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KRISLAI
Kas Remia Centrą? 
Mokslas ir Aukos. 
Kim Laivas, 
Sustojo 150 Fabrikų. 
Japonija ir Karas.
Lietuviai ir Vokietija.

Rašo D? M. ŠOLOMSKAS

Pinhas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

i I . I.
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Amerikos Lietuviii Darbinin
kų Literatūros Draugijos cent
ras gavo auktj nuo sekam ų kuo
pų. Dig. J. Adomaitis, sekr.' 
61 kuopos iš Manongahela, Pa.,, 
prisiuntė centrui $7.51. Drg. I 
K. Guzevičienė, sekr. 104 kp. iš ! 
Chicagos prisiuntė $3.00. Drg.1 
G. Arrison, sekretorius 170 kuo
pos iš Plains, Pa., $1.00. Drg. 
M. Petkūnienė, nuo ALDLD 155 
kuopos (moterų) iš Worcester, 
Mass., $5.00. širdingai ačiū 
draugams ir draugėms.
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Įsnauja bmaiuuiis
BERLYNAS. — Hitle

rio valdžia sudarė 1934 
metams Vokietijos milita- 
rinį budžetą net iš 1,354,- 
331,500 markių, arba du 
sykiu didesni, negu buvo 
1933 metų budžetas. Tas 
parodo, kad fašistinė Vo
kietija išnaujo ginkluoja
si. Tas erzina kitas im
perialistines. valstybes, 
bet jos apsiginklavimas 
vyriausia atkreiptas prieš 
darbininkų tėvynę.

Mokslas reikalauja pasišven
timo, energijos ir tankiai aukų. 
Nesenai žuvo trys Sovieti] mok
slininkai, kurie buvo iškilę veik 
14 mylitj į orą. šiaurėje ledai 
sulaužė garlaivį “čeliuskiną”. 
Ant jo buvo mokslinė "ekspedi
cija su profesorium Šmitų prie
šakyje. Vienas draugas žuvo 

^katastrofoje. Kiti virš 100 
žmonių persikėlė gyventi ant 
ledo. Jų gelbėjimui išvyko 16 
Sovietų orlaivių. Vienas orei
vis su garsiu Babuškinu yra su 
tyrinėtojais ant ledo. Vyksta'
“Stalingrad” ir ‘Smolensk” So-Į PARYŽIUS. — Francijos 
vietų laivai, abu turinti po du ! 
orlaivius. Jie stengiasi prasi
laužti per Beringovo perlają. 
Dabar išvyko “Krasinas”, bet 
jam prisieis išbūti 48 dienas 
kelyje, pirm negu jis pasieks
savo tikslą. “Krasinas” plauks tais. Jau paskelbta, kad vai- 
per Atlantiką, Panamos kana-;dgiaatĮeisišdarboapie60,- 
l0, Ramųjį vandenyną, Beringo-l00() smulki„ va]dži0S tar- 
vo perlają ir į Šiaurinitj jūrų ’ 
ledynus. Vienas' Sovietų orlai
vis jau išnešė iš 
moterų ir 2 vaiku, bet dar yra 
89 žmonės. Jie nepuola .ūpe, 
bet tęsia tyrinėjimus. Kartą 
sprogo ledas ir perplėšė jų pasi- 
budavotą namelį, be t ir. tas 
juos nenugązdino.

Ekonomija Vedama 
Darbininką Kaštais

valdžia paskelbė, kad jinai 
pradės ekonomizuoti, idant 
sumažinus valdžios išlaidas. 
Bet tas ekonomizavimas bus 
varomas darbo žmonių kaš-

nautojų ir sumažins ant pu- 
iš tų ledynų 10 sės biliono frankų išlaidas

del socialės apdraudos.

Rooseveltas Pasirašė" 
'Karo Laivyno Biliy

Atplaukia Sovietų laivas 
“Kim” į, Jungtines Valstijas. 
Jis išvyko iš Odesos. Tas lai
vas kurui naudoja žibalą ir gali 
išbūti kelyje apie 80 dienų, ne
sinaudodamas prieplaukomis ir 
padaryti 23,000 mylių kelionę, 
tai yra daugiau, negu aplinkui 
visą žemę ekvatoriaus juosta. 
“Kim” yra išbudavotas grynai 
iš sovietinių medžiagų ir visi,

WASHINGTON. — Be
veik tuo tarpu, kuomet Roo
seveltas atmetė karo vetera
nų bonų bilių, jisai pasira
šė kongreso priimtą karo 
laivyno bilių, kuris išleis 
šimtus milionų dolerių bu- 
davojimui naujų karo laivų.

įrankiai ir prietaisai Sovietų Į Pasirašydamas Šitą bilių, 
gaminti. Jį išbudavojo Lenin- P^nseveltas veidmainingai 
grade, nuleistas ant vandens 7 ina k ■* 1 ” Val-
d. sausio, 1933 metais.

Anglijoje sustojo 150 verpi- 
nyčių su 12,000,000 špūlių pa
jėga ir paleido 40,000 darbinin
kų ir darbininkių tik per vieną 
savaitę laiko. Kada Sovietų 
Sąjungoje vis daugiau fabrikų 
atsidarinėja, tai kapitalistinėse 
šalyse užsidaro šimtais.

