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landyje. Bus išbudavota še
šios liejyklos. Prie pirmos 
liejyklos dirbs 750 jaunų 
komunistu ir 25 technikai iš 
jų tarpo.
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Leningrad. — 1934 me
tais Leningrade gyvenamių 
budavojimui paskirta 34 mi- 
lionai rublių. Namai turės 
gana daug įtalpos.
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NERAMUMAI DEL JA- 
PONIJOS-AMERIKOS 

POLITIKOS

ras buvo “paskutinis.’’ Nuti
lo tuom klausimu ir menševl-

1

mokratas, nei republiko- 
nas)!

Sovietų Sąjungoje labai re
tai kada susikulia orlaivis, 
nors jos lakūnai skrajoja ir po 
tolimiausias šiaurės, kur labai 
yra žiauri gamta, bet jie mo
ka valdyti mašinas. Toje sri
tyje SSSR technikai pasivijo 
ir pralenkė kapitalistines ša
lis.

:RENO, Nevada. šiame 
mieste divorsų skaičius ir 
vėl prasidėjo, kilti. Nuo sau
sio mėn, 2 d., išių.'metų, iki

■

Taškent. — Tadžikijoje 
j aukso gamyba (kasimas) 
prasidės su Pirma Gegužės. 
Į aukso laukus jau išvažiavo 
specialistai.

klausimo neišriša.
ninkai nori turėti savo tini- 
ja, o ;
josi-

Darbininkai turi saugotis,

I ' Kijev. • Darnicoje, ’. 14 
! kilometrų muo Kijevo,-pra- 

WASHINGTON. — Grei- dėta būdavoti naujas fabri- 
tai bus svarstytas bilius, rei
kalaująs, kad kongreso res-

KRISLAI
Tarės Ševčenko. 
Japonijos Orlaiviai. 
Sovietų Išradimas. 
Imperialistai

Rašo D. M.
Ginkluojasi.
ŠOLOMSKAS.

metų nuo gimi-Sukako 100 
mo garsaus ukrainų rašytojo,- 
eilininko ir dailininko Taraso 
Ševčenkos, /is buvo baudžiau
ninko valstiečio sūnus. Dar 
jaunas būdamas pramoko ra
šyti ir pradėjo rašyti eiles. 
Bet baudžiauninko sūnus tuo; 
jaus pradeda tų dienu bau
džiauninkų vargus apdainuoti. 
Tas nepatiįto ponams. Jau-i 
nas Tarasas buvo apskustas 
ctiro valdžiai, sugriebtas ir pa
imtas j armiją ant 10 metų.

Jauną Ševčenko išvarė Į 
Orenburgo tvirtumą, o paskui 
i Orsko krep’astį. Caro val
džia uždraudė jam rašyti ei
les ir abelnai rašyti. Bet jau
nas Tarasas ir ten rasdavo lai
ko, išeidavo už tvirtumos vo
lų prie Uralo upės, žiūrėda
mas į jos galingas bangas-r-ei- 
liavo. Kartą jis nupynė eiles, 
kuriose apdainavo, kaip ga
lingos bangos nušluos carizmą. 
Tos eilės pasiekė despotą ca
rą Nikolajų I-mąjį. Caras dū
ko iš pasiutimo, ševčenko bu 
vo liaudies poetas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o •šlaimesi^ 
Pasauli!
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Penki Šimtai Išvyko i Nusigandusios Streiko, Tūlos Kompanijos Bankierius Iždo Minis- 
terio PadėjėjasWashingtonan

NEW YORK. — 500 dele
gatų, atstovaujančių 250,000 
CWA darbininkų, pereitą 
šeštadienį išvyko į Wash- 
ingtoną reikalauti prez. 
Roosevelto nepaliuosuoti 
WA darbininkų iš darbų 
bal. 1 d.

Norvegą Eksportas j 
Sovietą Sąjungą

OSLO.—Laikraščių pra
nešimu, Sovietų vyriausybė 

; šiomis dienomis sudarė su 
! Norvegija sutartį del aliu-

Pastaruoju laiku veik kiek- minijaus pirkimo. Pagal 
vieną dieną susikulia Japoni-; suįarų nuperkama 900 tonu 
pinęs sėjukai partijos atstovas ahumimjaus uz . 2,000,000 
Kagejama užklausė parlamen-; kronų. Tas aliuminijus turi 
te, kiek žuvo orlaivių ir kokios 
to priežastys. 1931 metais su
sikūlė f>7 Japonijos karo or
laiviai. 1932 metais žuvo 69 
karo orlaiviai. 1933 metais 
per pirmuosius 10 mėnesių 
dingo 89 karo orlaiviai, o da
bar dar daugiau jų žūva. Ka
ro ministeris atsakė, kad tas 
yra todėl, kad Japonijos karo 
orlaivynas labai lavinasi—
ruošiasi karui.

būti per vieną mėnesį pa
rengtas išvežimui. Be to, 
numatoma parduoti Sovietų 
Sąjungai norvegų silkių ir 
kitos žuvies, už ką Sovietų 
Sąjunga įveš į Norvegiją ja
vų. Pagaliau, Norvegija 
numato eksportuoti į Sovie
tų Sąjungą nikelio, natri- 
jaus ir geležies gaminių.

Vokietijos Fašistai 
Sumažina Importą

Sakoma Pakeisiančios Darbininku Algas
ŠALIN KRUVINUS PILSUDSKIO NAGUS! i .

B-

WASHINGTON. — Iždo 
m i n i s t erio - sekretoriaus 
Morgenthau padėjėju pa

das, tai vistiek tas esminio j skirtas ' Bostono bankinin- 
Darbi- ^as Jefferson Coolidge, 

- kuris politikoj laikęsis “ne- 
k^a^jordnijos^LP^1^8011131” y” n®!.,de- 

' v n Ir-v»n 1 n n vizai viavaii n m Irn

kompanijos ir pakeltų algas 
ir sutrumpintų darbo valan-1

Išgelbėkime 56 Draugus Darbininkus ir Valstiečius Kovoto
jus prieš Lenkijos Fašizmą. Siuskime Protestus Lenkijos 
Ambasadoriui į Washington?! *DETROIT, Mich. — Vie

tinė buržuazinė spauda skel
bia, kad 14-ka automobilių 
kompanijų, bijodamos grą- 
sinančio darbininkų streiko, 
paskelbė, kad su 1 diena ba
landžio josios pakeisiančios 
savo darbininkams algas 10 
nuoš. ir sutrumpinsiančios
darbo valandas riuo 40 iki nes šis paskelbimas veikiau- “SUVALDYTI 
36 savaitėj. šiai tai bus niekas daugiau,|DARBININKUS!”

Kiek tas pareiškimas yra kaip kompanijų priemonėj _____
teisingas, negalima kol kas neprileidimui 
pasakyti. Bet jeigu šitos mo streiko.

projektuoja-; CHICAGO. — Illinojaus 
'fabrikantų associacijos pre- 
jzidentas R. E. Wantz pa- 
i siuntė telegramą prez. Roo- 
Iseveltui prašydamas “suvai
kyti organizuotus darbinin- 
Ikus,” kurie, pasak Wantz, 
neduodą kraštui ateiti į 
normališką būklę. Kitais 
žodžiais,’p. Wantz nori už
drausti darbininkams strei
kuoti.

Minskas. — Baltarusijoje 
paleista nauja elektros ga
minimo stotis. 6,400 kilo
vatų turbinos gerai veikia. 
Tai pirma Baltarusijoje ku
ro elektros gaminimo stotis.

LUCK, Lenkija. — Jau 
pasibaigė 56 darbininkų ir 
valstiečių teismas ir greitai 
bus išneštas nuosprendis. 
Nėra abejonės, kad fašis
tai norės tuos kovotojus nu
žudyti. 56 ukrainiečiai dar-

Sąlygos ir gyvenimas sutei
kia pastumėjimą išradimams. 
Sovietų Sąjungoje tūli kraštai 
labai užverčiami sniegu, kitur 
dykumos ir sausra, o dar ki
tur kalnai. Tokiose apystovo- 
se sunku su pravedimu gelž- 
kelių, o ir pravedus jie turi 
daug keblumo. Geriausias su
sisiekimo kelias — oro kelias, 
orlaiviais.

Bet metai laiko atgal d. 
Valdner išrado oro traukinį, 
kuris bus varomas dviejų pro
pelerių, kaip ir orlaivis ir tas 
traukinys važiuos ant vienoj 
bėgio pakabintas ore. Trau
kinys darys 100 mylių į valan
dą. B&gis bus pritaisytas ant 
stulpų, owtraukinio du vagonai, 
vienas vienoj pusėj, o antras 
kitoj, apgaubę lėks , tuom be
giu. • Tokių kelių fprav.edimas 
yra pigesijisf (f 4t»ąyan^esnia< ■

'BERLYNAS. — Vokieti
jos nazių valdžia išleido pa
reiškimą, kad šiemet jinai 
sumažinsianti iš kitų kraš
tų importą net 17 ir puse 
nuošimčių, palyginti su 1930 
metų importu. Tai daroma 
delei nepalankios prekybos. 
Auksas iš Vokietijos vis sli
du oja, gi parduoti savo 
daiktų kitose šalyse Vokie
tija neišgali. Tuo būdu ji 
mano sumažinti importą.

Bet tas žymiai atsiliepia 
ant viso ekonominio ir poli
tinio gyvenimo, kadangi ša
lys, iš kurių tasai importas 
bus sumažintas, atsisakys 
pirkti daiktų? iš Vokietijos.

Kurkansk. —•• Čia vietinė 
mašinų ir traktorių stotis 
pilnai aprūpinta. ‘Paskirta 
500 dovanų tiems, kas ge
riausiai dirbs sėjoje. Dova
nos yra: 150 dviračių, 175 
kišeniniai laikrodėliai, 25 
vietos į kurortus, 25 vietos į 
poilsio namus ir t. t. Pasi
žymėję darbininkai jas gaus 
veltui.

Chabarovsk.—Tolimų Ry-; 
tų kraštas į budavojimą' 
įdės 1934 metais pusantro 
miliardo rublių. Chabarov- 
ske greitai pradės dirbti ži
balą perdirbantis fabrikas 
ir automobiliij taisymo fa
brikas. Vladivostoke ir Ni- 
kolajevske pradės veikti 
elektros stotys. Suraževe 
laivu būdavo j imo fabrikas 
ir t. t.

Banditai Pabėgo su .> 
$26,000 “Pedžiy,r l 

Pinigais

BERLYNAS, 
vokiečiu buržuazinis dien
raštis “Vossische Zeitung” 
su 1 d. balandžio užsidarys, 
nes neišsiverčia. Fašizmui 
užviešpatavus, visa buržua
zinė spauda smarkiai nu
smuko, nes ji pasidarė ne
įdomi ir reakcinga.. Dėlto 
koinunistinė spauda (nele- 
gališka) Vokietijoj smar
kiai platinasi.

Siunčia darbininkai telegra
mas ir reikalauja paliuosuo- 
ti tuos kovingus darbininkų 
ir valstiečiu vadus. Penk- • 2 1
tadienį, New Yorke, darbi- . • 
ninku delegacija įteikė pro- • 
testą Lenkijos konsului. 
Sekmadienį delegacija nuo 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo ir /Ukrainiečių 
Darbininkų Susi vienijimo 
išvyko į Washingtoną, kur 
ji įteiks protestą Lenkijos 
atstovui ponui Patek.

Atminkite, draugai, kad 
mes masinių protestų pagel- 
ba išgelbėjome gyvastį 
draugams Dimitrovui, Ta- 
nevui ir Popovui, kuriuos 
norėjo nužudyti Vokietijos 
fašistai. Masinių protestų 
pagelba mes galime išgelbė
ti gyvastį ir šiems darbinin-

Ibininkai ir valstiečiai, žydų 
'tautinės mažumos vadai ir 
komunistai buvo areštuoti 
1930 metais ir iki dabar lai
komi kalėjime. Lenkijos 
pilsudskinė fašistų valdžia 
juos kaltina, kad jie norėjo 
vakarinę Ukrainą atplėšt 
nuo Lenkijos, tai yra pasi- 
liuosuoti iš po fašistų jun
go. Areštuotus draugus per 
visą laiką labai kankino,pla
kė nagaikomis ir laikė kar
ceryje (tamsiame skiepe) 
po kelis kartus. Lenkijos 
fašistai nepasitenkino vien 
terorizavimais tų kovotojų, i 
bet jie terorizavo net jų ad- Ikams ir valstiečiams. Siųs 
vokatus. Advokatas Du- 
rateh iškėlė prieš tai protes
tą fašistų teisme, bet kapi
talistų bernas—teisėjas vi
sai j tai nei atydos nekrei
pė. .

Visame pasaulyje prasi
dėjo darbininkų protestai.

kite protestus Lenkijos am- ■ i 
basadoriui į Washingtoną ir 
reikalaukite kalinius paliuo- i 
suot. • Siųskite telegramas • 
sękanjų antrašu: Polish 
Embassy, Washington, D.Ų. 
Gelbėkime desetkus kovingų 
draugų!

BROCKTON, Mass.— 
Pereitą trečiadienį čionai 
keli banditai užpuolė Home 
National Banko troką, ga
benantį $26,000, atėmė pini
gus ir patys pabėgo. Pini
gai buvo gabenami išmokė- 

Ijimui algų darbininkams, 
dirbantiems Montello batu
kų dirbtuvėse.

“Pravda” praneša, kad ' d. 
Valdnerio išradimas išbandy
tas ir užgirtas. Dabar specia- 
lė komisija išvyksta į Turkmė
niją, kur* bus pravesta tie ke
liai. Pirmas kelias manoma 
pravesti nuo Neftegado miesto i 
30 kilometrų ilgio. Antras I 
planas yra pravesti 50 kilo
metrų sujungiant Karadagą 
su gelžkelio linija ir trečias 
tik 8 kilometrai,bet labai 
svarbus tarpe Kirki ir Kirki- 
či per Amu-Darijos upę.

kaš, kuriame bus gaminama 
gelžkelių vagonai. Fabriko 

torane būtų sutęikfa, pilna Jšbudavojftnas atsieis 40 ini- 
teišė negrams * valgyti; Ikijlionų rublių.1 Į metus laiko, 
šiol negrai ten buvo segre- jame bus pagaminta 6,000 
guoti.

NANKING. — Chinijoj 
šiuo tarpu (net buržuazi
niuose sluogsniuose) reiš
kiasi neramumų del to fak
to, kad tarpe Japonijos ir 
Amerikos prasidėjo užsi- 
męgstv artimesni ryšiai. 
Manoma; kad Amerika da
bar; pripažins . Manchukųo 
valstybę i Ir j -tasj apskritai, 
sunkiai i atsilieps, ant Ghini- 
jos interesų. . .<•••,

LYNCHBURG, Va. — 14 
ašmenų sudegė gaisre, per
eitą šeštadienį, šiame mies
te. Gaisras iškilo Lynch
burg Transient Bureau. 
P r i e ž a s tis — eksplozija.

< t • i. . . ,, . . . [Daug žmonių sužeista.Imperialistai, ginkluojasi ir Į 
rengiasi karan su visu pasiu- 
timu. Visos imperialistų val
stybės tik. in gaminasi dau- .... ........ ........... ..._________
giau ginklų. Jau daugiau ne-'kai, kurie taip garbino Tautų 
sigirdi kalbų, kad pereifAs ka- Lyga.

