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Retežius, o Išlaimesite • 
Pasauli!

Washington. — Du vys
kupai ir 49 kiti dvasiškiai 
protestuoja, kad Amerikonų 
Legionas darbuojasi apie 
kongresą, norėdamas išgau
ti daugiau pinigų eks-karei- 
viams iš šalies iždo. Bet 
karo metu dvasiškiai ragi
no kareivius “ginti savo ša-

Wilkes-Barre, Pa. — Sep
tynių metų berniukas, Ben
ny Hendrick serga sukau- 
lėjimo liga; kalkėmis jam 
kraujas apneša raumenis, 
kurie darosi nejudami. Dak- 

- tarai nemano, kad galima 
būtų jį pagydyti. Smege
nys irgi sukaulėsią.

Elektros Darbininkai Prieš 
Kompaničną Uniją

LYNN, Mass. — Balsavi- 
muose į Elektros Pramonės 
Darbininkų Unijos valdybą 
buvo antra tiek daugiau bal
sų paduota už nepriklauso
mą darbininkų uniją, negu 
už kompaničną uniją.

KOVA PRIEŠ CWA DARBĮJ UŽDARI
NĖJIMU VISU FRONTU SMARKĖJA

Demonstrantai Chicagoje Sustabdė Visą Judėjimą Miesto 
Centre per 40 Minučių; Įteikė Reikalavimus Majorui prieš 
CWA Darbų Uždarinėjimą; Demonstracijos Kitur
CHICAGO. — Pereitą 

šeštadienį padaryta didelė 
demonstracija, protestuo
jant prieš CWA pašalpinių 

ima. Net v 
kapitalistiniai laikraščiai 

LOS ANGELES, Cal. — pripažįsta, kad dalyvavo 15,- 
____ x-—-o-c- .Didžiųjų vaisių laukų savi- 000 darbininkų, nors demon- 
. Pirmiaus jis buvo bando- ninkai organizuoja gaujas strantų skaičius ištikro bu
mas deportuot iš Graikijos “vigilantes” (sargybinių), |vo kur kas didesnis. Tirš- 
į Ameriką, bet matomai pa- kad užpuldinėtų raudonuo- čiausioj bizniškoj miesto da- 
pirko viršininkus, kad pa-: siuA agitatorius. Tą žinią ]yj “Loop” turėjo per 40 mi- 
spruko. i^ycĄK/n.1. J. nxx\i.i v XXX vJ 'Z ------- t'--- i
džia žada įduot jį Amerikos rūs kapitalistų laikraščiai, i 
vyriausybės agentams, ku-

Istanbul. — Turkijos vy
riausybė areštavo Šamą In
still, buvusį Chicagos bilio- 
nierių. Pirm bankrutuoda
mas jis susuko daugybę 
žmonių pinigų.

Atvirai Organizuoja Pa
daužas Prieš Laukų
Darbininkų Judėjimą .darbtų l,sdarW

Dabar Turkų vai- ir perpėjimą spausdina įvai- nučių visiškai apsistoti gat- 
vekarių ir automobilių judė
jimas, kuomet šis centras 
užsigrūdo demonstrantais 
ir pritarėjais.

Bedarbių ir dirbančiųjų 
išrinkta delegacija nuėjus 
pas miesto majorą, reikala
vo palaikyti ir dar papla
tinti CWA darbus; visiems 
bedarbiams tuojaus mokė.ti

vyriausybės agentams, ku- Laukų darbininkus ten 
rie ir pargabensią jį Ame-! organizuoja Cannery ir Ag- 
rikon; o čia jis būsiąs tei
siamas.
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Montreal, Kanada.—Jau
nuoliai Conrad Lefebre ir 
Armand Myre buvo atėję 
“pasižvyravoti” anglių savo 
bedarbiams tėvams. Kad 
pasislėpt nuo sargų, jie buvo 
įsikasę skylę didžiulėj ang
lių krūvoje. Tapo užgriūti 
anglimis, ir išėmė tik lavo
nus nelaimingų bedarbių 
sūnų. ;;

ricultural Workers Industri
nė Unija; ruošia juos strei- 
kuot už geresnę algą, prieš 
ilgiausias darbo valandas ir 

, prieš ypatingą skriaudimą 
meksikiečių ir japonų dar
bininkų, kurie čia sudaro di
džiumą.

35,000 Lydėjo j Kapus 
Užmušto Streikierio Kūną

PARYŽIUS.—35,000 dar
bininkų palydėjo į kapus 
kūną taksių streikierių Y. 
Maurice, kuris mirė, žiau
riai policijos primuštas. Lai
dotuvių procesijoj darbinin
kai sutartinai pakartotinai 
šaukė: “Stokite į Komunis-

Socialdemokartai Kerta

Jau Štai Kokius Teroro 
Pasekmės Austrijoje
VIENA, Austrija. — Iki 

kovo 15 d. Dollfuss val
džia jau buvo pasmerkus 
kelis darbininkus nužudy
mui, šešis į amžiną kalėji
mą, šešis dvidešimčiai metų 
kalėjimo, dešimtį ant pen
kiolikos metų, šešis dvylikai 
metų, keturis dešimčiai me
tų, septynis penkiems me
tams. Teismų malūnas 
bedirba.

Pasmerkia Melus

te-

Komunistą Partijos Suvažiavimas Gerai 
Prisirengęs Darbininką Klausimus Spręsti
Svarbiausių Pamatinių Pramonių Darbininkai Suvažiavime 

Turi Platesnę Atstovybę, negu Kada Pirmiau; Partija Gi
liau Įleidžia Šaknis Fabrikuose ir Kasyklose
CLEVELAND, Ohio. — 

j Vakar su didžiuliu masiniu 
j mitingu atsidarė aštuntas 
| Amerikos Komunistų Parti- nistų Partijos suvažiavimas 
jos suvažiavimas, su dele-' didelis. Net United Press

Masinis Kom. Partijos
Suvažiavimas

CLEVELAND. — Komu-

Algas Darbininkams fatai®iš,visi*.šalies distrik- j LTdXlTJVs «a aistriu _____  tų. Paskutinis pirm jo su-1delegatų is 43 xalstiju,
STOCKHOLM, Švedija. —

pašalpą pinigais, nedaryt 
jokių skirtumų prieš negrus 
ir ateivius dąrbininkus ir 
priimt Darbininkų Nedarbo 
Apdraudos Bilįų.

Chicagos bedarbiai daro
si vis kovingesni ir pereitą 
penktadienį CWA Polos 
Parke išėjo streikan reika
laudami UŽ tą pašalpinį ! Valstybės geležinkelių social- 
darbą pakelt algos bent iki ■ demokratinė valdyba paskel- 
$18 .'savaitę ir padaryt ki-!bS> kad geležinkelių sutartis 

K i ¥ 1,7 ; su unijomis pasibaigė ir kad
tų pagerinimų. I naujoje sutartyje geležinkelie-

sykiu primindamas, kad su
važiavimo atsidarymo die
noj mieste gatvės buvo iš
puoštos raudonomis vėliavo- 

ir Pjautuvo

Prieš pašalpos darbų už-į čiams algos bus gerai apkar- i siose krizio sąlygose ir išva-1
darinėjimą San Franciscoj,' pytos. t Socialdemokratų val- 
Cal., demonstravo virš 5,000 
darbininkų, E v a n s v i lie j, 
Ind.,—1,000; ir kaip Chica- 
goj, taip šiuose ir kituose 
miestuose su demonstran
tais maršavo daugelis Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
Socialistų Partijos eilinių 
narių, lokalų bei kuopų.

džia nepajėgianti mokėti se
nas algas.

Sovietų Sąjungoj
ORSK.— Dombarovskame 

Rajone surasta anglies sluogs- 
niai. Dabar apskaitliuota, 
kad čionai yra apie 80,000,000 
tonų anglies.

1,500 Sriubos Darbininku Namuose Areštavo 14 Skerdynė Kalėjime
Streikas Camdene, N. J.

CAMDEN, N. J. — Per
eitą sekmadienį 1,500 Camp
bell Soup Kompanijos darbi
ninkų nubalsavo eit pirma
dienį į streiką. Jiems vado
vauja Industrinė Canners 
Unija. Darbininkai reika
lauja pripažint šią uniją ir 
pridėt 15 nuošimčių uždar
bio.

Raudona Vėliava Ant
Fašizmo Priešo Kapo

VIENNA.—Du kartu dar
bininkai norėjo demons
truoti prie miestelio Burcko 
majoro K. Wallischo kapo. 
Jis buvo pakartas už kovą

Kovotoją Prieš NRA 
Darbą Uždarinėjimą

NEW ORLEANS, La. — 
Pagal patvarkymą Emer
gency Relief administraci
jos, tapo padaryta eilė už
puolimų ant pažangesnių j 
darbininkų buveinių ir are
štuota keturiolika. Roose- 
veltihiams “Šelpėjams” ne
patinka demonstracijos ir 
protestai, daromi prieš už
darinėjimą CWA pašalpinių 
darbų. Todėl vyriausybė per 
tokius užpuolimus stengiasi! 
iškrikdyti veikimą Bedarbių 
Tarybų, Darbo Unijų Vie
nybės Lygos ir kitų kovin
gų organizacijų. Areštuotų 
bylą veda Tarptautinis Dar-

BELGRADAS.— Mitrovica 
kalėjime pradžioje kovo mė
nesio politiniai kaliniai suren
gė protesto demonstraciją. 
Paskui kalėjimo sargai suren
gė kruviną puotą politiniams 
kaliniams? Keli darbininkai | 
tapo

I imta 
I mui. 
m as!

LENINGRAD.— Išdirbtas 
planas budayoti vario kombi
natą prje B.ąįkaš ežero (Ką- 
zakstarie). Tas kombinatas' į 
metus laiko suteiks 175,000 
tonų vario.

KIJEV.—Pradėta būdavot! 
visa eilė didelių gyvennamių 
su visais parankamais. Jų 

užmušta, o daugeliui at- tarpe bus išbudavotas gele- 
sveikata visam gyveni- žinkeliečių darbininkų
Buržuazijos brutališku- cius, kuriame bus svetainė del

Kenosha Automobilių
Streikieriai Toliau

Energingai Kovoja

palo-

1,000 žmonių.

LENINGRAD.— Sovietų Są
jungos ipokslo akademija su
teikė Turkijai dovaną—kolek
ciją 1,000 paveikslų ir dalykų 
iš Altajaus tiurskų tautų gy
venimo.

važiavimas įvyko 1930 m. 
New Yorke.

Dabartinis suvažiavimas 
turi didžiausios svarbos, ka- * :c C11 KTiin 

' Hilo oil JLYL1JLI 

dangi jis įvyksta sunkiau-! ženklais.

1 karėse vis didesnių klasinių i Earl Browder, Par- 
kovų. Į tuos klausimus su- ‘ tij°s Centro Komiteto sek- 
važiavimas duos atsakymus, ^torius,_pranešė, kad pilnai 
ir išdirbs tikslius darbinin- užsimokėjusių narių skai- t

I jo nnn
ku kovos planus, nepamirš
damas ir farmerių.

Sutinkamai’ su momento 
svarbumu, buvo šiam suva
žiavimui padaryta nuodug
nūs prisirengimai per Par
tijos distriktų konferenci
jas. Apie vieną tų svarbių 
konferencijų, laikytą New 
Yorke, jau buvo plačiau ra
šyta. Bet šičia verta sumi- 
nėt, pav., Pittsburgho dist
rikto konferencija, kur pa
sirodė, kad tarp darbinin
kų auga pasipriešinimas 
prieš Amerikos Darbo Fe- i 
deracijos biurokratus; dist-j 
rikte paaugo skaičius komu- į [aSthamptOn Alldėju 
nistų kuopelių pačiose dar-; “ J“
bavietėse; padidėjo narių 
skaičius abelnai; dauguma 
naujų narių yra iš anglia
kasių ir plieno darbininkų,

čius nuo 18,000 buvusių 
1930 metais, pakilo iki da

bartinių 24,500.
Suvažiavimo programoj, 

bet kitko, yra šie punktai: 
ruošti darbininkų klasę prie 
įsteigimo darbininkų val
džios šioj šalyj; kovoti už 
algų ir darbo sąlygų pageri
nimą darbininkams; praves
ti visoj šalyj kovą už išleidi
mą įstatymo prieš lynčiavi- 
mus; sumobilizuot mases 
kampanijai už išleidimą be
darbių apdraudos įstatymo 
ir t. t.

Streikas “Sutaikytas”

EASTHAMPTON, Mass.
Republican”—vadinasi, partijiečių sūdė- “Springfield

tis gerėja; padaryta pažan- praneša, kad po 9 dienų

prieš fašizmą. Abudu sykiu Į Liniukų Apsigynimas, 
demonstrantai tapo išvaiky-!
ti, bet kovo paskutinę dienai 
fašistai nustebo, matydami 
raudoną vėliavą beplevėsuo- 
jant medyje virš jo kapo,

Klagenfurte buvo teisia-

KENOSHA, Wis. — Jau 
nuo kovo 1 d., streikuoja 
Nash Motors Kompanijos 
darbininkai;- Kompanija, 
norėdama iškrikdyti strei-

| ką, buvo išsiuntinėjus dar
bininkams laiškus, kad tai 
“nelaimingas dalykas, jog

------------------- --------------------------- --

Sibire Nukrito Sovietą
MASKVA.—Francijos spau

da pradėjo primesti Sovietams 
užlaikymą šnipų Francijoje. 
Sovietų spauda griežtai atmu- ma darbininkai už sklei- 
ša šituos melus .ir sako, kad 
Sovietų valdžia tokiais dar
bais neužsiimą. Francijos po-

dimą lapelių prieš Dollfusso 
fašistinę diktatūrą. Nors

licijos tikslas yra, kad sukurs- Vyriausybė bandė parinkti 
tyti Franci jos liaudį prieš dar- sau tinkamus \prisaikintus 
bininkų tėvynę.

Banky Šmugeliai Tęsiasi
KINGSTON, N. Y.—Vai- Į 

stijos bankų tyrinėtojai su
rado, kad trūksta $12,000 
depozitorių pinigų vietinia
me National Ulster County 
Banke. Areštuotas jo ex- 
prezidentas L. P. Port ir 
laikomas po $5,000 paran
kos. Pasirodo, jog ir po 
Roosevelto bankų “sutvar
kymui” juose vis tebevaro
ma šmugeliai. ! ‘

teisėjus, bet jie pripažino 
tuodu darbininkus nekal- 

■ tais. Vienas iš juodviejų 
I betgi bus antru kartu tei- 
I siamas.

Kaip fašistai “gerina”! 
darbininkams būvį, galima 
suprasti kad ir iš to: dar 
paleista 2,000 gelžkeliečių iš 
darbo, policijos ■■ išmėtytai 
300 bedarbių šeimynų iš na-1 
mų del neužmokėjimo ir tt.

LOCHVICA.— , Prie Suly

upės įsteigtas buvusiame gra
fo /dvare kolchozninkų darbi
ninkų poilsio namas.

Lakūnas Levanovskis _j ' ; * ' i n - ____ »i_ .