Japonijos imperialistai flir
tuoja su Jungtinių Valstijų im
perialistais. “Pravda” rašo, 
kad J. V. užsienio reikalų sek-, 
retoriaus pono Hull pareiški
mas “draugiškumo” Japonijai 
nevertas nei- to popierių, ant ku
rio jis yra' pbrašjftaš.' ’ Kas lie
čia Japoniją, tai ji nori užbo- 
vinti Jungtinių Valstijų impe
rialistus, kad turėtų liuosas ran
kas karui Azijoje^-prieš Sovie
tų Sąjungą ir grobimui Chįni- 
jos. Tik tuom tikslu Japdnija 
ir jieško draugiškumo Washing
tone. Bet iš to nieko neišeis.

T-------
Lenkijos laikraštis “Kurjer 

Codzienny” praneša, kad Vokie
tijos fašistai įsakė lietuviams, 
gyvenantiems Rytinėje Prūsijo
je, išsikraustyti iki 1 dienai ge
gužės. šis fašistų patvarkymas 
nepaliečia lietuvius, paeinan
čius iš Klaipėdos krašto. Klai
pėdiečiais leistina patapti Vo^- 
kietijos piliečiais, mat, jiems 
Hitleris pasitiki, kad jie bus 
Vokietijai prielankūs.

? <1 lUO 
stijos nenorinčiu© 
luoti, kad tie nauji karo lai
vai būsią tiktai dapildyinui 
Washingtono laivyno sutar
ties ir t. t.

Sulaužė du Streiku, 
Dabar Laužys Trečią

WASHINGTON. — N RA 
administratorius generolas 
Johnson oficialiai ' perėjo 
prie* minkštosidš anglies 
pramones derybų ir darbuo
sis ten, kad neprileidūš mai- 
nierių prie streiko.' Jiš'jąu 
apsidirbo su automobilių 
darbininkais ir geležinkelie
čiais, dabar padės anglies 
aronams pasilaikyti ant 
ainierių sprando.
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Kratos Paryžiuje

New York “Times” kores
pondentas Duranty praneša 
iš Maskvos apie raportus iš 
Sovietų Sąjungos sunkiosios 
pramonės. , Duranty sako: 
“Sovietų sunkiosios pramo
nės gamyba parodo didelį 
pažengimą pirmyn per pir
mą 1934 ketvirtadalį, paly
ginus su tuo pačiu laikotar
piu pereitais metais, nors, 
natūraliai, skaitlinės už ko
vo mėnesį dar nėra visai 
pilnos.” >

Kur ir kaip šitas pažengi- 
mas pirmyn pasirodė? Štai 
faktai:

Pernai kasdien būdavo 
padaroma 200,000 tonų ang
lies, šiemet jau padaroma 
240,000 tonų.

Žibalo gamyba nuo 30,000

tonų

30,-

“Šėtono Valdžios” 
Priešus Paliuosavo

DARMSTADT, Vokie- 
tija. — Iki šiol gyvavo bi- 
blistų' studentų grupė, 
kaipo sekta, kuri visokią 
valdžią skaitė “šėtono val
džia.” . Hitlerio valdžia 
juos suareštavo ir teisė, 
kaipo “tėvynės išdavi
kus”. Tačiaus išteisino, 
nes, girdi, dar nėra tokio 
įstatymo, kuris baustų 
“šėtono valdžios” priešus.

KONGRESO ATSTOVŲ BUTAS ATMETĖ 
ROOSEVELTA, VALDAN. KLASES APA
RATE PRASIDEDA PASIDALINIMAS

Sovietų Sąjungos Pramonė Marineja Pir
myn, Žiemos Šalčiai Nesulaikė Darbo 

______ . t ! 
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tonų į dieną pakilo iki 50,- 
000 tonų į dieną. ' «

Geležis—nuo 15,000 
iki 26,000 tonų.

Plienas—nuo 15,000 
iki 24,000 tonų.

Koksai—nuo 25,000 
iki 35,000 tonų.

Geležies rūdos—nuo
000 tonų iki 48,000 tonų.

Tačiaus, abelnai imant, 
pasSk korespondento, dar 
stokuoja nuo 3 iki 10 nuoš. 
iki pilno pravedimo nusta
tyto plano..

Bet labai svarbu tas, pa
sak Duranty, kad paprastai 
šiuo žiemos laiku gamyba 
sumažėdavo, del šalčio ir 
sniego, tuo -tarpu šiemet 
dar padidėjo! 1

Dr. Altmanas Pats 
Esąs Didelis Idiotas

WASHINGTON. — Pir
mas didelės politinės reikš
mės susikirtimas įvyko tar
pe kongreso ir prezidento 
Roosevelto. Kongresas pri
ėmė bonų atmokėjimo įsta
tymą, bet Rooseveltas atsi
sakė pasirašyti. Tuo jaus
kongreso atstovų butas 310 
balsų prieš 72 antru kartu 
priėmė tą įstatymą. Jeigu 

Į ir senatas dviejų trečdalių 
i dauguma priims, tai bilius

NEW YORK. _  NeW ■ įeis galion be Roosevelto pa-
Yorko mokytojų unija sa- Į sirašymo. 
ko, kad Dr. Altmano prime- Tos ;

Kongresmanai, kurie balsa
vo už veteranų bonus, norė
jo pasigerinti veteranams, 
idant gauti jų balsus laike 
rinkimų ateinantį rudenį. 
Mat, Rooseveltas turi vietą 
keturis metus, tuo būdu jis 
nepaiso masinio spaudimo. 
Kongresmanai gi turi atsi
žiūrėti, kaip dalykai stovi 
namie. Nenori likti genero
lais be armijos.

Nežiūrint to, šitas pirmas 
kongreso išstojimas prieš

j prezidento Roosevelto dik- 
diktatūrą yra svarbus įvy
kis. Tas parodo, kad pačioj 
valdančiojoj klasėje krizis 
daro skirtumus, ardo vieny
bę, ją, silpnina.