Gorkij. — Gorkio srityje 
šį pavasarį' bus atidalyta 
dar 20 vaikams sodų ir 24 
priežiūros namai. Jie bus šiol, čia išduota 500 divorsų. 
atidaryti iki pradžiai pava-.Kaip žinia,; ši Valstija leng-

I viausiai » duoda > divorsus 
(perskyras), todėl į čion ir

Samara. — čionai atsibu- plunka iš Ivisų valstijų išr 
vo aviacijos paroda. De-!gverus buržuazija. ( 
monstravo orlaiviai. ■ Osoa- '--------------------
viachimo nariai šoko iš or- Bogota, Colombia. “ Šios 
laivių su pagelba parašutų. šalies valdžia pradėjo šauk- 

’ —_• * - ti kariuomenėn naujokus,
Tagil. “ Metalo ■ kombi- kurių viso -mano; surinkti 

natą pradės būdavoti ba-; 14,000' įr padidinti armijąU

NUSIŠOVĖ ŪKININKAS
• Kovo mėn. 6 d. revolve

rio šūviu į galvą nusišovė 
Pelyčių, Subačiaus valse, dv. 
ūkininkas Antanas Jankau
skas, 46 metų amžiaus, 36 
ha ūkio savininkas. Paliko 
žmoną ir 3 vaikučius 3-7 m. 
amžiaus. Nusižudymo prie
žastis spėjama netvarkin
gas gyvenimas, įbridimas į 
dideles skolas ir beviltiška' 
padėtis iš jų išbristi, nes pa
liko apie 26,000 litų skolų, 
kurių likvidavimas dar dau
gelį asmenų nuvirkdys, nes 
beveik visi vekseliai yra su. 
laiduętiojais, kurie ir savų 
Skolų įturii »

1 i.... , p

LABAI MIRŠTA ŽMONĖS 
1 : Panemunėlis, Rokiškio ap. 
Per vasario mėn. čia ’ buvo 
didelis mirtingumas žmonių. 
28 d. į kapus buvo atvežti 
net 4 mirusieji. Prieš tai, 
beveiki kiekvieną dieną įvy
ko 1 ar - dvi laidotuvės' 
Miršta daugiausia plaučių 
uždegimu.

SUNKI BATSIUVIŲ
U BŪKLe
Panevėžys. — Atsiradus 

daugiau' batsiuvių, žymiai 
atpigo batsiuvių darbas, 
Daugelio batsiuvių būklė 
tiek yra pasunkėjusi, kad 
kai kas neturi ,iš ko gyven
ti. ' - - J , (

MASKVA. — Sovietų Są-'
jungos pietinėje dalyje sėja rainoje jau atsiekta 90 nuo- 
pavasarinių pasėlių eina pil- šimčių pavasarinių pasėlių 
nais garais. Komunistų 
Partija, sovietiniai ūkiai, 
kolektyvai ir visos jėgos ge
rai prisirengė prie šių metų 
pasėlių darbo. Virš 200,000 
traktorių 
darbui. O 
taikė labai 
ankstyvas.

Turkmėnijoje, Sovietų 
Centralinėje Azijoje, jau ne 
tik kad apsėtas kiekis laukų 
sulyg plano, bet jau net ant
3 nuošimčių perviršis at
siektas. Kitos pietų krašte 
Sovietų respublikos mano 
sėją baigti iki .1 dienos ba
landžio.
4 - M--- --- —--- T-- r .........

760 Lavonų jau Surasta 
Miesto Griuvėsiuose

TOKIO, Japonija. — Jau 
surasta 760 lavonų tų žmo
nių, kurie aną dieną sudegė 
Hakodate miestelyj. Kuo
met visi lavonai bus ištrauk
ti iš griuvėsių, manoma, jų 
bus priskaityta 1,000 arba 
ir daugiau. 60 iš žuvusių
jų nesudegė, bet sušalo, 
kuomet jie bandė pusnuo
giai gelbėtis su ugnies.

Sunki padėtis 23,000 pa
bėgėlių, kurie 'neturi kur 
prisiglausti, pasilikę be savo 
būstinių.

darbai. Iš Dniepropetrovs-. 
ko srities praneša, kad per
nai šiuo laiku buvo užsėta 
tik keli šimtai hektarų plo
tis, o dabar jau 1,235,000 
hektarų. Taigi pavasarinių 
pasėlių darbas eina labai 
sėkmingai. Baigs sėją ko
kiu mėnesiu greičiau, kaip 
pereitais metais.

Tuom kartu pranešamą, 
kad žiema buvo labai gera 
ir gražiai atrodo žieminiai 
pasėliai. Reiškia, pereitais 
metais Sovietų Sąjunga tu
rėjo geriausią derlių,- o šie
met numatomas dar geres
nis. , .

VIENA, Austrija. — Pra
dėta teisti sėdį kalėjimuose 
asmenys, dalyvavę sukilime 
prieš fašizmą. Vienu tokių 
buvo Theodor Edinger, ku
ris, pasak fašistų liudinin
kų/ ginklu kovojęs prieš fa
šizmą. i ’ ”v

Edinger tapo nusmerktas 
šešiems metams kalėti į ka
torgą. Greta to, kas tryį 
mėnesiai vieną dieną jam 
bus neduota valgyti ir kas 
trys mėnesiai vieną naktį 
jis turės gulėti ant geležinės 
lovos, be jokio minkštesnio 
patiesalo.

o
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Antras Puslapis
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Susirgimai Mūsų Redakcijoje
Drg. V. Tauras po biskelį taisosi. Per 

tą visą laiką po jo pasitraukimo iš redak
cijos,. jis, tačiaus, nuolatos mums padeda 
rąstais. - Manome, kad greitu' laiku d. 
Tauras galės dar daugiau darbuotis, jau 
gal net ir redakcijon sugrįš bent laiki
nai. Jo akys gerokai sustiprėjo ir visa 
sveikata susitaisė, nors dar turi “trube- 
lių” su širdimi..

Prieš kelias dienas buvo smarkiai su
sirgęs d. J. Barkus, “Laisvės” korekto
rius. Bet šiuo tarpu jau ir vėl darbe.

Pereitą ketvirtadienį sunkiai susirgo d. 
A. Bimba, Centro Biuro sekretorius ir 
“t.”‘ redakcijos darbininkas. Gydytojas 
pripažino influenzą ir įsakė ligoniui gu
lėti lovoje keletą dienų, jei ne ilgiau, 
šiuos žodžius rašant (šeštadienį), dar 
nežinia, ar pirmadienį d. Bimba galės 
grįžti j darbą.

-Šiuos dalykus primenam todėl, kad 
draugai nerustautų, jei kuriais nors rei
kalais jie negaus greito atsakymo laiš
kais arba kitokio patarnavimo.

SLA Centre Neramu”
■a Po šitokia antrašte “Amerikos Lietu
vi^” talpina straipsnį: del esamos padė
ties. “Laisvėje” jkU buvo rašyta, kad

M. Chase-Čekanaus^as. yra padavęs 
'Conn, valstijos valdžiai skundą prieš 
SLA.; c-Valdžia paskyrė tardytoją, kuris 
lankėsi SLA raštinėje. Del to skundo 
“Am? Liet.”, kurio reporteris, matomai, 
tupi SLA centro pastogėje arba labai 
prie centro arti, rašo:

Tas tardytojo atsilankymas ant SLA sek
retoriaus, dr-ro Viniko, nerVų negeriausia 
atsiliepė: jisai ant tiek išsigando, kad net 
ir po šiai dienai neįstengia atsipeikėti. Iš 
visų konstitucijos paragrafų jo smagenyse 
teliko tik jovalas—jam visai neaišku, kokiuo 
tikslu SLA konstitucija buvo rašyta. Orga
nizacijos apgynimui neliko nė vieno parag- 

. rafo, kuris apgintų ją nuo vidujinių priešų. 
Turbūt neužilgo kvies lietuvius teisių žino
vus naują konstituciją parašyti, kad d-rui 
Vinikui būtų geriau suprantama. O tuo 
tarpu viskas turės pasilikt ant Dievo malo- 
nes—-iki seimo...

Tardytojas, teko girdėti, valdininkus 
klausinėjo apie Ažunario-Devenio reikalą ir 
kitus skolininkus, kurie SLA iždą pusėtinai 

Ld/aplupo. Klausinėjęs taipgi, ir apie tūlas su- 
% mas pinigų, kurios jau per kokį laiką įdėtos 

laikinai bankose, iš kur; negaunama jokio 
-r--pelno. Sako,' pinigų, neatnešančių jokios 
k, 4SLA organizacijai naudos tardytojas suse- 
: 5<«/kęs ;iki; $150,00,0. Kuomet tardytojui paša
lu kyta, kad SLA iždininkas esąs net advoka- 
Llu

i t

'r

> • -

,V>

tas, tai tardytojas net akis išvertęs: advo
katas, mat nežino, kaip naudingai 

‘ ' būtų $150,000 įvesdinti. ..
Kokios Čekanausko skundo prieš 

mąją Tarybą bus pasekmės, sunku 
bet kad tūli Tarybos nariai pasielgė neman- 
driausia, duodami savo afidavitus p. čeka- 

’ nauskui, tai, sako, ir pats tardytojas pripa
žįstąs. Įsivaizdinkite sau tokį dalyką: atei
na pas tūlus Pildomosios Tarybos nariuš ei
linis SLA narys ir gauna iš jų paslaptis 
įvykusių posėdžių Pildomojoj Taryboj. Vi
si tie posėdžiai by kokioj organizacijoj lai
komi slaptai, bet matyt tarpe SLA Pildomo
sios Tarybos yra narių, kurie tiesiog savo 
pareigų nesupranta. Kas iš to ,,viso išeis 
tuo tarpu sunku įspėti, bet daug gero .iš to 
Čekanausko skundo išeit negali. Nuostoliai 
bus milžiniški.

galima

Pildo- 
įspeti, ,

Šitoki dalykai eina fašistų valdoma
jam SLA! Skundai, ’ 'rietynės; i ir vėl 
skundai. P neš SLA suskaldymą, reikia 
žinoti; tie visi žmonės pilniausiai harmo
nizavosi, nes jų bendru , priešu buvo kai
rysis darbininkų sparnas. Dabar—tarpe 
savęs riejasi. Eikvoja organizacijos pi
nigus bylinėjimuisi. Pereitais metais, 
kaip pati “Tėvynė” pripažįsta, SLA ne
išteko lėšų-fondo organizaciniams reika
lams padengti. Šių metų pradžia yra 
kur kas nemalonesnė.

Štai, kodėl SLA nariai darbininkai da
bar einamuose balsavimuose SLA pildo
mosios tarybos, privalo balsuoti už SLA 
nariu darbininku statomu kandidatu sa- V V v v- v

treika Bando Palaidoti!
Žinios skelbia, kad ADF viršininkai 

Washingtone pasiuntė įsakymus savo pa
dėjėjams Detroite, Flint ir kitur, nukelti 
automobilių darbininkų streiką “neapri
botam laikui.” Tai reiškia nieką dau
giau, kaip pardavimą automobilių:darbi
ninkų reikalų kapitalistam!; >,

Automobilių darbininkų j ūpas strei
kuoti buvo pakilępl taito ajugšįtMi, kaip nie
kuomet tos prampnes istorijoj,;• Jeigu 
jie būtų išėję št^ęįkampėr^įįt^Į^dienį, 
kaip buvo planuota, jojimo,
samdytojai būtų buvę priveįrsti išpildyti 
jų reikalavimus, nes streikas būtų buvęs 
nepaprastai vieningas ir kovingas.

Bet ADF biurokratam pavyko, ši ko
vinga darbininkų dvasia sudemoralizuoti 
streiko atkėlimu ir pradėtomis derybo
mis su prez. Rooseveltu.

Drg. Weinstone praųeša iš Detroito, 
kad einamose derybose Washingtone, 
ADF viršininkai nieko pamatinio darbi
ninkams nelaimės. Jie mano palikti 
kompaničnas unijas, kaip ir buvo. Va
dinasi, automobilių pramonės darbinin
kai bandoma palikti samdytojų “malo
ningoj” vergijoj be teisės turėti savo or
ganizaciją.

Automobilių pramonės darbininkai! 
Neklausykite ADF viršininkų, kuriem 
rūpi kapitalistų interesai, bet ne jūsų. 
Sudarykite bendrą frontą ir skelbkite 
kovą samdytojams už teisę organizuotis 
į savo unijas, už pakėlimą algų, už paša
linimą skubos sistemos ir kitus svarbius 
dalykus!

Bųrkitė^ pę revoliucipe Auto Workers’ 
Union vėliava! '' '?:

Laiškas iš Sovietų Sąjungos 1
4 ; < b ! 4 • . 7

. •, -, , Donbas-Druskpvka |
m SSSR, 6 d. vas., 1934
Sveikas Juozai, tavo žmona 
ii*, vaikai!, ( . t
" 'Aš esu sveika ir gyva, ko

i kliųbųo^e, namuose įr koj- 
rcliozūdše. 1 ’■'/

' Pas itfuš bedarbės^; nėra!
Pas mus yra stoka darbotaipgi dirba tame pat fab

rike risoru skyriuje, ir jis Sp§ku, 1933 metais, Sbvię-
gauna 250 rublių algos į 
mėnesį laiko. O aš, esu na- 

jmie, pagaminu maištą/ pri-!,£rudų ir kolchozai /pasiga- 
ir jums vęlinu .riš gilumos žiūrau jų vaikus (tųri;mer-| 
ši^ies. Antanas pasimirė,Iy!8toka riebalu' h. sv]esto 

1932 metais, 14. d. birželio, • berniuką-yJadimirą^l ir ] Dabar pag mug įaukuoge 
jiuo uždegimo plaučiui Po Ipus® metU) lr atlieku kitą vejĮį išimtinai Su trak- 
.Antano mirties, aš gyvenu I ruos3- 
pas savo dukterį Bronisla

tų Sąjungoje buvo labai ge
ras derlius, ~suimta < daug.

imino labai daug jų. Taip 
gaitę—Liudmilą, 4 metu ir KiS? Pro(?1^ J'ra dau?>

• pas mus laukuose

Pas mus dabar yra Bol- 
Savo namą Piatigorsko ševikų Partijos XVII Suva

rtė išrandavojau. Ma- žiavimas, kuriame buvo at- 
_no duktė Bronislava dirba,likta sutrauka milžiniškų 
mašinų gaptimmo f fabriko 
raštinėje ir į. mėnesį gauna 
120 rublių algos. Žentas, 
arba Bronislavos vyras,

socializmo budavojimo at- 
siekimų. ‘ Draugo Stalino 
kalba yra analizuojama ir 
diskusuojama darbi įlinkų

toriais; arkliais mažai jąu 
dirba? • i

Diil darbininkų būdavo j a- 
mi ir jau išbųdavota nauji 
namai, su garo apšildymu, 
rūdio prietaisais ir elektros? 
šviesa. Darbininkai patėh- 
kinti.

Kaip tik nusitrauksiu pa-

DRAUGU MA1
$ią žiemą buvo prašyta 

visose kolonijose surengti 
po vakarienę “Laisvės” nau
dai. To prašymo išklausė 
draugai waterburieciai. Štai 
ką rašo apie tos vakarienės 
pasisekimą:

“Čia randate bankos čekį 
sumoje $135.00,' tai yra pel
nas nuo parengtos spaudos 
naudai vakarienės 10 d, va
sario, Waterbury. Ją su-

dienos dar neturi paskyrę. 
Gi Brooklyne, kaip, visuo
met, taip ir šiemet įvyks 
pirmą sekmadienį liepos mė
nesio.

P. Buknys.

Imigrantu Problemos
Priėmimas Vaiko j Issūnius

KLAUSIMAS: Aš ir mano 
žmona norime • priimti į išsū-\ I ™ *- * t

ren'gė ALDLD 28-ta kuopa, nius vaiką dviejų arbb, trijų 
L. Žemaitienė, viena iš 'pa- metV senumo. Gyvename New 

' 1 ' j Yorke ir savo vaikų neturime.
i ? Ar mes ga- 

i lime paimti vaika ant paškir- , □ a . _ _ _ t- . . , • '' j
'me gauti kokių nors užtikrini-j 

Taip pat.dainininkąi važia- mų, kad,vaiko tikra motina jį* 
vo iš Brooklyn©, draugai P. nuo mūs jieatsiims? ' ' : 
Pakalniškis ir K. Menkeliū-•! ATSAKYMAS: Visų pir- 
.m. .. • , _ miausia reikia nueiti į tokiamute. Tiesa, jie nieko ne-. at3akomi} agentūra. kuria js. 