MASKVA. — Ties Kalų- 
čino užlaja prie toliausio 
šiaurės Sibiro smaigalio nu
krito su amerikonišku lėk
tuvu F. A. Levanovskis, vię- 
nas iš geriausių sovietinių 
lakūnų. Levanovskis skau
džiai susižeidė; lėktuvas ap
daužytas. Jiš skrido gelbė
ti sovietinės tyrinėjimo eks
pedicijos 89 narius, kurie 
yra užstrigę ant plaukiojan
čių ledų. Prisiėinant lėkti 
per tirštus debesis šaltame 
ore, lėktuvas buvo taip sto
rai ledais aptrauktas, kad 
negalėjo ore išsilaikyti. Tas 
lėktuvas buvo pirktas Jung
tinėse Valstijose, ‘kuomet 
čia lankėsi Levanovskis su 
kitais savo draugais lakū
nais.

vadai paskelbė streiką.” 
Tačiaus faktas yra, kad 
Federacijos vadai bandė su- 
turėt streiką,; tik kad' juos 
darbininkai privertei šaukt 
streikan. »Ir kuomet dabar 
viename susirinkime buvo 
užklausta, ar streikieriai 
nori grįžt! darban kompani
jos sąlygomis, tai iš 1,500 
darbininkų tik viena ranka 
tepakilo už grįžimą.

Streikieriai reikalauja 20 
nuošimčių daugiau algos, 
bent po 60 centų, valandai; 
pripažint darbininkų šapos 
komitetus ir kt.

Havana. — Du šimtai po- 
licistų grąsina sukilti ir už
grobti policijos stotis, jeigu 
jiems nebus paskirtas toks 
viršininkas, kokio nori.;

LENINGRAD.— Didžiausi 
anglies ir žibalo turtai yra 
Uchto-Pečioros krašte, už 
šiaurinio geografinio lanko. 
Jau dabar apskaitliuojama, 
kad ten yra virš 200,000,000 
tonų geriausios anglies. Ati
darytos dvi kasyklos, kurios 
duos po 150,000 tonų į metus. 
Greitai dar .bus daugiau ati
daryta kasyklų.

DNIEPROPETROVSK.-Lie- 
jyklos darbininkai suteikė 
vienam galingam plieno lieji- 

i ‘ t
■mo pečiui Dimįtrovo vardą.

MASKVA.-— Literatai ir te
atralės grupės ruošė paminė
jimą 125 metų sukaktuvių nuo 
gimimo rašytojo N.. V. Gogo
lio. Bus išleista kaip kurie jo 
raštai nuo 50,000 iki 150,000 
kopijų ir suvaidinti veikalai. 
Sukaktuvės buvo 25 d. kovo.

Sveikiną Drg. Kalininą
f

MASKVA.— Kovo 30 d. su
ėjo lygiai 15 metų, kaip drg. 
Kalininas eina pareigas Sovie
tų Sąjungos Centro Pildomojo 
Komiteto pirmininko. Proga 
šių sukaktuvių jis gavo daug 
pasveikinimų. Sovietų spau
da nurodo to seno bolševiko 
atsidavimą darbininkų klasei 
ir leninizmui.

gos veikime tarp negrų, ir

Pirm pat dabartinio Kom. 
Partijos suvažiavimo, ir De
troito distriktas turėjo kon
ferenciją. Raportai atiden
gė, kad komunistai gavo 
daugiau pasekėjų tarp auto
mobilių darbininkų; kad au
ga pasiryžimas kovoti prieš 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadus, kurie išdavė pa
starąjį tų darbininkų strei
ką. Sykiu su' tuom konfe
rencijoj paaiškėjo, kad tūlų 
mūsų draugų siaurumas, 
sektantizmas ' kliudo pri
traukimui daugiau darbi
ninkų į revoliucinį organi
zuotą judėjimą. Tas turės 
būt pataisyta.

Clevelando distrikto kon
ferencijoj iš 68 delegatų 
45-ki buvo iš dirbtuvių, jų 
tarpe 21 atstovas nuo fabri
kų kuopelių, iš didžiausių 
pamatinių pramonių, tame 
skaičiuje ir kasyklų.

Tėmykit “Laisvėje” apra
šymus dabartinio Kom.

streiko United Elastic kom
panijos darbininkai ir dar
bininkės bus laimėję 10 nuo
šimčių daugiau algos. Strei
kui neva vadovavo United 
Textile Workers Unija (fe
deracinė). Jos vadai drau
ge su valdžios ir kompanijos 
atstovais išdirbo ir pasira
šė sutartį, sulig kurios: ga
lima bus samdyt unijistus 
lygiai, kaip ir neunijistus; 
kompanija laikysis NRA; ir 
laikotarpyj, kuriam padary
ta sutartis, darbininkai ne
turės teisės streikuoti, bet 
ir kompanija neskelbsianti 
lokauto iš savo pusės. Ne
susipratimus spręs valdiška 
darbo komisija.

Sulig tokio sutarties, ži
noma, fabrikantai šeiminin
kaus sau po senovei, kuo
met organizuotiems darbi
ninkams ištikro nepripažįs-, 
tama jokių teisių.

Camden, N. J. — Pirma
dienį 2,000 streikierių pikie- 
tavo Campbell Soup Kom-

Partijos suvažiavimo, iš ku- panijos dirbtuvę. Sulig pra- 
rio 'mums žadėta duoti tie- nešimų, darbe pasilieka tik 

itrejetas šimtų. 'sioginių telegramų.

.to
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Pardaviko Išpažintis
Pereito sekmadienio New Yorko 

“Times” talpina įdomų savo korespon
dento Berlyne pranešimą apie buvusio 
Prūsijos vidaus reikalų ministerio ir po
licijos viršininko, Karolio Severingo, iš
pažintį; kurią jis patiekė brošiūroj. Karo
lis’ Severingas, kaip žinia, buvo vienas 
Vokietijos social-demokratijos lyderių ir 
viėnas aršiausių kovotojų prieš komunis- 

' tus Vokietijoje. Pradedant* suį 1919 nie- 
■ tais ir baigiant su 1932 metais šis žmo

gus laikė užėmęs atsakomingas valdžios 
vietas; Prūsijoje ir sulyg jo įsakymais bu
vo šaūdomi komunistai.

1932 metais von Papenas, tuomet Vo
kietijos premjeras, kaip žinia, atėmė 
Prūsijos valdžią iš social-demokratų va
dų be jokio iš pastarųjų pasipriešinimo. 
Nuo to laiko, Severingas ir kiti jo bičiu
liai sau laisvai gyvena Vokietijoje, kuo- 
iinet kelios dešimtys tūkstančių komunis
tų ir social-demokratų darbininkų yra 
subrukti į fašistų kalėjimus arba kon
centracijos' stovyklas.

Taigi labai įdomu, ką tasai ponas da
bar turi pasakyti savo išpažintyj. O jis 
pasakyti turi daug ką.

Kaip žinia, mes į kolkas, neturime-po 
ranka minėtos jo brošiūros, bet tenkina- 

- mes tom ištraukom, kurias paduoda 
stambaus kapitalo organas, “Tirneįs.”

Severingas visųpirmiausiai pareiškia, 
kad jis nėra tas žmogus, kuris ‘staigiai 
atsivertė prie fašistų. Ne! Jis sakosi 
simpatizavęs fašistams nuo pat jų atsi
radimo! Jo širdies gilumoj, girdi, simpa
tija visuomet buvo su 
i Severingas rašo:

Niekas negali man 
savo tautai pagarbos.

• ką darbą 1919 metais, kariaudamas prieš 
kairiuosius radikalinius elementus (komu
nistus! — “L.” Red.) pasirodžiusius tarpe 
Vokietijos žmonių. Tęsiau šitą karą iki 
1920 metų, ir laike sutriuškinimo sukilimo 
centralinėj Vokietijoj 1921 metais, niekas 
nebuvo veikta prieš dešiniuosius elementus.

Tiesa, girdi, 1920 metais, aš su Ebertu 
kovojau prieš Kappo pučą, kuris buvęs 
nugalėtas • visuotinu darbininkų streiku, 
bet tai tik todėl, kad, esą, Kappas buvęs 
monarchistas. Prieš Hitlerį nei Severin
gas nei kiti jo bičiuliai nekovoję, kadan- 
gi šis yra “republikonas”!

Toliaus:
Taip toli, kaip 1932 metai, aš sakiau so

cialistų kongrese: “Jei nacionalistinis socia
lizmas (fašizmas, hitlerizmas—“L.” Red.) 
faktiškai pasirodys, kad jis teikia vaisingą 
judėjimą, tai social-demokratų partija pri
tars šitam judėjimui,

Mano buvusis partinis draugas, Povylas 
Loebe, jau išreiškė pritarimą nacionaliam 
socializmui. Dabay aš seku jo pavyzdžiu.

į Kaipo vokietys, aš pasilikau ištikimu pats 
sau ir mano nusistatymui, ir šituo tai būdu 
aš suradau kelią linkui Hitlerio. Birželio 
mėn. 20 dieną, 1932, aš pasidaviau pajėgai. 
Dabar, aišku, aš reiškiu iš savo vokiškos 
širdies žodį (už hitlerizmą) !
Kaip žinoma, buvusis Vokietijos reich-; 

stago pirmininkas, social-demokratų ly
deris, Povylas Loebe, prieš keletą savai- 
čių padarė tą patį, ką dabar daro Seve
ringas, tiktai ans ne taip atvirai!

Reikia žinoti, kad tai, ką čia dabar pa-
z sakė Severingas ir anksčiau pasakė jo
I bičiulis Loebe, komunistams nėra nau-
Įg jiena, o tiktai patvirtinimas to, ką jie 

skelbė per pastaruosius keletą metų.^ 
p Sekę mūsų spaudą darbininkai gerai 

žino, kad mes per visą eilę pastarųjų 
į metų, tvirtinome, kad social-demokrati

jos lyderiai yra sociai-fašistai, kad jie,

apsimaskavę Socializmu, marksizmu, vi
sais būdais darbuojasi fašizmo naudai. 
Tatai' mes ypačiai rodėme į Vokietiją, 
kur social-demokratijos lyderiai įeina į 
valdžią ir kur jie be atodairos persekio
jo komunistus, gelbėdami įsigalėti fašiz
mui !

I ♦

Dabar atsistoja buvęs vienas iš aršiau
sių budelių, Severingas, ir patvirtina vis
ką, ką komunistai sakė! Aš visuomet 
simpatizavau fašizmui! pareiškia tasai 
niekšiškas darbininkų klases reikalų par- 
davikas! Aš visuomet kovojau prieš ko
munistus! sako jis. Aš nieko neveikiau 
prieš hitlerizmą, kadangi Hitleris repub- 
likonas! toliau teisina save tasai didysis 
nenaudėlis, žmogus, kurio pasmerkimui 
sunku surasti atatinkamai stiprus žo
dis!

Dabar bus aišku, kiekvienam social-de- 
mokratui darbininkui, kiekvienam be- 
partiniam darbininkui, kodėl 1929 me
tais Gegužės Pirmąją Berlyne buvo šau
domi darbininkai! Kiekvienam aišku, 
kodėl ypačiai Prūsijoje komunistai taip 
buvo persekiojami, :o fašistai .turėjo pil
ną laisvę veikti. Aišku, kodėl Vokieti
jos social-demokratijos lyderiai atsisakė 
sudaryti su komunistais bendrą frontą 
kovai prieš fašizmą! Aišku, kodėl jie 
atidavė Prūsijos valdžią be mažiausio 
pasipriešinimo!

Santikyj su tuo, draugai, atsiminkite, 
kad kuomet mes skelbėme, jog Vokieti
jos social-demokratijos lyderiai eina su 
fašistais, kad jie yra social fašis
tai, tai lietuviški jų bičiuliai mus 
mus baisiai koliodavo už tai ir skelbda
vo, kad komunistai, girdi, einą su fašis
tais, o social-demokratijos lyderiai, Se- 
veringai, Braunai, Loebės ir kiti, esą 
marksistai ir giną darbininkų reikalus, 
kovodami su fašistais!

40 milionų rublių politiniams, kali
niams buržuaziniuose kraštuose! Tai 
milžiniška suma pinigų. Reikia atsimin
ti, kad tai aukso valiutos rubliai. Kuo
met Sovietų Sąjungos darbininkai suau
koja tokiems tikslams pinigus, tai Sovie
tų valdžia juos iškeičia į atatinkamos ša
lies valiutą ir ten persiunčia.

Pačios būdamos laisvos, Sovietų Sąjun
gos darbo žmonių masės puikiai įvertina- 
tą padėtį, kokioje randasi kapitalistinių

kraštų darbininkai, vedą žūtbūtinę kovą 
su išnaudotojų klase.

Kas nori taikos ir siekia tinkamų ry
šių su mumis, tas visuomet ras pas mus 
paramą. O tie, kurie pamėgins užpulti 
mūsų šalį,—gaus skaudžiausią atstangų, 
kad ir toliau neišdrįstų kišti savo kiau
lišką snukį į mūsų sovietinį daržą. To
kia mūsų užsienio politika.

J. Stalinas.IŠ LIETUVOS
Litvinovas Į Kauną 

Atvažiuos
KAUNAS.—Užsienio spauda 

rašo, kad Litvinovas vis dėlto į 
Kauną atvažiuos ir čia tarsis 
del Lietuvių-Lenkų konflikto, 
kuris rytuose sudarąs daugiau
sia kliūčių pastoviai taikai ga
rantuoti. 'Kada atvažiuosiąs, tai 
data būsianti paskirta vėliau.

Į Lietuvą Atvyks Derėtis 
; Sovietų Atstovai

KAUNAS.—Gauta žinių, kad 
netrukus žada atvykti į Lietuvą, 
susipažinti su Lietuvos rinka, 
Sovietų delegacija,
nius santykius su SSSR 
dar daugiau išplėsti.

Prekybi- 
nori

Lietuva Medicinoj Stovi 
žemiau Pietų Slavijos

Hitleriu!

prikišti neturėjimą 
Aš pradėjau valdiš-
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Suareštavo Penkioliką 
Fašistų Priešininkų

ŠYPSENOS
TAI VIS NIEKIS

Vedusi moteris piknike susi
tiko savo draugę gyvanašlę ir 
jos užklausė:

—Ar kartais, širdele, nema- 
jtei mano Jono? Jau daugiaus 
j kaip pusė valandos kaip jo 
Ijieškau ir da nesuradau.
1 —Tai vis niekis dūšele: Aš 
• saviškio jieškau jau 22 metai 
i ir tai da nesuradau,—atsakė už- 
; klaustoji.

JIE JAU PRIPRATĘ
ROMA. — Italijos valdžia. o , .x , , .. ’ .... . . Sems beskaitydamas laikras-

oficiahai pripažino, kad J1' tyje žinią apie laivo susidau- 
i sugavo suokalbį ir suarė-' žinią, kuriam žuvo visi kelei- 

jL-_--r------------žmonių, viai ir jūrininkai:—Oi, man
į | kurie buvo pasirengę pa-'gaila žuvusiu jūreivių!

i bę” jokio supratimo neturi, o 
tik nuostolius daro gyvento
jams. Jų pataisyti laikrodžiai 
ar puodai tvarkoje būva tik i ~--o- 
kelias valandas. O atlyginimą 'I Štavo penkiolika
painia nemažesni už prityrusi 
specialistą. Dažnas po tokių skleisti priešfašistinius lape- 
“meisterių” atsilankymo pasi
genda kokio nors daikto—nu
sižiūrėjo “meisteris” ir išsine
šė.

SENUTĖ.—“Tau gaila jūrei-
liūs. Vadinasi, ir Mussoli- 0 ūian gaila ne jūreivių, 
nio žemėj ne viskas ramu. j-au

Pavadino Laivą “Dimitrovu”( Pakilo Grūdų Kainos
K a m a j ai.—Ro kiškio a p$k r. 