Parėmė Agitacijos Fondą ir “Laisvės”

ko, kad Dr. Altmano prime- Tos pačios demokratų 
timas, jog iš 36,000 mokyto- partijos kongresmanų dau- 
jų apie 1,500 yra bepročiai 
arba silpnapročiai, yra ne
pamatuotas. Unija nurodo, 
kad pats Dr. Altman yra 
pusėtinai didelis idiotas, ne
pataisomas reakcionierius. 
Kiekvienas mokytojas, ku
ris turi progresyvių palinki
mų, kuris nesutinka su jo 
reakciniu nusistatymu, jo 

Prisiunčiu čekį vertės supratimu, yra “beprotiškai 
$22.41. Padalinkite pusiau: nesveikas” ir neprivalo 

ti mokytoju.

guma sukilo prieš Roosevel- 
to diktatūrą. Žinoma, tai 
kova buržuazijos tarpe.

Įstaigą; Gauna Narių į Kom. Partiją
MOptello komunistai ir jų 

simpatikai veikia, kaip rei
kia veikti bolševikams. Jie 
neužmiršta savo revoliuci
nių pareigų.. Jie stengiasi 
pravesti gyveniman rytinių 
valstijų lietuvių komunistų 
konferencijos ir visos par
tijos iškeltą obalsį del gavi
mo naujų narių ų Komunis
tų Partiją. Štai kovo 27 d. 
Centro Biuro sekretorius 
gavo sekamą laišką nuo 
draugų montelliečių, kuris 
pasako labai daug:

“Gerb. Drauge: 
a

vieną ’d&lį . AgiUc. ^Fondui, 
kitą pusę del ‘Laisvės’ nau
jo preso. Komunistų Par-, 
tijos lietuvių frakcija ir 
ALDLD 6-ta kuopa surengė 
šokius, kurie įvyko 17 d., ir 
kurie davė pelno $22,41.
“Turime pasigirti, kad mes 

gavome daug naujų narių" į 
Komunistų Partiją. Pas 
mus tas' yra labai nepapra
sta.”

bū-

Reikalauja Sumažinti 
Pieno Gamybą, Idant 
Palaikius Augštas Kainas

Išėmė Prigėrusio Ką Daryti su Žmogaus 
Mainierio Lavoną 

r
Dantimis?

ALBANY, N. Y. — Did- 
rhiesčiuose darbininkų be
darbių kūdikiai negauna 
šviežio pieno eidami moky
klon, o valdžios taip vadina
ma Pieno Taryba galvoja, 
kaip sumažinti pieno pro
dukciją New Yorko valsti
joje, idant pakėlus pieno 
kainą. Pieno esą tiek daug, 
kad kaina gali nukristi. Ta
ryba kreipiasi prie New 
Yorko miesto majoro La- 
Guardijos ir sveikatos komi- 
sionieriaus Rice padėt jai 
pieno produkciją sumažinti.

WILKES-BARRE, Pa. — 
West Wyominge Dial Rock 
kasykloje tapo sučiuptas ir 
užlietas mainierys George 
Kazenko. Į)abar tapo išim
tas jo lavonas. Nelaime 
ištiko, kada jis gręžė skylę 
anglyje ir pergręžė į apleis
tą kasyklą, kurios būta pil
nos vandens. Vanduo pra
simušė ir užplūdo Dial 
Rock kasyklą. Kiti dvide
šimts penki mainieriai spė
jo išbėgti. O Kazenko ta
po sugautas i žuvo.

Žuvo 4 Darbininkai
VERA CRUZ, Meksika. 

Prie taisymo miesto svetai
nės sugriuvo pastoliai ir ke
turi darbininkai tapo ant 
vietos užmušta, o dešimts 
sužeista. Iš sužeistų kele
tas vargiai išlaikys kovoje 
už gyvybę.

NEW YORK. — Skait
lingam susirinkime dentis- 
tų, daktarų, mokytojų ir ki
tokių .profesionalų kilo di
delis susikirtimas del žmo
gaus dantų. Vieni dentistai 
tvirtino ir įrodinėjo, kad 
nuolatinis dantų valymas 
yra geriausia gyduolė nuo 
įvairių dantų -ligų. Kiti gi 
taip pat karštai argumenta
vo, kad tas valymas yra di
delis nonsensas, kad dantų 
sveikumas bei sugedimas 
pareina nuo to, ką žmogus 
įdeda į pilvą, tai yra, nuo* 
maisto.

Naujas Išradimas Už
mušimui Ligą Perų

Ir Fišė Bombarduoja 
“Smegenų Trustą”

WASHINGTON. — Kon- 
gresmapas Hamiltęn Fish 
irgi prlturavojo ĮJr. Wirt, 
kad > Roosevelto Smegenų 
trustas” yra sugedęs. Bet 
jame jis dar nemato komu
nizmo. Fišė sako, kad ta
me “truste” yra net dyylilęa 
socialistų profesorių, kurie 
esą nariai Amerikos Civilių 
Laisvių Unijos. Jis sako, 
kad kongresas turi gerai 
“smegenų trustą” ištirti 
subostyti!

ir

PARYŽIUS:
d. naktį ^Paryžiaus policija 
darė kratas ir jieškojo gin
klų. Paskelbė, kad suradus 
daug ginklų, paslėptų -pas 
įvairių • partijų žmones, ku
rie es£ prisirėngę' prie suki
limo. (! ■ ; ■ ' • m

- Kovo 27 Laukan iš Kliubo gaspador iaus vietos, menševikų 
subalamūtytas Jonai! 50 Metą Kalėjimo