ėmė atlyginimo uz dainavi- tatymai pavėlina: rasti namus 
mą ten, bet del blogo oro vaikams. Nejw Yorko mieste ' 

Į prisiėjo važiuoti traukiniu kaip tik turime tai yra Adop- 
i ir lėšų pasidarė $10.60. Ne- Ition Committee of the State 
veizint to visko, vis tiek pel- ] 
nas nuo vakarienės labai di-1 
delis, $135.00. '

rengimo komisijos.” • ' ’
Turime primint, ka<t tuo B reikia daryti

, 1 , .< dime paimti vaiką am pasKir-,
laiku papuolė labai blogas . paoancjymo laiko ?• Ar'gali-1 
oras,( buvo sniegas ir šalta.

ATSAKYMAS: šitas ‘ laiki-; 
nas planas” gvarantuoja ban-’ 
kos depozitus tų bankų, ku-1 
rie nariai Federal Reserve * 
System tik iki $2,500. šitas ] 
tik laikinas žingsnis, bet nuo-1 
latinis planas įeis galion tik 
liepos mėnesį. Po nauju pla
nu visi depozitai iki $10,000 
bus pilnai apsaugoti, ir depo
zitai virš $10,000 iki 50 
75 nuošimčio.
Bet kitos bankos. kurios 

nariais Federal Reserve
tem, galės prisidėti prie šito 
apsaugojimo plano, jeigu pri
silaikys prie nekuriu reikalavi
mų. Šitą gvarantijos fondą 
sudarys visos prisidėjusios 
bankos, užniokėdamos sumą 
pinigų pagal pilnas sumas ri
šu depozitų, r ;

ŠYPSENOS
9

arba

nėra i;

F LI.S, i

i ALDLD 13 Apskričio 
Konferencija

JI: “O ar .tu nebūsi vienas 
i iš. tų vyrų, ką sukelia pasiprie
šinimą, jei jų žmonos ko pano
ri?”

JIS: “žinoma ne, brangioji, 
aš pavelysiu tau norėti, ką tik 
tu mylėsi.”

ŽMONA: “.Dabartiniu laiku 
negalima niekam pasitikėti— 
krautuvininkas įdavė man fal- 
šyvą pinigą.”

VYRAS: “Na gi, parodyk 
man.”

ŽMONA: “Jau neturiu, su 
juom už pieną užmokėjau.”

VAIKAS: “Mamyte, ar aš, 
galiu eiti į vandenį pasimaudy
ti?”’. •

MOTINA: “O ne, mano bran
gusis, (čia yra labai gilu.”

VAIKAS: “O kaip tėtulis čia 
maudosi?”

MOTINA: “Taip, brangusis, 
bet jis yra apdraustas.”

ALDLD 13 Apskričio kon- 
iferęncija įvyks balandžio 15 
įd., 10 valandą ryte, pas drg. 
Antaną Baranauską, 206 East 
Adams St., Auburn, Ill.

Jau pirmiaūs buvo išsiunti
nėti laiškai kuopoms, kad 
rinktų delegatus ir duotų kon
ferencijai gerus sumanymus, 
bet. nebuvo pranešta apie vie
tą ir laiką. Todėl dabar jau

Charities Aid Association, 105 
East 22nd Street, šita orga
nizacija turi vaikų, kuriuos 
legališkai galima priimti. Rei
kia tenais asmeniškai nuvykti 
ir paduoti visus reikalavimus. 

įLegališkas priėmimas tuoj ne- per spaudą apie tai praneša- kodėl >tu dabar nenuperki manAntra vieta, tai buvo Wil-'
į kes-Barre, Pa., kur taip pat I įvyksta, ness organizacija turi me. 
spaudos naudai vakarienė pirmiaūs persitikrinti, kad vai- 
įvyko. Kadangi mainieriai kui ir naujiems tėvams šita .
nuo pat pradžios krizio la-’nauJa gi^iystė patinka. Ta 
blausiai kenčia, negu bi ko- l^anizacija duoda vaiką nau- 
kios kitos industiįjos daibi-, įr p0 įam jraiima jį pri- 
ninkai, tat ir Wilkes-Barre .imti į-išsūnius.
apielinkėj darbininkų nu- TZTaxtOivac i,T. i KLAUSIMAS: Koks nuosim- 
biednejimas yra didelis. Vie- tis Suv> valstijų 
nok, savo vakarienėje, jie!
padarė pelno. Štai ką jie! 
rašo:

“Draugai: Šiuomi pri-i 
siunčiu jums “money orde
rį” ant $35.20, kuris yra 
pelnas nuo vakarienės reng
tos “Laisves” naudai. Va
karienę rengė A.L.D.L.D.

>' 12-tas Apskritys, vasario 
18 d. Pelno davė $38.38, bet 
10-tą nuošimtį nutarėm pa-1 
likt Korn. Part, del siunti
mo delegato į Philadelphiją. 
Tad palikom Kom. Part. 
$3.00, persiuntimas 18 cen
tų, likusius $35.20 jums pri- 
siunčiam. Draugiškai, A.L. 
D.L.D. 12-to Apskr. Komite
tas, per B. Navickas.”

Kiekvienas pasakysime, 
kad tai pasisekimas geras.

farmoms ?
ATSAKYMAS 

kultūriško cenzo

vartojamas

tSulig agri- 
_________  ____ iš 1930 m. 
jyra 1,903,216,640 akrų žemės 
iSuY". Valstijose. ihLš šitos že
mės net 986,771,016 akrų ar
ba 51.8 nuošimtis vartojamas 
ūkėms. Kitais žodžiais, tru
putis dauginus kaip pusė vi
sos žemės šioje šalyje varto
jama agrikultūriškiems tiks
lams.

| Atšaukimas Pašto Siuntinių

KLAUSIMAS: Ar galima at
šaukti laišką arba pakietą. ku
ris jau iš pašto išsiųstas?

ATSAKYM.: Taip, galimas 
daiktas. Reikia paduoti apli
kaciją pašto direktoriui tame 
ofise, iš kurio tas siuntinys iš
siųstas, ir paduoti priežastį at
šaukimo, ir identifikuoti laiš
ką arba pakietą. Turėsi pa
likti sumą pinigų pas pašto di
rektorių, kas užmokės už visas

Kai kurios kuopos jau vei
kiausia išrinko delegatus ir 
davė gerus sumanymus, o ku
rios dar tai nepadarė, tai grei
tai padarykite, nes jau laiko 
nelabai daug beliko. Duoki
me gerų sumanymų, kad ge
riau galėtume kovoti prieš re
akciją ir kapitalizmą, , kuris 
slegia kiekvieną.

Visos kuopos turi dalyvauti 
konferencijoj. Visos kuopos 
turi įteikti ir duokles į Apskri-

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

Telephone: Humboldt 2-7964 •

ŽMONA: “Mano brangusis,

kalėdų dovanos, kaip tu nupirk- 
davai prieš vestuves?”

JOS VYRAS: “Ar tu girdė
jai, kad meškeriotojas duotų žu
viai kablelį su slieku, kada ji 
jau pagauta tarboje.”

Toronto Dzūkas.

tį savo delegatams.
ALDLD 13 Apskričio Ko
mitetas :

S. Rusaitis,
i A. Letukas,

P- Klimanskas.

D A RBININK U 
S VEIKA TA &

ir

Gaila, kad didmiesčiai į atšaukimp išlaidas, nes pašto 
mūsų prašymą.rengti vaka- direktoriui prisieina telegra- 
rienės nekreipė domes. Kai- prašymą siuntinio sugrą- 
bant apie rytus, Montello, žin,in'"i' ,Jei8'u laiškas. arba

Apipuolė Utėlės-

Prašau aš jūsų patarimo a- 
pie mano keistą ligą. Bet 
kiti turi tokių parchų ligą mū
sų gryčioj. Dalykas ’ ve kok
sai. Jau bus metai daugiau, 
pakeleivis užsinakvojo, ir tuo
jau pasirodė kelios utėlės?7** Ir 
potam pradėjo niežėt kūną, o 
vėliau ir pučkai pradėjo kilti. 
O niežėjimas tai tarpais yra, 
kaip ir kas laksto. Buvom 
pas du daktaru ir pas mies
to daktarus. Visi panašiai da
vė vandenio ir tepalo, taip gi 
liepė maudytis, bet gi vis neiš- 

igijo. O da paskui mes nuo 
savęs padarėm vopnos iš gel
tonos sięrkos, išvirę tepėm,—

; KLAUSIMAS: Ar teisybė, vis tiek nieko nepadaro. Pra- 
jog irpigia.ntų šeimynos Suv. šom atsakyti per “Laisvę.”

‘ Atsakymas. ; ;

Taip. Utėlės yra įkirūs pa- 
i. Nors Jūs ir neminė- 

jot, kokiose vietose labiausia 
tos utėlės įsigalėję, bet gali
ma numanyt, kad čia 
šiai yra kūno utėlės, 
įkiriausios, ypač jei 
nas plaukais apžėlęs.

Jeigu laiškas arba 
pakietas dar nepasiekė savo 
galutinos vietos, tai sugrąži
namas siuntėjui.

Svetimtaučiai Namų 
Savininkai

Bostonas, kiti tos apielinkės 
miestai, Philadelphia, Pitts- 
burghas ir New Jersey mie
stai, būtų galėję surengti ir 
jei pelno butj likę nors po! 
desėtką kifą, tai parama 
spaudąi^ būtų milžiniška. yaistijose užima pirmą vietą.' 
Druifi^i(Philadelphiečiai ro-:]<ajp0 namų savininkai? 
doš ir .aahaF dar pirštais’ , ATSAKYMAS: Teisybė. Su- 
bųriiajijengt ar nerengt. ; lyg 1D30 m.

Vasaros laukiant, jau tu'- 49} 
rųpe; Žjįnių, kad Massachu
setts' piknikas “Laisvės” 
naudai’įvyks 4-tą dieną lie- 
pos^ Mąynard, Mass.; Phila- 
delphijoję—Labor Day, 3 d, 
riigsejė; w i 1 k e s barriečiai 
Rengiasi prie pikniko, bet

bųriac, .^engt ar nerengi.

veikslų,' tai prisiųsiu jums,. 
Smųlkmeningai aprašykite, 
kaip jus gyvenate, kaip gy
veną;? darbininkai, koki pūs 
jus uždarbiai, "kaip su reik
menimis ir kaip yra su be
darbe?

Pasveikinimas" ntio mūs 
visų.

Jūsų sesutė E. M. Stogis.

£’

Tai taip ir 
lytais ir vakarais 
ir vakarais dar gi, 

gyvojo sidabro mos- 
kęleto savaičių utė- 
jau išnykt.

cenzos, iš 5,736,- razitai

turėsite atatinkamo stiprumo 
skiedinio.

Vartokite šitaip. Kas rytas 
suvilgykite gerai visas utėlių 
apsėstas vietas tuo formalino 
atmiežtu skiediniu, ir paskui 
lukverkite poiy minučių, kol 
kiek apdžius^Tada sau apsi
taisykite, apsivilkite. Vaka
rais Vėl. Kas vakaras ir gi 
taipo pat susivilgykite forrria- 
linu. Kai apdžiuvo, apsitep- 
kite gerai ta gyvsidabrio mos- 
čia, ir tegul būva taip per nak
tį. Ant rytojaus vėl susivil
gykite formalinu. 
varykite: 
formalinu 
dadėčkui, 
čia. Už 
lės turėtų

Jeigu kartais jų prisiveisia 
ir kur kitur, ant rūbų, skalbi
nių, tai galima jos ir iš ten iš- 
ganabyti.' Tokie drabužiai 
reikia išrūkyti kokiais nuodin
gais gazais. Sieros gazai ypač 
veikia perimančiai. Į kok; 
kambarį galima sudėti utėliuo- 
ti rūbai ir patalinės, rakandai. 
Langai palei rėmus reikia ap
lipdyti šlapiu popierių. Tris 
ar keturis svarus sieros supil
ki! į kokį platų puodą, o pati 
puodą įstatykite i kokį dube
nį (bliudą) su vandeniu. Ta- 

atsidėjus. 'da uždekite sierą ir greičiau-
Parsineškite iš vaistinės bal--siai sprukite lauk iš kambario, 

tosios gyvsidabrio mosties: ! kad, tų degimo dujų neįkvėpa- 
“ Ammoniated mercury oint- 

iment, 10 percent, -3 ounces.” 
Taip gi formalino: “Formalde
hyde solution, 3 ounces.” i šį 
pastarąjį atskieskite bent kelis, 
kartus vandenili: šitą trijų un
cijų bonkutę visą išpilkite į 
puskvortę, kurią paskui dapil- 
kito pilną vandens, tai Jūs ir

net 2,966,707 arba 51.8 nuo
šimtis buvo savo namų savi
ninkai. Nuošimtis namų savi
ninkų. del čion gimusių šeimy
nų, kurių' galvos paėjo ' nuo 
svetimtaučių arba maišytų tė- da būtų puse bėdos: jos da 
vų,. buvo 51.6 ir del šeimynų galima išganabyt, bet va tos 
vietinio paėjimo 48.0. Kaslink glindos, jos ir gan yra gajos, 
tikrų skaitlinių, 7,437,676 iš nelabai jos ko boja. Tačiąu 
namų savininkų buvo čia gimę, i galima ir jos išnaikinti, gerai 
čion-gimusių tėvų, ir 2,818,006 
čion-gime, bet tėvai buvo sve
timtaučiai arba maišyti.

; ’ t • • ’• ’ 4 j » :■ ■ -• i.
Bankų Depozitų Apsau

gojimas

KLAUSIMAS: Banka, ku
rioje aš laikau savo pinigus, 
praneša, kad ji apsaugoja vi- 

pagal “laikino 
ilgai šita ap-

sus depozitus 
plano”. Kaip 
sauga tęsis?

't

veikiau- 
Jos yra 
tau kū-

Utėlės

vus. (Uždarę duris, jas ir gi 
kraštais aplipinkite šlapiu po
pierių, kad viduje dujos pasi
laikytų,- Ant rytojaus atida
rykite duris, langus ir gerai 
išvėdinkite' kan^Uarj.

Toks rūkymas išnaikina ne
tik utėles, bet ir blakes* ir ki
tokius parazitus ir bakterijas.

/ —
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sėlio. Jei tu nebijotum savo j 
šešėlio ir to visko, ką tu pliauš
ki tu nebijotum pasisakyti, kas! 
tu esi.

balandžio Wilkes 
visų organizacijų 
ją, sykiu ir jaunuolius, 
las konferencijos, kad 
bus planus, kaip geriau suor-

Pav., 
pernai iš Austrijos Lietuvon 
importuota už 2,1 mil. šik, o >iš 
Lietuvos Austrijon įvežta vos 
už 200,000 šil.

tarpe to garsaus mokslininko ir 
jūsų, daktare. Kopernikas 
žiūrėjo į dangiškus kūnus, sva-

Peabody,—M. Petkus, 
Paškevičius.

Į- Haverhill. — M. Matonis, A.

Kapicką. Nukautajam 
šakė perėjusi per akį ir 
smegenis iki pakaušio

įkėnas žibuolis, įsimylėjo p-lę 
Eidukaitytę ir norėjo su ja su
situokti, tačiau kliudė žmona.

KAUNAS.—Numirė Dr. Vyt. 
Šileika. Jis turėjo 45 m. am
žiaus. Sirgo širdies liga.

Barniuose 
konferenci-1

Tiks-
išdir-

buojasi gavimui tinkamų die- 
daugiau I nų parkuose del ateinančios 

vasaros piknikų, nes 12 Aps
kritys yra nutaręs parengti 

i tris piknikus. Vienas pikni-

12-to Apskričio Komitetas
Pir

neeksportuojama. Dabar sūdą- gyvenimą su vargais ir _bėdo- gaičiui mulkinti tuos nelaimin- petys petin stos su darbininkais 
rant prekybos sutartis išroka- 
vimo pagrindais, Lietuva reika
lauja, kad ir Bulgarija sū Tur
kija ką nors iš Lietuvos pirktų. 
Kadangi tom valstybėm tabako 
rinka Lietuvoje yra. svarbi, tai 

Tai žibuolis pasamdė pil. Sab-1 J°s Jau siūlos sudaryti su Lie- 
linską, kad tas jo žmoną nužu-1 tuva prekybos sutartis mainų 
dytų. žibuolis net ^padaręs su i pagrindais .
Sablinsku sutartį, kad jei tas 
žibuolienę nužudysiąs, tai ži- 
buolis jam duosiąs 4 ha žemės.