Turgaus dienomis ūkininkai 
nemažai priveža įvairių grūdų 
parduoti. Bet paskutiniu laiku 
jų pakilo kainos. Už i 

'centnerį mokama 15 litų, už j pavadintas “Dimitrovu”, pa- 
kviečių 16 litų, avižų 12 litų į gerUimui to draugo, kurie

vargšų keleivių; jūreiviai 
prie to pripratę.

TAS GALI BŪTI 
PAVOJUS

SŪNUS.—Tėvai, 
vedusio vyro pati ; 
pusė?

TĖVAS.—Taip ; 
mano sūnau.

SŪNUS.—Bet 
veda du syk, tad, jo dvi pačios 

j taip didvyriškai laikėsi prieš lieka jo abiem pusėmis, o iš jo

ROTTERDAmAS. — Čio- 
nai Sovietų Sąjungos nu- 

rugiu pirktas holandų laivas tapo

, ar ištiesę 
yra jo geroji

yra sakoma,

jeigu vyras

i Lciijj uiu v y i latveli pilto

- ' - j . v. . . ■ '.fašistus Leipzig teisme. Lai-.nelieka nieko-
Pereitais metais Lietuvoje bu-j Vokiečiai žemes Ūkio lio- vas yra ^qqq tonų įtalpos. 1

vo įregistruoti Sveik. Dep-te! dūktų Iš Lietuvos visiškai
626 medic, gydytojai, 390 dan-' Neįsileidžia~........ — ---  I
tų gydytojų ir 224 felčeriai. Iš-1 
skaičiuojama, kad Lietuvoje1
vienam gydytojui tenka 3,674 
žmonės (Amerikoj 799 žmonių, | 
Vokietijoj 1,250, Japonijoj į *

Vokiečiai Lietuvai sviesto > 
kontingentą yra sumažinę iki 
600 to per metus, bet ir tą 
kontingentą įvežant, jų pirk- B-

; M

gjgp

4%.

Parinko A. M. Bedievis.

Antradien., Bąląnd. 3, 1934

Akyregyj tų faktų, renegatas Prūsei- 
ka, zuidąmas po lietuviškas kolonijas, vi
sur plūdo Vokietijos komunistus, teisin
damas socialfašistus. Jis kelbe, kad, gir
di, komunistai kalčiausi del fašizmo įvy
kimo Vokietijoj, nes jie, komunistai, ne
darė bendro fronto su social-demokratų 
lyderiais, su Severingais, su Loebemis 1 
ir kitais niekšais, kurie patys pripažįsta 
dirbę Hitleriui!

Socialistai darbininkai ir darbininkės, 
kurie dar sekate social-fašistų agentą 
Prūseiką! Perskaitę šituos to didžiojo 
darbininkų klasės interesų pardaviko, 
Severingo, prisipažinimus, pagalvokite! 
Žiūrėkite, kokius politinius niekšus, ko
kius par davikus Prūseikos ir jo kompa
nija gina! Žiūrėkite, su kokiais nenau
dėliais jie daro bendrus frontus prieš ko
munistus, vienintelius ištikimus darbinin
kų klasės reikalų gynėjus, vienintelius 
kovotojus prieš fašizmą!

Darbininkai! Šis Severingo pasisaky
mas turi atidaryti kiekvienam iš jūs akis. 
Atsiminkite, draugai socialdemokratai 
darbininkai, kad Thomasai, Onealai, Gri
gaičiai ir Bagočiai nėra nei per plauką 
kitokesni už Severingus, Loebus, Baue- 
rius ir kitus darbininkų reikalų pardavi- 
kuš!

Mopro Darbas Sovietą Sąjungoj
Kovo 10 dieną Minske įvyko visos Bal

tarusijos IV Mopro suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 137 delegatai. Sovietų Są
jungoj Mopro reiškia tą, ką Amerikoje 
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas.

“Ratid. Artojas”, rašydapiąs apie šitą 
suvažiavim ą, pastebi:

Vakariniame suvažiavimo,.posėdy padarė 
pranešimą apie SSRS MOPĘ’o CK darbuotę 
drg. Dirda. Savo pranešimą drg. Dirda 
iliustravo skaitlinėmis, nurodančiomis di
džiulį MOPR’o darbą.

SSRS MOPR’o organizaciją sudalo 8 mi- 
lionai. narių, iš jų 2,5 miliono darbininkų, 
1130 t.ūkst. kolektyviečių, virš 2 milionai 
moterių.' VKP (b) narių 15 nuoš. ir kom
jaunuolių.—17 nuoš. j

Per pastaruosius 3 metus (.1930-33 m.)
SSRS MOPR’o sekcija davė kapitalistinių 

''šalių politiniams kaliniams 40 piilionų rub- 
Apart to didelė pinigų suma 

atvykusiems į SSRS politemi-
nų: pašalpą, 
tapo išduota 
gruntams.

1,358, Prancūzijoj 1,697, Pietų liai ^ri 8’auti iš atatinkamos 
Slavijoj 3,568, Persijoj 40,000). aidžios įstaigos leidimus. 
Medic, mokslus dabar eina arti uuo vasario mėn. iki 
1,000 studentų/ Kaikurie Kaū- ^os dienos, vokiečiai savo pir- 
ne gydytojai per įmetus uždirba > >(<
nuo 30,000 il!i :,feb,OQQ litų, o I vien'an? fiestų; klg. iš Lietuvos 
mažiausia provincijoj 400-500 | į?aberitf. p/asi bat^ ii su kiau- 
in.n i šiniais; O jie yra .taip nustatę,

_____  I kad kurį mėn.' neišnaudotas
Sacharinas Išstumia Cukrų' sviesto kontingenas panaikina- 

linas. Taigi Vokiečiai jokių
Sumažėjus ūkininkų paja- į ekonominiais reikalais susita- ’aš sumislijau, 

moms ir pasunkėjus varguome-1 rimų su Lietuva nesilaiko, 
nes gyvenimui ^miestuose, taip į ” ______
pat 1932 m. pakėlus cukraus ak-1 Klaipėdiški Hitlerininką 
cizų, cukraus kaina nuo 1 lit. i Ty?gj' Nutcisč
5c pakilo iki 1 hto 30 c. ir pats Į * .
cukrus daugumui vartotojų pa-' iVlllUn
sidarė sunkiai įperkamas. Dėl i 
to dabar į kaimą 
skverbiasi sacharinas.

Išskaičiuojama, kad

kliams neduoda leidimo nė

lai-

£

DARBININKU 
SVEIKATA &

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

Telephone: Humboldt 2-7964

RIEBUTĖ MOTERUTĖ 
» i * ■

Aš skaitau 
diena ir man 
jūsų duodami

KAUNAS.—Prieš kiek 
ą, smarkiai _ Tilžėje, susipykęs su hitle- 

jrininku štrėgeliu, iš Klaipėdos 
dabar. ]<rašto kilęs šturmtropistas 

Lietuvoje veikia apie 20 fabri- ( Qri]<§as jį pašovė. Štrėgelis 
kėlių, kurie per metus pagajni-mįr^ 0 G.rįhšas buvo už tai ap- 
na ir parduoda ne mažiau kaip. ka]tintas, kad esąs komunistų 

, j agentas, ir dabar Tilžės teis- 
*~i'mo pasmerktas mirti. j 'T ‘

■ Gautomis žiniomis, dvi die-i Drauge, 
Inas Tilžės teisme ėjusi byla 
i parodė, kad Grikšas niekados 
i nėra buvęs komunistas ir su 
jais nesidraugavo. Jis buvo 
tikras hitlerininkas, SA ir SS 
kareivis. Tačiau hitlerininkai, 
nenorėdami parodyti, kad/iš 
jų tarpb gali atsįįrhsti tokių 
žmonių, dabar škelbia, kad jis 
buvęs komųnįstafe ir tik dėl 

/akių įstojęs į smogikus. Ta
čiau iš tikro tokių jaunų žmo
nių, kufine* davėsi suviliojami 
hitį,ėr|ųhi^ų pja^a^ais, o dabar

“Laisvę 
labai patinka i 
patarimai. Tai 
kad ir aš pati : 

į norėčiau patarimo. Aš esu mo- 
' teris 32 metų amžiaus, 5 pė
dų 4 colių ūgio ir sveriu 225 
sv. Ką jūs man patartumėt j ■ 
daryti? šiaip esu sveika iri, 
jaučiuos gerai. Bet aš nore-'' 
čiau būti kudesnė ir lengves
nė. Aš žiūrėsiu “Laisvėj” jūsų 
patarimo kas diena. Aš skai

dau “Laisvę”, bet rašyt lietu
viškai nemoku, tai aš rašau 
angliškai. Ačiū.

I biam. bet nevartojant įvairių 
, I natūraliniu valgių, kas|

Jūs, Drauge, visai mažai te- 
vartokite duonos, piragų, bly
nų, virtinių, šaltanosių. tyrės— 
košės, makaronų ir 
miltų gamintų valgių, 
molu, 
ypač bulvinės košės, cukraus, 

rie-

kitokių iš 
krak- 

Visai mažai bulvių,

1

t*

20,000 klg. sacharino. Sacha-! 
rino gamyba ir apyvarta vis! 
didėja.

Dzūkijoj Serga Daug 
Arklių

VARĖNA. :— Alytaus aps. 
Paskutiniu laiku Dzūkijoje 
pradėjo labai sirgti plaučių 
plėvės uždegimu ■■ arkliai. Iš 
sergančių labai maža dalis pa
sveiksta, daugumas nudvesia. 
Bemaž kiekvienam kaime per 
savaite nudvesia-, du, trys ar
kliai. Ūkininkai, įpuolę į nusi
minimą, nežino ko stvertis,. ,

Dabar labiau sunkina ūki
ninkų būkll-stoka veterių^iųį 
nes jų visoj, apškr. vos keletas, 
o apie Varėną į ^isąi nėra.-^y- 
šy sh arklių-kritimu pakilo ar
klių , kaina. Už Vidutinį arklį1 
mokama nuo 200 iki 400 šim
tų litų. Apskrities agronomai 
mažiai deda pastangų užkirsti 
ligai kelią. Vertėtų ir savival
dybei tuo daugiau susirūpinti• 
ir įsteigti daugiau veterinari
jos punktų.

Paplito “Meisterių”
PAPILYS.—-Biržų 

staruoju laiku, šioje apylinkė
je po kaimus.lėmė vaikščioti 

, įvairūs meisteriai,* k. a.: Lai
krodininkai, kurpiai, prakiuru
sių indų nitudtojai ir kt. Visų 
minėtų meisterių tikslas “ap
mauti” gyventojus. Pasirodo, 
jog kiti apie savo “spocialy- 

/ /r v

aps.

ATSAKYMAS

! saldžių daiktų ir bet kokių 
'balų.

Galite pusėtinai vartoti 
įsųjų daržovių ir vaisių, 
me cukraus bei skrobylo ir 
riebalų mažai tėra. Galite 
vartoti kiaušinių, liesų žuvų, 
liesos mėsos, sūrio bei varškės 
neperdaug riebios. Visai ma- 
žai druskos vartokite, nes nuo 
druskos daugiau organizmo 

I užsilieka skysčių. Duonos. 
| bulvių, saldainių, saldžios ka
lvos ir riebių daiktu ypač ma
žai vartokite, nes jie tuoj ten 
ir palenda po oda ir susidaro. 

v į kaip guzai, taukų bei lašiniu
I pavidale.
. Riebumą į energiją pakeisti 
padeda taipgi darbas, fizinis 
darbas, gimnastika, pasivaikš
čiojimai, sportas, žaislai, šo
kiai, gilus kvėpavimas pilvu.

Riebumą padeda greičiau 
sunaudoti ir skydinės kaklo 
liaukos preparatai. Gaukite 
“Thyroid tablets, gr. 1, No, 
100.” Imkite po vieną prieš 
valgymą, o už kelių savaičių 
davarykite iki dviejų tabletė- 
lių prieš valgį ir ant nakties. 
Per kiekvieną mėnesinių pe
riodą keletą dienų apleiskite, 
nevartokite, nes perdaug galė
tute kraujuoti nuo to prepara
to.

Sumažinus riebalus, galima

lie
ka

Taip, sulig savo svoriu. Jūs, | 
, sveriate perdaug, j’ 

Jeigu tik keliais svarais dau- Į 
giau sveri, tai nieko, o mote-! 
riai tai da ir geriau. Bet per-i 
daug svorio su savim nuolat' 
nešiot nėra gerai, širdžiai per-Į 
daug darbo ir kitiems orga-1 
nams ir liaukoms. Tai Jūsų I 
atsitikime patartina suliesėt. 
Tik suliesėt patartina protinu 
gai, sąmoningai. Būtų didelės 
sveikatai žalos greit, per 
trurhpą laiką suliesėt, neda
ro skirtumo apie pačius tokio 1 
suliesėjimo Ibūdus, ar tai būtų • 

Rytprūsiuos ti|ri>įę$t| didžiau- atsiekta badavimu, ar kokiais 
šią, vargą; yra vienas, bet vidurius draskančiais vaistais.

,eft"UV*k4H® ^,8ip5' Bendra suliesėjimo taisyklė 
| štai kokia: reikia mažiau vai- 
gyti ir daugiau darbuotis, 
energiją eikvoti. Mažiau val
gyti abelnai viso ko. o ypač 
mažai angliavandžių ir rieba
lų: skrobylų—krakmolų, mil
tinių valgių, saldymų ir riebių | 
arba riebiai gaminamų valgių, skaudžiai nukentėti nuo stokos 
Labai jau susiaurinti, labai riebaluose tirpstamų vitaminų 
apriboti savo dijetą yra žalin- O ir D. Todėl Jūs bent po 

j ga, nes tuomet organizmas m- šaukštą kas diena imkite žuvų 
kenčia dėl stokos vitaminų ir aliejaus arba po 10 lašų Hali- 
mineralų. Tai ir mažai vai- ver oil 250 D.” Po trupučiuką

dos krašto. " . ■' ' ‘ .
Koks bus nuteistojo Grikšo 

likimas, tuo tarpu nežinia, bet 
greičiausiai po kelių dienų bus 
nukirsta galva. Tuo tarpu 
gatvėje, aplink kalėjimą, 
vaikščiojo jo buvusieji drau
gai ir dainuojo, kaip kad se-I 
niau ir Grikšas dainavo: “Wir 
halten Wacht am Meihel 
strand.”

Bendra suliesėjimo taisyklė

BUCHARESTAS, Rumu
nija. Bukovinos^apielin- gaut, visuomet reikia žiūrėti,' sviesto ir grietinės, 
kėje policija suareštavo 30, kad vartoti, pakankamai mi- ’ 
revoliucinių darbininkų ir :r ----- ...------------------ —
kaltina juos priklausyme elementų pritrūksta tu kas savaitė su vandeniu.

Del viso ko, nuolat imkite 
neralinių ęlruskų ir vitaminų. ' po lašą iodo tinktūros du kar-

*

prie Komunistų Partijos. 
Pas juos policija radus 
voliucines literatūros.

re-

organizmui, tai jis pradeda 
gesti, Sirgti ir eiti blogyn. 
Daugelio

Vandens atsigerkite, bet 
šiaip visokių skysčių, sriubos, 

taip organizmas ir kavos, alaus, degtinės ir kito- 
ka‘d ir tebesant rie- kių svaigalų nevartokite.

■H :". • V' h ■ >. t i
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naujosios buities žengimu

, .v, . . ro ... 1 , .. . v. . piavcbid ntHUb naujus
tam išleista 58 milionai rub- stoties, galėsiančios duoti | p-atVekariu liniios išviso 59 
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ketv ir
113 WEST 42ND ST.