Du Užmušta Laike Rinkimą
KANSAS CITY, Kan. — 

Miesto valdžios rinkimai 
buvo tokie audringi) kad du 
žmonės tapo užihušti, o ke-

lėtas desėtkų; vaikštinėja 
skaudanciaiš' šonais. Susi
kirtimas ėjo; tarpe dviejų 
buržuazinių grupių už vie
tas valdžioje. , )

;ALBANY, N. Y.—Manny 
Strew! nuteistas 50 m. ka- 
lėjiman už pavogimą tur
čiaus O’Connell. Ten jis tu
rės ir supūti. f - j

ST. PETERSBURG, Fla. 
—Amerikinės Chemi škos 
Draugijos kongrese rapor
tuojama, kad mokslinin
kams pavyko išrasti tam ti-r 
kras skystis, kurio pagelba 
bus galima sunaikinti viso
kių ligų perus. Tas naujas , 

bė balandžio 6 rd., kaipo j skystis vadinsis “azochlora?
mid.” 1

Paskelbė “Armijos Dieną”
ALBANY, N. Y. — Gu- 

bernatorius Lehman paskel-

“armijos dieną” New Yor
ko valstijoje. Tą dieną 
miestuose bus ruošiamos mi- ’ •• • ' i ! ! ) ' ' ' (
titaniškos parodos ir sako
ma prakalbos, už armijos 
reikalus. ,

Darbininkams reikia pa
didinti . kovą prieš karą ir 
fašizmą.

ITALIJA GINKLUOJA 
VENGRIJĄ IR AUSTRIJĄ

VIENA, Austrija. — Vie
šai paskelbta, kad geres
niam apginklavimui Austri
jos ir Vengrijos armijų, jos 
aprūpintos Italijos naujais 
kariniais milžiniškais .orlai
viais. Aųątrijęj prade jo la
vintu lafcūnuą, kurie mokėtų 
tuos orlaivius operuoti.

Nušovė Negrą Kalinį

THOMASVILLE, Ga. — 
Kalėjimo sargai išsivedę į 
kiemą nušovė negrą Han
sell Willson. Jam buvo pri
metama suokalbis iš tūlo 
Clevelando turčiaus išgauti 
$10,000. Nušovimą aiškina, 
būk Willson bandęs pabėg
ti.

Quito, Ekuadorius.—Val
džia paruošia ginkluotas pa? 
jėgas sutikimui sukilimo, 
kuris, sakoma, greit užsi
liepsnosiąs Riobambos dist- 
rikte. :'

v
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L kad Franci j os šovinistai tuč-tuojau pri
kergė šitą šnipijadą prie Sovietų Sąjun
gos. Nors neturi jokių tam faktų, vienok 
imperialistų agentai drįsta įvelti prole
tarų valdomą šalį į tokį nešvarų dalyką!

Kad kapitalistinės valstybės < užlaiko 
savo panašios rūšies šnipus sau priešin
gose šalyse—tiesa. Bet Sovietų Sąjunga 
su tuo neturi ir nemano turėti nieko ben
dro. Y

Panašios rūšies šnipijados ir klastos, 
tačiaus, niekuomet neišeina patiems klas
tų gamintojams naudon. 5

Lietuvių darbininkų organižačijos pri- I Draugai Sveiksta
valo aktyviai dalyvauti minėtose konfe
rencijose. Be to, reikėtų, kur ; randasi 
daugiau lietuvių darbininkų, sušaukti lie
tuviškos konferencijos ir jose visapusiai 
aptarti, kaip pasekmingiau sumobilizuoti 
visus lietuvius darbininkus įtraukimui 
apvaikščiojimo Gegužės Pirmosios.

Lietuvių darb. organizacijos turėtų 
įsitaisyti saVo vėliavas ir iškabas su įvai
riais reikalavimais.

Padarykime šių metų Gegužės Pirmą
ją ryškiausia šalies istorijoj! Pradėkime 
ruoštis d^bar! .

jprg. V. Tauras jau sugrįžo dirbti re- 
aakcijon, nors dar ne visai pilnai spėjo 
iššveisti. ;

Drg. A. Bimba taipgi taisosi ir už die- 
os -, kitos gal sugrįš redakcijom Ka- 

dląngi d. B. yra išrinktas atstovauti Cent- 
ro\Biurą ir “Laisvę” Kompartijos Aštun
toj \ Konvencijoj, kuri prasidės sekantį 
antradienį, Clevelande, tai sunku dar pa
sakyti, ar jo sveikata leis jam ten va
žiuoti. 1 :

^Klasių Santaika” Sulig 
Senatariaus Wagnerio

Pavojingiausias iš visų ligšiolinių su
manymų prieš Amerikos darbininkus — 
tai dabar šalies kongresui įneštas sena
toriaus Wagnerio bilius.

Sumanymo pagrindas yra įvykdymas 
santaikos tarp darbininkų ir kapitalistų. 
Šiuo tikslu Wagneris siūlo sddaryt val
dišką mašineriją prie Nacionalės Darbo 
Komisijos, kad tarpininkautų tarp darbi
ninkų ir samdytojų, stabdytų bekylan
čius streikus ir per ramybę pramonėje 
“gerintų” visiems būklę ir grąžintų gero
vės laikus.

Bet iš po to “kilnaus” siekimo taip ir 
kyšo centrinės valdžios buožė ir durtu
vas prieš kovojančius darbininkus bei jų 
organizacijas.