žibuolienę nužudyti dar padė
jus ir žibuolio meilužė Eidukai- 
tytė.

Vieną naktį, kai žibuolienė su 
sūnum miegojo, Sablinskas pri
tykojo ir ją nušovė.

Panevėžio apyg. teismas ži- tuvos vyriausybe įvairiais pre- 
buolį su Sablinsku nubaudė visą kybos reikalais. Dabar Lietu- 
amžių kalėti, o Eidukaitytę 10 vos prekybos balanšas su Aust- 
metų. I rija yra labai pasyvus.

Atvažiuos Austrų Prekybos 
Delegacija

KAUNAS.—Užsienių reikalų 
ministerija gavo iš Vienos pra
nešimą, kad kovo mėn. pabaigoj 
Lietuvon atvažiuoja Austrų pre- 

| kybos delegacija tartis su Lie-

Bulgarija ir Turkija Nori 
su Lietuva Sudaryti Pre

kybos Sutartis;
KAUNAS.—Iš Bulgarijos ir 

Turkijos į Lietuvą gabenamas 
tabakas, o iš Lietuvos ten nieko

[ATSAKYMAS “LAISVĖS” 
KOMUNISTO LIGUISTAI 

ILIUZIJAI.
“Laisvės” No. 59, “Krisluo

se”, vienas žmogus, pasivadinęs 
ir, matyti,

šakėmis Nudūrė Alf.
Kapicką

KIKONIŲ km., Kupiškio vai. 
\Kovo mėn. 1 d. apie 20 vai. šia
me kaime įvyko šiurpi tragedi
ja. E. Graičiūnienės pusinis 
Alf. Bekevičius, 64 metų žilas* 
seniokas, vienu smūgiu, mėšlą 
kratomomis šakėmis, mirtinai 
nudūrė to kaimo ūkininką Al
fonsą 
viena 
visas 
kaulo.

ši žmogžudystė įvyko sekan
čiai. Alf. Kapickas jau senai 
bylinėjosi su E. Graičiūniene 
del žemės ir trobų. Pagaliaus 
E. Graičiūniene teismuose bylą 
pralošė ir Alf. Kapickas į ūkį, 
kuriame gyveno Graičiūniene, 
teismo antstolio buvo įvestas. 
Tačiau Graičiūniene keršijo į 
namus neįsileisianti žadėdama 
kirviu nukirsti, šitaip apsigink
lavusi laukė progos. Toji pro
ga kaip tik pasitaikė. Alf. Ka
pickas kiek įsimaukęs valstybi
nės važiavo iš Kupiškio turgaus 
namon. Važiuodamas pro šalį 
užsuko į Graičiūnienės ūkį ir no
rėjo į'trobą įeiti, tačiau Grai- 
čiūnienė jo neleido. Paskum 
Kapickas bandė pro kitą, ne
įrengto namo galą į trobą įeiti. 
Atplėšus vieną užkalto lango
lentą, mėnesienoje) sužibo šakės save “komunistu 
ir Kapickas be žado krito že-' sergąs karštlige, sava liguistine 
mėn mirtinai nudurtas. Iš syk iliuzija bando sveikiems aiškin- 
Graičiūnienė sakėsi pati nudū- ti mano svajones ir tą poetų 
rusi, tačiau paaiškėjo, kad nu- Romantišką upelį. Jam nepa- 
dūrė A. Bekevičius jos prikal- tinka mano svajonės, nei tas 
betas. Abu nusikaltėliai suim- romantiškas upelis ir ta jauna 
ti ir patalpinti į kalėjimą. porelė sėdinti ant jo kranto ir

Pažymėtina, kad nukautasis pildanti meilės aktą. Jam ne- 
Alf. Kapickas savu laiku pasiį patinka meilė besimylinčių, 
žymėjo žiaurumu nesiskaitydaZ Reiškia, “komunistas” nežino, 
mas su kito gyvybe. j J

{"Laisvės” Redakcijos Pasta* savo karčią tulžį gali palieti ki- 
ba.—Alfonsas Kapickas, kaiA tiems. Nieko stebėtino iš ser- 
teko mums sužinoti, yra brolis 'gančio.
Petro Kapicko, kuris laiko sa- 
]iūną Brooklyne. 
kadaise gyveno

Taip, “komunistui” nepatin- 
Nužbdytasis mano svajonės. Bet jis no- 

Amerikoj, rėtų> kad man, ir gal kitiems, 
Maine valstijoj. Sugrįžo į Lie- patifctų jo tuščia iliuzija, jo iš- 
tuvą karo metu.) misiąs. Jei “komunistui” te-

• • * ' ‘ I

---- “7“ . ko skaityti tas mano raštas iš 
Nusileido it Suimtas Vokie-ikurio jjs cituoja mano žodžius, 

tai tur būt jam teko skaityti ir 
kitas mano raštas, kuris tik 
dar nesenai tilpo tose pačiose 
“Naujienose,” raštas po antgal- 
viu “Ekonominiai Planai ir 
Kas Toliaus?” Tame straipsny
je aš aiškiai pareiškiau savą 
nuomonę apie kapitalizmą ir 
Hitlerį; ir kam teko skaityti tą 
mano straipsnį, tas netikės “ko
muniste” demagogiškai iliuzi
jai, išmislui.

Tau, “komuniste,” kaipo 
tikui, aš duodu tau laipsnį 
lio; kaipo demagogui,—tu
rėk pirmą vietą. Be to, tu esi

tį joj Lakūnas Kum
pikevičius

Lietuvis lakūnas, J. Kumpike- 
vičius, kuris kovo 5, d. 12:08 
vai. išskrido iš Prahos aerodro
mo į Lietuvą norėdamas per 
Berlyną ir Karaliaučių pasiekti 
Kauną, 16 vai. buvo priverstas 
nusileisti Koenigsberge Neu- 
marke, apie 90 klm. nuo'’Berly
no. Lėktuvas nusileido ant 
Hansebergo dvaro plokštumos 
laimingai. Lėktuvas nė kiek ne- 

’ nukentėjo.
Kumpikevičius norėjo nusilei-' i-as žmogus, kuris bijo savo se

sti Berlyne Tempelhofo aero
drome, kur 15 vai. jo laukė 
Lietuvos pasiuntinybės nariai. 
Lakūnui numatytą valandą ne
atvykus, kilo susirūpinimo.

Lakūnas buvo tuoj suimtas ir 
ilgai tardomas, kadangi vietos 
policija spėjo, jog tai esama 
šnipinėjamo lėktuvo.

Tik Berlyno aerodromo poli
cijai įsikišus, Kumpikevičius 
buvo paleistas. Lėktuvas buvo|dyklė. Nebandyk mano svajo
jam sugrąžintas.. Lakūnas, tuoj j nių aiškinti supratlyviems dar- 
po jo paleidimo, norėjo skristi bininkams. Jie nėra tokie tuš- 
atgal į Berlyną, tačiau nuo to, čiagalviai, kaip tu kad manai, 
atsisakė, kadangi buvo jau prieš j Jie supras mane be tavo aiški- 
saulėlydį, o jis neturėjo prie 
savo lėktuvo reikalingų apšvie
timo priemonių.

Paklaustas del savo nusileidi
mo priežasties, Kumpikevičius 
telefonu pareiškė, kad pateko į 
labai tirštą miglą ir, pritrūkęs 
kuro, buvo priverstas nusileisti. 
Pats lakūnas yra visiškai svei
kas.

Amerikonas Pasamdė Pilietį
Nužudyti Jo žmoną

KAUNAS. -—Nesenai 
liacijos rūmai sprendė 
keistą žmogžudystės bylą.

Turtingas amerikonas

į Lietuvių Darb. Susivieni
jimą. Taipgi nutarta, kad 
gauti ant tos dienos kalbėto
ją. Mat, čionais tas darbas 
buvo pradėtas, bet stovi ap
leistas, ba viskas buvo palikta 
ant pačių jaunuolių. Tai da
bar yra šaukiama sykiu suau
gusieji ir jaunuoliai.

Pakelta klausimas kas link 
žurnalo “šviesa,” kad galėjus 
daugiau jo išparduoti ir už
prenumeruoti. Prieita prie to
kios išvados, kad žurnalas bū
tų didesnis ir būtų jame leng
vos literatūros, tai būtų priei- 
namesnis mažai apsiskaičiu- 
siems darbininkams. Nes kaip 
dabar yra, tai sunku parduoti 
už

mis, su visomis skriaudomis ir gus jojo pasekėjus, 
nelygybėmis, bet nesuprantate 
ir taip toliau, štai jūsų žo
džiai : “Mano menkas sampro-1 
tavimas negalėjo ir negalėsiu- 
prasti, ir tos žmonių nelygybės 
visam kame sulyginti.” Vadi
nasi, jūs nežadate prisidėti prie 
kovos prieš tas nelygybes. Iš
eina, kad jos buvo ir pasiliks. 
Taip ir samprotauja šiandien 
dauguma inteligentų, kurie nėra 
pasiliuosavę iš po buržuazinės 
ideologijos jungo, arba kurie 
pakliuvo, kaip ir jūš patys, ant , 
nelemtos menševikų meškerės.
Štai kame visa jūsų nelaimė. Ir . nereikėjo kelti iš kapų Koper- į‘a“ buS"pa7engta"dėlei ‘diėn- 

nilrfiQ Tno'iil -iics iIqiq TVTnf vi’q_ ! _ ,,jrascio Laisves .
Taipgi buvusios “Laisvės” 

naudai vakarienės finansai su
tvarkyta. Vakarienė pelno 
davė $38.38. Nutarta $35.00 
pasiųsti' “Laisvei”, o 3.00 pa
aukoti Kompartijai del 
siančios konferencijos.

Pakelta klausimas kas ___
draugo A. Miliausko ir J. Kru-; važiavimą 18 kovo, 1934.

į kovą prieš kapitalizmą. Tuos 
Nebandome, daktare, jus vai- mes, komunistai, sveikinsime.

kyti.nuo tų “saldžių” svajonių,; 
, bei nuo to nelaimingo “roman-! 
tiško upelio.” Nes tai visa, : 
'kaip patys sakote, yra dausose, 
tuštumoje, “palociai erdvėse,” 
“berybėse,” tuo būdu niekas 
niekados negalės jūsų pasivyti, j 
Niekas nesikėsįna jums išplėšti ’ laikė posėdį 19 d. kovo, 
tas nelaimingas svajones. Nau-imiausia veikiantysis komitetas 
dos iš to mes neturėtumėme, o išdavė raportą, kad jie dar- 
jums veikiausia būtų didelė 
skriauda, nes kas gi 
liktų?

Well.. . bet mums atrodo, kad

nebandote nuo tos nelaimės pa- nikas. Tegul jis ilsis. Mat, vis-[ 
siliuosuoti. Braidžiojate joje gi yra šiokio tokio skirtumo ■ 
ir manote, kad didvyrio kepu
rę dėvite ant savo galvos,, 
būdu pykstate, koliojatės ir 
note, kad visas svietas jau 
ga!

Penkta, buvo aiškinta, 
klasiniai susipratę darbininkai 
netiki į tuščias svajones. Jie 
stoja į kovą už savo klasės, rei
kalus. Inteligentų, kurie su
pranta klasių kovą ir jos misi
ja, yra pareiga padėti darbi
ninkams tą kovą vesti. Jūs to 
nedarote. Savo atsakyme tą vi
sai užmirštate.

Beje, sakote, kad kadaise ra
šęs tam pačiam Ghicagos šlamš
te apie “ekonomines” proble
mas ir išdėstęs savo, ekonomi
nę poziciją linkui kapitalizmo. 
Gal tas ir tiesa. Bet dar blo
giau, jeigu tada rašėte vienaip, 
o šiandien “svajojate

Tuo 
ma
ser- jojo apię juos, kaip jie tvarko

si, kaip jie juda, ir tuomi jisai 
tiesė pagrindus astronomijos 
mokslui, vert.ė ant šono religi- i 
jos ir prietarų palocius. Už} 
tai jisai nukentėjo budelių ran
kose. Jūs gi, "daktare, erdvėse 
palocius statote, kliedate apie 
“romantišką upelį,” kas nieko 
bendro neturi su mokslu. Ne
reikia jokio mokslo, neigi di
delės išminties tokius 
cius” budavoti.

Tai ir užteks. Gal 
tiek reikia pridurti:
vilties, kad Dr. Luomanas ir ki
ti panašios rūšies profesiona
lai kada norą nusileis iš dausų 
ant žemės? Yra ir nėra. Kai 
kurie nusileis, kiti ir pasi-

visai ]iks kaboti ore. Iš pastarųjų 
kitaip, tai tik parodote savo ne- nei darbininkų klasei, nei vi- 
pastovumą, nesubren.dimą, suomenei abelnai naudos nebus, 
graibstymąsi palei sienas. Ši- Pirmieji pažins tikrąjį gyveni- 
taip daryd^ni tik padedate Gri- mą, apsiginkluos marksizmu ir

tūlio, kurie buvo įtarti per 
12-to Apskričio' konferenciją, 
kad dirba laike streikų. Ir 
konferencijoj buvo nutarta, 
kad Apskričio komifetas pa
šauktų juos pasiteisinti. Bet 
vėliau pasirodė, kad įtarimai 
nebuvo gana teisingi. Kad

25 centus.
V. Glaubičius.

Essex County Lietuvių Pilie
čių kliubai laikė V metinį su- 

" ' “ * ----- . Po-
J sūdžius laikė Gedemino kliu1- 

bo svetainėje, 324 River St.
Delegatai pribuvo nuo se

kančių kliubų : Lowell—J. Ru
sas, S. Stadalnikas, A. Aino- 
rius, J. Mikalapas.

Lawrence,—J. Vaskelionis,
J. šleivis, J. Palskys, K. Kibil-

mainos, kur *tie draugai dir- A. Pilvelis.,
ba, neprisidėjo prie naujos uni
jos ir tos mainos veikė pilnai.

Tad Apskričio komitetas tą [
klausimą atmetė nesvarsčius. Majauskas.

Nutarta šaukti ant 29 d. I Lynn delegatų nepri- 
siuntė.

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas M. Matonis, nutarimų 
raštininku J. Rusas.

Po įvairių raportų prieita

mokslui. Nusiimk sau kepurę 
prieš šią Coperniko svajonę.

Aš gi nebėgsiu nuo savo sva
jonių nei nuo to poetų roman
tiško upelio. Tie supratimai 
yra realybe žmonių gyvenime, 
ir jie nieko bendro neturi su 
kapitalizmu ir Hitlerizmu. Aš 
nebijau realybės nei savo šešė
lio, kaip kad tu bijai. Tas ma
no upelis srioveno ir sriovens 
dar ir tada, kai žmohių visos 
idėjos apie komunizmą, kapįta- 
lizmą ir Hitlerizmą bus jau se
ni istorijos užrašai. . Dniepro- 
strojaus tvankinys gali pagilin
ti tą upelį, bet nesustabdys, jo 
sriovenimą. Nesustabdysi nei 
tu, nors tu ir norėtum būti tas 
visagalis. Kai pasveiksi, imkis 
naudingesnio darbo. Liaukis 
aiškinti žmonių svajones apie 

; erdvę ir romantiškus upelius, 
nes tu jų nesupranti. Palik 
jas išmintingesniems žmonėms.

Dr.tP. A. Luomons.
'J Komunisto Pastabos

Kaip matyt, Dr. Luomanas 
yra labai supykęs ir iki kraš- 
tutiniųjų susinervavęs. Tai vi
sa tenka jam atleisti, nes, pa
prastai, mokytį žmonės turi ne
paprastai opius jausmus! Ta- 
čiaus labai gerai, kad. daktaras 
visgi atsiliepė į mano krisluo
se jam padarytas pastabas. 
Tik, daktare, buvo galima ir 
reikėjo apsieiti, be kolionių. O 
gal reikia atleisti jam ir už 
tai, nes Dr, Luomanas yra Gri
gaičio šlamšto bendradarbis, 
tuo būdu daug ko geresnio sun
ku tikėtis.