Per kelis metus, kaip pa-
jų, sukilimų vadų—prade- sa)<oja> išaugo kultūros na- j
dant nuo visos Sovietų Są- ma^ desėtkai kliubų, 32 mo-

Žiūrėkite!

prospektus. Seniau būdavo 
pavasarį ir rudenį čia ne
galima buvo pravažiuoti. 
Dabar tas viskas išgrįsta

Bet dar yra užsilikę už
kampių, senovės liekanų, 
atkakliai tebekovojančių su

moję.
Turbinų Gatvė dabar su 

sodeliais, lopšeliais vaikams,
ketv. 
ketv. 
ketv. 
ketv. 
ketv.

NEW YORK, N. Y.

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

su mechanizuota skalbykla i diabazu ir išraižyta gatve- 
’ Nesenai čia. Įęarįy relėmis.

ten važiuoti. Kur bū- 
šviesu, ten riogsojo 
aludės ir karčiamoš. 
vaikščiodavo Putilovo

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAStūkst. 

tūkst. 
tūkst. 
tūkst. 
tūkst. 
tūkst. 
tuksi.

metais—< 39 
metais— 40 
metais—140 
metais—108 
metais—143 
metais—218 
metais—290

i sti 2 tūkst. žmonių.
astatytos 8 naujos nu

statomas kykloę, 167 pertaisytos; nau- 
i jai pastatyta 6 kliubai. Per

miesčių. Jo nebėra, 
skirtumas panaikintas.

III

“It’s toasted”
Luckies visuomet ir visais atžvilgiais yra malonūs jūsų gerklei

nato statyba. .
Nyksta priemiesčiai! Nu- pirmyn. •. 

sitrina prakeiktas skirtu- ■

metrb 
metrų 
metrų i 
metrų j 
metrų 
metrų 
metrų

ketvirtainių metrų butų.
Eina pertaisymas ir senų 

butų.' Per tuos du metus džiulės pietinės

■Leningradas Per Dvejus Metus
Naujoji, Streikų Gatvė iš

grįsta puikiais lygiais ak
menimis. Nauji gatvių pa
vadinimai. Traktorių, Tur
binų, Liejyklų gatvės—nau
ji miesteliai ir kliubai, ligo
ninės, mokyklos, kultūros 
namai. Ir tas viskas auga 
ir plečiasi, kaip ir visa mū
sų didelė šalis. C

1931 metais gruodžio mė
nesį buvo išleistas valdžios 
įstatymas apie pavertimą 
Leningrado pavyzdingu so
cialistiniu miestu; del to bu
vo paskelbta planas darbų, 
reikiamų atlikti liaudies 
ūkyje bėgyje artimiausių 
metų (žiūr. straipsnį “Lai
svėje” num. 306, 1931 m., 
pavardytą “Statyba Lenin
grade”). Tad šiemet, ap
vaikščiojant dvimetines su
kaktuves nuo to įstatymo 
išleidimo, trumpai peržvelg
sime, kas toj srityj nuveik
ta Leningrade.

Andai buvo miesto cen
tre pilkas purvinas Peterho- 
fo plentas. Seniai sako: 
Nuo Narvos vartų iš abiejų 
plento pusių buvo grioviai, i geimų įvažiuoja į erdvingu-! rizmas per desėtkus metu 
pridengti trimis lentelėmis j mą naujų šviesių namų, ap- kankindavo geriausius revo- 
arba visai atviri. Į griovius suptų žaliumynais ir sporto; liucionierius,—dabar paver- 
drauge su lietaus vandeniu: aikštelėmis, čia šiandien ; stas muzėjum); dabar jau 
suplaukdavo visi purvai nuo, 20,000 darbininkų gyvena ke]ias padalintas Į penkis

7 ----o uz puikių | naUjų namų švaroje ir šilu-

Vienas iš tokių užkampių 
mas tarp miesto centro ir buvo šalia Lenino vardu 
darbininkų gyvenamų prie- įmonės—tai skersgatvis. Jis 

Tas buvo žinomas kaipo “Sacha
linas;” čia buvo vagių ir val
katų buveinė, buvo daug 
krautuvių pardavinėjimui 

___ , ir ši prekyba ėjo 
. Dabar jau se-

i Jt\ I et U L U V1U

—Aš atsimenu, kada prisi- degtinės i 
ėjo vežti paminklą, kad jį pu?kiausiai. 
pastatyt toj vietoj, kur 1918 nojo Sachalino vietoje — 
metais eserai užmušė drau- knubas, mokykla, knygynas 
gą Volodarskį, — pasakojo įr ligoninė.

Trecias Puslapis

1932 metais pastatyta | priemiesčiuose, imdavo sauĮ Todėl aptarnavimą gatveka- 
520 naujų namų, 1933 m. j vandenį iš Nevos upės, iš Iriais reikėjo didinti ir ge- 
(per 10 mėn.) 320 naujų na-(kanalų, goresniuose atsitiki-; rinti.
mų, ir per tuos du metu Į muose iš šulinių. Dabar! ^uo caro ]aifcų miesto 
gauta 900 tūkstančių ket-!jau visuose priemiesčiuose Į valdybos mums pasiliko 649 
virtainių metrų naujų butų, lyra vandentraukis. I vagonai. Iki paskelbimo mi-

Apart' naujai pastatytų |
namu, kai kurie dastatomi I C 7

viršuje.

Per paskutinius dvejus| n5to sovietinės valdžios nu- 
metus pajėgumas centrali-

. Už 1933 metus to-!nes vandentraukio stoties
*' _ j

kiti budu gauta 90 tukst. Į padidėjo 100 tūkstančių ku-
! kiškų metrų vandens j parą.

Pastatyta pirmoji eilė di-
vandens

tarimo buvo 1,730 vagonų, 
gale 1932 metų—2,047 vago
nai, o dabar jau 2,322 va
gonai.

Per tuos dvejus metus 
lyra pravesta kelios naujos.

senas darbininkas, tai mes Vienoje kilometro ilgio lių.
vietoję Neva papuošė savo | Pastatyta du pirčių-skal- 
krantą akmenimis ne blo-' byklų kombinatai ir dvi pir- 
giau, kaip buvusiuose aris-' tys, galinčios į dieną perlei- 
tokratų rajonuose;

Toliaus priešais Volodar-q 
skiOj paminklą 
naujas tiltas. •

Statyba
1924 metais ant Streikų' 

Gatvės prasideda statyba 
pirmųjų po Spalio revoliuci
jos namų. Naujoji statyba 
pradėta; įrengta devyni 
tūkstančiai ketvirtainiu me
trų naujų gyvenimui butų. 
Kaip toli nužengė statyba? 
Va skaitlinės: 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931

O po atsišaukimo statyba 
padidėjo.

Dar tai vienur, tai kitur bijojome, kad del duobių ir 
purvyno, koks čia buvo, ne
galima bus -paminklo pra
vežti. Pirmiau leidome pri
krautą geležii automobilį, o 
jam perėjus, vežėme pamin
klą. O dabar?

Išilgai Nevos upės išsitie
sė senas Šliselburgo kelias 
(Šliselburgas — tvirtovė su

už betono ir stiklo naujų na
mų pasirodo, kaip iš istori
jos ištrauktos, pakrikusios 
bakūžės, bet jų vis mažiau. 
Buvo įnešta vyriausybei pa
siūlymas vieną tokią bakūžę 
palikti kaipo istorinį pa
minklą, kaipo darbininko 
buveinę caro laikais.

Vis daugiau darbininkų kalėjimu ant salos, kur ca- 
- - rizmas per desėtkus metų.

kiemų. Tamsa už 
vartų būdavo tokia, jog 
naktimis vežėja; atsisaky
davo 
davo 
vien 
Čion 
įmonių darbininkai po ilgos 
darbo dienos pasilsėti; kitur 
jiem nebuvo užeigos. Ir jie 
girtuokliavo smuklėse, vadi
namose “Taškentas,” Chi- 
nija,” “Rusija.”

Namie jiems negalima 
buvo pasilsėti; jų “namai” 
buvo viena lova keturiems 
žmonėms. Du dirba naktį, 
kiti du dieną, ir toj pačioj 
lovoj pasikeisdami miega. 
O lova tai dvi dėžės ir dvi 
ant jų padėtos lentos.

Nenūostabu, jog ši baisi du “Rusija”, dabar įstaiga 
gatvė išauklėjo karštą ne- specialistų patarimų vai- 
apykantą prieš prakeiktą kams. Vietoje aludės “Chi- 
senąją valdžią ir pagimdė1 nija”—dabar mokykla tūks- 
taip daug plieninių revoliu-I tančiui vaikų, 
cionierių, streikų pradėto-

ir valgykla.
lankėsi Kirovas, miestinio 

|Kom. Partijos komiteto se
kretorius. Jam patiko šva
ra naujų namų, kambarių, o 
taipgi ir tvarka juose. Tų 

; kambariu šeimininkai — 
priemiesčio šeimininkai, tvė
rėjai naujos socialistinės 
kultūros, augančios iš visų 
kampelių nesenai buvusio 
tamsaus, purvino priemies
čio.

Dabar vietoj buvusios Pu
tilovo cerkvės—Lenino kliu- 
bas. Kur buvo smuklė var-

jungos seniūno Kalinino, 
kuris prieš karą dirbo Puti
lovo įmonėje, ir baigiant 
“Elektroaparato” įmonės 
direktorium Gaza ir šimtais 
kitų. (Gaza—buvęs Kom. 
Partijos organizacijos mie
stinio komiteto sekretorius, 
kuris nesenai mirė.)

Dabar ta gatvė vadinasi 
Streikų Gatve. Jinai buvo 
didysis revoliucijos kelias. 
Daug kartų pirmiau darbi
ninkai paliko ant šios gat
vės akmenų pėdsakus savo 
kraujo. 1905-sius, 1912 ir 
1917-sius metus galima su
rasti atžymėtus mūrų plyto
se, išklijuotuose ant butų 
šienų popieriuose, senųjų 
profesinių sąjungų dulkėse. 
Čia stovėjo kazokai; ten i 
rūkdami dūmais skubėjo ; 
Putilovo darbininkų šarvuo
ti traukiniai; čia stovėjo 
Furnzėr ten kalbėjo Lėni- ! klausia milicininko paveliji- 
nas. Visur ėjo kova už pir- i mo pravažiuoti.
mąją socialistinę penkmeti!- Į Ties tramvajaus relėmis 
kę, ir dabar dar tebeina eina bulvarai, dabindami 
daugiau išsivysčiusi ir įtraų- ( gatvę. Platūs šaligatviai 
kianti kova už pilną petga- apsodinti medžiais. Diaba- 
lę ir pilną darbininkų laimę, zo gatvė (iš lygaus ak- 

Nėra Peter- mens) pereina asfaltinėm 
hofo plento; ir kodėl tai čia Sargai baltuos žiurstuose 
būtų priemiestis? Nebėra saugoja gatvės švarumą, 
senų namų. Jaunimas ne- * 
žino pirmykščių pavadini- (randame statybą naujų na
mų gatvių. Abelnai, kas'mų darbininkams, elektros 
buvo sena, galutinai pasi- ■ pajėgos 
traukė. augštyn kyla mėsos kombi-

kyklos, trys įmonės-virtu- 
vės, šimtai valgyklų, techni- i 
nio mokslo namas.

Streikų Gatvės viduryje,; 
truputį kairėn, miške, auga; 
naujoji statyba namo Nar
vos rajono tarybos. Tai ant-' 
rosios penkmetukčs staty
ba. Žemiau už Putilovo. 
baigiami statyti šiai įmo
nei kultūros namai.

11
A u t o m o b Uis išvažiavo 

Tarptautinin Pros pektan. 
Šis prospektas — viena iš 
gražiausių gatvių darbiniu-; 
kų rajone.

Automobilis bėga visu 
greitumu; kur tai pavėlina 
lentutė, prikabinta prie vie
lų, sustoja ties skersgatviu, 
sužibėjus raudonai regulia
toriaus ugniai; o ant užisu- 
kimų švilpukas mandagiai

Užsukus skersgatvin, at-

įmones. Toliau

160 tūkstančių kubiškų me-1 
trų vandens į parą; ta sto
tis pradės greitu laiku dirb
ti. Naujasis vandentraukis 
turi 13 ir pusę kilometrų il
gio.

Per dvejus metus nuo is
torinio valdžios nutarimo

I šį laikotarpį' taip pat pa- Leningrade, o svarbiausia 
įstatyta 3 naujos ligoninės; darbininkų gyvenamuose 

U8 pagrindiniai pertaisytos; rajonuose, naujai pravesta 
daug ligoninių praplėsta; 
pav., ligoninėje Lenino var
du pastatyta 160 daugiau 
lovų, ligoninėj Koniašino 
vardu—210 lovų. Prie Meč- 
nikovo vardu ligoninės sta
toma namai 365-kioms lo
voms. Statoma institutas 
gydymui ausų, gerklės 
nosies ligų.

Vandentraukis ir 
Kanalizacija

Darbo žmogus, gyvenda- 
Imas caro laikais Petrapilės

kilometrų ilgio. Apart to, 
prekių pervežimai yra pra
vesta 30 kilometrų naujų li
nijų. 1913 metais miesto 
gatvekariais buvo 234 milio
nai žmonių važiavimų, o 
1933 per 11 mėnesių jau 
1,200 milionu. 7 C

Bet vienais gatvekariais 
sunku pervežti visus norin- 

i' Um ! • čius; todėl mieste suorga- ir senųjų panaujinta 150 ki- . , , .. ... ..... 2 1 • i , . . nizuota keliolika ūmių auto-lometrų van dent r a ūkio . T . , • .Į busų. Jau dabar po miestą 
(Tasa 4-tam Pusi.)

vamzdžių.
Nuo 1932 metų Leningra

de padėta naujų kanaliza
cijos vamzdžių 102 tūkstan
čiam kubiškų metrų.
Tram v ajus (Gatvekaris), 

Autobusas, Elektro- 
traukinys

i 
Besiplečiant pramonei, au-, 

go miesto gyventojų skai-■ 
čius, ir gatvekariais buvo 
sunku juos visus išvežioti. _

APIBREZK SKRITULĮ
c

APLINK ŠIO PUIKAUS
TABAKO AUGALO ŠIRDĮ

Šie yra
Viduriniai Lapai—Lengviausi

Lapai — Lucky
Kaip jūs galite iš šio paveikslo matyti 
—Luckies puiki, švelni kokybe nėra 
tiktai atsitiktina—kadangi mes naudo
jame tiktai vidurinius lapus! Ne 
viršutinius lapus, kadangi anie yra 
nedasivystę—nenunokę. Ne apatinius l 
lapus, kadangi tie yra prastesni koky
bėje — auga arti prie žemės ir yra 
purvini, stambūs, smėlėti. Mes išren- i 
kame tiktai vidurinius lapus — už j 
kuriuos‘ūkininkams mokama aukštes-

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
Copyright, 1934, Tho American Tobacco Company.

Strike
nes kainos—kadangi viduriniai lapai 
yra lengviausi lapai—jie turi geresnį, 
skoni — be to, — ‘Tfs toasted” — del 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lucky 
yra pilnai prikimštas su šiuo rinktiniu 
tabaku—padarytas apvalus ir kietas— 
laisvas nuo liuosų galų — štai kodėl 
Luckies neišdžiūsta. Luckies visuomet 
ir visais atvejais yra malonūs jūsų 
gerklei.

NE viršutiniai lapai—Jie yra nfdaiivyitf— 
jie yra iiurkitūt!