Jau ne kartą > pirmiau Washington© 
valdžia, vaidino streiklaužio rolę, kaip 
kad 1919-1920 metais prieš plieno darbi
ninkus,. 1922 m. prieš gelžkelių mechani
kus ir kt. Dabar gi norima NRA vy
riausybei įteikti įstatymą, sulig kurio re- 
guliarė ir nuolatinė jos pareiga būtų taip 
tarpininkauti tarp išnaudotojų ir darbi
ninkų, kad streikai būtų krikdomi gra
žiuoju, o jei ne, tad ginkluotais veiks
mais.

Reikšminga, jog šis sumanymas pa
duotas kongresui dabar, kuomet išnaujo 

*pasii'eiškia dideli streikiniai judėjimai. 
Vieną gręsiančių didžių streikų (Detroi
to automobilių darbininkų) Rooseveltui 
pavyko laikinai sustabdyti, su veiklia tal
ka Amerikos Darbo Federacijos prezi
dento Greeno ir jo sėbrų, sėdinčių val
diškoje Darbo Komisijoje. Bet NRA 
ramsčiai supranta, jog dantų užkalbinė- 
jimu jie nepajėgs ramybėje išlaikyt nei 
Detroito automobilių darbininkų nei ki- 

’tų, vis labiau engiamų darbo žmonių. 
Todėl reikia ponams apsirūpinti įstaty
mais, pagal kuriuos jie drąsiai ir visuo
met galėtų naudot prievartos žingsnius 
prieš kovojančius darbininkus ir priverst 
juos gamint kapitalistams dar didesnius 
pelnus, nepaisant milžiniško krizio.

Sykiu pažymėtina, kad Roosevelto vy
riausybė čia, kaip ir visuomet, randa sau 
rėmėjus asmenyse Amerikos Darbo Fe
deracijos ir.Socialistų Partijos vadų, gei
džiančių pilietiškos santaikos tarp darbi
ninkų ir kapitalistų. O kadangi vien Ko- 
mun. Partiją ir revoliucinės darbo uni-. 
jos šiais laikais, tekovoja už darbininkų 
reikalus už pagrindines jų teises -r- 
streiktibti j irper savo. klasines unijas 
veikti,-:tai-popeliai iš Darbo Federacijos 
ir Socialistų Partijos vyriausias savo ata
kas atkreipia prieš raudonuosius,. kaipo 
“trukšmadarius, kurstytojus.” Bet ko- 
munistar supranta savo klasinį uždavinį 
ir todėl jie skelbia griežtą masinę kovą- 
prieš mussolinišką Wagnerio sumanymą, 
o už pamatihes darbininkų klasės laisvės.

Saveikis Jau “Ne Kunigas” e
Kauno spaudos^pranešimu, kunigas 

Saveikis, kuris andai iškėlė razbajų Kau
na Pranciškonų klioštoriuje, tebesėdi ka
lėjime. Vežant jį į kalėjimą, dvasiškijos 
vyriausybė norėjusi išrengti iš kunigo; 
“suknių”, bet Saveikįs griežtai pasiprie
šinęs.

Dabar Kauno Metropolitas paskelbė, 
kad Saveikis jaui ne. kunigas. Tačiaus 
su nuvilkimu “suknių” nuo Saveikio, 
Kauno dvasiškija neišvilks visos kunigi
jos ir josios lizdų nuo to supuvimo ir iš
gvęri m o, kuris ten viešpatauja.

Gal būt pats Saveikis kada nors pasa
kys daugiau apie tai.

Biskį Nervuotas Profesionalas
Pereito pirmadienio “Laisvėje” tilpo 

dr. P. A. Luomonso “atsakymas” d. Ko
munistui. “Atsakymo’^ tonas ir kalba, 
tačiaus, pastato dr. Luomonsą apgailėti
noj padėtyj. Ažuot sukritikuoti d. Ko
munisto pastabą, padarytą dr. Luomon- 
sui, jis nervuotaį koliojasi tamsios bobe- • 
lės žodžiais. '

Netgi jei dr. Luomons, kaipo dantų gy
dytojas, būtų parašęs straipsnį dantų gy
dymo reikalais ir d. Komunistas (bei ki
tas kas), neprofesionalas toj mokslo plot
mėj, būtų bandęs daryti autoriui pasta
bu, tad ir tokiam atsitikime dr. Luomons 
turėtų priimti kritiką bei nurodymus vi
siškai skirtingu tonu. Reikia atsiminti, 
kad stiprūs žodžiai klausimo neišriša ir 
protaujančio skaitytojo neįtikina.

/

Bet čia dalykas kitokis. Dr. Luomons 
menševikų laikraštyj -rašo apie visuome
ninius “reikalus. Jo “filozofija” siaura 
ir, žinoma, šlubuojanti, o be to—reakci
nė. Drg. Komunistas padarė keletą ge
rų, mandagioj formoj, pastabų. Ir va, 
dabar už tai d. Luomons smarkiai papy- 
kęs, paberia eilę tokių žodžių, į kuriuos 
jis pats veikiausiai, biskį atšalęs, sarma- 
tysis pažiūrėti.

Toks lietuvių laikraštijoj apsireiški
mas, beje, parodo tūlų mūsų profesiona- „ 
lų siaurumą ir platesnio prasilavinimo, 
o podraug ir tolerancijos stoką. Aišku, 
didelė didžiuma profesionalų nėra toki, 
kaip dr. Luomons, nepaisant, kaip toli jie 
gali stovėti nuo mūs savo pažvalgose.

Savo “kritika” dr. Luomons nesuteL 
kia protaujančiam skaitytojui pavyzdžio 
nei savo rašysena, nei straipsnio turiniu, 
neigi savo tonu.