Mūsų pastabose buvo padary
tos kelios svarbios išvados, į 
kurias susinervavęs daktaras nė 

Tu esi vaidinuoklis, bet nebando atsakyti. Visų pirma, 
šiais laikais niekas vaidinuoklių buvo nurodyta, kad mūsų inte

ligentiją kapitalizmas'taip pat 
sunkiai- suspaudė. Ar tas tie
sa? Taip, tiesa. Dr. Luoma
nas nė nebando užginčyti.

Antra, buvo nurodyta, kad 
Dr. Luomanas ir dauguma pro
fesionalų nenori kovoti ir ne
supranta, kaip kovoti prieš tą j 
sunkią gyvenimo naštą. Ar tas 
tiesą, daktare? Taip, tiesa. 'O 
jeigu manote, kad netiesa, tai 
reikėjo be “liguistavimo” įro
dyti, kad netiesa. Reikėjo įro
dyti, kur ir kaip jūs ir kiti jū
sų supratimo intelektualai pa
sirodė su kova.

Trečia, buvo pabrėžta, kad 
daug intelektualų įpuolą despe- 
racijon, j ieško pabėgimo iš re
al io gyvenimo, paskęsta dauso
se, tuščiuose sapnuosę, beviltin- 
gose svajonėse ir tt. Tas irgi 
tiesa, nes pats Luomanas savo 
liūdnose meditacijose kalbėjote 
apie dausas, apie tuštumas ir 
apie palocius erdvėse.

Ketvirta, mes citavome patį 
daktarą, kur jūs sakote, kad 
taip pat norėtumėte * suprasti

nebijo. Ne—jau nei aš. Nors 
tu pasivadini save komunistu, 
bet visi gali žinoti, kad tu esi 
gėda komunizmui. Tavo esybė 
tiek reiškia kovingų darbininkų 
eilėse, kiek reiškia varnų bai-

mano “užgirimą” kapi- 
sistemos tai pats pa- 
savoje liguistinėje iliu- 
Kai persirgsi karštlige 

ir sustosi klajojęs, tąsyk
pamatysi. Aš veliju 
veikimo.

Aš mėgstu svajoti 
vę, kaip ir daugelis 
mėgsta. Copernikas ar tur būt
mėgo svajoti apie *tą pačią erd
vę, ir kai jis tą savo svajonę 
pareiškė pasauliui, visa krikš- 

Ape- Čionija buvo supurtinta iki gi- 
vieną liausiu jos šaknų. Jo tų laikų 

svajoje, gimusi toje pačioje erd
vėje, šiandie yra realus dalykas

Pradedant su 26-ta d. kovo ir tęsiant 
pakol jo bus sandėlyje, jūs rasite 
Ruppert’s Bock Beer (alų) kur tiktai 
Rupperto alus yra parduodamas.

£ Daugeliui žmonių, 1934 metai pa
žymi pirmą paragavimą šio pagarsė
jusio seno alaus.... dar didesnei di
džiumai, jis atgal atneša senų laikų 
atsiminimus .... kiekvienam jis at
neša draugiškus sveikinimus nuo

JACOB RUPPERT
BREWERY

šią vasarą. Vienbalsiai nutar
ia laikyti piknikai sekantiems 
kliubams: Lowell, 3 birželio; 
Peabody, 17 birž.; Lawrence, 

! 15 liepos; W. Lynn, 5 rug
pjūčio; Haverhill, 26 rugpjū
čio.

Po posėdžiui delegatai turė
jo puikią “kalakutų” vakarie
nę, kurią suteikė vietinis kliu- 
bas. Prie to reikia pasakyti, 
kad valgius ir stalus paruošė 
J. Masiavičius ir A. Večkys.

A. Majauskas.

ALDLD 4-to Apskričio 
Tarimai

ALDLD 4 Apskričio Komi
teto posėdis įvyko kovo 14 d., 
1934 metų, šiame posėdyje 
padaryta sekami tarimai: pa
daryta tarimas, kad būtų su
rengta debatai komunistų su 
socialfašistais sekama tema: 
“Juodasis Fašizmas ir Raudo
nas Komunizmas.”

Tokia tema kilo iš pačių so- 
cialfašistų išsitarimo, nes jie 
kalba, kad reikia kovoti prieš 
juodąjį fašizmą ir komuniz
mą. Mat, jie ir komunizmą 
vadina “fašizmu,” tai reiškia, 
kad jie neturi nei nuovokos 

(apie tai, ką reiškia komuniz- 
j m a s.

Nutarta surengti masinį mi
tingą balandžio 29 dieną, kad 
geriau prisirengti prie paminė
jimo 1 gegužės. Į susirinki
mą kviečiama sekamos organi
zacijos: L. K. Sekcija, APLA 
1 Apskritys ir. tt.

Nutarta Apskričio vardu už
sakyti sekamų dienraščių 1 ge
gužės laidų: “Daily Worke- 
rio,” “Laisvės” ir “Vilnies” po 
25 egz.

Nutarta išsiųsti 4 Apskričio 
kuopoms paraginimas daly
vauti 1 gegužės paminėjime ir 
prisirengime.

A. Pipiraą, Sekrt.

New York; — Kovo men 
23 diena (oficialiai: antro
ji pavasario diena) yra šal
čiausia šito miesto istorijoj, 
nes gyvsidabris nupuolė iki 
11 laipsnių augščiau nulio. 
18?5 m. šitą pačią dięną bu
vo 12 laipsnių.
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Darbininkė ir Seimininkė
FAŠISTAI NEĮVEIKS

NIEKAS MUS NEĮVEIKS!

Areštuotoms, tarpe fašistų šturmovikų, 
gatvės vardu generolo Pape, buvo kalvis iš 
vieno metalinio fabriko, pas kurį laike kratų 
rado hektografą ir parašytą spaudai komunis
tų lapelį.

Fašistai stumdė ir šautuvų kambliais daužė 
jam į šonus reikalaudami, kad jis išduotų: kas 
parašė lapelį ir kur yra jo draugai. Bet kal
vis vienodu balsu kartojo, kad jis yra komu
nistas ir todėl savo draugus neišduos. Fašis
tų komandierius, kuris klausinėjo kalvį, rei
kalavo, kad kalvis neriestų nosį, nes ant ge
nerolo Pape gatvės jau ne su tokiais, kaip 
jis fašistai apsidirbo ir čia tuojaus įsakė “nu
raminti ir gerai pamokinti tą kiaulę.” Pra
sidėjo kankinimas: degino padus, laužė rankų 
pirštus, bet nieko negelbėjo, kalvis tylėjo, kaip 
kokia žuvis. Tada fašistų komandierius pri
sakė savo gaujai, kad atvestų to kalvio sū
nų—berniuką ir prieš tėvo akis plakė, mušė, 
jo vaikutį, prikankindami iki pusmirties. Bet 
areštuotas darbininkas tylėjo. Tada įdūkęs 
komandierius įsakė vilkti kalvį į pagrindį.

Darbininkų revoliucinė istorija žino didelius 
proletarų pareiškimus, kuriuos jie padarė pirm 
mirties. Paryžiaus komunarai stovėdami prie 
Serl-La-Sez kapinių sienos metė Galifės bude
liams į veidą šauksmą: “Lai Gyvuoja Komu
na,!” Draugas Levine, Bavarijos Sovietų val
džios vadas, kada jam pareiškė, kad jis bus 
nužudytas, sakė: kad tiktai mirtis ir gali ko
munistus sulaikyti nuo veikimo. Bakų 26 ko
misarai, kada juos šaudė baltieji ir anglai, 
dainavo “Internacionalą.’’ Kalvis, kada pa- 
grindyje linkui jo kaktos ir krūtinės atkišo 
fašistai revolverių vamzdžius, garsiai sušuko: 
“Mus Niekas Neįveiks... ”—šūviai nutraukė jo 
šauksmą. /

Jo draugai ant rytojaus atrado kalvio su- 
koneveiktą kūną ir išmestą prie areštuotų ka- 
zermių. Jie suprato ką dar norėjo kalvis dau
giau sušukti ir ant kalėjimo sienos užrašė: 
£.‘ “Kompartija Gyvuoja! Komuna pergalės!”

PAVADAVO \
Policija sumušė vieną areštuotą darbininką 

Jįki pusmirties ir tos išdavė., fašistams slapty
bę. To sėkmėje fašistai sužinojo, kur yra vie
nas slaptos Komunistų Partijos organizato
rius ir vadas Berlyno Darbininkų Raudonos 
Pagelbos ir Apsigynimo Organizacijos. Slap
ta fašistų policija susekė tą draugą ir po

■ dėlės kovos sužeistą sučiupo.
?• Kalėjimo ligoninė jau buvo perpildyta 
. žeistais, tai jį, kartu su kitais, atvežė į 
prastą ligoninę, kurią fašistai ant greitųjų
vertė į kalinių ligoninę. Ligoninėje areštuoti 
darbininkai tuojau sužinojo, kas yra naujai 
areštuotos ir kad jį dar tą pat dieną veš į 
budelišką generolo Pape gatvę, kur kiekvieną 
dieną daug atveža areštuotų ir tiek pat iš ten 
Išveža lavonų. Areštuoti darbininkai tuojaus 
nusprendė pagelbėti bėgti tam revoliucionierių 
vadui.

Revoliucinių darbininkų vadas veltui atsi
sakinėjo priimti draugų planą, nes jis žinojo, 
.kad įdūkę fašistai ne vieną jo vietoje paskers. 
Areštuoti draugai atidavė jam visus pinighs, 
kiek pas juos tik buvo, perrengė 
bužius ir pasitaikius progai veik 
mė jį laukan.

Vos spėta tas padalyti, kaip į kambarį su

ant

virto fašistų gauja ir rėkaudami pradėjo rei
kalauti, kur yra “ta komunistinė kiaulė, arba 
komunistinis vanagas,” kuris nesenai atvary
tos į areštuotų tarpą—del jo jau atvažiavusi 

.“karieta” nuo generolo Pape gatvės, kuri su
renka lavonus.

Pirm kaip fašistų vadas priėjo prie tuš
čios lovos ir galėjo ką tai nužiūrėti, jaunas 
darbininkas iš Nikeleno, kuriam buvo sulaužy
to ranka laike fašistų kratų ir jo arešto, su
šuko :

' —Aš čionai!
Neleista jam nei jo reikmenys pasiimti—ir 

kam tas reikalinga? Jam jau niekas daugiau 
nebus reikalinga—fašistai apsupo jį ir išstū
mė lauko pusėn.

Draugai per langą matė, kaip jis 
prie troko, bet drąsiai pakėlė svėiką 
atsisveikįndamas su draugai kaliniais.

Už savaitės laiko iš generolo Pape
logerio buvo išduotas jo lavonas užantspau- 
dotame grabe, kad nebūtų matomas jo su- 
bjaurojimas. Tą pat dieną per jį išgelbėtas 
komunistų vadas jau buvo atgavęs jėgas ir vėl 
stojo prie darbo.

VIRVĖ IR BIBLIJA

stovėjo 
kumštį

gatvės

pipirų ir druskos, dar pavirin
ti kartu, ataušinti ir užpilti 
ant žuvies, žuvis taip sutai
syta ilgai nesuges. Laikyti 

jšaltoi, valgyti galima by kada, 
yra gatava.

Marinuotas Salmonas

.valgius ir apdirbdavo namų 
I ruošą. . '

Sugryžus į Rusiją, gyveni
mas nė kiek nepagerėjo. Ta
da buvo pąts karštis revoliuci
jos ir abu, Krupskaja ir Leni
nas, metėsi visu smarkumu į 
darbą.

Kada revoliucijos laimėji
mas jau buvo užtikrintas, Le
ninas mažai gavo pasidžiaug-

Vasario 26 dieną Sovietų 
Sąjungoj minėta 65 metų su
kaktuvės Nadeždos Konstan
tinovna Krupskaja, draugo Le
nino žmonos.

Draugė Krupskaja gimė Pe
terburge 
das),

} zinės moralybės šventumą. 
Tas ypatingai yra svarbu, jei 
lytis labiausia paliečia proti
niai tome amžiūje, kuriame fi
ziškai ji labiausia įmatoma. 
Kaip pražūtingai tas atsilie
pia! Pakalbėkite apie, tai su 
Lilina (Lilina — Zinovjevo 
žmona). Jinai įgavo daug pa
tyrimo darbe įvairioje švieti
mo įstaigose, o jūs žinote, kad 
ji yra perdėm komunistė ir vi
sai neprietaringai

“Pasikeitęs jaunų žmonių 
atsinešimas į lytinio gyvenimo 
klausimus, žinoma, yra parem
tas ant ‘principo’ ir teorijos 
(‘pagrindo’ ir išvadų). Dau
gelis iš jų vadina savo atsine- 
šimą ‘revoliuciniu’ ir ‘komu
nistiniu.’ Ir jie ištikro tiki, 
kad taip yra. Tas nestebina 

i mus, senuosius žmones. Nors 
aš patsai esu niekas daugiau, 

i kaip tik apgailėtinai pustel- 
ninkiškas, tas taip vadinamas 
‘naujas lytinis gyvenimas’ jau
nųjų—ir, kartais, senųjų—
tankiai man atrodo grynai 
buržuazinis, tęsinys buržuazi
nių kekšnamių. Tas j

(dabar Leningra-
1869 metais. Iš pat jau-

Raudoną, šviežų salmoną, rei
kia supjaustyti nemažais gaba
lais, sudėti į puodą ir užpilti 
tiek va” ’~ns, kad apsemtu. Ka
da užvirs, dadėti 1/2 stiklo šal
to vandens, tai ’ žuvis neištiš. 
Nereikia smarkiai maišyti. Puo- 
dan įdėti sulyg skonio druskos, 
cukraus, cibulių, “spices/’ lape
lių, pipirų. (Ar nereikia uksu- 
so? Jūs savo patarime jo ne
paminėjote. O mum atrodo, 
kad biskutis reikalinga?) Lai 
paverda 20 minučių. Sudėti 
puodan, supilti skystimą ir pa
dėti 
žus.

šaltai. Ilgai laikosi švie-

Aleksandra KonVautienė.

Smagų mums gauti patari- 
j mų nuo draugų vyrų. Tas pa
rodo, kad vyrai nuoširdžiai ko
operuoja mums ir neskaito ko
kiu tai pažeminimu savo “vy
riškos ypatos” rašinėjimą į šei
mininkių skyrių. Taip ir rei
kia, draugai vyrai! Gera pra
džia padaryta. Lauksime jūsų 
raštų netik į šeimininkių, bet 
ir į abelną moterų darbininkių 
skyrių.

♦ Duchau koncentracijos logeryje, kada areš
tuotus darbininkus įmeta iš kalėjimo į karce
rį, tai jiems ten padeda ir geltonas korteles, 
ant kurių, žinoma, nėra užrašyto data, vardas, 
pavardė, ir diena arešto, bet yra vieta ir stam
biomis raidėmis užrašas: “Pasikorė Kame
roje. Priežastis nežinoma.” Kalėjimo viršinin
kai tos korteles vėliau pasiunčia į miestą 
Miunhen. žinoma, nebuvo parašyto tas, kad 
tie pasikorimai įvykdavo su to pat virve. Bet 
kartą to virvė pasitarnavo ne tom, kam skir
ta buvo.

Dalykas buvo taip: kada į kalėjimą pribuvo 
komunistų atstovas iš augštutinės Bavarijos,, 
tai jo pažįstamas fašistas pasveikino jį: “Svei
kutis, laimingai ^keliauti į kapus!” Greitai L} 
komunistą paskyrė į karcerį ir ten jam pa.da- 
•vė bibliją ir slidžią virvę. Kada komunistas 
užklausė kam tos viskas, tai sargas atsakė, 
kad jis gali laukt fašistų urmininkų pas save 
į ‘svečius” ir tada sužinds kam virvė reika
linga. Prie to sargas, parodė ranka į kitą pu
sę, kur girdėjos fašistų urmininkų žingsniai 
ir pareiškė, kad geriau jų nelaukti, kad ge
riau pačiam, sveikam pasikarti, negu būti pa
kartam su sulaužytais šonkauliais, sudaužyta 
galva po didelių kančių, nes jau vis tiek iš to 
skiepo gyvas neišeis.

