žmogus” New Yorke neišnyko, nepaisant gražių Roosevel- 
to pažadų. Šimtai panašių vaizdų matosi subvėse, parkuose, gatvėse. 
Tai vis bedarbiai, vargšai... bagočiausiam mieste pasaulyj!...

Austrijos įvykių Pamokos
V. Kapsukas

saulyj bręsta revoliucinis 
krizis. Darbininkų klasė, 
be galo išvarginta bedarbės, 
skurdo ir bado, stoja į revo
liucijos kelią. Viešpatau
jančios kapitalistinių šalių

1927

Tuo tikslu- ji, bijodama eit ninku profsąjunga tuoj su- savo šucbundo vadų areštais go į ginkluotą sukilimą. Tai 
į prieš Austrijos darbininkų;laužė streiką ir davė gali-,ir nušiginkluot, atiduodant! patvirtina ir 
į nusistatymą, 
i no s i 
! dį, vienok kartu įrodinėjo, 
I kad SSRS kelias netinka- i 
!nias mažiukei 
Į kad Austrijoj 
lesa pasitenkint
I demokratija, kad per ją ji 
•privesianti prie socializmo. I 
Bet kuomet buržuazija pra
dėjo naikint paskutinius 
parlamentarizmo, demokra- į 
tiniu teisiu ir revoliuciniu' 1 e .. ‘•iI Austrijos darb. 

■mų likučius, kuomet ėmė ( 
.areštuot šucbundo vadus ir | 

_'atėminėt ginklus, kuomet dėsniu pasipiktinimu žiūrė-Į
'nutarė uždaryt dargi s.-d. jo į CK laukimo poziciją, 
, partiją ir profsąjungas, o\ 
darbininkai ėmė veržte ' promisus. Vis didesnė par- 

Iveržtis į kovą, kai-kur jau!tijos dalis reikalavo signalo 
‘pradėjo ginkluotą kovą i kovai. Nežiūrint to, CK lai-; 
'prieš fašistus (Lince), tuo- kėši linijos, kuri buvo nus- 
met ir s.-d. vadai prispirti' tatyta rudenyj partijos su

puvo neva pradėt kovą. Tuo į važiavime: partija turi iš- 
i tikslu, kuomet Lince ir vi-; kelt visuotino streiko obalsį 
soj eilėj kitų vietų darbiniu- tik paskutiniam atsitikimo, 
kai jau buvo paskelbę 
suotiną streiką ir 

I už ginklo, Austrijo
I CK taip-pat paskelbė vieno 
i balso dauguma visuotiną 
streiką. Vienok jis nieko 
nepadarė, kad tas streikas 

Gelžkeliečių,

„ ______ ■ “L. žinių” ko-
ginklų sandėlius, jei neno-! respondentas iš Vienuos, kū
rime artimiausiom dienom ris visokiais būdais stengia- 

darbininkus. Apskritai s.-d. pasijust beginkliais, nesuge-Į si nubaltyt Austrijos s.-d.
rašo (“L. Žinios” vasa- 

išinga ginkluotai kovai, ir dainę pervartą. Vistik CK dalrio 23 d'.): 
■ vasario 12 d., kuomet jau ir dabar laikėsi senosios Ii-i 

buržuazine !Viennoj mūšiai, jos va- nijos—jis manė, kad darbi-- 
"■dai da svajojo, kaip susi- ninkai turi laukt rezultatui
įtart su Dollfussu. Tai pri- pasitarimų, paskirty pirma-' 
i pažįsta “vienas Austrijos dieni, vasario 12 d., tarp! 
Is.-d. vadų” (veikiausia O. kanclerio ir atskirų provin-' 
i Bauer), kuris, išbėgęs į Če- cijų valdžių del reikalavimų 
i choslovakiją, vasario 15• d. ir nesimest į kovą, jei nebus i 
1 ^ra^os “Socialdemokrate” . tų keturių įvykių, prie ku-i 
rase: irių, partijos nutarimu, ne-'

“Darbininkų klasė vis <li- ^vengiama apsigynimo ko-| 
...... !va konstitucinės tvarkos a])-! 

------............... 'saugojimui. Dar sekmadie-1
jo' pasiryžimą daryt kom- ni (vasario 11 d.) CK funk

cionieriai šia prasme 
struktavo dd., kurie 
nešė apie darbininkų 
pakilimą ir persergėjo juos, 
nuo savavalių išstojimų. Bet i Aiškus daiktas, kad prie 
masių sujudimas atsiekė to-: tokio nusistatymo s.-d. va
ldo laipsnio, jog tie CK per-|dai negalėjo kitai]) elgtis, 
sergėjimai nebedarė Įtakos.. kai]) tik sabotažuoti darbi- 
Kada pirmadienį policija ninku sukilimo. Tie niekšai 
vėl konfiskavo ginklus ir ir visuotiną streiką stengė- 
norėjo areštuot šucbundo si išnaudot tam, kad da 

marius, Linco darbininkai kaip-nors susitart su Doll- 
puolė į mūšį...”

Taigi ir šį kartą pardavi- 
kiški s.-d. vadai viską darė, 
kad suturėt darbininkus 
nuo kovos. Bet nebegalima 
buvo jų sulaikyt ir tuomet 
paskelbtas buvo visuotinas 
streikas, kuris susidariusio
mis sąlygomis tuoj perau-

dargi pripaži- niybčs fašistams kuoplačiau-
socialistinį SSRS pobū- šia išnaudot spaudą prieš

-. _ ..... __x ... ... ... x.—-------------------------- , --------
i partija ir dabar liko prie-1 bančiais kovot prieš fašisti-ljis

Austrijai,
“S.-d. bandė susitart (su 

iDollfussu) iki paskutinio 
i momento... Baueris Dollfu- 
(ssui pasiųlė dar kartą su- 
jsitarimą prieš pat įvykius... 
• (ištikrųjų vasario 12 d., 
|kuomet jau ėjo mūšiai), 
i “Tuo pasiūlymu s.-d. sutiko 
Idvejbs metus leisti Dollfus- 
isui valdyt kraštą be parla- 
■mento; per tą laiką šalis bū- 
i tų jieškojusi išėjimo ra
iniu būdu: būtų buvę galvo- 
jama, kai]) pakeisti konsti
tuciją, kad ji būtų naudin- 

ūpo ga valst?bei ir j°s žmo’ 
nėms.”

, darbininkų laisvę, kuomet 
. įvedė cenzūrą s.d. spaudai.
Ji nevedė Austrijos darbi- į 

|ninkų į kovą nė prieš darbo ! 
Imokesties mažinimą. Tuo ■ i - »- i; budu Austrijos proletaria
tas buvo žingsnis po žings-. 
nio silpninamas, o buržua-' 
zija stiprinama. Bet kartu 
Austrijos ir kitų šalių s.d. 
apgaudinėjo d, a r b i ninkus, 
būk Vienna esąs socialist!-į 
nis miestas, būk ten be bu r-1 
žuazijos 
vykdomas ramiu keliu mu-l 
nicipalinis socializmas ir tt.I 

. i
Vienok, nežiūrint tokios | tikrai įvyktu.

nuvertimo esąs

Visam kapitalistiniam pa- prieš buržuazinę reakciją; 
jos vadas Otto Bauer tuo
met rašė (“Kan 
m. spalių mėn.):

“Nuo 1918 m. visa mūsų 
politika buvo nukreipta į tą 
pusę, kad visokiais būdais

klasės, matydamos, kad jos išvengt pilietinio karo, 
jau nebegali valdyti po se- tat mes, būdami 1919 
novės, senaisiais parlamen- tarp raudonojo Budapešto 
tarizmo ir buržuazinės de- (sovietų Vengrijoj) ir rau- • 
mokratijos metodais, grie- donojo Miuncheno (sovietų didelės Austrijos s.d. parda-1 pašto, telegrafo ir telefono 
biasi atviros fašistinės tero- Bavarijoj), gynėm dem. Už- 

naikina tat per daug metų, nuo 1920 
parlamentariz- m., mes vengėm visokių mė-

m.

ristinės, diktatūros 
paskutines
mo ir buržuazinės demokra- ginimų ginklu nuverst bur- ninku mases savo 
tijos liekanas, kurias gali iš- žuazinę valdžią. Ir užtat’ 
naudot darbininkų klasė,tiktai mes ir per liūdnas lie- 
kovoj prieš savo engėjus, Į pos 15 dienos valandas ne
suvaro į palėpę komunistų I sigriebėm už ginklo... Tai 
partijas, smaugia visas kla-l plaukė iš mūsų atkaklaus 
sines darbininkų organiza-1 gynimosi principo, kuriuo 
cijas. Darbininkai, maty-, per 9 metus vadavosi mūsų 
darni, ką davė fašistinė dik- ’taktika.” 
tatūra Vokietijos, Italijos ir j 
kitų šalm darbininkams, ne
paisydami savo socialdemo- 
kratiškų vadų rūpinimosi 
visokiais būdais sulaikyt! 
juos nuo kovos, pasiryžo 
stot į griežtą kovą prieš fa-1 
šizmą ir kartu prieš kapita- į 
lizmą, už socializmą.

vysčių virtinės, ačiū jos profsąjungos visiškai nepa- 
“kairioms” frazėms, jai vis- skelbė gelžkeliečių, telegra- 
tik pasisekė išlaikyt darbi-! fistų, telefonistų ir

įtakoj, ’streiko.

vi- Bet pastaraisiais mėnesiais 
griebėsi CK vis sunkiau darėsi įro- 

s.-d. dinėt įpykusiems darbinin
kams, kad yra reikalinga to
kia “laukimo taktika.”