Jie turi geresnį skoni

NE apatiniai lapai—Jie yra iemetnėt kokybei 
tlambūt ir smėlėti!



j LENINAS i' Vertė V. J. Senkevičius

Leningradas Per Dvejus 
Metus ĮDOMUMAI

gerėjus, vėl atgyja ir išnau- 
jo pradeda veikti ir veistis

retą, kaip galima būtų pra
tęsti amžių ir augštesnių

(Tąsa)
Sutarėme, kad aš užeisiu pas jį už die

nos, bet oras buvo prastas; vakare pra
dėjau kosėti kraujais, ir sekančią dieną 
išvažiavau.

Po Paryžiaus mes susitikome Kapri- 
joj. Čia pas mane užsiliko labai keistas 
įspūdis: it būtų V. Iljičius buvęs Kap- 
rijoj du kartu ir dviejuose, aiškiai skir
tinguose nusistatymuose.

Vienas Iljičius, kaip tik sutikau jį. 
prieplaukoje, tuojaus gi nedvejojančiai 
man pareiškė:

—Žinau, jūs, A. M., visgi turite viltį 
galimybėje mano susitaikymo su machis- 
tais, nors ir pranešiau jums laišku: tas 
—negalima. Tik jau jūs nedarykite 

'neLjokių bandymų.
Kelyje link mano gyvenamų namų, ir 

ten. bandžiau jam išaiškinti, kad jis ne- 
■višai tame teisingas: pas mane nebuvo 
ir nėra tikslo sutaikyti filosofiškus skir
tumus, prie to—nelabai suprantami 
man. .. Dar prie to gi aš nuo jaunystės 
užkrėstas nepasitikėjimu link bile filo- ' 
Sofijos; gi priežastim to nepasitikėjimo į 
buvo ir tebėra tarnauja įvairūs priešt a- 1 
ravimai filosofijos su mano ypatišku i 
“subjektyviu” patyrimu: man pasaulis i 
tik ką prasidėjo, “formavosi,” o filoso
fija daužė jam per galvą ir visiškai ne ; 
vietoj, ne savu laiku klausinėjo:

“Kur eini? Ko eini ^Kodel —mąstai?” !
Nekurie gi filosofai tiesiog ir aštriai 

komandavo:
“Sustok!” I
Apart to, jau žinojau, kad filosofija, 

kaip moteris, gali būti labai negraži, net 
bjauri, bet aprengta taip gabiai ir pa- | 
traukiančiai, kad ją galima paskaityti 
už gražuolę. Tas prajuokino V. Iljičių.

—Na, tai homoristika,—tarė jis.—O 
kad pasaulis tik prasideda, formuojasi, 
—gerai! Apie tai jūs rimtai pamąstyki
te; iš čia jūs ateisite, kur jums senai rei
kėjo ateiti.

Paskui pasakiau jam, kad A. A. Bog
danovas, A. V. Lunačarskis, V. A. Ba
zarovas—mano akyse stambūs žmonės, 
pagirtinai, visapusiai apsišvietę, parti
joj nesuradau lygių jiems.

—Daleiskim, kad taip. Na, ir kas iš 
to seka?

—Galų gale skaitau juos žmonėmis vie
no tikslo, gi vieningumas tikslo, supras
tas ir paimtas giliai, privalėtų nušluoti, 
panaikinti filosofiškus prieštaravimus...

—Reiškia—visgi viltis susitaikymui 
gyva? Tas—atmetama,—tarė jis.—Vy
kite ją (viltį) šalin ir kaip galima to
liau, draugiškai jums patariu! Plecha- 
novas irgi, anot jūsų, žnlogus vieno tiks
lo, . o, štai, aš—tarp mūs kalbant—ma
nau, kad jis visai kitokio tikslo, nors ir 
materialistas, o ne metafizikas.

Anot to mūsų^pasikalbėjimas ir užsi
baigė. Manau, kad nėra reikalo primin
ti, kad aš perstačiau tą1 ne tais žodžiais, 
ne kaip reikia. Minties teisingume— 
neabejoju. ♦

Ir, ot, pamačiau prieš save Vladimirą 
Iljičių Leniną dar kietesnių, nepalenkia
mu, kaip kad buvo Londono suvažiavi
me. Vienok ten jis nerimastavo, ir bu- i 
vo momentai, kuomet aiškiai buvo jau- | 
čiama, kad skilimas partijoj verčia per
gyventi labai sunkius tarpus.

Gi čia jis buvo nusistatęs ramiai, šal- ! 
tai ir pajuokiančiai, griežtai ven£ ' kai- | 
bos filosofiškomis temomis ir abelnai už
silaikė atsargiai. A. A. Bogdanovas, ! 
žmogus nepaprastai simpatingas, minkš
tas in įsimylėjęs į Leniną, bet truputį 
saumylys, priverstas būdavo išklausyti 
labai aętrius ir sunkius žodžius:

—Šopenhaueris sako: “Kas aiškiai mąs
to,—aiškiai išdėsto,” manau, kad nieko 
geriau jis nepasakė. Jūs, d. Bogdano- 
vai, išdėstote neaiškiai. Jūs man paaiš
kinkite dviejomis-trijomis frazėmis, ką 
teikia darbininkų klasei jūsų ’“regratis” 
ir kodėl machizmas—revoliucioniškesnis 
už marksizma? 1

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
bėgioja 23’0 auto-busų. Per
eitais metais jais buvo 32 
milionai važiavimų, o šie
met bus iki 70 milionų.

Taipgi pradėjo veikti van
dens tramvajus. Tas darbas

Gyvena Milionus Metų
Ilga-amžis i š s i 1 aikymas 

kai kurių žemų gyvybių yra 
vienas iš gamtos “stebuk
lų”, kuriuos mokslininkai 
sužinojo.

Rodos, jau gana įdomu, 
kad mažyčius augalėlius —

uaoar, Kas necia žmonių, 
kurie sveiki būdami, o tin
giai užsilaiko, gyvena be 
rimto darbo bei rūpesčio ir 
būna pasitenkinę, tai jie ir-

K. D.

buvo pradėtas organizuoti i bakterijas iš vadinamų ai

stebinantis juokas— 
vienumos jo charak

kitas Leninas,—pui-

Bogdanovas bandė išaiškinti, bet kal
bėjo, tikrenybėje, neaiškiai ir ilgai.

—Meskite,—patarė V. Iljičius.—Kaž 
kas, rodos—Žoresas, pasakė: “Geriau 
kalbėti teisybę, negu būti ministeriu,” 
gi aš pridurčiau: ir machistu.

Po to jis atkakliai lošė su Bogdanovu 
šachmatais ir, pralošdamas, pyko, net 
parausdavo, nelyginant vaikiškai. Verta 
pažymėti: net ir tas vaikiškas paraudi
mas, taip kaip jo 
nekliudė absoliutės 
teriaus.

Buvo Kapriuose
kus draugas, linksmas žmogus, gyvu ir 
nepaliaujamu įdomumu link visko pasau
lyje, stebinančiai minkštu atsinešimu 
link žmonių.

Vieną vėlų . vakarą, kuomet visi -iš
vaikščiojo, jis kalbėjo man su M. F. And- 
drejeva,—nelinksmai kalbėjo, su giliu 
apgailestavimu:

—Protingi, talentingi žmonės, nema
žai pagelbėjo partijai, galėtų padaryti 
dešimts kartų daugiau, vienok—jie neis 
su mumis! Negali! Ir desėtkus, šimtus 
tokių žmonių laužo, naikina ši prasižen
gus tvarka.

Antru kartu jis tarė:
—Lunačarskis sugrįš partijon, jis— 

mažesnis individualistas, negu anie du. 
Kas retenybė, gausiai apdovanotas gam
tos tvarinys. Link jo “auklėju silpny
bę”—velnias paimtų, kokie paiki žo
džiai: auklėti silpnybę! Aš jį, žinote, 
mėgstu, geras draugas! Jame randasi 
kokis tai francūziškas žibėjimas. Leng- 
vatikystė pas jį taipgi francūziška, 
langvatikystė—nuo estetizmo.

Jis smulkmeniškai išklausinėjo apie 
gyvenimą Kaprijos žuvininkų, apie jų 
uždarbį, apie kunigų įtaką, apie mokyk
lą—platumas jo įdomavimo negalėjo ne- . 
kreipti mano domę. Kuomet jam nuro
dė, kad štai šis kunigėlis—sūnus vargin
go valstiečio, jis tuojaus pareikalavo, 
kad jam surinktų faktus: kaip tankiai 
valstiečiai atiduoda savus vaikus į se
minarijas ir ar sugrįžta valstiečių vai
kai eiti kunigų pareigas į savus kaimus?

—Jūs—suprantate? Jei tas nepripuo- 
lamas apsireiškimas,—reiškia, čia yra 
Vatikano politika. Gudri politika!

Negaliu persistatyti sau kita žmogaus, 
kuris, stovėdamas taip augštai virš 
žmonių, sugebėtų užlaikyti save nuo 
troškimo garbės ir neprarastų tokio įdo- 
mavimosį link “paprastų žmonių.”

Buvo jame ko tai panašaus į mag
netizmą, kuris traukė link jo širdis ir 
simpatiją darbo žmonių. Jis nemokėjo 
italų kalbos, bet Kaprijos žuvininkai, 
matę ir šaliapiną, ir nemažai kitų stam
bių rusų tautos žmonių, kokiu tai jaus
mu išsyk išskyrė Leniną ypatingon vie
ton. Patraukiantis buvo jo juokas—“šir
dingas” juokas žmogaus, kuris, puikiai 
sugebėdamas matyti nekaltumą žmogiš
ko paikumo ir akrobatinius proto man- 
drumus, mokėjo pasitenkinti vaikišku 
naivumu “paprastųjų širdžių.”

Senas žuvininkas, Džiovanni Spadaro, 
išsitarė apie jį:

—Taip juoktis gali tik teisingas žmo
gus., . ,

Supdamasis valtyje, ant mėlynos ir 
permatomos kaip dangus, vilnies, Leni
nas mokinosi pagauti. žuvį “nuo piršto” 
—tiesiog be rodyklės. Žuvininkai jam 
aiškino, kad reikia tuojaus kelti viršun, 
kuomet pirštas pajus virpėjimą:

—Kozi: drin-drin. Kapiš?
Jis greitai pagavo žuvį, ištraukė ir 

vaiko džiaugsmu užriko, medžio to j aus 
riksmu:

—Aha! Drin-drin!
Žuvininkai apkurtinančiai ir taip pat 

it vaikai džiūgaujančiai kikeno ir davė 
vardą žuvininkui:

“Sinjor Drin-drin.”
Jis išvažiavo, o jie vis klausinėjo:
—Kaip gyvena Drin-drin? Ar'^caras 

nepagaus jį, ne?
(Daugiau bus)

n* ■

būna pasitenkinę, tai jie ir-; Bremerton, Wash. — Ne
gi apskritai' ilgiau gyvenai žinia kas užmušė' keturis 
už judrius ir veiklius. ; vyrus ir dvi moteris nuoša- 

Bet kokia kam nauda iš; 1 i a m e n a m e 1 yje, Ear
lands’ Pointe. Tai būsią 
darbas kokių kriminalių pa
mišėliu arba svaigalu-nar- 
kotikų vartotojų.

jų, tartum, bakteriško gy
venimo? ir kas norėtu būti

1932 metais vasarą, o 1933 «ac. veislės išlaikė aklinai i bakterija?
. • _ • * « Ai • ' i Trr i r i V'k'l rAll 1 ri 1     .metais upėmis ir kantais užkimštuose^ buteliuose iki 

jau bėgiojo 24 tramvajiniai, metų. Iš tų butelių bu- 
garlaivukai.

. šių metų pavasarį pradė
tas statyti elektro-traukinių 
gelžkelis apie 30 kilometrų 
bus užbaigtas šių metų ru
denį.

Be to, organizuojasi gat- 
vekarinių busų judėjimas. 
Pirmoji jų linija bus dar-, 
ban paleista; 1934 m. gegu
žės 1 d.

Per dvejus metus Lenin
grade išgrįsta 474 tūkstan
čiai ketvirtainišku metru 
naujų gatvių; pamatiniai I joj. r“ 
pataisyta 20 tiltų; naujai vandens išgyveno 150 me-1 
pastatyta trys; per keturis1 
kilometrus ilgio suvirtintas 
upės krantas.

Atsišaukimve buvo paša-' gurnais, idant iš oro nepriei I 
kyla, jog naujų lempų rei-įtų kokių naujų mažytėlių 
kia gatvėse pastatyti 3,031, i gyvybės formų. 1
o tikrumoje per dvejus me- j Dabar susekta gyvos bak- j 
tus pastatyta 9,186 lempos., terijos aklinai sumūrytose, Į

Per dvejus metus įtaisyta! senoviškose Pietų. Amerikos | 
sodų ir taip žalių aikštelių | (pre-aztekų) p i r a m i dose, i 
35 hektarai ploto. Vaikų ! kurios buvo pastatytos 1,400 
globojimo vietose-lopšeliuo- 
se nuo 1931 m. gruodžio 
menesio padaugėjo vietų 
18,631.

Kiekvieną dieną darosi giliausiuose anglių ka- 
gražesnis pirmutinis ' syklų siUOgsniuose yra užsi- 
o 4- z-v z-'J 1 Ir T o i z-i o i ZA ’ « n . •• •

■ vo išpumpuotas oras; kaip 
, galint geriausia, jie buvo 
apsaugoti nuo dasigavimo 
vidun drėgnumo; per visą 
tą laiką buteliai nebuvo at
kimšti. Bet kuomet, paga- 
liaus, juos atidarė, rado tą
sias bakterijas gyvas. O re
gimai, nebuvo pačių būtinų
jų sąlygų gyvybei išsilaikyt.

Pastaraisiais laikais buvo 
užtikta bakterijos mūro ga
baluose, paimtuose iš namo 
Ispaniškų Misijų, Calif orni-

Tame mūre jos be oro i

tų, kaip pasirodė betyrinė
jant laboratorijoj, su di
džiausiais moksliniais atsar-'

metų atgal. ,
Californijos Universiteto

I augalų skyriaus profesorius'
Ch. B. Lipniau tvirtina,'

vis ! 
proletariato diktatūros mie
stas—Lenino miestas.

Gera ir linksma gyventi 
priemiesčiuose, kurie jau 
nustoja buvę užmiesčiais vi
suose miestuose didžiulės ir 
sparčiai besivystančios So
vietų šalies.

S. Jurevičaitė 
ir

K. Matulaitis.
Leningradas,
1933 m. gruodžio 18 d.

DETROIT, MICH.
Labai Geras Vaidinimas 

Balandžio 14

ALDLD 188 kuopa rengia! 
labai gerą ir žingeidi! vaidini
mą balandžio 14 d., pradžia 
lygiai 8 vai. vakare. Įžanga į 
šį parengimą dabar perkant 
tikietus yra tik 25c., o prie du
rų bus 30c. Tik šokiams bus 
tik 15c.

Veikalas bus vaidinamas 
“Karo Aukos.” Tai labai ge-

Bus

I '
rąs ir žingėidus veikalas apie Į 
karo nukandėjusius. Šį veikalą i 
reikia kiekvienam pamatyti. 
Karo pavojus jau dabar vėl 
gręsia, galimąs daiktas,' kad 
už kiek laiko darbininkai vėl 
pradės nešti tas kančias. To
dėl labai svarbu pamatyti šis 
veikalas, kuris parodo karo 
nukentėjusių žmonių gyveni
mą. Vadinasi, šitas veikalas 
yra vaidinamas kovai 
karą.