Gaila!

PRKO FONDAS

Žilinskaitė —
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aukos, kurie aukojo penkis daug šiose vestuvėse, nes; ijau 
centus. Dangiškai, Geo. senai, kaip kitos !kol?nijos;xjuo- 
švedas.”

Tikra tiesa, kad Roches- 
feriš stoją augščiausiai su 
aukomis preso reikale, bet 
rodosi, kad kreditą Roches- 
teriui męs taip pardavėme 
tokį koks jiems priklauso. 
Ant pirmo puslapio su preso 
aukomis nenorime užimti 
vietos. Mes manome, kad 
kiekvienas skaitytojas pats 
įmato ir sprendžia, kas kuo
mi pasirodo, tat nėra abe
jonės, kad' visi dienraščio 
skaitytojai mato, kad Ro- 
chesteris šiame vajuje už
ima pirmą vietą.

I jiriėš geltonąjį drugį iki šiol 
[ buvo — sausinti balas ir 
[pelkes, kur tie uodai veisia
si, ir kitais būdais juos nai-

i kinti.j ,

Dabar Calif orui jos Tech
nologijos Instituto profeso
rius Alexander Wetmore 
surado čiepus, kurie apsau
goja žmogų nuo tos ligos. 
Bet tam reikėjo aštuonių 
metų bandymų ir tyrinėji
mų, per kuriuos žuvo keli 
Wetmore’o sandąrbįninkai, 
užsikrėsdami gelt onuoju 
drugiu.

šias! ,atvykti basais,r trokariš j ir , 
privatinėm 'mašihbrų ant .šio! • 
parengimo. '. ;

Įžanga maža, tikj '50 cejiįų
Kviečia Komitetas* •
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.ĮDOMUMAI
Atradimai Kovoj Prieš 

Vėžio Ligą
Galima žiurkėms įskiepy

ti vėžio ligą; bet jos be dak
taro ją- išsigydo, žiurkių 
kūne yra kokios tai medžia
gos, kuri nugydo joms į- 

I bruktąjį vėžį. Cricker In- 
[stituto profesorius Wm. H. 

Iš Hartford, Conn., drau-1dabar stengiasi iš-
- - - - • - - | skirti tą medžiagą. Gal ji

. ry _ i būtų vaistas ir sergantiemsmai; B. Zimmerman atsi-1 v _ _-- • -- - „ , _ • i vėžiu žmonėms?
Taipgi i Rockefeller Institute iš

Geroką į pluoštelį gražių 
laiškų turime ir šiandien. 
Draugas Penkauskas iš 
Lawrence, Mass.,, kuris ne 
tik vajaus metu, bet ir da
bar, vajui pasibaigus, veik 
kas savaitę prisiunčia po 
vieną ar porą naujų skaity
tojų, šiandien rašo seka
mai : «

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 
Čionai prisiunčiu jums $9.50 
del preso, Sekanti draugai 
aukojo: Oi
$4.50; Broliai Kazlauskai,

■ Palm Garden, f90 Broad
way—$1.00; B. čulada, 1641 
Park St., Užlaiko būčernę — . v
$1.00, A. F. Sweetra & Son, ?as;. A
Insurance and Steamship J . ,, . . ,
Co.-$1, A? Butėnas—50c,. ^ujma ‘<Lą1Svę metams nj
M. čulada—50c, S. Penkau- 50c aukojo presui. Taipgi i gyvulių organų buvo 

-2hc, Ig.. čulada-25c, O Rudzmskiene L H g U
25c, J. Slaivis, auk°J° 56 Cent*J-
....... T Pert-i

skas
T. Tartoms—f“ ’ 
—25c. Draugiškai, S 
kauskas.”

Klastuotojai
Šnipijada; kurią Franci jos militaristai 

Šiuo tarpu taip smarkiai reklamuoja, pa- 
’ sirodo išeis į vieną didelį blofą. Ameri
kietiška.pora (R. G. ir M. Switzai), sua
reštuoti Paryžiuje kaipo “šnipijados va- 

1 dai”,; kaipo dirbą kitų kraštų valdžiom^ 
Franci jos nenaudai, dabar, sdkoma, būsią 
paliupsuoti.. Paliuosųoti todėl, kad jie iš
davė ' IdtUš savo kolegas. ’ ' •
• Bjaurumas to viso žygio keri tame,

; Geįgazės Pirmoji Šiemet! ,
r ‘ -v ' • : t v- i x ’ "■ ~Šių metų Pirmoji Gegužės—-Tarptau- į 

tinę' Darbininkų Solidarybės ir Kovos / 
Diena-*-turės būti ryškiausia Amerikosz. 
darbininkų judėjimo istorijoj. Penkti 
metai kapitalistinio krizio, penkti mėtai? 
bedarbės ir skurdo, kuris Turi apėmęs 
milionus darbininkų, išstums milžiniškas 
mases į gatves pareikšti savo protestą 
prieš išnaudoto jų-klasę, prieš vis sunkė
jau tį gyvenimą!

Bet kad padaryti Pirmąją Gegužes 
pasekminga ir juo ryškesne, tai frriė iii 
reikia ruoštis jau dabar. Visur turi būti 
šaukiama darbininkų organizacijų atsto
vų konferencijos prisiruošimui prie Pir
mosios Gegužės demonstracijų. z

Kaip kur tokios konferencijos jau įvy- 
koį. Kitur jos įvyks. Didžiajam New 
Yorke, pavyzdžiui, tokia [konferenciją 
įvyks balandžio 14 dieną, kaip‘1 v. p. p. 
(Webster Hall, 119 E. llth St.)