Bet buvęs komunistų atstovas nepasinaudo
jo virve, nei pirm, nei po to, kada po pirmo 
fašistų atsilankymo jis gulėjo su pramušta 
galva, nei po to, kaip po antro ir trečio apsi
lankymo kraujais spjaudė ir neturėjo jau 
kelių dantų.

Vakare į jo urvą imetė lavoną jo draugo ir 
užveizda pridėjo:

—Bus dviem smagiau. Prie to žiūrėk, kad 
šią naktį virvė veltui negulėtų!

Komunistų atstovas tikrai panaudojo virvę, 
bet ne tom tikslui. Kada rytą kalėjimo vir
šininkas atėjo į karcerio urvą, tat atrado, 
kaip jis ir laukė kabąntį žmogų kruvinuose dra
bužiuose. Bet pasirodė, kad kabojo ne komu
nistų buvęs atstovas, o fašistas šturmininkas, 
kuris naktį buvo sargu. Komunistų atstovas 
persirengė į to fašisto .drapanas ir laimingai 
pabėgo.

di-

A

i

su- 
pa- 
pa-

į kitus dra- 
spėka įšstū-

Lenino Pasikalbėjimo 
J * , K. Zetkina

ningumas dapildo

Vertė D. M. šolomskas

nės pradeda protestuoti prieš 
tebesilaikantį sugedimą ir me
lagingumą, ir asmens jausmai 
greit mainosi. Troškimas ir 
reikalas pasilinksminimo leng-

Leninas apie 
, Vedybas

N. K- Krupskaja

ton kekšnamių Tas nieko uwnu drg. Krupskaja su-.ti proletariato atsiektais dar- 
bendro neturi su meilės laisve,.sipažino su dielHl Rusijos bais—jis mirė 1924 metais.

Drg. Krupskaja dar ir šian
dieną veda draugo Lenino 
pradėtą darbą—paliuosavimo 
viso pasaulio proletariato iš

’ revoliuciniu darbu, kadangi 
būdama progresyvių tėvų duk
tė, tankiai gavo susitikti su 
darbininkų judėjimo vadais.

Dar jaunose dienose drau-i kapitalistinės sistemos, 
gė Krupskaja susipažino su i 
draugu Leninu ir iki pat jo! 
mirties* buvo artimiausia , v . 1 rr . . ,
draugė ir padėjėja kūrime pa- Liaudies Apsvietos Komisana-1 iiau. . 
sėkmingos proletarinės revo- e‘ ’’.®>. . °’ ’’’11 daugiau!įkartu išnakta | Pildomąjį Ko-

. . imitetą Kom. Part. Sov. Sąjun-I
Už vadovavimą stieike, 18- jį vra vjeiia daugiau- j 

Kiupskaja gįaį pasidarbavusių < 
’ ^ur|vime darbininkių. Ji 

buvo viena

Draugas S, Jakąyičius, kana
dietis prisiuntė mums pluošto 

Draugė Krupskaja, nepaisant i naudingų receptų, vieną kurių 
j/jos metų, užima svarbią vietą!žemiau /alpiname. Kiti tilps vė-

Ačiū, d-ge Stasy, ir pra-

žemaičių Sriuba
, Paimkite 1 svarą kiaulės 

oi ganiza- j šonkaulių, 2 kvortos vandens, 
i taipgi | Svaro miežių kruopų (bar- 

umanytojų ir į jey), 2 ar 3 moi k\ os, 1 cibulį, 
np>- ininas Siberiioie iiedu ir nnsi iorKaniTzatori'lT>JaunWV Komu-J pipirų ir druskos pagal skonį. 
''...A” S J J ’ d a|’bl'in>stų Lygos. Pereitais metais, viski, sudgjus vil.jnlj 1U) (pus. 

'minint 20 metų sukaktuves1 -
iki 1917 metų, rparp£auįings Darbininkių Die

nos, kovo 8, draugė Krupskaja
- tapo apdovanota Lenino Orde- 

aiba . ^aj Aidžiausia dovana, ko-

kokią mes, komunistai, su 
prantame. Jūs, turbūt, girdė
jote apie garsią teoriją, būk 
komunistinėj visuomenėj pa- ■ 
tenkinimas lytinių reikalavi
mų, meilės, bus taip paprastas 
ir nesvarbus, kaip kad išgėri
mas stiklo venden^. Ta stiklo 
vandens teorija mūsų jaunus 
žmones įkvailino, gana įkvai- 
lino. Ji pasirodė pražūtinga 
daugeliui mūs jaunų vaikinų'
ir merginų. To šalininkai ti- 96 metais, draugė 
kiną, būk tai esąs marksizmas, buvo ištremta į Siberiją 
Bet ačiū tokiam marksizmui, i keli mėnesiai prieš tai jau bu 
kuris tiesioginiai ir tuojau pri-! vo ištremtas ir. draugas Le- i 
skaito apsireiškimus 
mainas ideologinio 
nes subudavojimo 
niam pamatui! Dalykai nėra 
taip labai •paprasti. Frederick 
Engels nurodė tą senai, kas 
liečia istorinį materializmą.

“Aš manau, kad ta vandens 
!stiklo / teorija yra visai ne- 
; marksistinė, i)’ dar ’ daugiau, 
priešvisuomeninė. Lyti niame 
gyvenime ne vien tik papra
stos prigimties prisieina atsi
žvelgti,^ bet taip pat ir į kul
tūrines ypatybes, kokios jos— 
augštų ar žemų reikalavimų. 
Savo rašte šeimynos Paėjimas 
Engelsas parodė, kaip reikš- j ' 
mingas yra išvystymas' ir iš
tobulinimas bendro, lyties rei
kalavimo į asmens lytinę mei
lę. Lyčių santikiai vienos su! 
kita nėra paprasta išraiška 
spėkų tarp visuomeninės eko
nomijos ir fiziško reikalo, at
skirtu studijavimu, nuo fiziolo
giškos padėties. ,Tai yra racio
nalizmas. o ne marksizmas, 
norėti davesti permainas tuose 
santikiuose tiesiog, ir •atski
riant nuo jų ryšių su visa ideo
logija, iki ekonominio visuo-Jmri visą kitą darbą 
menės pamato, žinoma, troš
kimas turi būti patQpkintas. hr todėl prisieina labai skubė-. 
Bet ar normalus vyras nor-lti, o kad įvedė NRA, tai dar! 
mališkose sąlygose gultųsi 
griovin ir gertų iš dumblynės 
arba iš stiklo apskretusio lan
ku nuo daugelio lūpų? Bet’ so
cialis atsinešimas čia labiausia

i svarbu. Gėrimas vandens,, ži- 
'noma, yra asmens dalykas. 
Bet meile paliečia dviejų gy
venimą, ir trečia, nauja gyvy
bė, gimsta. Tas duoda visuo
menės 
gimdo 
jos.”

ir ] 
vįsuome-1 vedė, 
ekonomi- I antros) valandos. Kaip išvirs, 

į įdėti 1 puoduką rūgščios Sme
tonos ir valgyti.

Nuo tada, 
drg. Krupskaja ir drg. Lėni- j 
nas didesnę dalį laiko turėjo 
praleisti arba ištfemim 
slapstydamiesi, ar užsienyje. ! 
Būnant Leninui ir Krupskaja 
Šveicarijoje, Francijoje, Aus
trijoje ar kitur kur, jų namuo- ,, _ . .
se buvo užeiga visiems nuo .gausiai pasišventusi ne tik So- £aunama f.n . ... ■ 
caro pabėgusiems Rusijos dar- vietų Sąjungos, bet ir viso pa-' 16 (]y(iži0 reikia trijų ir 7 
bininkų vadams. Nors patys Isaulio proletariatui. Del to, I lių (33) yardų 39 colių pločio 
labai vargingai p 
jiedu niekados ncatsisakyda-j Metu Tau, Draugė Nadežda; 
vo priimti pabėgėlius ir drau-Į Konstantinovna Krupskaja! 
gė Krupskaja pati gamindavo i ■ Laukuviškis-

kią gauna tik daugiausiai atsi- Į AR GALITE PASISIŲTi ŠIĄ
žymėję revoliucionieriai.

• (

Draugė Krupskaja yra dau-

SUKNELĘ?

Suknelės forma numeris 1794 yra 
14, 16, 18, 20, 30, *32. 

Del 
aštuntada- 
očio audi- 

gyvendami [tik galima palinkėto ilgiausių:”10 ir Puse yardo skirtingos varsos 
’! — - - - - - Į ar rūšies audimo apvadams.

Darbiniu. Išnaudojimas ZE
--------- atmušti. Kartais, pakalbini I

WATERBURY, CONN. — vieną kitą darbininkę į pra-1 
Scovill Manuf. fabriko t..... ..
vyrai ir moterys, bet labiausiai 
y r a išnaudojamos moterys 

yra iš- 
rūme. 

kilnoti 
vyrai1 Priespauda vis labiau didėja

dirba kalbas, tai jos dar pasijuokia Į 
ir tave “raudona” išvadina, j 
Didelis darbininkių tamsu
mas! Bet taip visada nebus, j 
Vargas ir išnaudojimas pri-1 
vers darbininkes protauti, nes

•i?':'.*

T*

■

išnaudojamos 
darbininkės. Labiausiai 
naudojamos prosijimo 
Pačios darbininkės turi 
sunkius bundulius, čia 
dirba tik prie svėrimo ir maši- ir darbininkės bus priverstos 
nu taisymo, o pačios moterys stoti apgynimui savo reikalų, ! 

atlikt. 0 tada ir jas bosai paskelbs rau- 
Darbas yra įvestas nuo šmotų j donomis, bolševikėmis ir jos 

J:.. 4supras savo reikalus.
i Draugės darbininkes, rimtai 

labiau išnaudęja. Jeigu darbi- ^pagalvokite apie savo padėtį, 
• ’ - • ...... . 'stokite į organizaciją, nes tik

[organizuotai galėsime page
rinti savo darbo sąlygas ir at
mušti taip žiaurų išnaudoji
mą !

Darbininkė.

w
1794

O

prpcesas. Ir j vai pasiekia nesuvaldomą spė- 
!ką tuo laiku, kuomet galingos 
viešpatijos svyruoja, senos val
dymo formos griūva, kuomet 
visas socialis pasaulis pradeda 
pranykti. Lyties ir vedybų 

I formos, jų buržuaziniame su- 
j pratime, yra nepatenkinan- 
-čios. Lyties ir vedybų revoliu
cija pasireiškia gretimai su 
proletarine revoliucija. Leng
vai permatoma, kad jau pats 
atsiradimas susidėjusių pro
blemų turi įsiskverbti jaunuo
lių, taipgi ir moterų mintim 
Jie ypatingai kenčia nuo šiuo
laikinių lytinių skriaudų. Jie 
sukyla su visu jų laikų smar
kumu. Mes tą galime suprasti, 

pu-'Nieko negalėtų būti.melagin- 
vėsius. Ir formalis teisios bur- gesnio, kaip kad įkalbinėjimas 
žuazinės visuomenės veidmai- jaunimui zokoninkų pustelnin- 

visą. žmo- kiškumą ir purvinos' buržua-

j bėra visai netvarkiame besi; 
jrutuliojime. Kryptis ir spėkos 
‘skirtingose prięšginiaujančiose 
.linkmėse dar nėra aiškiai nu
statytos. Tai yra lėtas ir, tan- 
: kiai, labai skausmingas gedi-.

Su imo ir augimo
ypatingai lytinių santikių, ve
dybų ir šeimynos srityje. Su
puvimas, parsidavimas, purvi
namas buržuazinių vedybų, su 

moralybės’ kas liečia J?s sunkiai gaunamomis per-
- įskyromis, su laisve vyrui, su i 

pavergimu moteriai, toji grą-1 
si lytinės moralybės ir santi
kių veidmainybė pripildo pro
taujančius ir geriausios žmo
nes giliu pasibjaurėjimu.

“Suvaržytos b u r ž u a z i nės 
vedybos ir buržuazinės valsty- 

i bes šeimynoms įstatymai pabrie- 
žia tuos blogumus ir susikirti
mus. Tai yra ‘šventos nuosa
vybės’ spėka. Ji pašventina 
parsidavimą, nupuolimą,

“Pas mus, taipgi, didelė da- 
* lįs jaunuolių aštria^ seka ‘per
taisymą buržuazinio suprati- i 
;ino ir i
lyties klausimus. Ir aš turiu' 
-dadėti, kad tai didelė daliai 
mūs geriausių, mūs daugiau
sia žadančių jaunų žmonių. 
Ką jūs sakėte pirmiau—yra 
tiesa. Karo ir revoliucijos su
darytose sąlygose senos ideo
loginės vertybės pranyko arba 
neteko jungiamosios spėkos.' 
Naujos vertybės kristalizuoja
si pamaži, kovoje. Santikiai 

ųtarp Žmogaus su žmogumi, 
tarp vyro ir moters, jausmai 
ir mintys revoliucijonizuojasi. 
Nustatomi nauji rubežiai tarp 
asmens teisiu. Dalykas dar te-

susidomėjimą, tas pa- 
pareigą link draugi-

Vertė Mažytė.

Draugės, Pirma Gegužės jau 
netoli, ką darote, kad tinkamai 
apvaikščiojus tą didžiausią pa
saulinio proletariato šventę?

Ką veikia •' ALDLD kuopų 
komitetai tuo klausimu? O lai
kas jau darbą pradėti!

kinkė į. paskirtą laiką nepada-, 
ro darbo, tai bosai rėkia, o 
jeigu kuri tankiai nesuspėja 
padaryti darbą, tai tą pavaro 
namo. Į savaitę laiko dirba 40 
valandų, algos privalo sumo
kėti $14.00, bet didžiuma ne
uždirba tos algos, nes jeigu 
tik kiek darbas sumažėjo,. tai 
ir siunčia darbininkes namo. 
Daugelis darbininkių turi atei
ti ryte į darbą, bet jo neradę 
vėl grįžta namo.

Kol nebuvo įvesta N.R.A. 
sistema, tai lengviau buvo 
dirbti, o dabar bosų paskirtos 
prižiūrėtojos taip tik ir zuja, 
suranda darbininkes ir persi
rengimo kambaryje.

Išnaudojimas didelis ir at
sispirti nėra kaip, nes kol kas 
darbininkės nesupranta orga
nizacijos svarbos, nestoja į or-

Į,*5^'— —

ŠEIMININKIŲ

Marinuota žuvis
Nuvalyti mažas silkes, f 

žias strimeles bei “smelts” ir 
jas apkepinti ant alyvos. Pir
ma reikia jas pasūdyti. Ap- 
kėpinus, sudėti eilėmis į puo
dą. Užvirinti vandenį (tiek 
kad apsemtų žuvį), įpilti uksu- 
so, biskį cukraus ir maišytų

i Atsiųskite penkiolika centu (15c) 
švie- i piniga.is. ar s^Pomis (pageidauja- 
„ : | ma pinigais), uz sią Anne A(|Jn> 

formą. Parašykite aiškiai varda an
trašą ir formos numeri. Būtinai pa

žymėkite dydį. ’
Iv SivS„±.- “i>Xk'V",us ^karnai: llai- 
iy Worker Pattern Denartnwnt West 17th Street, New Vnii ’p2/ 
(Rašykite angliškai n 
angliškai rašyti sių’kite 
mes perduosimo.) 1 a
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AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St.,

APLA Reikalai įjuos spaudoj talpinti tik viep 
j dėlto, kad jį kritikuoja. Toks 
i elgęsis yra nepakenčiamas, 

APLA Centro 
i nėra didesnis už 

bile eilinį narį ir kiekvienas

Pradedant eiti APLA Cent-; diktatoriškas, 
ro Pirmininko pareigas, kovo; Komitetas 
7, 1934, aplaikiau pranešima j1 
nuo d. J. Gasiūno APLA Cent-lAPLA narys . turi pilną tiesą 
ro Sekretoriaus, kad “APLA kritikuoti sykiu visą Centro 
Centro Pirmininkas d. A. čel- Komitetą, arba kiekvieną na-, 
kis mirė (užsimušė). Išgirdus ri atskirai ir prieš tai neturi 
tokią nemalonią žinią, net ^ūti jokios cenzūros iš APLA 
šiurpas sukrėtė mane, kad Centro Komiteto pusės, 
draugą čelkį patiko tokia ne-! APLA 2 kuopos teismas su 
laimė ir staigi mirtis. O bu- 2 kuopa LAPA. šitąs teismas, 
vo geras ir tykus draugas!