Vaidinimas bus labai geras, 
nes vaidina hamtramkiečiai, 
kurie gerai išsilavinę šioje sri
tyje. Todėl; visi dalyvaukite ir 
kitus kvieskite dalyvauti šia
me vaidinime.
- Easaidietis.

. v I pries |

SKAITYK LAISVE
ir kitiems užrašyk7

Taeiaus mokslininkai, be
tyrinėdami bakterijų išsi
laikymą per tokius ilgus 
amžius, bando surasti sek-

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. 
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

“Laisves” Naudai Piknikai
Dovanos Prie Įžangos

Prašome Darbininkišku Organizacijų Įsilėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą dari ūkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

likę gyvų bakterijų nuo mi
lionų metų atgal.

Bet didžiausią gamtmok- 
slininkuose įdomumą suža-' 
dino tai gyvų bakterijų at
radimas meteoruose, iš dau-‘ 
su nukrintančiuose “akme
nyse” (vadinamose “krin-' 
tančiose žvaigždėse”), nors! 
meteorai, bepuldami žemėn, I 
begaliniai įkaista.

Tokiame stovyje būda-! 
mos, bakterijos nesiveisia,! 
ir apskritai jos sulaiko sa-. 
vo veiklumą, apmiršta, bet, 
nenumiršta, ir sąlygoms pa-Į

; Nepasiveluok užsimokėti 1934 m 
; literatūros, politikos ir visuome- 
! nes mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
; 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
[ rūpinsis lietuvių sovietines , ir 
! proletarinės literatūros kėlimu. 
! ŠSRS socialistinės statybos, kapi- 
I talistinių šalių gyvenimo ir re- 
; voliucinės darbininkų ir darbo 
; valstiečių kovos nušvietimu, ak- 
; tingai dalyvaus kovingo pro- 
; letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie- 

į tuvių komunistinėj literatūroj.

I Dailiosios literatūros srityj' 
! 1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
I apysakas, vaizdelius, lietuvhj sce- 
[ nos aprūpinimui duos savo skil- 
[ tyse revoliucinių SSRS dainų ver- 
[ timų, originalių ir verstinių sce- 
! nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA- 
I LAS” dar daugiau, kąip ligšiol, 
I kreips domės j SSRS sovietinės 
[literatūros ir kultūrinės revoliuci-; 
[jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
[ rašytojų raštų talpinimą.
[ 1934 m. 
; spaudos
[ Amerikoj -ir kitose užsienio vals- 
;■ tybėse metams tiktai 1 doleris, 
I pusei metų — 50 cėncų.

; Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 
; y redakcijos adresu:
į Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
i Inostronich rabočlch v SSRS, red.
į v “PRIEKALAS”

Galima taip pat išsirašyti per 
.{IiqvaM

“PRIEKALAS” eis 4 
lankų—didumo. Kaina

MMUHSWW
■ . t

Sekmadieni, 1 client liepos (July)
Ulmer Park Music Hajj, Brooklyn, N. Y.

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

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas. Smulkme- 
ningiau apie šias dovanas matysite vėliau.

Labor Day, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. Greit 
jų planas bus paskelbtas smulkmeniškai.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

J Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
| ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”
9 Sulig mūsų patarimo,’ kompanija sudeda visus lie- 
E tuviškus akcentus už tą pačią kainą

į KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
j Remie Scout Model $39.50
i i
9 Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš- 
I kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key- 
S boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
į vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos I “keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojam* 

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
4Ž7, Lorimer SL> y k Brooklyn, N. Y.
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i- PHILADELPHIA, PA

darbinin-

L. K« Biuras.

BINGHAMTON, N. Y
<1> Mes

Vakarienė ir Šokiai

Balandžio 7 d. nuo 7

PARYŽIUS. — Gelžkelie-

Dr. Theodore Conklin

LAWRENCE, MASS
nusistatę prieš: Franci jbs ambasadorius pa-j —

WOLF AUTO REPAIRS2

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED
Kanas.

WATERBURY, CONN

Negalijna pasakyti,
nariaiI

Laisniuotas Graborius

t Audėjai Siunčia Delegatus Į Sovietų Sąjungą 414

Street

sako, 
o man

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

Komitetas.
(79-80)

pasirašyta 
tai darbi- 
sužinojo, 
išplaktas

Balandžio 15 d., įvyks labai 
geras ir didelis koncertas, ku
rį rengia darbininkų organi
zacijos “Laisvės” naudai, šia-

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

AH Work Guaranteed. Towing Day and Night

i bų. Reikėjo dirbti tik už 25c. 
i į valandą. Bet kuomet

das sukilo. Jie apstojo mane | sąmoningai veikti. Bet 
ir pradėjo visokiais
persekioti. Paskiaus visai pa
varė ir iš to mizerno darbelio.

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Vice-pirm. O. Tur*kiene, 79 Vine _St-

___  ___ .... _  čerešklenC, _87 Battle St.
• Kaioi Globėjo*:

M. Duobiene, 221 Amei St. _

Ligoniu Rašt. M. Pot*u*. 184 Ame* St.

Viso* gyvena Montello. Ma«*.

Maršalka, M.
.39

I Draugystę

PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRIEŠFASISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

IždJ J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

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

i protas ir jie pasiskelbs sau 
kovą. Tai tada darbininkai, 

! galės laimėti.

6Crawford 
Siekis,

P. O. Box

Žinios Iš Darbininkų Kovų 
Lauko >

75 Union St.,' Lowell, Mas*. 
Uždą vinis,
Pleasant St., Lowell, Mass. I 

, ......_____  laiko mėnesinius susirinkimus ,
antrą nedčldienį kiekvieno mėnesio, kaip 2 i 
vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Maęs. 
nesj, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mč- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

pasiu 11-
aš jam
Ar tu i
liepiau , kimą.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:

Komunistų Partija kvietė!
I Socialistic Partiją į debatus
| Austrijos klausimu. Pasiųsta 

meJV i jiem registruotas laiškas ir pa-

' dovybėje. Jie gavo

| Phone, EVergreen 7-4785
■y

“Nauji” Pinigai

Pastaruoju laiku šiame mie
ste paskleista žulikų gana į 
daug negerų penkinių ir de- j

Sadauckas,

FJ-

St.,

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba

Organizatorius, M. Šleiva,
80 Lennan St.

Iždininką* B. Bartulis,

Finansų raštininkas, A.
Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius,

140 Mechanic St. 1256 Scribner St.

reikia, j darydami

Policiantai, J.
Virš minėta 

Rapids. Michigan.

, j gerai apsižiūrėkite, kuomet i 
j gaunate penkines arba dešim 
I kės. i

Penktas Puslapis

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—-jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. G uolia, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, .376 Crowford Str.,

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

Toronto minusų .
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto j vis Avė. N 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

I LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA. 1934 m. 

RAPIDS, MICH
Į

Presidentas. Charles T. .Takens. 1564 Turn-
I er Ave.. Phone 72073.
i Vicc-Presidentas, Anthony
j Nason St. N. W.
1 Prot. Raštininkas, Karol
i Box 117 North Park.

Finansų Sekretorė, Tillie
, ... ...7. J. W.

Iždininkas, Wm. Karvelis.
Ligonių Lankytojai,

| kas. 1108 Elliz.abcth
Mary Rasikas, 1537 Broadway

; Revizijos Komitetas,
■kas. 1108 Elizabeth

515 Eleventh St. N.
Ill Mt. Vernon Ave.

Iždo Prižiūrėtojai,
I Dale St., A'.f“'."““ ...
I Si.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 
zabeth Ave., .. . ... , .

i Tom Klosevičius,

Kuomet buvau pavarytas iš 
darbo, aš pasiėmiau savo tris 
vaikus ir nuėjau į miesto ro- 
tužę (City Hali). Tonais pa
sakiau ponams:

—Štai, ateina trys piliečiai.
Jie nori pašalpos. Jie nori val
gyt.—Tuomet tas ponas pas
tatė akis į mane ir suriko: |

—Ar tu nežinai, kur dabar i 
duoda pašalpas? Dirbtuvėse.

i Eik tenais ir dirbk, tai gausi j kad Arbitration

I skiaus pasiųsta draugas as- 
jmeniai. Tai gauta atsakymas,!
i kad jie nestos į debatus.

Pasirodo, kad jie bijo,
I reiškia negali apginti savo

, me koncerte sutrauktos visos 
I geriausios jėgos. Jame daly- 
j vans gerai žinoma mūsų dai
li i n i nkė K. Menkeliuniutė, 
Liaudies Choras, geriausias te-

, noras iš New Yorko.
Tėmykite skelbimus. Juose 

i bus paskelbta? vieta ir laikas.

Yra šaukiamas visuotinas. 
susirinkimas balandžio 8 d., 
12 vai. dieną, 995 N. 5th St., 
Philadelphia.

Kolonijom vėl išsiuntinėjau 
’’aiškus, kviečiant draugus pri- j 
siųsti atstovus. Nuo pasek- ! 
mingo susirinkimo prikląusys ' 
sėkmingumas būsiančio “Lais
vės” pikniko. Praęitų i 
piknikas buvo gana pasekmin
gas. Tad šiais metais mes i 
turime padaryti taip pat sek-' 
mingu. Pikniko sėkmingumas | 
daug priklausys nuo kolonijų Į 
drg., kaip jie pagelbės phila-1 
delphiečiams. Isę’

Pereitais metais buvo daug | 
klaidų, tad šiais metais reikia į 
jas išvengti. Išvengti jas bus! 

* galima tuomet, kuomet kolo
nijų draugai tvirtai kooperuos. . T , . .. i sunkių. Jos taip gerai pada-

reikah^ti Ir’kSWJto į Kurortas ant Naujosios 
^ryba^h kiuš Žemės Džiovininkams
Taip darbininkai galės laimė- i 
ti.

KarccRasj, 739 
Rasikas, K. R. 

Gūsis, 1307 Da- 

20 Dale Si. N.E. 
Anthony Garbanaus_ 

Avė. N. W. 
Anthony Garbanau*- 

\vc., Frank Zcgunas, 
W., Anthony Senkus. 

Darniu ik Gelgotas, 19 
Alfonsas vantas, 1326 McRaynold 

gį iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave.. Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 

4 Ave., Anthony Apccenkas, 721 Richmond St.. 
730 Nason St., Jim Rose,

Staleskis, J. Stoskis. 
valdyba nareina iš Grand

Nesenai “Laisvėj” rašiau. 
... _________ i Board, kurį

Į sudaro Associated Silk Unijos 
vadai ir bosai, susitarę numu
šė 3% algų šilko pramonės 
darbininkams, nešaukdami nei 

—Mes neturime dirbtuvių,- unijos narių susirinkimo. .
sako ponas..

—Tai kam jūs < 
i džios vietoje, kad 
' darbo nei dirbtuvių ? 
i atrėžiau, 
j Paskiaus tas ponas 
[ kad jie vaikus paims, 
j liepė eiti tenais iš kur. 
i Dar prie to jisai mane 
'lė’į peklą. Bet ir čia 
į atkirtau, klausdama^: 
žinai, kur ta pekla ir 
pačiam eiti pirma.

Ponai. pašaukė, policiją 
mane su vaikais išvarė laukan.

i Čia aš vėl mąstau, kas reikės

ir pašalpą.
—Bet kur aš gausiu tą dar

bą,—aš sakiau, —tai duokite 
. j man jį. • tai l

pu

Ne tik išplatinime tikietų, bet ° “ i T 'T V • Y m i i y. rm , rytos, kad sunku atskirti. Tadir pačiame piknike. ' 1
draugai būtinai dalyvaukite

‘kijo daugiausia iš kolonijų.
Draugas Buknys atveš tikietus
Į minėtą susirinkimą. O kolo- j 

*nijų atstovai parsivesite į savo 1 
miestus.

Pereitais metais buvo duo- į 
dama trys dovanos prie įžan-!
gos tikieto; gi šiais metais 5 
dovanos ir visos gana stam
bios.

Mes norime iš šių kolonijų 
bent po du atstovų: Chester,

-.Reading, Easton, Betlehem, 
Baltimore, Riverside, Camden, 
Trenton, Burlington, Gibbs
town ir Phila. Pilnai pasitikim, 
kad visos kolonijos prisiusite 
atstovus.

Ir kuohiet jau buvo galuti- 
esate vai-1 nai susitarta Arbitration Boar- 

neturite ėo numušt 3% ir 
—aš jam agrymentas ant 60, 

; ninkai tik tuomet 
I kad jų kailis tapo 
—numušimo rykšte.

Tad tuomet pas
kus kilo didelis nepasitenkini
mas ir griežtas reikalavimas 

i šaukt narių visuotiną susirin- 
Na/ir A. S. W. U. va

idai sušaukia susirinkimą kovo 
\ j 17 d. tokioj svetainėj, kur tel-

LOWELL MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinės 

gystės Valdyba 1934 lyctaius:
Pirmininkas A. Palubinskas, ’

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

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

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

973 Central St., Lowell,
Iždininkas, St. Paulenka,

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

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

Drau- VALDYBA VIENYBES DRALG. 1934 M.
i Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland. Ave.
' Pirm, paj-elb. A. Sauka. 2.76 Ames Street. i.iasA. , Nu(al. rnSt T Bartkus, 20 Cleveland. Avė. 

Mass. ' Turto rast. K. Venslauskas, 12 Andover Str.
I Ligonių rast. M. Tazukcvičiųs,^ 153 Antes St. 

Mass, i O.d. M. Miškinis, 9 Burton St.
į Ižd. globėjai: A. Butkienė, Hi Holbrook Ave. 

Mass. I J- Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Strininis, 148 Sawtell. Ave.

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

Mass. i sirinkimait atsibūna kas mėnesi, kiekvieną 
paskutinį panedėlj. Lietuvių Tautiškam name.

Rašt., T. Bartkus.

Sovietų Sąjungos medi- 
t*.t t I kalis institutas nusprendė 

PATERSON, N. J. Į įsteigti kurortą ant “Nova- 
ja Zemlia” (Naujosios Že
mės), tai yra, ‘ant salos 
šiaurių vandenyne. Ten yra 
neišpasakytai. skaisti saulė 
ir sausas, tyras, šaltokas 
oras, kas labai naudinga 
džiovininkams ir kitokiomis 
ligomis sergantiems. Kur
ortas bus įsteigtas prie Rus- 
kaja Gavan, vakariniame 
salos krašte, ant keliu šim- 7 v
tų metrų augštumos. Ten 
bus įsteigta orlaivių laukas, 
atgabenimui ligonių, ir CA 
GI įstaiga planuoja įsteigti 
elektra apšildomus po stik
lais namus, kuriuose bus 

i auginamos šviežios daržo
vės ir tt.

pa tik apie 300—400 žmonių.-----------------------
Į O Associated Unijos vadai gi- f p. p .

darvti Nuėi-iu nas amcrikonUriasi’ kad pric Jų unijos pri" vFg. EFIlSt 1036111131111 
04 <il y L 1. IX U tJ.I <X U <11UUI 1 KOllcl . , . „ „ a„a • • i W... . . . . . "įklauso apie 6.000 narių, fan . 0
advokatą ir pasakiau ka.p su aj į ; Kan^namas Kdk31106
manim dėjosi. Tas advokatas I „ . ! wwmiMiiuuiiw mkwbvjmusiv

į patelefonavo tiem ponams ir! 
paklausė, kodėl miestas ne
duoda man pašalpos. Atrodė.

; kad tas advokatas mane i 
Įstojo. Bet po pasikalbėjimui 
j ir jisai užpuolė mane, kodėl 

Daily Wor-inepaklusnus bosams. Jisai 
sakė, kad jei tiek darbo, kiek I 
bosas reikalauja, negaliu atlik-1

Parengimai Ir Susirinkimai i
Balandžio 7 dieną yra re n- I 

giama fėrai N. T. W. svetai
nėj, 189 Elm St. šiuos fėrus 
rengia Komunistų Partijos 

-sekcija. Pelnas yra skiriamas į 
Austrijos darbininkų vaikams 

^ir moterimis, nukentėjusiems 
nuo fašistinio teroro.

Taipgi ALDU D komisija tu- ! 
ri greitai susisiekti su rengi- i 
mo komisija. Laiko -jau labai 
mažai liko ir reikia gerai vis
kas prirengti.

vai. 
: vakare, Lietuvių Svetainėje, 
‘įvyks vakarienė ir šokiai, ku
riuos rengia L W. O. Tarptau
tinė' Darbininkų Pašalpos 
draugija.

Pelnas nuo parengimo yra j 
skiriamas delei “!

j kerio” naudos.
j Visų darbininkų priedermė
i yra atsilankyti į šį parengi-1 d i vaP, tai turiu dirbti 12 
ima. Įžanga tik 50c. Vien tikrai. Tuomet, sako, būsi geras 
I del šokiib 25c. Paprastai į to-1 bosams ir turėsi darbą. Aš pa
ikius parengimus įžanga būda-I sakiau, kad vergijos dar nėra 
!vo 75c arba $1.00. Kadangi' jie neturi taip darbininkus 
! įžanga yra nupiginta, tai kiek-, smaugti.

darbininko priedermėj Aš manau, kad turės pasi- 
Darbi- 

negalės kęsti tokią 
Daily Wor-j priespaudą. Aš manau, kad 

šokiams grieš Interna-! tiems ponams kada susimaišys 
Orkestrą.

c (

kodėl tie ponai šaukė tokioj |
į mažoj svetainėj visuotiną na
rių susirinkimą? Ogi todėl,
kad bijojo, kad eiliniai nariai

už-|iš Pati'iežos fiziškai nepačiupi- čiai, geso ir dvylikos kitų 
nėtų pardavikųs vadus, Schw- (įiponįų darbininkai buvo iš- 
eitzerį, E_ Kelleiį, J. ElisĮ Į1 | rjnI^ įr pasįuntę į Berlyną 
susirinko geras skaičius vadu sav0'delegatus aplankyt ka-

I

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Balandžio 8 dieną įvyks į 
Maple Parko Bendrovės susi 
rinkimas, 2 vai. dieną, j 
Kliube. Visi nariai turime šia
me susirinkime dalyvaut, nes 
turime labai daug svarbių 
reikalų aptarti.

Reikės susitarti, kada va
žiuosime daržą apvalyti ir ki
tus dalykus atlikti.

susirinko geras skaičius va„v
; užšriubuotų pasekėjų iš anks- lejime Ernstą Thaelmanną 
I to, o kiti, atėję vėliau, negalė-1 Vokietijos Komunistų Par- 
lėjo įeiti į vidų ir lauko pusėj jOs vadą. ~ 
stovėdami keikė pąrdavikįškus neįgijo delegatams 
vadus. Kiti, nusispjovę, par
ėjo namo.’ Bet visgi dalis ir tų " 
narių įsiveržė i vidų, kurie; 
griežtai yra j 
savo vadų 
mušimą 
gų, tad ir neleido tiem parda-j 
vikam kalbėti. Girdėtis buvo 
šūkiai: “mest tuos pardavikųs 
per langą laukan.” žinoma, 

į kiti užstojo tuos pardavikųs ir 
tik neįvyko kruvinų muštynių 

jtarpe vadų ir eilinių
Tad susirinkimas ir išsiskirs

tė, nieko nenutaręs. O F. 
Schweitzer, E. -Kėller ir kiti 

i vadukai, ujami kai vilkai, iš- 
j dūlino laukan.
■ Draugai darbininkai A.S.W. 

__ į_ i darbininkai čia yra peisekio-1 jieškodamas*pagelbos be- i eiliniai
L. U. | iami darbe ir bedarbiai. A.š d8rbgje. Bet kokiu keliu jisai '• Pardavikiški vadai nepaiso jū- 

igavau darbą prie miesto dar-|gjo, Pit7niausia gjo vienas. SU|sų ujimo ir grūmojimo. Vadai 
I bų. Reikėjo dirbti tik už 25c. | savo vaikais asmeniniai. Pir-Ijau du sYkius -ius pardavė, 
į valandą. Bet kuomet I-----
reikalavo padaryti daibo dau- į pOnus> 0 paskiaus net pas ad- 
gįau, kaip kad katorgoje, tai - vokatą! Tai stebėtis ] 
aš pasipriešinau. j j<ajp darbininkas,

O kuomet jau pasipriešinau, | darbininkų 
tai rodos, kad visas širšių liz-jtaip siaurai protauti, taip ne-! 

‘ ’ -------- ’----- ’ ■°--1; todėl;
būdais ! matome ir pasekmes. Ar jisai Į 

įgavo tose įstaigose užuojautą' 
pašalpą? Ne.

Todėl ši pamoka tegul bū
na ir kitiems darbininkams., 
Jei vienas kreipėsi į miesto; 
viršininkus delei išbandymo, j į 
tai gerai. Bet kokiu tikslui ' 
darbininkas gali kreiptis pas

vieno darbininko priedermė I 
yra būtinai atsilankyti į pa-; baigti tokia sistema, 
rengimą ir tuom paremti dar-j ninkai 
bininkti laikraštį, 
kerį.” ' 
tional

i Nuo Redakcijos.—Šio raši-
■ nėlio mintį dėjome pilnai, per-
I taisę kalbą ir rašybą, kad pa
rodžius ir kitiems darbiniu-! i

i kams, kaip nereikia kovoti.
j Darbininkas apsako savo įvy- 

sekio- ],; ---- Lz.
a v U • ~ --- -----------------

■ s|darbėje. Bet kokiu keliu jisai
i ėjo ? Pirmiausia ėjo vienas, su |

. i savo vaikais, asmeniniai. Pi r-1 
bosai i miausia jisai kreipėsi į miesto ^imu paidavė, susitaiky- 

' .darni už ubagiškas algas ir su-
l “agrymentą” per I 

skaitantis ’ Arbitration Boardą, kad neva- 
spaudą, galėjo

Patersono šilko pramonės darbininkai, po vadovybe 
Sovietų Sąjungos Draugų organizacijos, laikė savo susi-
rinkimą kovo 25 dieną ir nutarė pasiųsti į Sovietų Są-, ^vokatą ° ne į Bedarbių fa-
jungą savo’delegaciją ant 1 d. gegužės. Ta delegacija 
dalyvaus darbininkų iškilmėse, patirs, pamatys, kaip So
vietų Sąjungoje darbininkai veikia ir budavoja naują 
pasaulį. Ši delegacija parveš mums teisingus ir savo 
akimis matytus įspūdžius.

Kelionei išrinkta trys delegatai. Vienas iš Associated 
Silk/Workers Union (AFL), du nuo National Textile 
Workers Union (viena mergina). Visi delegatai Ameri
konai, čia gimę. Tokių ir Sovietų Sąjunga reikalauja. 
Jie yra iš pramonės organizacijų.

Vienas deelgatas iš jų yra lietuvis, Adam Stupuras, 
kuriam mes, lietuviai darbininkai, turime sukelti kelionės 
lėšas — du šimtu ir penkioliką dolerių ($215.00).

Todėl, mes, Delegato Komitetas, atsišaukiame į kitų ko
lonijų darbininkus ir draugus pagelbėti sukelti pinigų 
del šio mūsų darbo. Laikas jau labai tumpas. Delegacija 
išvažiuos 14 dieną balandžio. Aukos reikia gauti iki 10 
dienai balandžio. x Todėl prašome visų draugų ir organi
zacijų suskubinti aukų siuntimą.

Aukas reikia siųsti sekamu adresu: Sam 
115 E. Holsman St., Paterson, N. J.

Delegato Komitetas:
Org. J. Lipševičius, 
Sekrt E. Tolckas,

* Ižd. S. Sadauckas.

rybą? Kodėl sąmoningas dar
bininkas nesikreipė pas orga
nizuotus darbininkus, kurie 
masiniai kovoja už bedarbių 
teises. Mūsų laikraščiai kas
dieną apie tai rašo, kad darbi
ninkai turi rašytis į Bedarbių 
Tarybas. Veik kasdieną pra
nešta mūsų spaudoje, kad dar
bininkai masiniai kovodami, 
su Bedarbių Taryboms veikda
mi, išsikovoja bedarbiams pa
šalpas. Tad reikėjo kreiptis 
ne pas advokatą, iD^t organi
zuoti bedarbių jėgas.

Jei šis darbininkas būti] nu
ėjęs pas miesto ponus ne tik 
su savo trimis vaikais, bet su 
šimtu darbininkų, tai aišku, 
kad ponai, su juo būtų skaitęsi. 
Jie būtų davę pagelbą. Taip 
pat nereikia manyti, kad tų 
ponų “protas supuvęs,” kad 
jie neduoda pašalpos. Jie tai 
daro sąmoningai ir dar labai 
gudriai palaiko šią sistema.

Fašistai valdinin- 
su 

juom pasimatyti. Sako, tik 
tuomet leistume, jeigu

1 ičuiuijub cunud&duuiiu& pa- i 
pardavikišką nu-1 reikalautų; bet ambasado-' 

% darbininkam al-*rius atsisakė bent ką bend-
I rą turėti su delegatais; tas 
parodo, jog nazius remia ir 
Francijos valdžia.

Buvo žinoma, jog drg. 
Thaelmann ir kiti politiniai 
kaliniai yra kankinami. Na- 
zių valdininkai tatai užgin
čijo, tik netyčia vienas ėmė 
ir prasitarė, kad Thaelmann 
“dabar jau sveikesnis.” Rei
kia suprast, kad nesenai jie 
jį kankino.

lia streikuot, be jų pavelijimo. 
|Ir antru syk pardavė, numuš- 
! darni 3% be jūsų žinios. ;Ir 
i toliai jie jus pardavinės, kol 
!jūs, susiorganizavę, neišmesite 
jų iš vadovybes ir nepastaty- 
site tinkamų vadų, kurie tei- 

jsingai kovoja už’ darbininkų 
’ ■ reikalus. Ką jie paiso, kad

■ jūs, supykę palermuojate. Bi- 
jūs paliekate juos va- 

nuo bo
sų gerą komišiną ir vėl ren
giasi už 60 dienų jus parduot.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organu

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

DRS. SCHONGER & STENGER
334-398 Broadway, 331-335 Diviatcn Ave., Brooklyn, N. Y.

Ignition Specialist

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Patersono lietuviški skloki
ninkai pyksta, kad juos kas 
pavadina renegatais. Bet kad 
jie tokio vardo užsitarnauja, | 
tai niekam nepaslaptis. . Jie ,K- Bo’,,u,‘en\.16-Bu?AkervlAve 1 1 i Vice-pirm. O. Turekiene, 79 Vin* St.
viską daro, kad tik pakenkus £.rot- £ zIaen:vl<78,- 1 f Fln. Rašt. K. cerešklenč, 87 Battledarbininkiškoms organizaci- *žd- M- Klimavičiene, si eurence st.

° - Kaao* Globėjo*:joms. ALDLD 84 kp. nutarė 1 v. Baroniene. 9 Broad St. 
■' M. Duoblenė. 221 Ame* St.reiTgtl 14-ta d. balandžio vai- y. Bartkienė, 29 Intervale St. 
dimma. Uz Pinigus Vesta Maršalka J. Shnin*kiene, 88 Vine St.

v . . . , . . , . Vi*o* gyvena Montello. Ma«*.Pati ir sokius. Sklokininkai, kare.

sužinoję apie tai, užbėgo už j 
akių ir rengia savo kokį ten I 
jomarką vieną savaitę pirma. |

Lietuvių Darbininkų Susi-1
vienijimo 123 kp. ir jaunuoliu ! Pirmininkas Buguiiški* p., 

kp. rengia pikniką 3 d. birže- I Pirmininko pagelbininkas. žirgulis. P.,
" ! - 52 Dalo Street

Protokolų raštininkar Gcndrenas. S., 
67 Cutler Street 

Finansų rašt. Miller, J.
„ , „ 8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai: 

Evans J., ’
4 640 Ridgeway Avenue 

Daukas, Geo.,
131 Joseph Avenue Į;

Iždininką* Druseikis J.,
„ 62 Dayton Street

Maršalka Valečka A., 
80 Kelly St.

L. D. _P. Kliubas ląiko susirinkimus kiek
vieną menes), antroj, savaitėj, penktadienio 
Vakare; pradžia 7:80 valanda.

lio (June). Sklokininkai, suži
noję apie tai,, irgi užbėgo dž 
akių ir rengia savo neva'pik
niką viena savaite pirmiau. Tą 
viską daro, kad tik pakenkus 
darbininkiškom organizacijom. 
Tai' k'asgį jie, jei ne renegatai ?

Balsas Is Dirbtuvių.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.



•eštaa Puslapis
i

Antradien., Baland. 3, 1934'

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
madienį, balandžio 15 d., 
“Laisvės” svetainėje, Brook-

30,000 Darbininkų Išmetė Iš Darbo gerins ne per NRA, bet tik per 
organizavimąsi į klasines or
ganizacijas, ir griežtesnę kova

LaGuardios valdžia išmetė 
30,000 CWA (viešų darbų) 
darbininkų į vargo ir bado pa
dėtį. Tuom pačiu kartu liku
siems kapoja algas, kad į sa
vaitę laiko galės 
po $7.20. 
kad 
veik 
ten, 
Net 
šo, 
darbininkų iš darbo. Veikiau
siai jie planuoja atleisti ir 
tuos darbininkus, kurie iš pa
šalpos biurų gavo darbus.

New Yorke buvo 1,250,000 
bedarbių. Gruodžio mėnesį | ten esantiems ponams, 
kapitalistinė valdžia pasigyrė, 
kad greitai bus paimta į vie- rie dar yra prie darbo, 
šus darbus 200,000 bedarbių.. valo organizuotis į 
Skaitlinės rodo, kad p-’* ’ •
darbų buvo paimta 69,000 į darbai turi būt 
darbininkų ir dar yra užsire-! plečiami. Visi 
gistravusių reikalaujant darbo ninkai turi būti 
332,748 darbininkų. Iš Pašai- į darbą. CWA 
pos Biurų buvo suteikta 99,-. bininkai tuojaus 
000 darbininkų darbai ir kelis (ti, 
syk tiek dar stovi ant listo. | arba suteiktų 
Dabar gi LaGuardijos valdžia gaiš lygią pirmesniam jų už
meta darbininkus į gatves.

Bet darbininkai

Taipgi 
jie CWA 
visus paleis, 
kur “būtinai

jie kovos. Jau
(velykų dienoje) GWA darbi
ninkai reiškė protestus. Pa
prastai tą dieną pasipuošę 
buržujai ir turtingesni ele
mentai renkasi į pajūrį. Ten 
buvo ir bedarbių darbininkų ir 
paleidžiamų iš CWA darbų.

sekmadienį Prieš išnaudotojus.

Darbininkų Solidarumas

uždirbti tik 
ponai sako, 
darbininkus

paliks tik Daugelis jų maršavo su pla- 
reikalingi. katais: “Mes reikalaujame 

kapitalistų laikraščiai ra- darbo arba pašalpos!” “Šian- 
kad bus išmesta 120,000 Idien Velykos—rytoj mus meta 

laukan iš darbo!” “Tai LaGu
ardijos velykiniai kiaušiniai!”, 
“Bedarbių eilės—LaGuardijos 
prosperity,” ir daugelį kitokių 
iškabų, jos darė nesmagumo

Visi CWA darbininkai, ku- 
pri- 

į komitetus 
prie : ir statyti reikalavimus: CWA 

palaikomi ir 
CWA darbi- 
paimta atgal 
paleisti dar- 

turi reikalau- 
kad duotų jiems darbus, 

pašalpą pini-

darbini. Tik kovodami galėsi- 
nebadaus, te atsiginti nuo bado.

{VAIRIOS žinios
Vagiai Pačiupo $15,000

Taksių Streiko Užbaiga Su 
Dalinais Darb. Laimėjimais

Du jauni vagiai įsigavo į 
j apartmentą turtingos ir jau- 
i nos našlės Marie Lasher, 77 
i Park Ave. New Yorke, ir pa- 
| čiupo jos deimantų ir pinigų 
I už $15,000. Ponia Lasher dar 

■ suspėjo vieną žiedą, su dei
mantinėmis akimis, numesti po 
lovą, kuris vertas $10,000. 
Kitką vagiliai gražiai susirin
ko ir nuvažiavo.

Išduotas leidimas išmesti C. 
Briggs negrą darbininką iš 
425 E. 6th Št., baltųjų šovi
nistų kampanijoje prieš neg
rus. Tas namas priklauso in- 
dustr. Savings Bankui. Briggs 
dirba del “Daily Workerio” 
redakcijos. Darbininkai su
ruošė protestą prieš tą banką. 
Demonstracijoj dalyvavo balti 
ir negrai ir solidariai pareiškė, 
kad jie neleis išmesti tą darbi
ninką.

Areštavo Streikierius
Corp, 
reika- 
ir ge- 

Dirbtu-

American Display 
darbininkai streikuoja 
laudami daugiau algų 
resnių darbo sąlygų,
vė yra 475 lOth Avė. Darbi
ninkai pikietuoja dirbtuvę, 
kad neitų dirbti streiklaužiai. 
Išnaudotojams, kaip ir visur, 
j pagelbą pribuvo policija ir 
areštavo 9 darbininkus. Bet i 
tas darbininkų kovos ūpą ne
sumažina.

ir Kundrotas yra Kriaučių Ly
gos nariai, tai yra kairiųjų į 
darbininkų kandidatai, ir to- 
delei kriaučiai juos rėmė ir 
rinko, nes mūsų lokalo vis 
daugiau narių supranta, kad 
niekas kitas eilinių kriaučių 
reikalus negins, kaip tik jų 
kovingi draugai.

Buvo pora senelių, kurie 
prašė juos paliuosuoti nuo 
duoklių. Jų prašymai išpil
dyta. Po to sekė raportai iš 
įvairių įstaigų, kaip tai “board 
-direktorių,” “joint boardo,” 
“trade boardo” ir tt., bet visi 
nieko naujo neteikianti, tai 
juos ir neaprašinėsiu.

Delegato Bubnio buvo ilgas 
ir geras raportas. Jis rapor
tavo apie< kiekvieną šapą ats
kirai. Bet šiuom kartu apie 
jas skyrium nerašysiu, tik tiek 
pažymėsiu, kad kiekvienoje 
šapoje po biskį yra darbo. 
Taipgi pranešė, kad “©verkau
tų” darbas prasidės apie ge
gužio mėnesį.

Patartina kriaučiams visada 
lankytis į lokalo susirinkimus 
ir rimtai svarstyti reikalus.

Lokalo Korespondentas.
K. Nečiunskas.

' Amerikos Liet. Piliečių Kliu- 
bo Sumažintas {stojimas

500 Darbininkų Atleido
500 darbininkų pa-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
j Kliubas dabar turi išleidęs 
taip sakant manifestą, paleng-vėl 

nuo transpbrtacijos dar- . . . v.
Tai daugiau darbininkų ^ndamas betonams 1 s;
gatves kojomis t darbo 

Juos paleido va~;

Ir 
leido 
bų. 
tryps
jieškodami. 
duojantis LaGuardijos efcono-, 
mijos planais. Mat, jie vis 
greičiau ir smarkiau 
darbininkus verčia dirbti, o 
kitą dalį darbininkų meta lau
kan.

Generalis taksių darbininkų 
streikas baigiasi, kurie taip 
kovingai lakiėsį streiko lauke. 
Taxi Drivers Union of Great
er New York pirmininkas pa
skelbė, kad striekas baigia
mas pagal streikierių nūbalsa- 
vimą. Darbininkai grįžta dar
ban organizuoti ir sujungti 
pasirengę bile laiku dar su di
desne 
savo 
grįžta 
lygų •• 
priimti prie darbų visi strei
kieriai. 2) Neturi būti diskri
minacijų del eunijinio veikimo 
praeityje, dabar ir ateityje. 3) 
Visi streikieriai grįžta atgal į dynė

Forward” apie komunistus. ( faimėjo'4'4-rių valandų” darbo

Darb. Pasmerkė Melagius Darbininkai Laimėjo Kovų

energija stoti kovon už 
reikalus. Streikieriai 
darban ant sekamų są- 
1) Tu o j aus turi 1

žydų social-fašistų laikraš- i 
; tis “Forward” nuolatos sklei- [ 
džia bjauriausius melus apie 
komunistus. Jis tokių melų 
paskeleidė ir apie Maišei &

800 Interborough Rapid 
j Transit Co. darbininkų susior- 
i ganizavo ir prieš kompaničnos 
| unijos vadų valią paskelbė 
1 streiką. Išnaudotojai nusi-

būti, Popkin dirbtuvės^ darbininkus. Į gan(j0 jr turėjo darbininkų
Darbininkai laikė susirinkimą j reikalavimus išpildyti. Darbi- 
ir išnešė pasmerkimo rezoliu
ciją prieš “Forwardą”. Lietu
viškų renegatų “Naujoji Ga- 

tą pat gieda, ką ir

Todėl prašome mūsų drau
gų ir proletarinės dailės mylė
tojų ir rėmėjų, kad tą dieną 
pasirinktumėt, kaipo išėjimo 
dieną ir pasimatymo su drau
gais Aido vakarienėje.

Bus skanių valgių ir geros 
muzikalės programos laike va
karienės.- Prieš ir po vakarie
nei bus šokiai prie smagios 
muzikos. Įžanga ypatai tik 
80 centų.

Užkviečia visus Aido Cho
ras ir tikisi, kad jūs, draugai, 
skaitlingai dalyvausite Aido 
pokylyje.

A’do Choras.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.g. 46 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks antradienį, 3-čią dieną 
balandžio, 7 vai. vakare, 79 Hudson 
Ave. v

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių reikalų apkalbčt ir už
baigt užsilikusius darbus.

Sekr.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klases anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1G61 

arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

HM

$

SM

mhMI
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darbus po vadovyste to gara- 
džiaus darbininkų komiteto. 
4) Bus ten tęsiamas streikas, 
kur darbdaviai atsisakys grą
žinti darbininkams darbus. 5) 
Kiekviename garadžiuje turi 
būti darbininkų komitetas, ku
ris su išnaudotojais spręs gin
čijamus klausimus ir 6) Majo
ras turi nuskirti arbitracijos 
komitetą sulyg 9 d. vasario 
darytos sutarties.

Taigi streikieriai eina prie 
darbo organizuoti ir bile lai
ku gatavi stoti į kovą už sa
vo reikalus. Kapitalistų ir so
cialistų spauda labai daug pa
skleidė melų, būk streikierių 
eiles sugriuvo, žinoma, jie tą 
darė, kad pakirtus streikierių 
vienybę. Socialistai ir reakci
niai unijų vadai daug kenkė 
šioje kovoje. Tik Komunistų 
Partija drąsiai ir didvyriškai 
.gelbėjo Taxi Drivers unijos 
vadams ir streikuojantiems 
darbininkams vesti kovą, šis 
streikas suteikė daug Komu
nistų Partijai simpatikų iš 
streikierių tarpo, nes daugelis 
darbininkų, kurie pirmiaus 
nieko gero negirdėjo apie ko
munistus, 
pamatė ir 
komunistai 
jai.

Streikas
Terminal Co., kuri reikalauja, 
kad draiveriai stotų į kompa- 
ničną uniją. Streikas yra 23rd, 
£8th, 49th ir 60th garadžiuo- 
se. Ten darbininkai pikietuo- 
ja juos.

N.R.A. ir Darb. Valandos ’

dabar praktikoje 
persitikrino, kad 

yra drąsūs kovoto-

dar tęsiamas prieš

nįnkai laimėjo, kad be jų or
ganizacijos žinios daugiau ne
bus darbininkai paleidžiami iš 
darbo ir vietoj 50 valandų jie

savaitę.

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Iš A.C.W. 54-to Unijos 
Lokalo Susirinkimo

kliubą. Kaip žinia, sulyg kliu- 
bo konstitucija, į ALPK pri

imami nariai tiktai (nuo 18) 
iki 40 metų amžiaus. Kad pa- 

vienus i lengv^nus įstoti į kliubą tiems, 
l kurie jau šiek tiek senesni am- 
! žiumi, kliubas nutarė iki lie-' 
' pos mėnesio priiminėti kandi
datus, turinčius iki 45 metų 
amžiaus. Štai čia. proga kiek
vienam, trokštančiam įstoti į 
kliubą.

Kliubo nariai raginami pa
sidarbuoti, paraginti brookly- 
nieius įstoti į ALPK. Sekan
tis susirinkimas įvyks balan- 

1 džio mėn. 6 dieną', kliubo sve
tainėj, kampas Stagg St. ir 
Union Avė.

Beje, užbaigimui žieminio
i sezono, Kliubas ruošia savo
■ svetainėje šokius, kurie įvyks į 
gegnės mėn. 5 dieną. Tai bus 
šeštadienis. !

O didžiausią savo pramogą 
Kliubas rengia liepos mėnesio į 
22 dieną, 
piknikas,
Maspethe. Jau dabar kliubie-;
čiai v'išur apie jį kalba ir prie

i jo ruošiasi. }
I Tai štai, kokią veikslos pro----
gramą kliubas turi! -==

i Narys Viduramžis.

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

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

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

' SOI

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

5*l-to lokalo susirinkimas
Amerikos

Daugelyje vietų darbininkai 
gali matyti lange mėlyną are
lį, tat jau tie išnaudotojai pri- 
ėmę N.R.A. sąlygas; reiškia, 
ten darbininkai dirba tik po 
40 valandų į savaitę. Bet ne- 
taip yra praktikoje. štai 
“Chains” Co, krautuvių pilna1
visur. Vien “A & P” Co. įvyko 28 d. kovo, 
giriasi, kad ji turi čionai Lietuvių Piliečių kliube. Susi- 
9,000 darbininkų. Visur tose rinkimas buvo labai skaitliu? 

gąs, nes lietuviai kriaučiai pa
liesti. bedarbės gerai susirin
kimus lanko. Susirinkimą ati
darė lokalo pirmininkas Jan
kaitis. Skaitytas protokolas 
pereito susirinkimo ir priim
tas,

, Kadangi ACW unijos kon-

*■ I
krautuvėse yra NRA. iškabos. 
Bet kiek valandų darbininkai 
dirba? Jie dirba po 56 valan
das ir daugiau į savaitę laiko. 
Taip N.R.A. “sutrumpino” 
darbininkų valandas. Taip 
yra su krutuvėmis, taip yra su 
didžiuma fabrikų ir dirbtuvių. 
Kapitalistai languose išsikabi- vencija įvyks gegužės mėnesį 
no N.R.A. iškabas, bet darbi-' Rochester, N. . Y,, tai pasiū- 
ninkai ir darbininkės kaip dir- lytos kelios rezoliucijos, kaip 
bo po 50 ir daugiau valandų, ve:“ valandų trumpinimo klau- 
taip ir dirba. Komunistai vi- simu; politinių kalinių reika- 
sada nurodinėjo darbiniri- lu
kams, kad už mėlyno arelio Šias rezoliucijas buvo priėmu- 
slėpsis dar didesnis jų išnau- si Kriaučitj Lyga ir jas per- 
dojimas. Nuo įvedimo N.R.A. - ~ T T>---
jau veik du kartus pabrango

Ček of sistem” reikalu

skaitė jos sekretorius J. Bui
vydas. Visos rezoliucijos pri- 

maistas, drabužiai ir kiti dar- imtos vienbalsiai.
Mūsų lokalui buvobįninkams reikmenys, bet al

gos stovi anį vietos, arba kur (turėti konvencijoje du 
kelis centus pakilo, tai toli jos | tai. Kandidatavo K. 
atsilikę nuo gyvenimo reikme- tis, K. Kundrotas, V. 
nų kainų kilimo. Su darbo įsonas ir J. Hermanas. Balsa- 
valad!domis išnaudotojai ir ei- vimo 
giasi kaip tik nori.

Darbininkai s£vo darbo są
lygas ir gyvenimo padėtį pa-

skirta 
delega- 
Jankai- 
Michel-

pasekmės tokios L K. 
Jankaitis gavo 1(56 balsų; 
Kundrotą 144; I Michelsonaš 
74 ir Hermanas 62. Jankaitis

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Tai bus gigantiškas I
Klasčiaus Parke,J

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Prakalbos Tik Moterims
Rengia LDS. 13 ir ALDLD 

185 kuobos penktadienį, ba
landžio ‘6 d., Kiburio svetainė
je, 950 Jamaica Ave., arti 
Cypress Hill's “L.” Stoties East

York, N. Y.' Pradžia 7-tą 
valandą vakare; kalbės Dr; J. 
J. Kaškiaučius apie “šeimyni
nio Gyvenimo Paslaptis.”

Į šias prakalbas vyrai ir 
jaunos mergaitės nebus įsilei- 
žiamos.

Užkviečiam merginas ir mo
teris atsilankyti ir išgirsti la
bai naudingas pamokas. Iš- 
anksto prisirėngkite įvairių 
klausimų duot Dr. J. J. Kaš- 
kiąųčiui. ' 1

Rengimo Komisija. •

Aido Choro Vakarienė
? X---- - >f

• šiūomif pranešame, kad Ai
do Choro vakarienė įvyįcs sek-
’. *'•' i « t i r ■< » . .■ > t ,

Telcphone Stagg 2-440$

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir nalaidojn tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Telephone, EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutė
92 Union Ave,,

Brooklyn,

Utarninkais ir
Nuo 3 vai. p. p. iki

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į 
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusiusi 
ant visokių kapinių; parsamdo au-j 

(l tomobilius ir karietas vesclijontsj 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams į 
I į 
I Į 
I ■

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyry ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapum«r

DK. MEER
W. Uth St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 1O:3U iki 1. l*o rietu nuo 1 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdaliion 3'1328

156

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y^

Tel.: Glenmore 5-9467

512

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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.

šiandien ateiki- 
te delei savo svei- 

1 katos ištyrimo, o 
__f jums bus išaiškin- 

B įSvĮ *-a’ kaip jūs fiziši- 
FSr I kai stovite.

/ Odos Nušašėji- 
Į mai, Nervų Ligos, 

Abel nas Silpnu- 
mas, Skilvio Žar- 
nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

• X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—D A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais • A. M. iki 4 P. M.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas. ant Operacijų ir 

gydyme

'Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
♦ 84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1