“Įvykiai privedė darbinin
kų klasę prie tokio įsitiki
nimo: priešas... .rengiasi 
prie pervartos, nukreiptos 
prieš (s.-d.) partiją. Jis 
rengia fašistinę konstituci
ją. Tokioj padėtyj mes ne-

Spaustuvių darbi-1 turime leist dezorganizuot
kitu

fussu ir rast sau vietelę 
Dollfusso fašistinės dikta
tūros sistemoj. Užtat jie 
nepastatė prieš mases tiks
lo nuverst fašistinę diktatū
rą, o tik plepėjo apie kons
titucijos gynimą. Užtat *jie 
nieko nepadarė, kad įtraukt

(Tąsa 4-tam pusi.)

Tai aiškiai patvirtina tai, I 
kad kuomet buržuazija iš j 
visų jėgų pradėjo pulti dar- i 
bininkus, s.-d. visa darė, kad i 
su turėt juos nuo kovos. Ir- 
toliau eina žingsnis po žing

snio s.-d. nusileidimas bur
žuazijai ir fašistams. Ji su-! 
[tiko leist sustiprint prezi-1 

Austrija—tai buvo šalis/ dento valdžią ir įvest ne- i 
kur s.-d. turėjo savo pusėj paprastus įstatymus, blogi-Į 
didelę didžiumą darbininkų Įnančius darbininkų padėtį 
ir skaitlingas profesines są-jir pamažu naikinančius so-, 
jungas. Austrijos darbinin
kai senai galėjo panaikinti 
buržuazijos viešpatavimą, 
įvest proletariato diktatūrą 
ir eit prie socializmo staty
mo. Bet Austrijos s.-d. visą 
ką darė, kad su turėt darbi
ninkų klasę nuo to, nes Aus
trija esanti labai silpna ir 
ją tuoj sutriuškinsiančios 
kitos kapitalistinės valsty
bės, nes ramiu būdu, evoliu
cijos keliu, per buržuazinę 
demokratiją tikėjosi priei
sianti prie socializmo.

Tuo prisidengdama, Aust-j landoj buvo duotas jiems 
rijos s.-d. susijungus su sa
vąja buržuazija, 1918-19 me
tais sugniaužė proletarinę 
revoliuciją, kuri įvyko Aust
rijoj 1918 m. gale. Austri
jos, kaip Vokietijos s.-d. tu
rėjo tuomet valdžią savo 
rankose, bet sunaudojo ją 
ne proletarinės revoliucijos 
stiprinimui, o jos smaugi
mui. Ir toliau per 15 metų, 
Austrijos s.-d. rūpinosi viso
kiais būdais sulaikyt darbi
ninkus nuo revoliucinės ko
vos, kad ir buržuazija vieną 
po kito atiminėjo jų užka
riavimus. Ji griežtai išsto
jo liepos mėn. 1927 m. prieš 
Vienos darbininkus, su gin
klais rankose sukilusius

cialį draudimą. Ji atsisako 
nuo kovos, kuomet į valdžią 
atėjo heimvero (fašistų) 
vadas grafas Staremberg. i 
Ji atsisakė nuo kovos ir j 
tuomet, kuomet 1933 m. ko
vo mėnesį atėjo valdžion 
Dollfuss, išvaikė parlamen-! 
tą ir įvedė fašistinę dikta
tūrą. Stiprūs s.-d. ginkluo
ti būriai (šucbundas), užsi-1 
likę dar nuo 1919 m., tuo
met iki 2 vai. nakties laukė 
prie kulkasvaidžių įsakymo 
pradėt veikt, bet antroj va-

įsakymas skirstytis ir jie iš
siskirstė be jokio mūšio. O 
tada da lengva buvo su
teikt mirtiną smūgį fašis-' 
tams.

Austrijos s.-d. .visiškai ir 
nemanė paaštrint kovos ir 
tuomet, kai 1933 m. gegužės 
28 d. fašistinė Dollfusso 
diktatūra uždarė Austrijos 
kompartiją, o birželio 21 už
darė dįenraštį ‘Rote Fahne.’ 
Dargi tuomet, kai fašistų 
.valdžia pradėjo atiminėt 
ginklus nuo šucbundo ir 
kuomet uždarė šucbundą, 
s.d. partija atsisakė nuo ko
vos. Ji atsisakė nuo kovos 
ir tada, kada Dollfusso val
džia panaikino Austrijos

b
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Daina Choras iš New Haven, Conn.

Programa bus įvairi ir įdo
mi. Programos išpildyme 

dalyvaus:
1. Vilijos Choras iš Wa- 
rbury, Conn., vadovau

jant žymiam jaunuoliui C. 
Strauss. 2. Dainos Choras 
iš New Haven, Conn, vado
vaujant gabiam jaunuoliui 
J. P. Latviui. 3. Prakalbą 
sakys R. Mizara, L.D.S. 
Centro prezidentas. 4. New 
Haven’o ir- Bridgeport’o 
Jaunuolių L.D.S. Sporto 
grupės loš baseball už 
L.D.S. šio apskričio jaunuo
lių “Čampionatą”. 5. Bus 
įvairių žaislų, kaip tai, lenk
tynės maišuose, pajaus val
gymas ir kitokį. 6. Bridge- 
porto jaunuolių orkestrą 
grajys šokiams per visą lai
ka, v

Draugai ir draugės: Dalyvaudami šiame išvažiavime, dalyvausite ir už bedarbių ap draudą, prieš karą ir fašizmą, už darbo 
klasės kovas, už politinių kalinių laisvę. Skaitlingai dalyvaudami, paremsite tas organizacijas,, kurios stovi priekyj darbo kla
sės kovų, turėsite progą pasimatyti su savo brangiais draugais-turėsit gerą pažmonį.

Vieta patogi ir gerai žinoma, nes per keletą metų mūsų išvažiavimai čia atsibūna. širdingai kviečia atsilankyti Rengėjai.
KELRODIS: Atvažiavę į Bridgeportą biliai veš nuo 497 Lafayette St., 301 Fair site buso stotį 13, tada sukite po kairei. 

Bus aiškūs ženklai. Vietiniams: automo važiuoki tė North Main Street iki privažiuofield Ave. ir 706 Hallett St. kas valandą.
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D. GREBENŠČIKOV

LYDOS GELŽKELIETIS
(Iš Sovietų ir Lenkijos Karo 1920 m.) 

(Tąsa)
kontroliuoti gamtą. (Ateityje, vikiausia, 

—Na, dabar greitai nepataisysi tą klai
dą,—tarė senelis Dublo, — dabar pir
miausiai jus reikia paslėpti. Lai taip ir 
bus, lyskite... Taip ir mano sūnus pas 
jus tarnauja... Lyskite,—ir jis atidarė 
duris į pagrindį—lyskite į kampą. Ten 
surasite duobę, laike karo su Vokietija 
joje gelbėjau savo sūnų.

Pro langus greitai prajojo lenkų rai
teliai ir sustojo prie gelžkelio stoties.

—Štai, tie niekšai, jau pribuvo,—pik
tai bumbėjo Dublo, pamatęs lenkus, — 
Gal reikia išeiti į gatvę?—jis pasiėmė 
šluotą, pašlavė aslą ir išėjo į gatvę.

—Kokis velnias, ar visi pastipote ar 
ką?—piktai rėkė rusų oficierius, kuris 
komandavo lenkų raitelius, — kur gelž
kelio viršininkai?

—Visi išvažiavo; tik aš vienas čionai 
pasilikau,—atsakė Dublo.

—O tu, ką, ar šnipinėti pasilikai? Ką? 
Kas tu esi?

—Ką jūs, dievas su jumis, kokis aš šni
pas? Man jau mirti laikas, o jūs šnipa- 
vimą primetate. Aš vietinis, gelžkelietis, 
dirbau prie bėgių sujungimo. Jau 30 
metų, kaip čionai gyvenu... Ir laike ka
ro su Vokietija niekur iš čia 
kiau... Senas esu.

—Na, gana, gana plepėti, 
svoločiai ar senai čia buvo?
jie išsivežė—klausė baltasis rusų oficie
rius.*

—Žinoma, kad viską išvežė. Buvo ne- 
senai. Vakar išvažiavo, o šį rytą pasku
tinis traukinys išvažiavo, tik kokia pusė 
valandos atgal.

—Oh, svoločiau prakeiktasis, senas 
gremėzde! Tu irgi už komuniją delnais 
plojai. Pro-le-ta-rai, jūsų motina taip ir 
kitaip,—ir oficierius batu spyrė Dubiai 
į šoną...

nesitrau-

Raudoni
Ar viską

Nustojo lijęs lietus, šmotais debesiai 
plaukiojo danguje. Toli pasirodė .dūmai 
ir griausmingai privažiavo prie stoties 
kanuolėmis vedžiodamas šarvuotas len
kų traukinys. Iš jo iššoko kareiviai ir 
apstojo raitelių oficierių.

—Ei, tu, gelžkelieti,—išgirdo Dublo 
šauksmą,—eikš čionai.—Dublo prisiarti
no.

—Ar tu nežinai, ar toliau gelžkelis nė
ra sugadintas?

Dublo greitai susigriebė ir tarė:
—Žinoma, kad sugadintas. Kada rau

donieji rengėsi išvažiuoti, tai aš girdė
jau, kaip jie kalbėjosi jį sugadinti. Jie 
sake, kad už tilto atsuks bėgius.

—Teisingai,—patvirtino oficierius, — 
jūs matėte, kad paskutinis traukinys už 
tilto stovėjo. Aišku, kad tie niekšai, rau
doni kiaulės, gelžkelį ardė.

—Taip, jūsų “blagorodije”, bet tai 
menkniekis atsukimai,—įsimajšė Dublo. 
—Aš turiu priveržimui raktą, o ir veržlių 
(mutarkų), ne pirmu kartu man tenka 
tas taisyti, galiu pataisyti ir važiuokite, 
kur tik jums reikia.

—Ir tas teisybė. Ant arklių,—suriko 
oficierius, ir kareiviai puolėsi prie sa
vo arklių ir greitai išsirikiavo.—Na, se
ni, eik greičiau pasiimk, kas reikia ir 
voksime taisyti kelią.

Dublo greitai nubėgo į būdelę. Pasi
griebė raktą, plaktuką, veržtuvus, o į ki
šenių įsikišo dėžutę briežukų.

Dublo ėjo viduje, šeši raiteliai jojo 
priešakyje ir astuoni iš užpakalio.

—Seni, atiduok kareiviams tuos įran
kius, lai jie neša,—pasigailėjo jo oficie
rius. Ir Dublo perdavė kareiviams plak
tuką, pikį ir veržtuvus. Iš užpakalio pa
skui juos po valiai šliaužė lenkų šarvuo
tas traukinys, kaip kokis metalo baisū
nas atstatęs kanuoles.

—Tą mes greitai, pataisyti tik juokas, 
—kalbėjo Dublo.—Na, ir suprantama, 
kvailystė gadinti kelią.—Oficierius jojo 
užsimąstęs ir nenorėjo klausyti jo kal
bos.—Štai ir tiltas.

limo; Apsigynimas — tai bininkų laimėjimas, jei būtų j 
kiekvieno ginkluoto sukili- buvus centralizuota vądo-| 
mo mirtis.” : ,vybe, žinoma, ne išdavikis-j

, # I Ir-ii n/"\ i 1 rl Ai'YA r\l r n ■» ▼ v r-i

1 no pasinaudojo priešai
ir su artilerijos pagelba 
lengvai paėmė darbininkų 
tvirtoves ir daugybę jų iš-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
. ---------------------------- ■ - --------------

Austrijos |vykiy Pamokos

YONKERS, N. Y.
Liet. Darb. Literatūros Drau- 
172 kuopos išvažiavimas jvyks 
birželio. Anksčiau neįvyko iš 

Dabar įvyks ir

gijos 
3 d. 
priežasties lietaus. Dabar įvyks ir 
prašome visus dalyvauti išvažiavime. 
Svečių žada būti iš Freeholdo, White 
Plains ir iš kitur.

(129—130)

ELIZABETH, N. J.
Dainų Dienų, rengia Amerikos Pro

letmeno Sąjungos Trečias Apskritys, 
sekmadienį, 3 dieną birželio (June), 
Meadow Grove, ant P. Vaičionnt 
farmos Cranford, N. J. Prasidės 10 
valandą ryte.

Draugės ir draugai, kaip Elizabe
tho taip ir apielinkės visuomenė yra 
kviečiami dalyvauti, nes tai bus pui
kus ir žingeidus piknikas, dainuos 
visi apielinkės chorai; bus žaislų, 
gera orkestrą grieš šokiams, ir kito
kių pamarginimų bus. Taipgi bus 

vienytis prieš kara ir fašizmą, j busai nuo Kliubę, 408 Court St., ku- 
i Todėl visi j prakalbas; rcm. n;ie norėsit važiuot-nesivčluokil, nes 
1 41 ’ ( iseis busai 1 vai. po pietų.

Komisija. 
(129-130)

i PATERSON, N. J.
I LDS kp. 123 ir jaunuolių LDS kp. 
■ 151 bendrai rengia didelį pikniką, 
kuris įvyks 3 dieną birželio (June), 
“Sour- Village Barn Picnic Gro
unds”, ant High Mountain Road, N. 
Haledon, N. J. Pradžia 11 vai. ryte. 
Šokiams grieš J. Pociaus orkestrą. 
Kviečiam visus dalyvauti jaunus ir 
senus, 
laiką.

: i kų social-demokratų 
dų rankose, o tikrai 
voliucinių darbininkų 
koše, jei būtų jie ^perėję 
nuo apsigynimo prie drą
saus puolimo ant priešo'iš 
visų pusių, jei būtų įtraukę 
į kovą skaitlingus darbinin
kų ir vargingųjų valstiečių 
rezervus, kuomet priešų jė
gos buvo smarkiai nusilpu
sios.

Penkta, Austrijos įvykiai. Prieš^savo priešus 
.v XAUVO. vxou kad yia tik Viena J ’

duotųjų balsų visoj šalyj ir|Paitija, kuli tikiai gina,^™ darbininkų organizacijas 
du trečdaliu balsų Viennoj. j darbininkų^ klases ir var- i stokim į kovą prieš lynčiuoto-!

’ ;a_ i

žude.
Trečia, Austrijos įvykiai 

į dulkęs sumušė Austrijos 
ir kitų šalių s.-d. mokslą 
apie socializmo įvykdymą 
demokratijos keliu, be pro
letarines revoliucijos ir pro
letariato diktatūros. Aus
trijos s.-d. per rinkimus su
rinkdavo 40 nuoš. visų pa- j

va-
re-

ran-

GREAT NECK, N. Y.
Ateivių Gynimo Komitetas 

rengia svarbias prakalbas 3 d. 
birželio, Dagelio 1 svetainėje, 
139 Steamboat Road, 7 vai. 
vakare.

Bus du žymūs kalbėtojai: 
vienas kalbės lietuviškai, ant
ras 
kai 
nes 
nų,

angliškai. Visi darbinin- 
ir darbininkės dalyvaukite, 
visi išgirsite daug naujie- 
ir interesingų, ir pamoki

nančių dalykų. Mes turim 
kovot, ir

Kaip dulkės dabar išlėktojo gintųjų valstiečių reikalus jus ir K.K.K.' y’ visus kapit 
tie balsai. Taip-pat i dul- ir/eda juos prie proletari- Hstus.
i • j t i naa vmmli imi ina nncilinnaa. IvOITlltetas.kės pavirto visas raudono- nJ3S revoliucijos, pasiliuosa- 
sios Viennos “socializmas” vimo nuo fašistines diktatu-i 
nuo vieno fašistinės dikta- j r°s ir ‘ prie socializmo lai- 
tūros pūstelėjimo. mojimo,—tai yra Komunis-

... i tų Partija, kuri jau ir dabar
Austrijos įvykiai pai ode,, tūkstančius puikiausių 

kad tik proletarine levoliu- ■ Rovotojų. Po jos vėliava 
cija, tik sovietų valdžia gali,turi telktis visos revoliuci-. 
išgelbėt Austrijos darbiniu-! • - 1
kus ir varginguosius vals
tiečius iš begalinio skurdo, 
vargo ir bado ir vesti prie 
socializmo. Ir Austrijos | rV|Įa|us 
dariiininkai, su ginklais ran-i kiasįų kovos fron-
kose kovodami prieš fašisti-Las įul,į da labiau sus- 
nę diktatūrą, ištikrųjų jau I tipentas visuose darbininkų 
kovojo piieš^visą kapitalis-1 klases mūšiuose. Jis turi 
tinę sistemą, už socializmą, i prįvest prje sudarymo revo- 

Ketvirta, Austrijos įvy-! bucinės vienybės Komparti- 
kiai parode, kad tikrai štur- Į jai vadovaujant.
mo idėja jau bręsta darbi-! “Priekalo” No. 3-čio) 
ninku masių sąmonėj. Tuš- ■ 
ti išsigandusių s.-d. vadų l -

I ir viso II Internacionalo i 1 i
j šauksmai, kad darbininkų ; 
' sukilimas dabar esąs negali- j 
i mas, kad juos visuomet su- 
' mušią apsišarvavę nuo gal-

- vos iki kojų priešai, kad ir; 
, Austrijoj nereikėję griebtis'
'v • i 1 t k. 1 1 A J • •

(129-130)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susirin-1 

kimas įvyks pirmadieni, birželio 4 d. 
Rusų Liaudies name, 995 N. 5th St. 
Kaip 7-30 vai. va k.

Draugai-gęs, susirinkimas labai 
svarbus; bus išduota eilė raportų iš 
veikimo. Taipgi reikia išdirbti pla-

i ir ant tolimesnės organizacijos j 
gerovės, taigi reikalauja ko dau- I

visiems užtikriname linksmą

Komisija.
(129-130)

HARTFORD, CONN-
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau- 

i rengia didelį metinį pikniką, Jie kartu kurie dar negavote žurnalo “Šviesa”, j kuris įvyks 3 dieną birželio June, 
peikite, ant susirinkimo ir gausite.' Lietuvių Parke, Sta. 24, Glastonbury 

Line. Pradžia 1-mą vai. popietų. 
Bus gardžių užkandžių ir gėrimų, 
n- gera orkestrą grieš Šokiams. Visi 
kviečiami dalyvauti.. Užtikriname, 
kad visi būsite užganėdinti.

Komitetas.
(129-130)

EASTON. PA.
ALDLD 13 kp. rengia pirmą pik- 

I niką nedėlioję, birželio 3 <1. Bushkill 
I Park. Bus skanių užkandžių ir šal- 

Vieta visiems žinoma ir 
lengvai pasiekiama. Smagus laikas 
užtikrintas visiems.

Kviečia Rengėjai.
(129-130)

i nes icgos. Šucbundas ir ko- nai
- 4 . .i • -P _.e>. ......    .mumstai kartu kovojo pries giausia narių ant susirinkimo. Taipgi ' gystė 

klasinius priešus. Jie kartu kurie .dar negavote žurnalo 'T ■ ■■ : ■ 

liejo savo kraują už bendrus visi dalyvaukime ir naujų narių at- ;
. Tas bendras revo- > si veskime.

Sekr. Potieięė.
(128-129)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-tos kuopos pusmetinis 

susirinkimas įvyks pėtnyčioje, bir
želio (June) 1 d., 1934 m. Kliubo i 
svetainėje po numeriu 4015 East 141 i 
Street. Uorlett District.

Draugai ir Draugės prašau atsi 
lankyti, nes šiame susirinkime tu- j tų gėrimų, 
rėsime daug svarbių tarimų.

Taipgi nepamirškite atsivesti ir 
: bent nors po vieną naują narį. 

Kuopos Korespondentas.j . (128-129)

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72 kp. mėnesinis susi- 

Į rinkimas įvyks pirmadienį 4 dieną 
j gegužės, 7:30 vai. vakare, 139 Steam- 
! boat Rd., žinomoj vietoj, Z Strau- 
■ kaus svetainėj.
! Susirinkimai del tūlų priežasčių ir 
1 aplinkybių tampa perkelti iš antra- 
' dienio, į pirmadienį. Todėl draugai ir 
draugės kviečiam skaitlingai susirin- 
ti, nes bus daug svarbių reikalų ap
tarti.

Sekretorius V. A.
(29-130)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARASi 1926 m. gale Lietuvos s.-d., .

kaip vėliau Vokietijos s.-d., už ginklo. Atydus Austrijos 20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424įvykių tyrinėjimas parodo,: 

kad ir ten galimas buvo dar-
Aus—----- . . taip dabar “kairioji

dinasi, jiedu iš Viennos tu- trijos s.-d. išdavė •darbinin- 
t L___ Ir gink- vėjo, išbėgt da anksčiau, o kų klasės _________________ ___

luotą sukilimą visą darbi- my^iai ten tęsėsi 5 dienas, | karo meto ir pokarines s.-d. 
ninku masę. Užtat jie, ^ki vasario 16 d. i istorija—tai ištisa jos išda-

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
į visuotiną streiką ir

vos tik prasidėjus streikui, 
tuoj jį nutraukė, net nepa-Įvos lauko, padėtis da buvo

reikalus. Visa

Kada jiedu pabėgo iš ko- vystė. -1
Antra, jie savo išdavi-VVUVJ Jį VA U4 UX1XV, A A Kz V A A Vz VA 1 CL L{ I\ J jJClVlVzUlO VA CL MUIVV --------------------- ---------- J v v -

mėginę įtraukt į jį tokias labai rimta, ir anaiptol da'kiška taktika vedė darbiniu- Į 
svarbias darbininkų dalis,! negalima buvo laikyti suki- kus nuo vieno pralaimėjimo 
kaip gelžkeliečiai. Ir tą pat'limo sumuštu. Tų pačių .....  ’ T”
dieną, kada buvo paskelbtas IUL. ž.” korespondentas iš 
visuotinas streikas, jau jie i Viennos (vasario 24 d.) ra- 
iškėlė obalsį apie jo baigi- į šo, kad “iš antradienio į 
mą. Užtat jie iš pat sukili-1 trečiadienį (t. y. iš vasario 
mo pradžios aiškiai sabota-43 į 14 dieną), kuomet pa- 
žavo jį. S. -d. vadai sten-, bėgo Baueris valdžiai buvo 
gėsi pravest tik “legalų” , taip striuka, kad iš miesto 
“teisėtą” protestu prieš fa-, centro buvo išsiųsta visa 
šistus, kad “priverst 
pri taikaus ir konstitucinio: 
krizio išrišimo.”

Tiesa, kai-kurie jų daly-i vadai vieni tiesiai perėjo u .CT. .
vavo šiek-tiek mūšiuose. Š- fašistų pusę (taip padare! l’° k,to’. Vieto^ ’traukt kuo I 
d. spauda ypatingai daug Karintijos ir

’ rašo apie “didvyriškus” Ot
to Bauerio ir šucbundo vy
riausio vado Deičo žygius. 
Ji su dideliu pasipiktinimu 
atmeta komunistų tvirtini
mą, kad jiedu, kaip ir dau- Renner ir kiti be mažiausio , 
gelis kitų s.-d. vadų, gėdin- pasipriešinimo pasidavė fa 
gai dezertyravo iš kovos. šistams 
lauko. “L. Žinios” dargi miesto rotušę, treti jau už i 
tvirtino, kad “ligi paskuti- poros dienų pabėgo iš ko-1 
nio momento” Baueris bu- vos lauko, 
vęs su sukilėliais ir buvęs iš ryto Viennos tramvajų Į 
sunkiai sužeistas, o Deičas 
buvęs “pasipriešinimo kovo-

juos policija į kovą.”
_ •_ • _ I

Taip, fašistams tuomet da 
' degė dirva po kojom, o s.-d.

prie kito. Ir per sukilimą 
šucbundas vykdė s.-d. vadų 
įskiepytą jiems taktiką, ku
ri neišvengiamai vedė prie 
pralaimėjimo. Jokios cen
tralizuotos vadovybes' nebu
vo sudaryta — kompartija 
buvo persilpna, kad ją su
daryt. Kiekvienos vietos 
darbini nkai savarankiai 
mušės su centralizuotom 
priešų jėgom. Priešai slo« 
pino vieną sukilėlių centrą

A I fkl f T A rengia Amerikos proletmenoi J? / A i 1 A 8 J | JT I i 1 SĄJUNGOS TREČIAS APSKRITYS

Pradžia 10-tą Valandą RyteSekmadienį, 3 d. Birželio (June), 1931
MEADOW GROVE (VAKIONIO FARMOJE),-CRANFORD, NEW JERSEY

Faralbergo pigiausias darbininkų ma-! 
provincijų vadai, Viener- ses,į koviU išdalint. joms j 
Neištadto gelžkeliečiu vadai g>nkUs visų pusių pul-i 
ir kiti), kiti, kaip 'antai/11 Pne_^’. pundas to ne-1 
partijos pirmininkas ir Padare’ didžiausi darbi-1 
Viennos ' burmistras Zeic, i ™nkli 1?ezei'vai hko “au- 

doti.
S.-d. vadai visą laiką mo- 

; kino, kad darbininkai turi: ir atidavė jiems; ., . .-Į vesti, tik apsigynimo kovą, i 
i Taip ir darė dabar šucbun- ■ 

Vasario. 14 d.! das; Jo nariai’ neturėdami į
- i jokios centralizuotos vado-į 

darbininkai, spiriami savo 4^’ susėdo savo “tvirto-j 
profsąjunginių vadų, jauUesf “ da^U™ 4“-' ( 

si, bet nedarė užpuolimų I 
ant priešų, nedezorganizavo i 
jų. Jie nežinojo didžiojo! 
Engelso mokslo apie sukili-! 
mą, kuris sakė:

“Jei sukilimas prasidėjo, 
reikia veikti su didžiausiu 
griežtumu ir eit prie užpuo-

MV* V MvvUA 1/ JL I\V VU M4 VA v kA'-4 VIa I <-V UI l , 1*1 • v 1 • » V —• 1

tojų štabe ligi paskutinių ta-pat stojo į darbų. O tuo se didvyriškai ten muse- į
tarpu dar ėjo Viennos prie
miesčiuose atkakliausi mu-

mūšių pasibaigimo” (“L. Ži
nios,” vasario 21 d.). Kad 
tai yra iš piršto išlaužta, ro-1 šiai.
do tas faktas, jog Baueris! Taigi, pirmoji Viennos ir 
vasario 14 d., o Deičas vasa-1 visos Austrijos įvykių pa- 
rio 15 d. jau buvo čecho-|moka—tai yra da.kartą aiš- 
slovakijoj ir apie juos rašė i kus įrodymas socialdemo- 
Čechoslovakijos spauda. Va-Į kratų išdavystes. Kaip

Bangos Choras, Vadovaujamas V. Žuko

Dainy Dienos Programe dainuos visi Apskričio Chorai:
Aidas, Pirmyn, Bangos ir Sietynas. Bus ir žaislų. Kalbėti apie valgius ir gėrimus daug nereikia, nes Jokis piknikas 

be,to neapsieina. Tas visiems gerai yra žinoma. Bangie čiai tuom aprūpins visus.
TAIPGI GRIEŠ GERA ŠOKIŲ ORKESTRĄ ĮŽANGA YPATAI 25 CENTAI
PASARGA: Jeigu tą dieną lytų, piknikas bus Rusų Name, 408 Court St., Elizabeth N. J.

, Kviečia Visus Trecias Apskritys.

K7ELRODIS: Iš Elizabetho ant West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatvekarį 49 ir važiuokite j vakarus iki Garwood stoties. Iš
lipę eikite iki North Avė., sukite po dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite po kairei ir Division 
Ave. iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

Automobliais važiuokite, į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad Street iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki North 
Ave., Garwood, N. J. North Ave važiuokite iki Cedar St. Čia sukite po tiesei, kaip augščiau nurodyta.
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—* *** *• * ♦ ? i »

Penktas Puslapis

Dar Tokios Bedarbės Lawrence Nebuvo, 
’ Kaip Dabar yra; Dirbtuvės Užsidarinėja, 

Tūkstančiai Darbininkų Bedarbių Eilėse i

ALIQUIPPA, PA.

Pacific Mills dirbtuvėje ir
gi didelis siekas. Daug dar
bininkų atleista. O katrie dir
ba, tai visai mažai, tik po ke
lias dienas j savaitę. Bet dar 
ne viskas. Kompanija atspaus
dino knygutes su visomis infor
macijomis, kaip darbininkai 
turi užsilaikyti dirbtuvėje, kad 
jų būtų geri rekordai. Pirmas, 
darbininkas turi daryti taip,

Lawrence, Mass. — Wash
ington Mills dirbtuvė uždary
ta visa ir nėra vilties atidaryti, 
nes darbininkai paleisti jau il
gas laikas ir boseliai perkelti 
kiton dirbtuvei! dirbti. Tai di
delis smūgis darbininkams, 
katrie tikėjo bosams. Kai 
juos atleido iš darbo, tai sakė, 
kad atleidžia tik dviem savai
tėm, o vėliau ir vėl bus darbų. 
Bet jau praslinko keli mene-i kaip bosas sako ir dirbti tiek 
šiai, o darbų ____  „__  ________ _____ ,e.
bininkai turi be darbo vaikš-; Tai būsi geras ir rekordai bus 
čioti kampas

Arlington 
vilnų perrinkinėtojai ir sorta- 
rai atleisti visai. Prie vil
nų karsimo visi darbininkai at
leisti.

Ayer Mills dirbtuvės darbi
ninkai atleidžiami iš darbo, o 
katrie dirba, tai tik po dvi 

•< dienas (gal daugiau kada pa
sitaiko). O katrie senai jau į- 
sidirbę, tai gauna padirbti po 
kelias valandas į dieną.

Wood Mill dirbtuvėj taipgi

dar nėra ir dar-1 kiek jam duodama mašinų.

nuo kampo.
Mills dirbtuvės

[ Pas mus darbininkai 
[ganizuoti. Turime šapęs 
[vus, kurie tiek veikia, kiek bo
ksai pavėlina. Ir darbininkai 
j bijosi kalbėti vienas su kitu 1 
[apie tai. Bosai, matyt, nebijo 
1 unijos, bet bijo prasto darbo. 
Įjuos šaukia sykį į savaitę ne- 
[va į “safety” 1 
! krenybėj jiem ten prigrasina, 
I kad jie duotų darbininkams

neor- j 
atsto-i

Į Patersono Senosios Audėją Unijos Vadas 
Eli Keller Šaukiamas Stoti Prieš 

Darbininkų Teismą
PATERSON, N. J. — Kaip le laike šio streiko, 

jau buvo rašyta, Roy Shop' 
audėjai yra paskelbę streiką,'

2. Jūs asmeniškai siunčiate 
Associated unijos narius sko
ba u ti Albert ša po j e.

3. Jūs darote sutartį su Ma
nufacturers Association ir su

l Board numušti 
siųsdami savo unijos na-į Patersono darbininkų algas iki 

Irius dirbti ton šapon. Tuo bū- žemiausiai apmokami] vietų, 
i.du minėtos šapos streikieriai 
[ ir Nacionalė Audėjų
1 ninku Unija rengia masinį vie- i 
! ša teismą prieš Keller.' Teis'-;

mitingus, bet ti- >0 senosios unijos United Tex-'
4 1 ~ ITT • i 1 » » xtile Workers (“associated”) ! 

'viršininkai su Eli Keller prie-;
daug vėjo, kad neduotų darbi-' šakyje bando streiką sulaužy-. Arbitration 
ninkams daugiau nei colio ant [ 
busti (?—Red.) Jie sako, jei-i 
gu tu jam duosi colį, tai darbi- Į 
ninkas pasiims pėdę. Tai ne- i 
kūne formaliai nerias iš kai
lio, kad išpildyti bosų reikalą- j 
yimus.

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus CLEMENT V0KETAIT1S

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

G. Manas.

4. Jūs, per Berman ir kitus 
Darbi-[ Associated narius su Max 

i Baker ir, Yokinen (bosu) pri
siekėte indžionkšiną prieš Na- 

| mas įvyks šiandierųjbirželio 1 : cionalę Audėjų Uniją ir prieš 
[d., 8 vai; vakare, Washington | streikierius, . kad sulaužius 
[Hali svet., 62 Godwin St. | streiką.

Patersono lietuviai darbiniu-Į 5. Jūs ir kiti United Textile 
kai raginami skaitlingai daly-1 Workers unijos viršininkai 

' vauti šiame teisme ir prisidėti praktikuojate šitą streiklaužiš-

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ I 

57 Battery St.
N. Abington, Mass. 

Prisiunčiame jums į namus ir! 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1-25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome' 
prisiųsti ir pinigus

BROOKLYN LABOR LYCEUM!

nors,

1 geri. Jeigu bosas ir ners vir-[ 
vę uždėjęs ant kaklo, tai tu 
vis tiek tylėk ir sakyk, kad i 
gerai. Tai būsi geras darbiniu-į 
kas. O jeigu atsisakysi, kad 1 
negali padirbti, per'sunku, tai 

> važiuok sau iš dirbtuvės ir 
darbo daugiaus negausi. An
tras, jeigu darbininkui reikia 
išeiti ant minutės kur
tai turi pranešti bosui arba [ 
jo pavaduotojui, kad žinotų, I 
kaip ilgai būsi. Palei tas in
formacijas, tai darbininkas 
turi žinoti už trijų valandų !

darbininkai atleidžiami iš dar-, pirmiaus, kad reikės atsitrauk- Į1903 m. 
bo be pasigailėjimo ir maši- ti nuo mašinos ir susirasti tuos [naujoj 
nos sulaikomos. Kiti skyriai ponus ir jiems pranešti, kadi teisę samdyt iŠ Kubos prie-! 
jau senai po mažai dirba. O [ tuo ir tuo laiku “aš turėsiu - 
gegužės 25 d. atleido šešių [ eiti.” O jeigu to nepadarysi.
“sekšinų” audimo darbininkus i tai bus bėdos.
ir nepasakė, kada ateiti dirbti.' Tai matote, darbininkai, ko- 
Kitų skyrių darbininkams vi- kie geri laikai prie pono Roo- 
sai atima pasus. Tai jau rei-įsevelto.
kia tikėti, kad darbo 
sai.

Monomac Spinning

• V • • . 1 • •ti nuo masinos ir susirasti tuos | naujoj

Darbininkai manė, 
nėra vi-[ kad bus išganymas. Bet vietoj 

išganymo, susilaukėme pražu- 
Co. tik ties. Dabar ne vienas darbi-

bosai dirba is sakinai (?) dar- ninkas atsimena, kad juos pri- 
bininkai visi atleisti.

Shawsheen Mills dirbtuvė ir- del daugia nesiduokite 
gi mažą dalelę dirba. Dirba i apgauti. Stokite j darbininkiš- 
tik-apie trečdalis darbininkų, Į kas organizacijas, j Komunistui 
o kiti paleisti 
lios.”

gavo kapitalistų agentai. To-
save

ant “dievo va-1 Partiją. Tai vienintelė partija, 
kuri gina darbininkui reikalus.

NEW
Pilone

Valandos:

YORK. N. Y.

Bryant 9-7763 
nuo 1—6 po pietų

FOTOGRAFAS

Amerika Pasilaiko Karo
i • Oi V “L • • j PrL' išnešimo nuosprendžio
L31VŲ ulOlĮ aaIIDOJC prieš tuos vadus, kurie padeda

i bosams streiką sulaužyti.
Washington. — Preziden-j Laiške, kuris pasiųstas po- 

tas Rooseveltas geg. 29 pa-' nui Kelier ir kuriame reika- 
skelbė naują sutartį SU Kū- laujama,I kad jis ateitų ir sto- 
ba; esą panaikinama kubie- tu prieš darbininkų masinį 

teismą, daroma sekami kalti- 
! nimai: 
į 1. Jūs padarėt sutartį su Al- j Organizatorius.
[bert Silk kompanija parūpinti! Jos. S. Hirsch,

• Albert šapos pirmininkas.

ką politiką nacionaliu mašta
bu.

Toliau laiškas sako: “Albert 
šapos streikieriai ii' Nacionalė 
Unija yra prisirengę faktais 

jums daromusįrodyti šituos 
kaltinimus.”

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr>’pių 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 Marion St., kantp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

čių suvaržymai, kuriuos
[Amerika jiem buvo užkerus| 

Bet Amerika ir
I '■>'-* V nuiupcuujM pcti upuin;

SUtartyj pasilieka 1 audėjus su žemesne algų ska-'

' plauką-stotį savo kariš-[ 
I kiems laivams Guantana-'
I moj.

Pagal naują sutartį, | 
! Jungtinės Valstijos žada ne-! 
Į sikišt į Kubos polišką. Ta- [ 
! čiaus, visiems suprantama,'[ 
i kad Amerika su savo karo ; Sullivan paskyrė 
laivais ir toliau stengsis pa-! bausmes darbininkams 
laikyt Kuboj “tvarką” prieš ' studentams, kurių 21 buvo 
revoliucinius darbininkus ii 
valstiečius.

Dabartine iš pažiūros
Kitos mažos dirbtuvės, kaip j Tik tokia partija galima pa-, lengvesne sutartis yra šutei

2 ZU’.j Stevens, Ste- i sitikėti. Kitomis partijomis ne- '■Stevens,Marland Mills
'vens M. T. and Son Co., Os
good, Sutton Mills, Sei d bn 
Worsted Mills, galima sakyti, 

„uždarytos viąai. O katro
se dirba, tai tik “vočmanai.”

galima pasitikėti. Paėmus 
republikonų ir baigiant 
cialistų Partija, jos visos 
ištikimos kapitalistams.

L. K. Biuras.

nuo

yra

kiama Kubai, idant apra
mini komunistų vadovauja
mą smarkų kubiečių judėji
mą prieš Amerikos imperia
listus. '

Nacionales
Moe Brown,

Audėjų Unijos
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šiauriai NntaicA [chusetts gubernatoriui Ely Aiduliai 11 Ulei du LL i- Bostono miesto majorui
i Mansfield’ui.Demonstrantą prieš 

Naziu Laivą

Trys Broliukai, Smetonos Agentai 
Mažai Pešė Worcesteryj

į Ir Buržujai Liudija, 
į Jog Daroma Sumoks

iąs prieš Thaelmanną
Paryžius.—Vietinis vokie

čių buržuazinis laikraštis 
“Tageblatt,” aršus komunis
tų priešas, tačiaus, pripažįs- 

_ ta, kad ištikrųjų Hitlerio 
i ėmimą iš valdžios _pusės. I vaic]gįa per savo šnipą Ka- 

1 rylikai paskyrė 6 mėnesius į r0(^y įr pįįus Jaro klastas, 
kalėjimo, vienam 7 ir vie-[kuriomis pasiremiant gale
liam 8 menesius; dviem da- 

[ vė suspenduptą 6 mėnesių 
[nuosprendį; dviem uždėjo 
po $100 pabaudos ir vienam

Boston, Mass. — Teisėjas 
žiaurias 

ir

[ areštuotas už demonstraciją 
i prieš atsilankiusį Vokiečių 
. karo laivą “Karlsruhe” ir 
! prieš garbingą nazių pri-

vilniečių likimo.
Iš Babicko kalbos pasirodė, 

kad jiems nerūpi Lietuvos ir 
Vilniaus vargdieniai. Ir nerū
pi jiems joks Vilniaus atvada-

Worcester, Mass. — Iš Lie
tuvos atvykę Smetonos agen
tai kun. Kemėšis, Vitkus ir Ba
bickas aplankė Worcester}. 
Jie čionai užsilaikė net dvi!
dienas—geg. 21 ir 22. Kalbė- | vimas. Jie darbuojasi Smeto- 
jo abiejose parapijose, bet Inos valdžios sustiprinimui. Jie 
klausytojų, sprendžiant pagal Į yra Lietuvos vargdienių prie-
Worcesterio lietuvius, mažai 
tebuvo Smetonos agentų pa
sveikinti.

Kun. Kemėšis kalbėjo apie 
Vilniaus kraštą ir su pasidi
džiavimu gyrėsi, kad jis yra 
pirmininku Vilniaus “Geleži
nio Fondo.” Piešė, kad vilnie
čiai yra blogoje padėtyje. Bet 
<ipie Smetonos- varginamus 
lietuvius nė žodelio nesakė. 
Šimtai geriausių Lietuvos dar
bininkų klasės ir valstiečių sū
nų ir dukterų pūdomi kalėji
muose, kankinami ir žudomi; 
kasdien eina nauji areštai ir 
nusmerkimai, bet Kemėšis ne^ 
mato. O dalykas tame, kad 
Smetonos, Kemėšiai ir visi iš
naudotojai kartu smaugia Lie
tuvos darbininkus ir 
čiuš, kaip pilsudskiniai

šai ir išnaudotojai. Jie pribu
vo Amerikon grynu politiniu 
sumetimu. Jie daugiau kalba, 
kad viduryje didesnis’pavojus, 
negu iš lauko pusės. Todėl jie 
nori lietuviij išeiviją patraukti 
klerikalizmo—fašizmo • pusėn.

Štai ką Babickas pasakė: 
Lietuvoje darosi didesnis pa
vojus. Nėra, tokio pavojaus iš 
lauko, kaip iš vidaus. Kada 
žmonės buvo išsiskirstę į dau
gelį partijų, tai nebuvo pavo
jaus. O dabar grupuojasi tik 
į dvi grupes: “geroji” ir “blo
goji.” Iš “blogosios grupes”, 
nieko negali išgauti. Tik iš 
kelių žodžių gali suprasti, ar 
žmogus “geros” grupės, ar! 
“blogos.” Kaip su žmogum 

, tai iš “geros grupės”* 
jraiva-' ^a* yra’ Leistas) atsako, “ak, I ! J. 1,1- • • , v-Į |

I gal bus geriau.” O kai Ba- i 
...i bickas kalba apie “bloga gru-[ melde ‘ >

pę, 
munistus ir kitus kovingus [ 
darbininkus. Tie, girdi, sako: 
“Ak, šiandien gyvenu, ryt gal 
numirsiu.” Babickas sako, kad 
tas žmogus yra “pavojingas.” 
Kuris taip kalba, reikia su
prasti, yra fašistų priešas.

Matomai, kad fašistai ir 
' gieda apie Vilniaus atva-[ klerikalai Lietuvoje vienijasi. 

Mavimą ir lieja ašaras neva del Į Ir čia pribuvo Kemėšis, Ba-

s1“ I, •
valstie- kalb1’ 

---- , ..„.K ,........... .......... gaiva-” 
lai smaugia Vilnijos ir Lenki- dievu e i, pavaigsime u e - ,................................................. ’ niin rvAi'inn ** CA Ir o i
jos liaudį.

Kemėšis daugiausia 
pirkti “Vilniaus pasus ir štam- 
pukes.” Gal jau mato, kad 
tuojau kolektuojant, mažai 
kas aukos. Kemėšio kalba bu
vo labai nervinga. O kad len
gviau prisitraukti prie savęs 
mus Amerikos lietuvius, kad 
užmuilyti mums akis, kad su
sirinkti tūkstančius dolerių.

SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų Įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehannk 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
Kaikuriose vietose duodama Russian 

vijoje ar Franci joje ir kitose šalyse, 
darni, kad tai yra Sovietų Vodka.

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

iki vėlai vakare
Vodka, kuri yra daroma Lat- 

Daugelis apsigauna, many-
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Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ai’ naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

įsigyk Sau Namus!

tų nukirsti galvą Ernstui 
Thaelmannui, įkalintam Vo
kietijos komunistų vadui.

Tuo tarpu Vokietijos so
cialistų , laikraščiai, kaip 
“Deutsche Freiheit” ir kiti, 
padeda hitlerininkams suo-

b

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Bylą vedė Tarptautinio 
! Darbininkų Apsigynimo ad-1 
vokatas Warner, kuris da- kalbyje; visaip jie Thael- 
bar padavė apeliaciją. T. manną žemina ir juodina. 
D. Apsigynimo sekretorius 1 Tuo būdu nori atšalint dar- 
Donald Burke buvo iš teis- 1 1 x
mabučio išmestas, — taip 
jis užrūstino teisėją savo 
teisinga kalba.

T. D. Apsigynimas ragina 
darbininkus ir jų organiza
cijas siųsti protestus Massa-

bo žmones nuo kovos^ už 
Thaelmanno paliuosavimą. 
Amerikos socialistu vadas 
Norman Thomas irgi pučia 
į Hitlerio dūdą, kuomet at
meta bendra kovos frontą 
prieš Vokietijos fašizmą.

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—-Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Notary Public Te!. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

EA1SNUOTAS graborius

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka ir | 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių [ 
namų: didelius, mažus, be ir su i 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Broolc- 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį {mokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1^40 Broadway, New York

tai jisai turi mintyje ko-[Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą !

Brook

ant

$500

I bickas ir Vitkus‘nuo to suvie- 
I
j nyto fronto. Nors jie tą viešai 
[užginčija, bet ištikrųjų jie dar
buojasi Smetonos valdžios 
naudai. Todėl amerikos lie
tuviams su jais nepakeliui.

Greičiausia Kelione į Lietuva

BREMEN
EUROPA

• I

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI Jaukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimų į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
Malonios apystovos, prieinama kaina. 

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais 
kabinimais laivais.

BERLIN — STUTTGART — 
MILWAUKEE — GEN- VON

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg 
Delhijorniaciju Kreipkitės i Vietini Agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
Mam 57 BROADWAY. NEW YORK

ST. LOUIS 
STEUBEN

660 GRAND ST., ' BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

<XXX><X>OO<><X>OO<X>O<X>C^^

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

2TJ rii-
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
15 Tūkstančiu Maršavo Jaunųjų Parade Laimėjo Rendos Streikų

Gyventojai 1428
Park East, Bronx, 
rendos streiką
renda ant dolerio ir iki $3 
panaikinama evikcijos, be pa

e 60SERVICE

SAVINGS BANK
GRAND ST., AT GRAHAM A VE.. BK LYN. 
BANK BY

Cranford, N. J. Piknikas pra- 
j sides'10 vai. ryte. Taigi, 
'puiki proga praleisti ištisą die- 

ore, linksmoj kam- 
prie gražios progra- j

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

už paliuosavimą Scottsboro 
berniukų ir kiti. Veik visi iš 
jų buvo aprūpinti “Daily 
Workeriu” ir kita revoliucine 
literatūra, kurią jie skaitė su 

Daugelis iš jų
greit pakeis religines giesmes 
revoliuciniais šūkiais, kada 
susipažins su organizuotų dar
bininkų programa.

Socialistų Paradas Menkas
Socialistų vadai ištraukė so

re n egatų įtakoje 
Vieton esantį jaunimą iš bendro fron- 

Nacionalės Jaunuolių 
ir kt.— Dienos. Tad jaunieji socia- 

nuo-Jistai turėjo atskirą paradą, 
kuriame suskaityta 494 mar- 

Ko-' šuotojai. Eiliniai nariai di- 
Pio-' džiumoje nepatenkinti, be ūpo. 

vi- Daugelis nei nežino delko jie

vai-

Nacionalė Jaunuolių Diena, 
New Yorke, šiemet atžymėta 
didžiausia jaunuolių demons
tracija, kokios nėra lig šiol 
buvę J. Valstijose. MaVšavime
dalyvavo 15,000. o Tompkins susidomėjimu. 
Square parke buvo apie 25,- 
000. Be to, skaitlingai 
guomene apgyventų East Side
gatvių šalygatviai buvo apsto
ti jaunuoliais ir suaugusiais.; 
Maršuotojų šūkiai: “Kovokite : 
Prieš Karą ir Fašizmą” “Visus: 
Karo Pinigus—Bedarbiams,” ; cialistinį ir
“Daugiau Mokyklų, 
Karo Laivų”, “Paliuosuokite 1° (k'l 
Scottsboro Vaikinus 
rado stebėtojų miniose 
širdų pritarimą.

Parade dalyvavo Jaunų 
munistų Lyga, Jaunieji- 
nieriai, Komunistų Partija, 
sa eilė darbo unijų ir kitų ma-' turi maršuoti atskirai. Kitiems 
sinių organizacijų bei kalbinių jų vadai išaiškino, būk tai ko- 
grupių.

Gyventojai Sveikino 
Maršuotojus

Vietomis matėsi 
pro langus raudonos vėliavos' 
ir kiti ženklai. Ant šalygat- 
vių matėsi moterys, kurios pri
statinėjo vandens ištrošku- 
siems jauniems maršuotojams 
Jos taip dirbo visą dieną, sku
bėdamos laiptais augštyn ir 
atgal su indais vandenio. Mo
terys jau mato, kad geriau pa
dėti kovotojams prieš imperia
listinį karą, negu sužalotiems 
kare už bosų reikalus. Visa 
biednoji East Side matėsi pilna 
sujudimo, simpatijos maršuoto
jams, revoliucinių obalsių.
Negrų Darbininkų Maršuotojar

Parade dalyvavo keli tūks
tančiai negrų, kurie atvyko iš 
Harlem 
pėsti. 
Father 
giedojo 
Čiaus jie nusistatę prieš karą 
ir jie dalyvavo bendro fronto i turėtų rūpestingiau prisirengti 
demonstracijoj. Kai kuriose I ir daugiau organizuotumo pa- 
iškabose buvo įrašyti obalsiai rodyt pačiam maršavime. 
——g—8SM I .. ■JJJ—-J . L—'..................... ll'-L-----------r   W./.i.i.

busais, automobiliais, 
Didžiuma jų . priguli 
Divine misijoj, tūli jų 
religines giesmes, ta-

munistu kaltė. Bet skaičių- *• • t
šieji komunistų pareiškimus 
žino, kad iš jaunųjų komunistų 

i buvo daryta viskas del suda- 
iškabintos1 rymo bendro fronto, tad dau

gelis jaunų socialistų ima rim
tai perkratinėti savo vadų 
darbus.
Lietuvių Jaunimas Ne Ganėti* 

nai Gerai Pasirodė

LDS jaunuolių kuopa ir Ai
do Choras turėjo dalyvauti 
organizuotai. Buvo pasisam- 
dę ir vežimą, kuris buvo ap
suptas didelėm iškabom. Da
lyvavo vidutinė grupė jaunuo
lių ir didžiuma jų dalyvavo 
pasiryžusiai, energingai, su re
voliucine dvasia ir šūkiais. Ta
čiaus iš daugelio girdėta neA 
pasitenkinimo, kad grupė per- 
maža. Ji galėjo būti kelis syk 
didesnė. Taip pat permažai 
buvo iškabų. Rodos, kad jau
nieji neturėjo pasiskyrę nei 
kapitonų ir iš pradžių atrodė 
palaidas būrys, bet vėliau su
sitvarkė- Kitą syk jaunieji

Raudona Vėliava Pridarė
Policijai Bėdos

Nacionalės Jaunuolių Dienos 
rytą, Crotona Parke, Bronx, 

pastebėjo, kad 
Raudona 
vėliavos 

skaitomas

Ar Moterys Pasirengę Kovai 
Prieš Karą?

Pasidairę aplink save, pa
matysim, kad moterų randasi 
tiek, kiek ir vyrų, vietomis 
daugiau. Dabar dirbančių in
dustrijoj moterų skaičius sie
kia virš 10 milionų. Karo lai
ku jų bus keleriopai daugiau. 
Jos gamins amuniciją, siūs 
drabužius ir apavus armijai, 
žodžiu, jos bus ta jėga, kuri 
pasuks karo klausimą ton pu
sėn, kurion jų supratimas ro
dys. Pasirodo, moterų įtrau
kimas kovon prieš karą ir fa
šizmą yra dienos klausimu’

New 
pradėjo 
kalauja

valdžios įrankiai, kaip tai: ra-į 
dio, laikraščiai, pamokslinin-į 
kai, mokyklos, teatrai stengia- j 
si sukelti skerdynės, arba kaip 
jie sako, “apsigynimo”, ūpą.

Darbininkai, tačiau, pasiry- i 
žę kovoti prieš karą. Tą įrodei
skaitlinga NJD demonstracija' sitarimo su gyventojų komite- 
ir jai išreikštos žiūrovų šimpa-'tu negalės įsakyti išsikrausty
ti jos. 
zuoti į organizuotą darbą ir stuboje. 
dži-ngojistų užmačios liks ber-; bloko komitetas, 
gždžiomis.

Reikia tik jas sumobili-ti; taipgi laimėti pagerinimai 
Streikui vadovavo 

vadovauja- 
I mas Bedarbių Tarybos. Komu
nistų Partijos vietinė vienetą 
taipgi pagelbėjo pikietuoti 
vesti visą streiko darbą.Mirė Juozas Šimkus ir

Crotona 
laimėjo

Numušama I ną tyram 
! panijoj,
'mos. Jei lytų—parengimas 
įvyks Rusų Name, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Aido Choro busas išeis nuo 
“Laisvės” 9 vai. sekmadienio 
rytą.

Minėkim, menininkai 
met linksmina mus 
nomis, tad jie tikisi 
vimo jų parengime.

visuo1 
savo d ai
ni ūsų bu-

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Streikas Privertė Biscuit 
Kompaniją Nusileisti

Stiprus vienos dienos strei- 
■kas pereitą pirmadienį priver-, 
Į te National Biscuit kompaniją j 
; suteikti tam tikrų ] 
; darbininkams. Streikas pilnai 
i buvo uždaręs kompanijos di- 
! džiausią dirbtuvę New Yorke, 
i kurioj dirbą 2,200 darbininkų 
! visi sustreikavo, o Philadelphi- 

tos . 
pa-

Draug. r

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Povylas Azukas, 51 metų 
amžiaus, 26 Maujer St., mirė 

j gegužės 30 d. Bus palaidotas 
| birželio 2 d., Jono kapinėse. 

; graboriaus 
Bielausko koplyčioj. Laidotu
vių apeigom rūpinasi grabo
rius Mathew P. Ballas (Bie- 
lauskas).
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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.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

-S’"

jos ir Cambridge, Mass., 
, kompanijos darbininkai 
{skelbė simpatijos streiką.
j Išreikalavo pripažinti dar- 
Ibininkų išrinktus atstovus, tei
sę derėtis del sąlygų. Reikala
vimai buvo lygios

• pripažinimo uni-j 
esančios AFL

Tačiaus svarbiausia 
kaip algų pakėlimas,

I neišreikalautas.
Darbininkai Rengiasi Šešta- ' ——- - - - -

dienio Demonstracijai .. Julius Kalvaitis Pasveiko
Protestui prieš policijos te

rorą ir reikalaudami padidin
tos pašalpos, apmokėjimo ren- 
dų ir sulaikymo žadamo pa
šalpos nukapojimo, New Yor
ko darbininkai vėl rengiasi 
prie didelės demonstracijos, 
kuri įvyks šį šeštadienį, 10 vai. 
ryto, 50 Lafayette St.

Tuo tarpu, įvykusios pereitą 
šeštadienį demonstracijos de-j 
šimts dalyvių dar ---------------
kalėjime. Už juos reikalauja
ma po $1,500 kaucijos, kurios i 
biedni r darbininkai pegali už-1

i. Policija ir teisėjai tą 
darę tikšTiai,■ kad ‘kankinimu 
kalėjimuose atbaugintų darbi
ninkus nuo kovos už pašalpą. 
Tačiaus šimtai tūkstančių al
kanų bedarbių turi gauti mais
tą ir pastogę ir bauginimai ne
gali sulaikyti,

Visų ' lietuviu darbininkų, 
kaip bedarbių, taip ir dirban
čiųjų, yru pareiga dalyvauti j 
šioje demonstracijoje, 
prieš badą ir policijos 
apeina visus.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Juozas Šimkus $
' “Laisvės” redakcijai telefo

nu pranešta, kad pereitą tre
čiadienį New Yorke mirė Juo- gų darbą ir 
zas Šimkus, worcesterietis, ge- jos, 
rai žinomas ristikas. Sakoma, 
miręs nuo susižeidimo.

guzikuočiai 
plevėsuoja didžiulė 
Vėliava ant parko 
stiebo, ant kurios 
sekamas užrašas:

“Visi į gatves gegužės 30, 
1934, Nacionalę Jaunuolių 
Dieną. Kovokite prieš Karą.”

Kadangi virvės buvę nu
pjautos, tai policijos Emergen
cy Squadas prakaitavo gana 
ilgai ir nepajėgė prašalinti. 
Galop, tapo pašaukti gaisri
ninkai ir su pagelba 75 pėdų 
kopėčių ir naudodami ilgą laz-|madienį yra rengiama pramo-

• dą, su pririštu prie jos peiliu i ga, su puikia meno programa, 
-r-nugalėjo, nuėmė vėliavą.1 kurios tikslas yra plačiau su- 
Visur policijai bėdos del tų | pažindinti vietos gyventojus su į 
raudonųjų. , moterų prieškariniu veikimu ir j

paremti tą darbą finansiniai.
Vien tik del puikios progra
mos verta ten būti.

Pramoga įvyks 3 d. birželio, 
sekmadienį, 2:30 vai. po pietų, 
Webster Hall, 119 E. 11 th St., 
New Yorke. Visi pasilikusieji 
mieste, ypač moterys, ’ turėti] 
skaitlingai dalyvauti.

Kom-

Darbininkų Šokiky Lygos 
Kontestas

Ateinantį šeštadienį, birže
lio 2 d., vakare, Town Hali, 
įvyks Darbininkų šokikų Ly
gos kontestas, kuriame daly
vaus 10 šokikų grupių iš įvai
rių vietų rytinėse valstijose. 
Sekamą dieną įvyks lygos me
tinė konvencija, 108 W. 14th 
St. Šokių ir abelnai darbinin
kų meno mėgėjams naudinga 
ir reikalinga dalyvauti kon- 
testo vakare ir konvencijoj, 
kad susipažinti ir išvystyti šią 
meno sritį tarp lietuvių, 
kia pripažinti, 
srityje beveik 
dėta dirbti.

Rei
pas mus šioje 

dar nei nepra-

algos už ly-

globoje, 
dalykas, 
pasiliko

Prieš kiek laiko d. Julius! 
Kalvaitis, LDS 1-mos kuopos 
ir ALDLD narys, o taipgi ge
ras mūsų spaudos rėmėjas, bu
vo susirgęs ir gulėjo ligoni-; 
nėję.

Pereitą 
vaitis jau 
Vadinasi,
atsimaldavo nuo 
LDS. Dar mano

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
bo mėnesinis susirinkimas 
penktadienj, 1 dieną birželio, 
vakare, Kliubo name, 80 Union Avė.

Šis susirinkimas yra svarbus ta- • 
me, kad jame bus renkama pusė Į 
Kliubo komitetu, todėl visų narių I 
yra privalumas dalyvauti minėtame Į 
mitinge, taipgi nepamirškite pasinio-! 
keti kliubui prigulinčias narių mo
kestis.

Kliu-

(128-129)

PRANEŠIMAI

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Amerikoniškos ir Importuotos
TURIME TIKROS VODKOS

Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko 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, krik štyriom ir kitokiom parom už 

gana žemą kainą.
HYMAN BERGER, Savininkas .

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

Atsidaro Nauja Lietuviška 
Skutykla

Pranešu visiems lietuviams, kadi 
aš, Juozas Kubilius, atsidarau savo i 
“Barber Shop” po numeriu 400 Lo
rimer St. kampas Stagg St. Brook
lyn, N. Y. Kabai graži ir patogi 
vieta, prašau lietuvių atsilankyti I 

ir iš toliaus—malonėkite sustoti 
mane.

JUOZAS
Lorimer St.

P. S. Aš esu 
moteris arba mergina, mylėtų gauti 
gerą vyrą apsivedimui, tai malonėki
te atvažiuoti.

Kal- 
“Laisvėje,” 
sveikas ir 

pašai pos iš 
porą savai- 
pric darbo.

trečiadienį d. 
lankėsi 
jis' jau

l’ tebelaikomi į c*1? pasilsėti ii eis .
| žada išvykti į Rochester! tū
lam laikui.

“Imkit vieną dolerį ‘Lais
vės’ presui,” pareiškė jis. “Ka
daise esu pažadėjęs kas mė- 
nesis duoti po vieną dolerį, 
iki presas bus išmokėtas.” Tas 
parodo, kaip d. Kalvaitis įver
tina jnūsų

Podraug 
ja visiems, 
aplankė.

spaudą.
d. Kalvaitis dėkuo- 
kurie ji ligoninėj

pas

400
KUBIL1US,

Brooklyn, N. Y. 
nevedęs, ir 

mylėtų

Kova 
terorą

Pakalniškienė Sveiksta

Darbininkų Kliubų Piknikas
d. birželio, eitis.šeštadieni, 2

Ulmer Parke, Suvienytų Darbi
ninkų Kliubų. Miesto Taryba

Bus įvairi

“Laisves” knygvedė, d-gė 
■ Pakalniškienė, taipgi sveiksta. 
Pereitą šeštadienį jai buvo pa
daryta operacija ant 

Po operacijos
jaučiasi puikiai. Už 
dienų jinai mano 
(Post Graduate Hospital,. New

Yorko moterys jau - 
tą darbą, bet jis rei- pikniką,
visų paramos.

apendi- 
ligonė 

keietos 
ligoninę

šį sek- meno sporto programa. Va- Yorke) apleisti.
j kare rodys sovietinį prieškari

nį judį “Patriots”. Po progra-| 
mos, šokiai tęsis iki 3 vai. ry-

i to. į. ', ' • ' , 9 r .. .. f. ' > , a

Max ‘ Bedalcht, ’i\acionalis 
IWO sekretorius, bus Vienin
telis kalbėtojas.

Įžanga 25c., iš anksto per
kant 20c. Tikietų galima gau
ti Workers Book Shop, 50 E. 
13th St. ir Acme Theatre box

Trečiadienį teko ją aplanky
ti. Pyko, kodėl niekas neat
vežė “Laisvės”. “Jaučiuosi 
atskirta nuo pasaulio,” sakė ji, 
“kuomet neperskaitau ‘Lais
vės’ ”1

Krp.

I 4V ofise.

Sutrauktas Karo Laivynas
Sąryšyje • su “Memorial 

Day” Now Yorko ir Brookly- 
no pakraščiuose dabar su
trauktas visas karo laivynas ir 
orlaivynas. Atvyko ir prezi
dentas Rooseveltas, kuris tėmi- 
jo čia kariškių paradą. Smar
kiai besirengdama prie Įcąro, 
valdžia demons.truoja visas 
karo spėkas, o visi kapitalistų

Baugštus Arklys Sužeidė 10
Patriotų parodoj tapo su

žeista 10 žmonių, daugiausia 
vaikų., kuomet automobilio iš
gąsdintas policijos arklys pasi
leido į minią.

Tai Bent Girdėsim Dainy!
šį sekmadienį, pasirodo, bus 

didelė šventė visiems meninin
kams, dainų mėgėjams ir jų 
draugams. Ir jauniems ir su
augusiems bus smagu ir gražu 
dalyvauti su menininkais. Kam 
gi nemalonu dainos ir jauni
mas, jų žaislai.

Ta didelė iškilme įvyks bir
želio 3 d., Vaičionįo farmoje,

t
r?

““SENĄ AUKSĄ”"1“:
Jungtinių Valstijų valdžios laisniuoti pirkėjai

Atneškite' ar prisiųskite seną auksą, seno1 aukso sulaužytus žiedus, 
laikrodžius, Manzalietus arba kokius atlikusius auksinius daiktu^.

A. HILLMAN, c-o INFANTINO ph,„!0« 9?»:rN. Y. c.‘
Tel, Canal • 6-9608 (B.M.T. trainų imkite—išlipkite, ant Bowcry stoties)

(127-129)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda Bar & Grill; pora 
ta; per ilgus metus gerai biznis 
dirbtas ir galima- geras pragyveni-1 
mas padaryti. Priežastis pardavimo: j 
turiu išvažiuot Į kitą miestą. Mo-1 
derniškai įtaisyta viskas ir ' parsi-1 
duoda už prieinamą kainą. Kreipki- ■ 
tės po numeriu, 187 Meserolc Str.. j 
Brooklyn, N. Y; ,

(129-131)

vie- ;

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydtu ir chrontikan vyrų ir

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieni
Telephonas MEdallion 3-1328

156 302

J

+—

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

PARSIDUODA bučernč ir grosernė; | 
jau 20 metų kaip šioje vietoje tas: 

biznis laikosi; kaina prieinama; ga- • 
Įima gražiai pragyventi iš to biznio.’ 
Vieta gerai lietuviais apgyventu. Į 
Kreipkitės j “Laisvės” ofisą. i

(Vieta Long Islande.) j
(126-131)

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

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

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR.
/ /

• BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į 
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius i 

j | ant visokių kapinių; parsamdo au- 
' | tomobilius ir karietas veselijoms,,

Į krikštynoms ir pasivažinėjimams |

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški Skau- 
d u liai, 
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 negerumų, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos,

Skilvio,

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving

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

PI.

M.
M.

1__ ,
_ V