Sykiu su pranešimu gavau del APLA organizac., nes 
užkvietima eiti APIuA Centro labai kenkia organizacijos au- 
Pirmininko pareigas ir 1 
pat aplikaciją del kaucijos.) t .
(Mat, kaip žinoma, kad Cent-!Pusej tik vien del didelio užsi- ra^y b

sirinkime buvo atsišaukimas 
del vieno bedarbio, kuris ta
po areštudtas ir nuteistas. 90 
dienų į kalėjimą. Mat, pas
taruoju laiku įstaigoje, kur 
bedarbiai užlaikomi, maistas 
taip pablogėjo, kad darbinin
kai negali juo maitytis. To
dėl darbininkai sukėlė protes
tą. Del to ir nuteisė vieną be
darbį darbininką.

Po atsišaukimui, kuopa au-

Motinu Mirtingumas PRANEŠIMAI IŠ KITUR

pų ir narių, bet tuos nesusi
pratimus visuomet išspręsda
vo APLA teismas, t. y. suva
žiavimai (seimai). Tai-, kodėl 
antros kuopos kivirčiai nebuvo! . .
galima tuo keliu išrišti, kam ;koJ° ^.00 tam tikslui, o pas- 

'kiaus dar nariai sudėjo $2.2o. 
Tai viso aukų pasidarė $4.25.

Tai reiškia, kad mūsų kuo
pa prisideda prie bedarbių rė
mimo. Taip ir reikia. Veiki
me visi, kad galėtume pagel
bėti tiemg darbininkams, ku
rie kovoja užz visų mūsų kla
sinius reikalus.

per savo 
ir bažnyčią 

ir branginti 
tik tušti žo- 

darbi- 
žiaurūs

LOWELL, MASS.
Pajiėžkau moteries arba merginos, 

kokios 30-40 metų senumo, dirbt ant 
ūkės, užlaikmui stubos ir taip viską

prižiūrėti; vieta yra graži, paranki'— 
arti miesto, jeigu būtų našlė arba 
gyvanašlė —' malonėkite atsišaukti, 
gal jei sutiksim, galėsim apsivesti ir 
būt draugai ant visados. Kreipkitės 
sekamu antrašu.

J. P. ŽIŪRĮS,
R. F. D. 3; Lowell, Mass.

(71-73) ■

reikėjo eiti į valdišką 
ir tūkstančius dolerių 
dykai ?

Dar 
draugus 
drai su
praplėtimo APLA. Ir visus 
nesusipratimus išrišti draugiš-

teismą 
metyti

visuskartą kviečiu 
ir drauges dirbti ben- 
Centro Komitetu del!

tai labai nemalonus dalykas savo tarpe,( # ne su vai
tas diško teismo pagelba. Taipgi!

kviečiu Visus draugus bei
taip gimui ir didelius daro finansi- drauges, kurie mato kokį ne- 

jniiis nuostolius vienai ir kitai; tikslumą Centre. ” '.. Malonėkite 
kritikuoti,' nurodyti, 

ro Pirmin. yra užboncuotas ^yri^o ir poHtinių sumetimų. ;ka>P tuos netakslumus patam
po $1.000.00 kaucijos) Apli-I° kam tas naudinga? žinoma, ;tl, pašalinti. Linkiu daug la- 

'jog nenaudinga nei APLA ir bų dienų visiems,APLA drau-kaciją išpildžiau ir sugrąži-; 
nau d. Gašlūnui.

! Kovo 18 d. pradėjau eiti 
APIjA Centro Pirm, pareigas, 
kur buvo Centro raštinėj at
laikytas mažas susirinkimas. 
Buvo ligoniams išmokėta pa-1 
šalpa ir kiti svarbesni 
sutvarkyti, kuriuos 
reikėjo tuoj atlikti.

žinau, kad APLA 
pirmininko pareigos 
lengvos, kad Centro pirm, be i 
kitų Centro Komiteto narių ir j 
sykiu be visų APLA narių! 
pagalbos mažai ką gali nu-j 
veikti. Todėl kviečiu visus j 
APLA narius dirbti bendrai su ’ 

. APLA Centro Komitetu del 
labo APLA organizacijos, nes' 
visiems bendrai veikiant gali- ( 
ma daug lengviau ir daugiau ! 
nuveikti, negu pavieniai, nors į 
iš Centro Komiteto nariui.

Taip pat stoju, už pilną 
spaudos laisvę del visų APLA 
narių, kad visi APLA nariai 
turi turėti pilną spaudos bei 
žodžio laisvę kritikuoti vienas 
kitą, nežiūrint, ar tai Centro 
Komiteto narys, ar paprastas 
eilinis narys, visi turi būt ly
gūs. Kad APLA Centro Ko
mitetas, arba vienas iš C. K. 
negalėtų konfiskuoti kito A.P. 
L. A. nario raštus ir neleisti

dalykai 
būtinai

Centro 
yra ne-

nei LAPA. Tiktai darbininkų beijiraugėms. 
išnaudotojams advokatam yra 
iŠ to didelė nauda, o daugiau 
niekam. Mano nuomone, kad = 
teismas turi būt pertrauktas, o j .

1 turi įvykti taika tarpe APLA.
2 kuopos ir 2 kuopos LAPA. 
Jeigu visi šie draugai galėjo 
išgyventi sutikime ir vienoje 
APLA. kuopoje per suvirš 20 

!metų, tai kodėl dabar negali 
.gyventi visi, kaip gyveno pir- 
■ miau po APLA. 2 kuopos var- 
jdu? Kam reikia eiti bylinėtis 
.tik del tokio mažo daikto, var
do ir sunkiai uždirbtus tūks

tančius dolerių metyti, kad at
sikračius nuo APLA vardo. 
Tai labai neapgalvotas drau
gi; įsikarščiavimas. Argi, drau- 

!gai, negalima tą įsikarščiavi
mą ir užsispyrimą padėti į ša-

‘°!jį ir eiti prie taikos? žinoma, 
j kad galima, tik reikia noro ir 
taiką galima padaryti.

Man labai nemalonus da
lykas, kuomet tik užėmiau 
Centro Pirm, vietą (urėdą) ir 
čia yra didelė teisminė kova 
tarpe APLA. 2 kuopos narių. 
Kuomet aš pirmiau dirbau 
Centre per 7 metus ir 6 mė
nesius, mumf nereikėjo po 
teismus tąsytis, žinoma, bu
vo nesusipratimų tarpe kuo-

APLA Centro Pirm.
J. Gataveckas.

WILKES BARRE, PA.
Po Miestą Pasidairius

Bedarbė vis taip pat spau
džia darbininkus. Jos galo 
nesimato, jei dar tik nedidėja. 
Darbininkai, kurie dar dir
bo prie CWA, tai dabar jau 
atleidžiami šimtais ir vėl ne
tenka darbo.

Tad, tų darbininkų, kurie 
dar turi šiokią tokią pastogę, 
gyvenimas nėra taip baisus. 
Bet yra daugelis bedarbių dar
bininkų, kurie paleisti ir visai 
neturi jokios pastogės.

Tie bedarbiai .darbininkai 
buvo pasistatę budeles prie 
upės, bet iš tenais juos išvai
kė. Paskiaus jie persikėlė j 

j vakarinę miesto dalį (Kings-, 
’ton). Bet ir tenais jų likimas 
buvo toką pat. Juos išvaikė.

Daba r b edarbiams-bena- 
miams paskyrė vietą, kur dy
kaduoniai nemato. Mat, be
darbiai darbininkai, kuomet 
juos mato ponai prie upės, tai 
jiem nervus gadina, Todėl da
bar bedarbiai 

i “naują miestą” 
Tai yra vieta
“dumpo,” išmatų, 
ką meta, kas 
Viską degina,

i dūmai eina tiesiai į darbinin
kų tas budeles. Tenais ir po
nai nevaikščioja ir nemato be
darbių darbininkų. Tai tik
čia bedarbiai darbininkai gau-įzacijos yra po visą plačią Am- 
na sau vietas.

Reikia pasakyti, kad ir se
iliaus čia jau buvo išbudavo- 
tas toks miestelis, bet pasidar- 

! bavus vienam kunigėliui, tas 
i miestelis likosi sudegintas. 
! Dabartiniu laiku jau ir mies- 
|tas padeda tokius miestelius 
< budavoti. Net statoma
nas miesto lianas, kur, sako
ma, bus miesto maudynė, 
skaityklą ir net mokysią atei
vius anglų kalbos.

Ėjimas į tą miestą yra drau- 
jdžiamas. Kuomet eini, tai 
! klausia su kokiais tikslais ei- 
1 ni. Mes du ėjome pas tuos 
budelių gyventojus ir teko pa
sikalbėti su bedarbiais darbi- 

(ninkais. Teko sutikti ir vie
ną lietuvį (čia gimusį) darbi
ninką, kuris čią gyvena. 

| Nors valdžia draudžia lan
kyti tuos bedarbius, bet ture- 

Įtume juos dažnai aplankyti ir 
i nunešti jiems laikraščių, ir 
knygelių pasiskaityti. Reikia 
tuos bedarbius pakviesti į dar
bininkų susirinkimus ir pra
kalbas. • 

i Kasyklos šiuo 
sušlubavd. Visos 
kasyklos nedirba,
tik* Halsted kasykla.

Narya.

Prakalbos ir Aukos
Vasario 24 d. čia kalbėjo d. 

D. M. Solomskas. Prakalbas 
surengė Lietuvos Sūnų ir D. 
Draugija. Kalbėtojas kalbė
jo apie vertę darbininkams 
prigulėti prie pašelpimų drau
gijų.

Pertraukoje rinkta aukos 
“Laisvės” preso fondui. Po 
$1.00 aukavo J. Vasiliauskas 
ir J. Beržinis. Po 50c auka
vo : A. Klimas, A. Raulinaitis, 
J. Rudzinskas, J. Bernotavičia, 
F. Masaitis ir S. Makaveckas. 
Po 25c: M. Nilęžentaitienė, A. 
Ramoška, M. Selickas, J. Kaz
lauskas, F. Roman, V. žaltaus-. 
kas, B. Muleranka.

Smulkių aukų, surinkta 80 
Viso aukų surinkta 
Prie to dar keturi 
pirmiaus jau perdavė 
šolomskui po $1.00.

centu.
$8.05.
draugai
draugui
Tai yra: K. Jakniunas, A. A- 
beliunas, J. Totorėlis, A. To- 
torėlis.

Visiem aukautojams 
“Laisvės” preso, tariame 
dingai ačiū.

WHEELING, W. VA

X

“Laisves” Naudai Pikniką1

budavojasi 
East pusėje, 
prie miesto 

Tenais vis- 
nereikalinga.

naikina, o tie
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Prašome Darbininkiškų Organiza
cijų įsitėmyti žemiau paduotas die
nas ir tom dienom nieko nerengti. 
Taipgi kviečiame visus darbininkų 
judėjimo rėmėjus ir visų darbinin
kiškųjų visuomenę dalyvauti šiuose
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su- 
Tai 
pa-

Visiems Draugams ir 
Apnetinkei

' Draugai ir draugės, gal 
dar nežinote, kad mes jau 
tverėme čia LDS kuopą, 
labai geras dalykas turėti 
šalpinę organizaciją.

Seiliaus draugai sakė, kad 
jie prigulėtų prie tokios orga
nizacijos, kuri turi centrą ir 
priklauso prie centro. Dabar 
tokia organizacija yra LDS) 
kuopa. Ji priguli prie cent
ro, kurio raštinė yra Brookly- 
ne, N. Y. Kuopos šios organi-

eriką. Tad, jei nariai išva
žiuoja į kitus miestus, tai jie 
ir tenais randa savO‘~kuopas.

Dabar draugai ir draugės, 
reikia rašytis prie šios organi
zacijos. Iš šios apielinkės 
draugai bei draugės, kurie no
rite prisirašyti prie LDS, tai

vie-[‘kreipkitės sekamu adresu: A.;
Palutis, 3909 Wood St., Whee-

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

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

Labor Day, 3 dieną Rugsėjo (Sept.)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. Tai puiki proga svečiams.

Philadelphiečiai regis skirs apie $300.00 dovanų prie 
įžangos tikietų. Tai irgi didelės dovanos.

Šiem piknikam jau daroma spaudos darbai.
Laukiame* žinių iš kitų miestų, kur manoma rengti 

spaudos naudai piknikai, norime pažymėti šiame 
pranešime.
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paiso-;

pįrmu 
prie-

Nors" Jungtinėse Valstijose 
valdančioji klasė 
spaudą, mokyklas 
bando idealizuoti 
motinystę, bet tai
džiai prigaudinėjimui 
ninku klasės motinų, 
faktai ir skaitlinės parodo tik
rą paveikslą, kaip mažai 
ma biednųjų motinų.

New Yorko mieste 
kartu buvo tyrinėjama
žastys mirtingumo moterų nuo 
gimdymo. Iš 2,041 mirčių 
nuo gimdymo—bėgyje 1930, 
1931 ir 1932 metų—1,343 ar
ba 65.8 nuoš. buvo galima iš- 
gelbėti, kaip gerbiami dakta
rai — tyrinėtojai pareiškė, “jei 
būtų motina tinkamai prižiū-, 
reta tuo laiku.” Reiškia 65 
nuošimtis moterų paaukojo gy
vybę ant motinystės aukuro 
ačiū beribiam godumui vai-, 
dančiosios klasės. Aišku, kad 
tos 1,343 motinos buvo bied- 
nos darbininkės, kurios neturė
jęs iš ko samdytis prityrusius 
daktarus ir tinkamą priežiūrą.

Komisija tyrinėjusi šias prie
žastis pažymi, jog daugelis mo- 
terų paimtos ligoninėj palieka
mos be tinkamos priežiūros. 
Dažnai ir dabai dažnai' pradi
niams studentams - daktarams 
prie ligoninių gimdymo keisai 
paliekami jų pilnoj valioj ir per 
visą sunkiausią laiką arti ligo
nės nebūna prityrusio daktaro. 
Kur čia tau gaišuos laiką prie 
vargšės prityręs daktaras! Jo 
laikas, tai pinigas—kaip jau 
amerikonų patarlė sako. Nėra 
pinigų, nėra pagelbos vargšei! 
Darbininkės motinos gyvastis 
pigi kapitalistinėj Amerikoj!

Norma.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kašjiiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

rr

Mieliai Laukiami Delegatai į Aštuntą 
Nacionaię Konvenciją

Didžiausias masinis atidarymas 8-tos 
Nacionalės Komunistų Partijos, U.S:A.

. Konvencijos

Pirmafeį April 2,1934,7 p. m.9

PUBLIC AUDiTORM-MUSK HALI
EAST 6th St. ir ST. CLAIR CLEVELAND, OHIO

Žymūs Kalbėtojai Sakys Prakalbas 
EARL BROWDER, Sekr. Komunistų Partijos 
FORD, STACHEL, MINOR, HATHAWAY, PATTERSON, 
MOTHER BLOOR, BEDACHT, AMTER, HIMOFF

Bus masinis dainavimas ir dalyvaus choras suside
dantis iš 400 balsu

Įžanga 25c. Bedarbiams su kortelėmis 10 centų 
Parsiduoda: 1514 Prospect Avenue, Room 306

jisai 
tin- 

įsto-

dan-

Tad, kurie norite įstoti į 
šią organizaciją, tai praneški
te minėtam draugui, o. 
pats pribus -arba prisius 
karnas informacijas apie 
j imą. t

Reikalinga lietuviams
bininkams rašytis 4 šią darbi
ninkų organizaciją, nes ji yra 
pašalpos, kultūros ir. apšvietos 
organizacija, kuri duodą ligo
je pašalpą ir išmoka pomirti
nės. Be to, ji yra darbininkų! 
organizacija ir kovoja už be-1 
darbių apdraudą. . J

Narys.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

rr

laiku labai
Glen Alden
Dirba kiek

HARTFORD, CONN.
Vietinė ALDLD kuopa dar

buojasi gerai. Pereitame su-

Piano Lekcijas
DUODA z •

A. N. Valinčiutė
92 Union AVe., Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.
Utarninkais ir Seredomis

Nųp 3 vai. p* p. iki 7 vai, vakare

Te). STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.