■■•‘i
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Darbininkų Naudai PaVykęs 
Parengimas,'

Kovo 17 dieną ALDLD ir 
Lietuvių Komunistų Frakcija 
surengė šokius su užkandžiais. 
Tikietai buvo pardavinėjami 
iš anksto. Pelnas nuo šio pa
rengimo buvo skiriamas per 
pusę—“Laisvės” preso fondan 
ir Centro Biuro veikimui. Pa
rengimas pasisekė gerai — 
abudu fondai gaus po 10 dol.

Tai dar sykį mes įrodėme, 
kad monteliečiai įvertina dar
bininkų spaudą ir agitaciją. 
Dar -reikia priminti, kad tą 
vakarą jaunimas buvo išva
žiavęs busu į Worceserj lošt 
basketball ir buvo privatinių 
parengimų, tačiaus mūsų pa
rengimas pasisekė gerai.

Rytinių
išsunkta syvai, kurių pas-[ J>artijos 

; kui leido į vėžio ; _ 
, r . . . .[vietas pas kitus gyvulius“Čia randate vieną dolerį.1

i aukų presui nuo manęs.
i Daugiau šiuo kartu negaliu

i ■ -w-x. • xz n • a

valstijų Komunistų
Lietuvių Frakcijos

animtas-i^on^erenc^os tarimai; pildosi.
J ! Ton rwniiln a im n i i* TY

munistų Partiją; Visi 
Nuo jų darėsi atmainos vė
žio opose. Nors šie syvai škia 
vėžio nepanaikino, bet svar- ™asipaaukucrt. Draugiškai, Ag- b dapg Jeį smullka.

Adm.: į meška Bloznehene, Catskill,
Laiškelis iš mainų:
“Gerb. i ‘Laisvės’

Čia rasite čekį už $1.35, tai [N. Y.” 
del paramos išmokėjimui i, 
‘Laisvės’naujo preso, ku-' “Gerbiama ‘Laisves’ Red.: i 
riuos suaukojo delegatai A-' Prisiunčiu $1.00* aukų “Lai-[ 
LDLD 9-to Apskričio kon- svės’ naujam presui. Drau- 
ferencij.oje, įvykusioj kovo' giškai, M. Shurmaitis, Sel- 
25 d. Delei didesnės para- tzer,.Pa.” 
mos mūsų dienraščiui “Lai-. —-—
svei” konferencija nutarė Draugė M. Ityięevičienė, iš

galima pakeisti, gal pavyks 
ir panaikinti.

' Bet svarbiausias kol kas 
j atradimas kovoj prieš vėžį 
yra padarytas Vėžio Ligo
nių Institute Londone; pa
gaminta tokie dirbtini sy
vai, kad jų išmirkštus gyvu
liui, labai sparčiai pas jį iš- 
siplėtoja vėžys. Todėl da-

Jau gauta 6 nauji nariai į Ko- 
nauji 

nariai yra jaunuoliai. Tai rei- 
, kad darbininkų judeji- 

auga. ‘ o kapitalistinis

, • i ' •, h -į v • ‘ • ■ n a t xr i v»— —• .Oi IJ Iv L U I cL V cZiV b. 1 Uucl tld“ isurengti pikniką pradžioje, East New York, apturėjusi kup ka iau galima
piknikų, sezono mūsų apie- kaip dirba naujas presas, jo 
linkėję. Draugiškai, K. Ru- išmokėjimui paaukojo $1.00. 
šinskienė, Minersville, Pa.” ; ' —*—

Gerąs dalykas, kad drau-! Aukų šiuo tarpu gavome 
Iš anksčiau buvo 
Viso aukų preso 

Būtų gerai, kad fonde turime $732.75. Maši
nos kaina $1950. Išėmus 
$732.75, skolos turime 
$1217.25. Pirma nota rei
kės mokėt balandžio 15tą 
dieną—$70.00.

gai iš z anksto rūpinasi su- $16.10. 
rengimu piknikų “Laisvės” $716.65. 
naudai.

. šią draugų miner švilliečių 
iniciatyvą paimtų visos mū
sų kolonijos*.,

Tarp tautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių Skyrius 
įteikė laišką Brotherhood uni
jos generalei tarybai, su pra
šymu, kad duotų svetainę dė
lei prakalbų. Bet ponai, ap
svarstę tą klausimą, svetainę 
nedavė. Veikiausia bijo radi- 

ikalizmo. Tačiaus unija paau
kavo 250 dol. iš savo iždo de- 
1 ei Haverhillio darbininkų 
streiko. Jei streikas* tęsis, tai 
tikimasi, kad ir lokalai aukaus 
pagal išgalę.

% Kovo 20 d., T.D.A. Lietuvių 
Skyrius surengė prakalbas lie-

tėmyti, kaip buvusios svei
kos kūno celės . (narveliai) 
genda ir išsivysto vėžio žai
zda. O Žinant ligos* pra- |tuviy svetainėj. Kalbėjo advo- 
džią ir eigą, lengviau pritai- katas Leo Gallagher, šios pra- 
kytį gyduolę ( ’ kalbos buvo rengiamos labai

%
Virpėjimas ir Girdėjimas
Girdimi garsai paeina 

nuo oro virpėjimų. Tuos 
virpėjimus “pagauna” au-

trumpu laiku, vienok paskleis
ta plakatų daug ir garsinta 
kapitalistinėj vietinėj spaudoj, 
bet žmonių buvo nedaug— 
apie pusantro šimto.

Kalbėtojas kalbėjo apie fa
šizmą Vokietijoj, apie Hitlerio 

i rinkta 
Aukų surinkta virš 

$25.00. Po prakalbų buvo ir 
•klausimų, j kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsake.'

sis; tuoj jie girdėjimo nėr- terorą ir tt. Paskiaus 
vais pereina į smegenis; aukos. \ 
taip ir girdime,—bet ne vi
sus virpėjimus. Kuomet vir
pėjimų būna mažiau 32 per

/. ; sekunda arba daugiau 16,-
'.m • *- ! - •

000, žmogus nepajėgia jų

> P. J^uknys.
į. ■ I ■■■>!. ■ I ■>»—■,! ■■■—.. . A .

, HARTFORD, CONN.
' A . r . ' » • t A

Koncertas ir Bankietas’

balandžio'
.u svetai-.; , .
/Hartford, [girdėti, kaip įrpdą Bell I Te- 

pramoga prasidės 4-tą' lefonų Laboratorijos inži-
■ valandą po pietų; rengia ALD

ir

Biskį Pabara Mūs
“Draugas Černaūškąš iš

davė rapbęią, kad “Laisves” 
preso išmokėjimui rdcheste- 
riečiai yra suririkę ' aūkų 

•_ $98.75. - f^širodo^^drši^t^
; dar Aukoju i ; Sekirįa(iięnį, 8 d.
$1.25, Kuinuos>prišiųhčiū ■ SU ^,pr1^M ^34, Agorą 
šiuof lŪilįiE kad padaryti ly-! ?5ie’ . Ann St”
gu siūitą; nors ir mažai te-;
dirbu, bet prisidedu SU au- I.D nf Apskritys koncertą i 
ka, kad šūdarius šinjta dole- i ’ ’ 
rių,, taip -k^d rochėšteliVęįų 
pasižadėjimas < iŠįSildy
tas šimtu iiūčišiihčių'.

,‘Rochesterio lietuviai piįįnu gros B. Ramoškititė ir O. 
darbihiHkaį visose kąmparii- Poškiutė ; solo O. Remeičiutė 
jose pasirodo. ^ana duoshi’ai iš . New Britain. Bus ir dau- 
aukbmiš, Mimūsų. spė^ ,progrąiųoj iš ki-
Rochest'ėris niekada negau- miestu ir Hartfordo. John

ir bąhkietą’.
Programoje dalyvaus Hart- 

[ fordo Laisvės Choras; solo 
dainuos B. Ramoškiutė; Mer
ginų Sekstetas; solo smuiką ir

Bus ir dau-

nierius Harvėy Fletcher.
Pastebėtina, kad ; į retus 

virpėjimus labiau atsiliepia 
įvairus daiktai. Kuomet, 
pav., buvo daroma 32 vir
pėjimai per sekundą* pradė
jo laboratorijoj, atsiliepda
mi, “ 
riai ir kiti daiktai. • .

Kovo 13 d. čia.kalbėjo sklo- 
kfninkas. L. tYuęeika. 'Pasi
klausyti jo kaįbUsf susirinko 
apie šimtas įvairių žmonių. 
Prtisęika, kalbėdamas apie 
Vokietijos fašistus,, peikė Ko
munistų Partiją, kad jinai va
dino sociąlfašistds tikrais jų 
vardais — “socialfašistais.” 
Jisai sakė, kad. komunistai tu
rėjo priešintis fašizmui, ir da
ryti sukilimą. Paskiaus jisai 
išgyrė Austrijos socialdemo-

Reed Kliubąs • ąuloš veikalą 
“Sena ir Nauja f Rusija,” Char
les Čr'ysbowški šoks 'rusiškusI 
šokius’. ' ' I

‘giedoti” langai, pilio- kratus.
Jisai sakė, kadi karas nęiš- 

• vengiamas, bet japonai bijo 
. Sakė, 

’kad komunistai perdaug gi
riasi, kad tiktai jie kovoja už 
[darbininkų reikalus. Jisai pa
sakė,1 kad jei ir-visi lietuviai, 
ir visi ateiviai būtų Koiųunis- 
tų Partijoj, tai visgi nieko ne
galės padaryti be jenkių. 
Mat, ,čia Prųseika nori patei
sinti renegatįnę liniją. Jtfat, ji-

(Tąsa 5-tam pust)

Keli Mokslininkai žuvo, bet ,r a udonosioS armijos, 
z . J ___ __ JVd____ - ____ ______ -3 —

Išrado čicpus iiiio Geltonojo
-Driigib

na tinkamo kredito. Pavyz
džiui, kad ir. šiuo kartu, 
kieh matyt Rčchestėris yra 
daugiausiai} aukojęs ir tik- šis babkieUs, su didele kon- Baisioji liga karštuose že- 
fai manėme,« kad Rocheste- 
rio vardas bus ant pirmo \ : 7' <!,■< ' ISA® •?’

cėrtine progvąma, bfiš vienas
iš pųljcikusių ir ti’onp bus at-

■ ■■■•%■ . / žymėjimas vedybų, sąvieniji-
ųpųslapio Jjęt; 'ąpsinkomę. tDŠA^8, Apskričio su AL ! , ( ... . ,

Mūsų auk^' buvo \paskelb- Dld 3 Apskričiu. Komitetas tų. ! Ją :• už krečia tam tikri
tos taip lygiai, kaip jr tų [numato, kad svečių turės būt juodai

mes plbtubše yra geltonasai 
drugys, kūris ypač griebia 
atkelėiviū$*iš .šaltesnių fcraš-

tos taip lygiai, kaip jr tų | Pirmas žingsnis

< i'h.- i.
. 'if.

» i
*

i-