Rengia Komunistę Partijos Centro Komitetas ir 
Cleveland© Distriktas.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND ST.,

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

tas ir už prieinamą kainą.

Laisniuotas Graborius

WOLF AUTO REPAIRS
CLEMENT VOKETAITIS

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

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

rS6rg'~~~"11

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai Ir už’ prieinamų kainų
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

NEW YORK, N. Y.

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

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. 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 x

L it
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Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVAme-

Graborius (Undertaker)
kitokių

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
•4 !

Žiaurus Puolimas ant Taksių Į Darbininkams Persergėjimas
Draiveriy Mirtis Buvo Prieš Akis 512

STEPHEN BREDES, JR
<♦>

Lietuvis Advokatas
q>

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.
<l> o

Telephone Stagg 2-7057
q> «
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Kas Tai Yra Naturalė
Sveikata?

> Mea
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U* i » . • centras Germania j Baisūs Darbininkų Namai
Mall axynfninnin I In vhimnlr m **

Pirkite sau vyno ir degtines patikimoj vietoje pas

Extra*-Kriaučiams!
Nusigando Plėšikai

e 7
va-

-i

PAIN-EXPELLER

III
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me- 
dir-

dienomis 
vakarais 
iki 1

rengtis su visu smarkumu prie 
savo streiko 29 dieną k’o.vo!
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<l>

ant 
pri- 
yra

klausimas.
J. W. T. Naturistas.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 ^venue J 

Kampas E. 23rd St.

ŠIOJE KRAUTUVĖJE 
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE 
• KAMBARIAMS.

Nuo Reumatiškų Skausmu
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expellcriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonių šiluma, kas liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbų.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

ST., NEWARK, N. J.

Geo. Kaminskas

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

unijos 54-to lietuvių skyriaus 
susirinkimas. Bus renkamas 
delegatas į unijos konvenciją. 
Labai svarbu. Būkite visi I

K. J.

Apie tai sužinosite kovo 27 d 
š. m. nuo medicinos Dr. B.

Lusto.

Trečiadienį, 28 d. kovo, 
vai. vakare, Amer. Pilie* 
Kliube, 80 Union Ave, Brook
lyn, įvyks specialis A.C.W.

152 FERRY

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.

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

L įr * čtO L* A w kJ H o Amo 11 a

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs fc metai 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

o

<

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
Itomobilius ir karietas veselijoms, 
į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

įdegimas 
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo i styrintai, -’La
boratoriniai Tyrimai, /Serumų nei 
čiepų Įsmirkštimai. ' I

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

<
<>

- Penktadienį, 6:25 vai. 
karei, šešt labafi apsiginklavę 
plėšikai norėjo apvogti Inter-

< >

>

<>
<
(>
<

<

laikosi kovoje, tvirtai 
tųoja taksių garadžius ir te-' 

’ atrų sekcijoj miesto gatves. I

ko- 
iš- 

lan-

Musu Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y,
Valandoi Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien, 
Tclephonas MEdallion 3'1328

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir.Gerklės 
OFISO VALANDOS:.

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-898 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

bei Reumatiški Nesveiku-

< >

<

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 va], vakarais.

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Gleninore 5-9467

< > 
<*>

Į

Beštaa Puslapis

i borough News Co. raštinę, 
Į kurioje buvo tūkstančiai dole
rių. Vienas plėšikas sėdėjo 
“sedan” kare, trys pasiliko 
lauko pusėj, o du—vienas gin
kluotas revolveriu, o kitas kul- 
k ašvai d žiu—įėjo į raštinę, kuri 
yra ant šešto augšto. Penkis 
raštinės darbininkus išlainia- 
vo prie sienos su pakeltomis 
rankomis. Bet pirm plėšikams 
tas pavyko, tai vienas iš raš

tinės darbininkų paspaudė del 
Kartu su' juo at’; P«ge>bos guziką. Keturios 

triūbos (sirenos) ^pradėjo aš
triais balsais kaukti. Plėšikai 
nusigando ir pabėgo automo- 
biliumi. Vėliau tas automobi
lis atrastas ant 55th St., tarp 
9th ir 10th Avė. Automobi
lyje užpakalinis langas išmuš
tas. Matyti, kad plėšikai bu
vo prisirengę per langą šaudy
ti iš kulkasvaidžio. Automo
bilis buvo vogtas. Sirenos juos 
išgąsdino ir jie nepačiupo pi
nigus.

J New York? Atvyko Sovietų 
Sąjungos Konsulas

Ant Francijos laivo “lie de 
France“ atvyko į New Yorką 
Lęonid L. Tolokonski, Sovietų 
diplomatas ir rašytojas, kuris Į 
bus SSSR generaliu konsulu 
New Yorke, 
važiavo jo žmona ir 7-nių 
tų mergaitė.

Drg. Tolokonski yra 37 
tų amžiaus. Jis pirmiau 
bo prie Sovietų atstovybės 
Londone ir Varšavoje. Kartu 
sų juo atvyko Piotr Gusiev,’ 
kuris bus vice-konsulu, Alek
sander Neiman, kuris išvyko į 
Washingtona ir ten bus sekre
torius SSSR atstovo d. Troja- 
novskio.

Paaiškėjo, kad CWA viešų 
darbų ponai turėjo pasitari
mus su kai kuriais kompanio
nų unijų vadais ir nutarė, kad 
tie gaivalai pradėtų neva or
ganizuoti CWA darbininkus. 
Tas daroma tam, kad pakrik- 
džius darbininkų kovingą nu
sistatymą ir ruošimąsi prie ge- 
neralio protesto streiko 29 d. 
kovo. Visada išnaudotojai 
taip daro, kada pastebi rimtą 
darbininkų rengimąsi kovai, 
tai tuojaus pradeda siųst į 
darbininkų eiles apgavingus 
elementus, visokius suvedžio
tojus ir ardyti darbininkų vie-

namuose gyventojus ir luposi 
po $20 j mėnesį už kelis kam
barius. Iš jų bus iškraustyta 
gyventojai. Bet tai tik lašas 
jūroje. Namų yra tiek ir tiek 
netinkamų gyvenimui, o jie pil
nutėliai žmonių. Vietomis na
mų savininkai mokės su po
nais valdininkais susikalbėti, 
nes kapitalistinėje tvarkoje— 
“pinigai viską gali.“ Bet bus; 
ir tokių atsitikimų, kad vieto
mis dar bus namai neblogi, 
bet miesto viršininkai ras prie
kabius, kad iš jų iškrausčius 
į didelius apartamentus, ku
riuos užlaiko koki nors miesto 
valdininkai. Naujas šmugelis 
atsidaro. '

Tik organizuotai darbinin
kai ir patys rūpindamėsi savo 
likimu, organizuodami blokų 
komitetus jie galės išreikalau
ti namų pataisymą, kad gy
vasčiai negrumotų pavojus, 

'mažesnes randas ir išvengti iš 
Išmugelninkų pusės pasipiniga
vimų ir apgavysčių.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus naudoti medų vietoje 
cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę“ įsigyti

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.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Pirmadienis, Kovo 26, 1934

Bus Lošiamas Veikalas 
“Peace on Earth”

Broadway teatre, Teatrų 
Unija vėl pradės vaidinti vei
kalą “Peace on Earth” (Taika 
ant žemės). Vaidinimai pra
sidės 2 d. balandžio. Pirmiau 
tą veikalą vaidino per 14-tą i 
savaičių ir jį matė 125,000 žiū-! 
rovų. Tai labai geras veika- i 
las.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Penktadienį, 2 vai. po pietų, 
kilo gaisras 1384 Park Ave. 
apartamentuose. Ten gyveno 
kelios negrų šeimynos, apie 60 
žmonių. Namas kaip ir dau
gelis kitų neaprūpintas prie
monėmis išsigelbėjimui nuo 
gaisro. Gaisras prasidėjo pa- 
grindyje ir vds išliko tie žmo
nės gyvi. Kaip kurie tik per 
liepsną ištrūko. Tai tokiose 
sąlygose gyvena labai daug 
New Yorko ir Brooklyno dar
bininkų. Mediniai namai, ne
aprūpinti apsaugojimo prie-.: 

Įmonėmis sudaro jų gyvento- 
nybę. CWA darbininkai turi | -amg pavojų>

Kapitalistų valdžia atėjus 
išnaudotojams į pagelbą puo
la su visu pasiutimu kovingus 
taksių streikuojančius draive- 
rįus. Ketvirtadienio vakare 
užpuolė streikierius prie Ger
mania Hall, kur jie turėjo su
sirinkimą.

Mieste drąsiai ir energingai 
apįe 1,000 streikuojančių dar
bininkų kovėsi su streiklau
žiais ir policija. Jau neužten
ka paprastos policijos, jai į | 
pagelbą pribuvo policija 
dviračių, prie kurių šono 
taisytas “kasius,“ kuriame 
įtaisyti kulkasvaidžiai.

Kapitalistų spauda pila
mazgas ant streikuojančių 
darbininkų galvų. “Times” 
šaukia, kad gyvuoja demokra
tija, kada policija skaldo strei
kuojantiems darbininkams gal
vas. ;

■ Penktadienio vakare “New 
York Journal“ juodomis raidė
mis uždėjo, virš savo antgal- 
vid, pareiškimą, atsikreipimą, 
į majorą LaGuardia, kuriame 
veidmainingai neva sako, kad 
jie supranta, kaip sunku drai- 
veriams pasidaryti gyvenimas, 
bet tuom kartu šaukia, kad 
“tvarka turi būti mieste įves
ta...“, kad “majoras LaGuar
dia daro New Yorkui gėdą, 
kad jis nemoka streiką už
baigti,“ tai yra sulaužyti ir, 
kad “policija nėra prisiren
gus,“ ką parodė mūšis su 
streikieriais ant Houston ir 
Lafayette gatvių, kad ‘teroras 
viešpatauja New Yorko gat
vėse.“

Daugiausiai s u s i r ė m i mų 
įvyksta teatrų sekcijoje, kur 
kompanijos bando su, streik
laužių pagelba palaikyti 
munikdeiją. Streikieriai 
gurina tokiems taksiams 
gŪs. Kova eina aštri.

6et nepavyko išnaudoto
jams ir jų valdžiai pakirsti turime reikalauti, kad LaGuar- 
kovingų darbjninkų ūpą. Nors dia ir miesto valdžia feuteik- 
yra virš lOO darbininkų areš- tų bedarbiams darbus 1 arba 
luotą, bet . ^treikieriai tvirtai; tuoj autinę pašalpą. Gana jau 
laikosi kovoje, tvirtai pikie-1 darbininkams vargti ir badau

ti!

CWA Darbininkai Smarkiai 
Ruošiasi prie Streiko

Visi viešų darbų (CWA) į 
darbininkai smarkiai ruošiasi 
prie streiko, kuris įvyks šį ket
virtadienį, 3 vai. po pietų. 
Roosevelto valdžia vis dau- 
.giau darbininkų meta iš vie
šų darbų į vargo ir bado nas
rus. Viešų darbų darbininkai 
ruošia milžinišką protesto 
streiką. Jie visi mes darbus 
ketvirtadienį, 3 valandą, ir 
maršuos į Madison Squar- 
Gardeną, kur bus laikomas 
masinis susirinkimas.

Prie šio masinio susirinkimo 
surengimo .dedasi visos kovin
gos kairiųjų darbininkų uni
jos. Daugelio Amerikos Dar
bo Federacijos unijos lokalų 
nariai nubalsavo tą dieną 
baigti darbus 3 valandą ir pri
sidėti prie CWA darbininkų 
protesto susirinkimo.

Visi darbininkai, ir darbi
ninkės privalo prisidėti prie 
suruošimo masinio mitingo ir 
protesto prieš paleidinėjimą 
darbininkų iš viešų darbų; Mes

Petras. Stačiokas, 50, metų, 
169 Perry St., New York, N.. Į 
Y., mirė kovo 22 d. Pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Bus palaidotas kovo 26 dieną, 
2-rą vai. po pietų, Alyvų kal
no kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

GEORGE KAMINSKAS

KAMINSKO DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖJE YRA PUIKUS 
PASIRINKIMAS DARBINIŲ 

IR ŠVENTADIENIŲ 
DRABUŽIU v

GERB. DRAUGĖS IR DRAUGAI!
Malonėkite lankytis į George Kaminsko drabužių 

krautuvę, nes čia būsite užganėdinti gerumu prekių ir 
patarnavimu. Jau visi žinote, kad geriausius daiktus 
galima gaut šioje krautuvėje.

Užkviesdamas jus, išanksto tariu ačiū ir prašau Įsi- 
tėmykite antrašą.

152 Ferry Street kampas Adam St., Newark, N. J.
Te].: Mitchell 2-1487 GEORGE KAMINSKAS

Hali svetainėje. Darbininkai 
vėl įteikė LaGuardijai protes
tą prieš jo policijos terorą.

Geriausias streikuojančių 
darbininkų ūpas kovoje. Darb. 
Tarptautinė i’agelba atsišau
kia į visuomenę, kad aukotų 
streikuojantiems taksių darbi
ninkams ir aukas .siųstų 870 
Broadway, New York, antra- 
šii.

Pastaruoju laiku labai daug 
nelaimių įvyko, kada gaisruo
se žūva net po kelis žmones. 
Miesto ponai buvo priversti į 
tai atkreipt atydą. H. M. 
Prince pasiųstas apžiūrėti ei
lę namų. Jis surado dvyliką 
namų tarp 107 ir 320 numerių 
ant E. 4th St., kurie yra bai
sioje padėtyje. Kaip kurie 
namai dar 1931 metais buvo 
apžiūrėti ir juose uždrausta 
gyventi del jų supuvimo. Visi 
namai mediniai ir kitai gais
rui jie kaip popieriai supleš
kėtų. Gi jų savininkai laikė

Naturalė sveikata, tai yra 
sveikatos užlaikymas gamti
niais būdais: tinkamu, nesuga-. 
dintu maistu, tam tikromis 
mankštinimo priemonėmis, po
ilsiu, tyru oru ir vandeniu. 
Nevartojant jokių vaistų, ku
rie yra kenksmingi žmogaus 
organizmui.

Kaš valgyti, kaip užsilaiky
ti,1 k‘ad natūraliai būtum svei
kas? Apie7 tai duoš nuodug
nių aiškinimų medicinos j 'Dr. 
B. Lust. ,

Be to, kMbes lietuviškai ge
rai žinbmas kulturislas P. Bal- 
trėnas. ! \ ' ' ' .
, Kūno maiikštinimo būdus 
parodys p-lė ‘Marcelė Dwyer.

Prakalbos įvyks kovo 27. d., 
1934 m., 8 vai. vakare, “Lais
vės“ svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Visi prisirengkite su klausi
mais ir kritika. Tikimasi, bus 
daug žmonių, nes tai yra svar
bus

Manhattan Liquor & Wine Store
(toj pačioj vietoj, kur buvo Manhattan Hat Stores)

264 GRAND ST., kampas Roebling, BROOKLYN, N. Y.
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų, geriausio išdirbimo 

gėrimų už gana žemas kainas

Russian Vodka iš Sovietų Sąjungos
Viskė nuo 90c už pantę, vynas nuo 79 centų už butelį

\ Leidimas—License L 886
Manhatan Hat St., dabar yra 499 Grand St. B’klyn

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham


