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kitų automobiliams darbų.

$250,000,000 Naikinimui Ūkio Produktų9

Metai XXIV, Dienraščio

bent tokias, kurias pirmiau 
mokėdavo CWA.

mis, iš pinigų lošti “kria-

VERSTINA
TĖ CHINIJOJ

už užsėjimų sumažinimą ir 
už lauko ūkio produktų nai
kinimą. Tatai daro,

LYNČIAVIMO ŠALININ
KAI SENATO KOMISIJOJ

Brooklyn, N. Y., Trečiadien is, Baland. (April) 11, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c

O keno pusėje yra Prūseikos 
-Butkaus “Naujoji Gadynė“?—•' 
Japonijos imperialistų-plėšikų 
pusėje, nes ji šaukia, kad Ja
ponijos priešu yra Sovietą, Są
junga. Kodėl? Ar todėl, kad 
Sovietų Sąjunga geruoju nesi
rengia atiduoti Japonijai Sibi
rą? Ar todėl, kad Sovietų Są
jungos vadai kelis kartus pa
reiškė, kad jie nenori svetimų 
žemių nei pėdos, bet ir savo že
mės neduos nei colio?

Japonijos imperialistai ruo
šia karą prieš Sovietų Sąjungą; 
dar jų buvęs ministeris Tanaka 
išdirbo sekamą planą: ltJaponi
ja turi būti didelė. Bet kad ji 
galėtą virsti pasauline valstybe, 
tai pirm užkariavimo Chinijos 
turi sumušti Jungtines Valsti-1 
jas. Bet pirm negu sumušti 
Jungtines Valstijas, tai Japoni
ja turi užkariauti Mandžuriją, 
Mongoliją ir nuo Sovietą Są
jungos Tolimus Rytus—Sibirą.”

KRISLAI
Klampyne” ir Japonija. 

Japonijos Siekiai 
Japonijos Agentų Giesmė. 
Kaip Ištikro Yra?

Rašo D. M. šolomskas

Jau kelintu kartu Prūseika- 
Butkus savo “Naujojoje Gady
nėje“ išstoja, kaipo Japonijos 
imperialistų agentai. Kiek lai
ko atgal “Gadynė” rašė, kad 
“prasidėjo senas ermyderis tar
pe Japonijos ir Rusijos.” Reiš
kia, tąsa caro Rusijos kovų su 
Japonija už Chinijos pasidali
nimą.

“Naujoji Gadynė“ 5 d. balan
džio uždėjo didžiulį angalvį ant 
pirmo puslapio: “Japonija Turi 
Du Priešus—Amerikos Jungti
nes Valstijas ir Skietu Sąjun
gą.” Matote, kokia “nabagė“ 
yra imperialistinė Japonija! Ji 
turi du priešus ir jų tarpe yra 
Sovietų Sąjunga. Nors Prūsei- 
ka ir Butkus puikiai žino, kad 
Sovietų Sąjunga nėra priešas 
nei Japonijos, nei bent kokios 
šalies, kad ji nori tik taikos, 
bet “Klampynė” šaukia, kad va 
Sovietų Sąjunga yra Japonijos 
priešas. Reiškia, ji rengiasi pult 
Japoniją arba kenkia jai kito
kiu būdu.

Ar Japonija vykina gyveni- 
man šį planą? Taip. Ji jau už
kariavo Mandžuriją ir Jahol 
provinciją, kurios yra keturis 
kartus didesnes už pačią Japo
niją. Ji siekia užgrobti Mon
goliją ir ji rengiasi karan prieš 
Sovietų Sąjungą. Jos militaris- 
tų grupes atvirai šaukia, kąd 
reikia pulti Sovietų Sąjungą. 
Tai kas gi yra priešas, ar So
vietų Sąjunga Japonijos ar im
perialistinė Japonija Sovietų 
Sąjungos? Kiekvienas darbinin
kas sutiks, kad priešas yra Ja
ponija, kuri puola kitas šalis ir 
rengiasi pult Sovietus.
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Pirmas
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

Francijos Ex-Ministerio 
Sūnus Šaukia Kovon už 
Thaelmanno Paleidimą

PARYŽIUS. — Žymus 
gamtmokslininkas Jean Pa- 
inleve, sūnus buvusio Fran
cijos ministerio pirmininko, 
parašė sujudinantį atsišau
kimą, kad masės tarptauti
niai kovotų už paliuosavimą 
Ernsto Thaelmanno, Vokie
tijos komunistų vado. Jis 
smerkia Hitlerio naziu ban
dymus tą vadą supurvinti, 
paskui nuteisti. Thaelman- 
ną jis vadina “spindinčiu 
ženklu žmogaus garbės ir 
laisvės,... kuomet milionai 
žmonių pasaulyje neatlai- 
džiai kovoja prieš mirštan
čio kapitalizmo beprotystę.”

Ginkluotas Teisėjas 
prieš Raketierius

Trenton, N. J. — Buvęs 
Passaic apskrities Common 
Pleas teismo teisėjas Wm. 
B. Harley, sėdėdamas teis
me turėdavo prie savęs re
volverį, kad apsigintų nuo 
pavojaus savo gyvybei, — 
kaip kad jis dabar liudija1 
valstijos seimo 1 _ 
komisijai.

Pirm negu j is buvo pa- ; 
skirtas teisėju, Harley 1929 
m. turėjo užtikrint, kad su-1 
mokės $25,000 republikonų 
komitetui; paskui iš jo bu
vo reikalaujama, 'kad ištei
sintų sukčius ir grafterius, 
pav., kad panaikintų bylą 
prieš Passaic’o ądvokatą

Washington. —ft Senatinė 
komisija svarsto ' Cbstigan- 
Wagnerio įnešimą kongre
sui prieš lynčiavimus; komi
sijos dalis priešinasi lynčia- 
vimų suvaržymui. Sumany
mas reikalauja, kad lynčia
vimus (daugiausia negrų) 
tyrinėtų ne vietinė vyriau
sybė, bet centralinė valdžia; 
o jeigu žmogus būna nulyn- 
čiuotas per vietos vyriau
sybės kaičią arba apsileidi
mą, tai kad jo šeimynai 
būtų iš to apskričio iždo su
mokėta $10,000.

Kubos Politinių Kalinių 
Bado Streikas

25,000 Partnerių Mar
šuos į Valstijos Centrą 
del Vado Paliuosavimo

Lincoln, Neb. — 25,000 
farmerių susiorganizavę at- 
maršuoti balandžio 16 d. į 
valstijos sostinę ir demonst-1 
ratyviai reikalauti, kad bū
tų paliuosuotas Harry Lux, 
kovingas biednųjų farmerių 
vadas. Jam buvo priteista, 
užsimokėti $100 pabaudos 
arba eiti kalėjimam Jis pa
sirinko kalėjimą. Lux yra 
pasižymėjęs kovose prieš 
farmerių mėtymą iš ūkių Į 
del negalėjimo atsimokėt 
skolas.

Šimtai Įstojo j Bedarbių 
- Havana, Kuba. — 71 Tarybą Viename Mitinge 

politinis kalinys Principe ______
kalėjime paskelbė bado 'PEORIA, III. _  700 bu-
streiką, dainuodami Inter-' 
nacionalą. Iš kalėjimo jie 
išleido atsišaukimą prieš 
kruviną Mendietos 'valdžią 
ir prieš Amerikos imperia
lizmą, kuris smaugia Ku
bos darbo žmones. Atsišau- 
kimas baigiasi Šukiu: “Te
gyvuoja priešimperialistinė 
žemdirbiška revoliucija!”

iaoai liudija ir
tyrinėjančiai 1 hlladeiphieClŲ KOVH 

už Žmonišką Pašalpą
PHILADELPHIA, Ta.— 

Vadovaujami Bedarbių Ta
rybos ir CWA unijos, virš 
1,000 darbininkų demons
travo Raeburn Plazoj perei
tą šeštadienį; protestavo 
prieš verstiną darbą, už ku
rį temoka po dolerį dienai,

Harry Weinbergerj, kuris kaipo “pašalpą”: reikalavo 
buvo įkaitintas suktybėse mokėti unijines algas pašal- 
ryšyje su bankrūtu New piniams darbininkams arba 
Jersey Bankers Securities 
Kompanijos. Jis atsisakęs 
tatai padaryti; del to jam 
buvę grūmojama bombomis 
ir kitais mirties įrankiais.

Pirma Moteris Federalio 
Teismo Teisėja

STREIKŲ ŪŽDRAUDIMĄ DARBO FEDERACIJOS VADAI VĖL 
PASIDARBAVO AUTOMOBILIŲ FAB

RIKANTAM PRIEŠ DARBININKUS
Washington. — NRA ad

ministratorius gen. Johnson 
remia senatoriaus Wagne- 
rio bilių, kuriuom norima 
visiškai atimt darbininkams 
teisę streikuot ir sulig kurio 
valdžia privalo visuomet ge
ruoju ar piktuoju “sutai- 
kyt” darbininkus su samdy
tojais.

4 Policijos Šulai 
Nuteisti už Grafu

Tačiaus Kyla Nauji Auto Pramonės Darbininku Streikai; 
5,000 Mechanikų Ketina Išvesti Kovos Laukan dar 10 
Tūkstančiu Automobilių Darbininkų, Jeigu Nebus 20 Nuo
šimčių Algos Pridėta ir 36 Vai. Savaitė {vesta.

Mechanics Educational So
ciety; jie reikalauja 20 nuo
šimčių algos pakėlimo ir 36 
valandų darbo savaitės. Jei
gu iki šio ketvirtadienio va
karo nebus šie reikalavimai 
patenkinti, tai mechanikai 
ne tik patys sustreikuosią,

Passaic, N. J.—Teismas, 
kuris tęsėsi nuo kovo 19 d., 

: dabar, balandžio 9 d., pripa
žino kaltais, kaipo gemble- 
I rystės palaikytojus, keturis 
augštus policijos viršinin
kus: Ab. Preiskell, viešosios dy,.generolo Johnsono NRA*reito šeštadienio sustreika- 
apsaugos direktorių; Chas. ’ -----
Monksą, policijos galvą, ir 
porą kitų. . Jie, supranta
ma, už kyšius leido varyti

vusių CWA pašalpinių dar-i 
bininkų ir bedarbių abelnai 
per mitinga Ray Hotel sve- , . . ..
tainėje reikalavo tęsti CWA ^znį gemblerystes^ masmo- 
darbus, užgyrė bedarbių ap-
draudos bilių, ir keli šimtai P&” pinigautis iš loterijų, iš 
įstojo į Bedarbių Tarybą, jlaižybų del arklių lenktynių 

-------- ir kt. Sulig įstatų, už tai jie 
KAREIVYS būt- baudžiami po

$1,000 ir dar po tris metus 
įkalinti. Bet kaipo valdžios 
ponams veikiausia jiems 
bus bausmė sumažinta.Chinijos fašistinė valdžia 

įveda verstiną kariuomenės 
tarnybą. Visi nuo 18 iki 45 
metų vyrai bus kasmet ver
čiami bent po du, mėnesiu 
tarnauti ir prispaustinai 
mokintis kariško' muštro. 
Tai būsią dar pirmu kartu 
Chinijoj įvedama verstina 
ramiais laikais kareiviška 
prievolė.

Bet juk dabar nėra ten 
taip “ramu”, kai reikia vi
somis išgalėmis slopint re
voliucinį judėjimą ir vis dar 
mėgint sukriušint Chinų So
vietus.

! 32 Demonstrantai Tei- 
siami Minneapolyje

Japonijos imperialistai, kad 
padengti savo planus, dangstosi 
posakiu, būk Japonijoje yra 
ankšta, būk ji troškinama ankš
tumu, negalį jos gyventojai | *• 
pragyventi, būk todėl jie turi ‘ _ .. _ .
plėsti Japonijos teritorijas ar- namih kad Jie dalyvavo SUO- 
ba Chinijoje, arba Sibire, kad kalbyje, kurio tikslas buvo 
badu neišmirti. nužudyt karalių Karolį ir jo

šią Japonijos imperialistų “draugę” Helene Lupescu.

Bucharest. — Apart va
kar minėtų poros desėtkų 
oficierių, liko areštuota 
šimtas civilių žmonių, kalti-

pasaką kartoja ir “Naujoji Ga
dynė.“ Ji tameptraipsnyje ra
šo: “Japonija, girdi, negali uz- 
sitroškinti savo salose. Jai rei- ~ .
kia, vienokiu ar kitokiu būdu, | į Sovietų Respubliką 
įsitvirtinti Chinijoje.” Tai ne- t.
va cituoja Howard — Scrips
laikraščio korespondentą bet angliakasiai, p r i klausanti

III. Mainierių Delegatas

PIETINIO ILINOJAUS
“Naujosios Gadynės“ leidėjai 
su tuom ir sutinka, nes jie su 
mielu noru gieda Japonijos im
perialistų planų pridengimo 
giesmę. Jie padeda Japonijos 
imperialistams skleisti 
kišką propagandą.

grobi-

Sovietų Sąjungoje 
knygoj “Mandžuriją i 
Japono—A m erikanskoj 
drg. Goršeinin faktais sumu
ša šią Japonijos imperialistų 
pasaką, nes 1) Japonija nėra 
tankiausiai apgyventa. Imant

(Pabaiga 5 pusi.),

išleistoj 
Ugroza 
V.oiny”

Progresyvės Mainierių Uni
jos 46-tam lokalui, išrinko 
Lareine Pruitą, kaipo savo 
atstovą keliauti su darbinin
kų delegacija į Sovietų Są
jungą ir sudėjo $50 kelionės 
lėšų. Pruit yra energingas 
kovotojas už mainierių rei
kalus.

Leningrad. — Gyvenamių 
budavojimui paskirta* vien 
lengvos pramonės darbinin
kams 9,200,000 rublių.

Cincinnati, O.—Florence 
E. Allen paskirta federalio 
(centralinės valdžios) ape
liacijos teismo teisėja. ’ Tai 
dar pirma Amerikoj mote
ris federaliame šalies teis
me. Nors moterims jau se
nai ant popieros pripažinta 
teisių lygybė su vyrais, bet 
jos ypač yra saugojamos 
nuo valdiškų vietų teismuo
se, sakoma, “kad moraliai 
nesugestų.”

100 šūvių Tyrinėtojui
Privatinių šerifų

HITLERIS TEISIA 
33 MAINIĖRIUS

Miunchene, Bavarijoj 
sman patraukti 33 mainie- 
riai, kaltinami kaipo komu
nistai ir darbininkų kursty
tojai prieš fašistų valdžią.

tei-

London. — Victor Ottley, 
14 metų berniukas, su pir
mu bandymu pakilti oran, 
sėkmingai skraidė ištisas 
keturias valandas.

UNION TOWN, Pa, — 
Koks šimtas kulkų buvo iš 
už kalno paleista linkui 
Shippen Lewiso, valstijinio 
tyrinėtojo, bevykstant jam 
apžiūrėti mainierių stovyk
los pikietus. Jis buvo gu
bernatoriaus paskirtas tyri
nėti, kaip ir ką veikia pri- 
vatiški ginkluoti kompanijų 
šerifai. Nei viena kulka jam 
nepataiką.

Staiga Mirė Amerikos 
siuntinys Airijai

Pa-

DUBLIN. — Jungtinių 
Valstijų atstovas-pasiunti- 
nys Airijai, Whl W. Mc
Dowell, 67 metų amžiaus, 
ūmai numirė, vos pradėjęs 
sakyt prakalbėlę laike ban- 
kieto/kurį Airių vyriausybė 
iškėlė jam pagerbti, bal. 9 
dieną.

Detroit, Mich. — Sulig 
telegramų kapitalistiniams 
laikraščiams iš šio miesto, 
bal. 9 d. streikas 5,600 Mo
tor Products darbininkų li
ko “sutaikytas”. Streikie
riai reikalavo 20 nuošimčių 
daugiau algos; bet padarę;
nusileidimą ir grįžtą dar-' bet galėsią streikan išvesti 
ban su 10 nuošimčių priedu, i dar 10,000 automobilių dar* 
Daugiausia tarpi ninkavo bininkų.
streiklaužis Ed. F. McGra- Muskegone, Mich., nuo pe- 

pagelbininkas; pasidarbavo vo 1,800 Campbell Wyant ir 
ir vietinis streikų laužyto- Cannon liejyklų darbininkų, 
jas, Darbo Federacijos va- taip pat darbininkai p. airių 
dūkas William Collins.

Sulig tų pačių pranešimų, Reikalauja didesnio uždar- 
tačiaus, vis dar gręsia strei- bio ir sąlygų pagerinimo, 
kas 5,000 mechanikų, kurie Užstreikuotos d i r byklos 
priklauso atskirai unijai, masiniai pikietuojamos.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
naują kongreso priimtą 
Žemdirbystės Reguliavimo 
bilių, sulig kurio skiriama 
$250,000,000 atlyginimo far- 
moms už naikinimą kviečių, 
kukuruzų ir medvilnės der
liaus šiemet.

Pernai Roosevelto valdžia

MINNEAPOLIS, . Minn. 
—Pirmadienį prasidėjo tei
smas prieš 32 darbininkus, 
kaipo vadus 6,000 kovingos išmokėjo apip $800,000,000 
penktadienio demonstraci
jos, per kurią miesto val
džia buvo priversta priimti 
bedarbių pašalpos reikalavi
mus. Teisiamųjų bylą veda 
Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas; advokatauja 
David Levinson ir kiti.

Komunistai rengia šešis 
didelius mitingus, kur dar
bininkai mobilizuosis, kad 
priverst paliuosuot kaltina
muosius “riaušėse,” “užpuo
limuose” ir tt. Komunistai 
taip pat leidžia 25,000 la
pelių su atsišaukimais į 
darbininkus del tos bylos.

Dviejuose p i r mesniuose 
mitinguose buvo išrinkta 
dideli darbininkų komitetai 
reikalaut, kad vadinamas 
“laisvas” gubernatorius Ol
son, Farmerių-Darbo Parti
jos žmogus, lieptų paliuo- 
suoti teisiamuosius. Bet jis 
atsakė, “tegu teismas eina 
savo tvarkoje*”

pakelt produktų kainas. Be 
to, valdžia yra apkrovus 
mokesčiais po 15 iki 25 nuo
šimčių už sumalimą ir kito
kį valgio produktų apdirbi
mą. Del to vien duonos kai
na' pabrango 15 iki 25 nuo
šimčių.

Visoj pasaulio istorijoj 
dar nebuvo ramiais laikais 
tokio milžiniško ir žmonėms 
taip brangiai atsieinančio 
naikinimo, kaip prie Roope-

kad velto valdžios.

KANOPOMIS SUŽEISTA
15 STREIKIERIŲ

Didžiuliai Streikai Con
necticut Valstijoj

STAMFORD, Conn. — 
Balandžio 9 d. 400 Norwalk 
Rubber and Tire Kompani
jos darbininkų nubalsavo 
streikuoti, reikalą udami 
pripažint industrinę uniją 
ir pridėt uždarbio. Tuo- 
jaus prasidėjo masinis pi- 
kietavimas.

Hartford, Conn. — Tebe- 
streikuoja 2,000 darbininkų 
Hegeman Arrow Electric 
Kompanijos. Žada šią sa
vaitę streikuoti 4,000 dar
bininkų Underwood rašo
mųjų mašinėlių kompanijos. 
3,000 darbininkų Pratt- 
Whitney lėktuvų kompani
ja pxldeti darbo I
mokesnio ir šiaip pagerinti 
sąlygas; o kad ne, tai tuo- 
jaus streikuosią. 1,500 Colt 
fabriko darbininkų nubal
savo streikuot; bile momen
tu gali išeiti streikan Prat- 
Cady 'kompanijos darbinin
kai. v. ' •

Cleveland, Ohio. — Dvyli- jos reikalauja pr: 
ka moterų ir trys vyrai 
streikieriai Cleveland Wor
sted Mills tapo sužeisti ar
klių kanopomis, kuomet rai
ta policija visu smarkumu 
šoko ant masinio pikieto. 
Trys iš jų sužeisti pavojin
gai.

Haverhill Šiaudams 
Pridėta 10 Nuošimčių
Haverhill, Mass. — Pasak 

kapitalistinės spaudos, 6,000 
streikavusių Čeverykų dar
bininkų nutarė grįžti dar
ban. Sutartis su fabrikan
tais žada darbininkams pa
kelti algą 10 nuošimčių. Va
dovavo United Shoe and 
Leather Workers Unija.

Camdeno Radio Darbininkai 
Laimėjo Didesnę Algą

Camden, N. J.—700 Ra
dio Condenser Co. darbinin
kų sugrįžo darban balan
džio 9 d., per streiką laimė
dami algų priedus 10 iki 34 
nuošimčių, nors kompanija 
dar nepripažįsta unijos.

i ‘H

NOTICE TO YOUTH SEC
TION READERS

Due to a number of techni
cal reasons, the Laisve 
Youth Section will appear 
in Friday’s issue instead of 
Thursday this week.

Editorial Staff.

—
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, t Be Ugnies Nėra Damų
“Lietuvos Žinios” praneša iš Varša- 

vos, kad ten plačiai kalbama apie Vokie
tijos spaudos užsispyrusį tvirtinimą, kad 
neužilgo prasidės oficialčs ir tiesiogines 
derybos tarpe Pilsudskio ir Smetonos 
valdžių. Po 1930 metų buvę “visa eile 

’ privatiškų pasitarimų, kurie buvę įžan
ga į būsiančias oficiališkas derybas”. 
Sako, kad “Pilsudskis nutaręs yra pri- 
vatiškus pasitarimus baigti ir pradėti 
oficiališkas derybas”.

O Smetonos valdžia iš savo puses nie
ko nesako. Da kartas nuo karto neva už
ginčija. Bet ne todėl, kad Smetona ne
norėtų pasibučiuoti su Pilsudskiu. Visa 
jo nelaimė, tai Lietuvos liaudis. Anuo 
kartu, kuomet visai atvirai buvo pradėta 
kalbėti apie oficiališkas derybas su Len
kija, Lietuvoje kilo tokios audros protes
tų, kad vėl viskas nusiramino. Smeto
nai'nebūtų pro šalį prisiglausti prie im- 
perialistinės-fašistinės Lenkijos krūtinės 
ir ten šiltai tupėti. Jisai senai buvo įsta
tęs Lietuvą ant licitacijos Lenkijos- 
Francijos imperializmui, bet vis bijojosi 
Lietuvos liaudies keršto. Gali jinai nu- 
šluoti visą smetoninį brudą.

Kas išeis iš šių naujų gandų apie ofi
ciališkas derybas, tenka palaukti. Bet 
vienas dalykas aiškus, būtent, Lenkijos 

• ir Vokietijos spauda užuodžia užkulįsi- 
. nes politikos vėjus. Smetona nuo Lietu

vos liaudies slėpė, kad keturis metus ve- 
l dč “privatiškas derybas”. Pilsudskiui,' 

matomai, kantrybė išsisėmė ir jis nori 
t eiti prie galo.
■r' ■ *' i» •

I Jau ir Ten Pradėjo Drumsti 
' / Vandenį ir Talkininkauti 

^■Fašistams
Amerikoje gyvuoja toks sutvėrimas, 

kaip Amerikos Darbininkų Partija. Jos 
pirmininku yra ponas J. Mušte. Ta so- 

I * cialfašistinė partija išleidžia laikraštį 
“Labor Action”. Mušte taip pat yra pir
mininku Komiteto del Gelbėjimo Vokie- 
'tijos Fašizmo Aukų.

.Bet štai šitas Darbininkų Partijos or
ganas “Labor Action” padarė tam komi
tetui bjaurų kaltinimą, būk jis šelpiąs 
Vokietijoje “tiktai komunistus”, nuken- 

į tėjusius nuo kruvinojo fašizmo. Tikslas 
labai nešvarus. Tai užsimojimas pakenk- 

U ti aukų rinkimui Amerikoje, nes šis Ko- 
> mitetas yra bendro fronto organizacija 

ir surinktomis aukomis šelpia visus nuo 
t fašistų nukentėjusius Vokietijoje, neat

sižvelgiant į jų politinį nusistatymą.
Tam kaltinimui pagrindą suteikęs tū

las Seiman Schocken, kuris nesenai bu-. 
L vęs Vokietijoje ir sužinojęs, kad jo kolė- ’ 

gos; kurie priklauso prie “SAP” nėga-1 
vę pašalpos * iš Tarptautinio Komiteto 

; Gelbėjimui Vokietijos Fašizmo Aukų, 
į’ kurio raštinė randasi Paryžiuj ir per ku- 
į rį visas aukas Vokietijon siunčia ameri- 
'* kinis komitetas. Iš to pasakymo, kad , 
į “SAP*’ žmonės dar negavo aukų, “Labor 
į Action’* išvertė ir pareiškė, kad “tik ko

munistai yra šelpiami”.
£ Amerikinis komitetas tuojaus pranešė • 

Tarptautiniam Komitetui ir gavo seka-
. mą kablegramą: “Po nuodugnaus ištyri- 
1 mo knygų ir veikimo pasirodė, kad Tarp- 
\ tautinio Komiteto pinigai buvo dalina-

"<■ A mi absoliutiškai be skirtumo. Siunčia- ’ 
b V.’me jums protokolą.”
fe J Vadinasi, “Labor Action” šmeižtas ta- 
EL \po atmuštas. Ir ištikrųjų keista: Tarp- 
■fe'tautinio Komiteto pirmininku yra. Lor- 1

das; Marley, pats socialistas, Anglijos 
Darbo Partijos narys, o komiteto dide
lė dauguma yra socialistai bei neparti
niai, bet tam komitetui užmetama, kad 
jis šelpia “tik komunistus!” Nieko pa
našaus. Išmislas nuo pradžios iki galo.

Amerikinis komitetas dabar griežtai 
reikalauja, kad “Labor Action” atšauk
tų šitą šmeižtą. Taip pat kaltina komi
teto pirmininką poną Mustę, kad jis sa
vo partijos organe atspausdino neleisti
ną šmeižtą, dalyko neištyręs, pirma neda
vęs skundo pačiam komitetui. Juk šis 
komitetas tiesiai aukų Vokietijon nesiun
čia, negali. Visos aukos eina per Tarp
tautinį Komitetą, kurio ir pirmininkas, 
kaip jau sakėme, ir narių dauguma yra 
nepartiniai bei socialistai.
: ; Vokietijos proletąriato kova reikia 
remti. Reikia finansiškai remti tuos, 
kurie randasi Vokietijos fašistų bastili- 
jose. Tie, kurie bando skleisti nepama
tuotus gandus, daro nepamatuotus pri
metimus Komitetui del Gelbėjimo Vokie
tijos Fašizmo Aukų, pasitarnauja fašis
tams, juos stiprina, jiems priduoda drą
sos kankinti kalėjimuose dešimtis tūks
tančių revoliucinių darbininkų.

Nauja Streikų Audra Amerikoje
Stebėtinai teisingai Komunistų Parti

ja pasvėrė situaciją Amerikoje. Jinai 
kelios savaitės atgal nurodė, kad greitu 
laiku turėsime didelių ekonominių kovų, 
kad darbininkai pasipurtins prieš Roose- 
velto valdžios dedamą ant jų pečių naš
tą. Ta “pranašystė” jau pildosi. Laike 
Komunistų Partijos konvencijos, iš visų 
industrinių centrų buvo gaunama nuo • 
draugų pranešimai telegramomis, kaip 
visur prasideda streikai, balsavimai už 
streikus, laimėjimai streikų.

Vėl kyla audra Detroito automobilių 
pramonėje. Staiga sukilo trisdešimts 
tūkstančių West Virginijos mainierių. 
Hartforde orlaivių pramonės darbinin-. 
kai reikalauja algų pakėlimo. Penkioli
ka tūkstančių Ohio mainierių laimėjo al
gų pakėlimą. Starnfordo (gumoi ;darbi* 
ninkai nubalsavo streikuoti. Minneapo- 
lio CWA darbininkai vedė milžinišką ko
vą ir laimėjo savo reikalavimus.

Prieš ką ir už ką darbininkai sukilo? 
Ko jie nori? Už ką jie kovoja? Kova 
eina dviem pamatiniais klausimais: už 
algų pakėlimąSr už unijų pripažinimą. 
Pragyvenimo kainos pabrango. Darbi
ninkai galo su galu nebegali suvesti. 
Ubagiškos algos tik alkio gyvenimu ap
rūpina. O pastaraisiais metais kapita
listų ir korporacijų pelnai iškilo į padan
ges. Darbininkai pamatė. Jie pradėjo 
reikalauti sau žmoniškesnio pragyve
nimo.

Roosevelto valdžia iš sykio žadėjo dar
bininkams teisę “kolektyvių derybų.” Sa
kė, kad jie gali organizuotis. Bet tuo 
pačiu tarpu darbininkams bando užkarti 
kompaničnas unijas, Darbininkai suki
lo. Išbando, kiek vertas tas Roosevelto 
prižadėjimas. Reikalauja teisės priklau
syti prie tokių unijų, kokių jie nori—ne
priklausomų nuo bosų.

Šitoje kovoje atžagareivišką rolę lošia 
Amerikos Darbo Federacijos vadai. Jie 
padeda valdžiai apgaudinėti darbininkus 
ir sulaikyti juos nuo streikų. : Jie yra 
dalimi Roosevelto valdžios NRA maši- 7 y ; “ •• *- X C. y • » ' į.
nos. štai kad ir dabar Detroito situaci
joj,;Darbo ijederadijos organizatorius 

I ponas Collins begėdiškai atvirai reikalau
ja, kad tie patys Federacijos nariai ne
streikuotų, lauktų, duotų “valdžiai pro
gą išklausyti jų bėdas”, leistų kompani
joms susistiprinti ir pažeboti darbininkus 
kompaničnų unijų kamanomis.

Komunistų Partijos aštunta konven
cija visus savo darbus pynė aplinkui ši
tą liaują situacija. Jinai prirengė par
tijos jėgas dalyvavimui šitose kovose. 
Pavyzdžiui, gavus pranešimą, kad Det
roite, prasidėjo naujas darbininkų brliž- 
dėjimas už streiką, dalis Detroito dist- 
rikto delegatų apleido konvenciją ir išsi
skubino į kovos frontą^ Ten reikia mo
bilizuoti partijos spėkas streikui. Ten 
reikia revoliucinė Auto Workers Union 
prirengti streiko reikalams.

1

IS LIETUVOS j gonių-tinginių. Dr. Rein-|mas karves (iš “N. G.” pasto-

Pavogė Arklį ir Išnešė 
Skalbinius

KRAKĖS (Kėd. apskr.) — 
Tarp Krakių miestelio ir Dot
nuvos gelež. stoties susisiekimą 
palaiko vienas lietuvis vežikas 
Zapašnikas ir keli žydai vežikai. 
Kovo 18 d. naktį Zapašnikas 
buvo nuvykęs stotin sulaukti 24 
vai. naktinio traukinio iš Kau
no. Jis pasistatė savo vežimėlį 
su margu arkliu prie stoties ir 
pate, įėjęs vidun, atsigulė pa
miegoti. Bemiegant, atėjo ark
liavagis, įsisėdo jo vežimėliu 
nuvažiavo savais keliais.

ir

i Arkliavagiai
MARIJAMPOLĖ. — Pereitų 

metų pradžioje Marijampolės 
apylinkėje buvo pradėję smar
kiai vogti arklius. Per ketu- 
rius mėnesius buvo pavogta per 
30 arklių. Pagaliau buvo pa
gautas vienas arkliavagis, kuris 
pasirodė esąs Urbonas Kazys, 
anksčiaus gyvenęs Mikališkio 
valse. Urbonas, nesugyvenda
mas su namiškiais, nuvyko į 
Dvareliškių km. A. Panemu
nės valse., pas ūkininką Ada- 
mauskį ir tenai su Adamauskio 
sūnum pradėjo vogti arklius ir 
juos pardavinėti. Arklius par
davinėti padėdavo ir pats ūki
ninkas Adamauskis.

š. m. kovo 20 d. Marijampo-
lės Apygardos Teismas išnagri
nėjęs šią bylą pripažino visus 
kaltais ir nubaudė: Urboną Ka
zį 5 -m. sunk. darb. kalėjimo, 
Adamauskio sūnų 4 m. sunk, 
darb. kalėjimo ir patį ūkininką 
Adamauskį 6 mėn. kalėjimo.

Avys Pranašauja Gerus 
Metus

DEGUČIAI, Zarasų apskr. 
Netoli Degučių Murmuliškių 
vienkiemyj ūkininko Miškinio 
Jono iš penkių senų, avių vie
na avis atsivedė vieną avinu
ką, antroji du avinukus, trečio
ji tris avinukuš, ketvirtoji ke
turis ir penktoji penkis avinu-
kus, iš kurių vięnas tuojau kri
to, o keturi sveikutėliai auga.
” Apylinkės prietaringi ūkinin
kai iš to sprendžia, kad šie me
tai bus vaisingi.

Suimtas Senas Degtindaris
ZAPIŠKIS, Šiaulių k. čia se

nai veikė didelis, visoje apielin- 
kėje žinomas degtindaris S. B., 
kuris aprūpindavęs plačią apy
linkę. Vasario 10 d. visai ne
tikėtai užklupo policija ir rado 
valstybiniame miške baigianti 
virti degtinę, kurios jau buvo 
ištekinta iki 15 litrų.

Motina Nušovė Sūnų
ROKIŠKIS.—Vasario mėn. 11 

d. privatiško advokato žmona 
Ona Kaupelienė nušovė miegan
tį savo sūnų Bronį. Spėjama, 
kad dėl nervų pakrikimo.

Sukonfiskuota Vydūno 
Knyga

■ TILŽĖ, 111-24 E/“Naujas 
Tilžės Keleivis” praneša, kad 
kovo 22 d. trys Tilžės krimina- 
lės policijos valdininkai atvyko 
pas dr. Vydūną ir pareiškė, kad 
jo vokiečių kalba'parašyta, kny
ga “700 Jahre deutsch-litauis-' 
cher Beziehungen” yra už
drausta ir konfiskuojama. Pas 
Vydūną buvo tik keletas tos 
knygos egzempliorių, kurie ir 
buvo atimti. Tada policija tuo
jau nuvyko į Jagomasto spaus
tuvę, kur buvo atrasta 200 iš
siųsti parengtų knygų. Ir visi 
kiti ten rasti atskiri tos knygos 
egzemplioriai buvo atimti. Kny
gos buvo išvežtos poįicijOs au

hold su keturiais sandarbi- ne, visai tinką.
. , . . ' . ’ .. i . .' TAD A ir/-' A DTT

; ninkais irgi pateikė davimų,
tomobiliu. |kurie rod° ^cin? naudin-

Laikraštis toliaus praneša,'gumą gydant _ myasthesiją, 
kad ketvirtadienį priešpiet ir Į arba tinginystės ligą, 
penktadienį rytą policija buvo ! 
atvykusi ir pas “Naujojo Til
žės Keleivio” redaktorių, O. Vii 
mantienę, ir pr: 
kvotą, klausinėdama, ką dirba, 
iš ko gyvena ir tt.

(Pasak Kauno laikraščių, ne-

faktorių, O. Vii- nil” Ai I • 
avedė nuodugnią Redakcijos Atsakymai

DRAUGAM BENDRADAR- 
BIAM. — Kai kurių draugų 
prisiųsti raštai nepaširodę grei
tai “Laisvėje”, bus įtalpinti 
vėliau. ’ šiuo tarpu, kaip mato
te, labai svarbus dalykas — 
Kompartijos konvencija—suva
žiavimas, tad apie ją ir talpi
name juo daugiau žinių.

PAKALNIO JURGIUI. - 
Ačiū už pastangas, bet prisius

senai atsilankęs i Kauną Vydū- ^°s šypsenos mums rodosi per 
nas pareiškė, kad janl prie Hit-j^P11®8* Bandykit i„_----

lerio geriau gyventi, negu buvo 
prie kitų valdžių.
ž. ” sako, kad Smetona
dęs Lietuvoj platinti 
knygą. Taigi fašistai ėda fa
šistus.—“L.” Red.)

Beje, “L. 
uždrau- 
Hitlerio

j ĮDOMUMAI
Tinginiai ir Netinginiai
Retai kas gerą žodį pasa

ko apie tinginį. “Apsileidė
lis”, “rungas”, “ultojus”, ir 
tiek. Galima sutikti, kad 
daugelis tokių vardų užsi
tarnauja, tapę tinginiais iš 
papratimo. Bet yra ir nie
ko nekaltų tinginių. Pasta
rieji tingi ne iš apsileidi
mo: jų tingėjimas yra rim
ta liga.

Taip sergančių tinginių 
yra nusilpę raumenys; jie 
greitai pailsta; neturi jo
kios ištvermės apskritai. 
Pas daugelį tokių laipsniš
kai nyksta muskulai. G jų 
padėtis dar bloga tuom, kad 
jie niekur neranda užuojau
tos; jie laikomi apsimetė
liais, verkšlentojais, “bo- 
mais.’”

Tik gydytojams ir pa
tiems, kentėtojams ta liga 
buvo nuo pirmiau žinoma. 
Daktariškai ji vadinasi my- 
a$thesia; tai žodis, sudary-
tas iš dviejų graikiškų žo
džių, kur “mus” reiškia rau
menį ir “asthesia” — nu-[ 
silpimą.

Gydytojai, žinoma, imda
vosi ir šią ligą gydyti, nors 
dar tik pirm kelių metų jie 1 
patys apie ją nieko nežino-1 
jo- !

Vaistas nuo tos tinginys-; 
tės ligos buvo lyg atsitikti-1 
nai surastas, kada viena gy
dytoja vardu Harriet Edge
worth pati po influenzos ap
sirgo myasthesia ir ėmė 
laipsniškai lyg skęste skęsti. 
Ji tuomet nutarė išbandyti 
visokius galimus vaistus, ir 
surado, kad daugiausia jai 
pagelbsti iš tam tikrų eglių 
pagaminta chemine medžia
ga, vadinama ephedrine, 
imant jos po tris ketvirta
dalis granb kasdien, šis 
vaistas ją taip sudrūtino, 
jog daktarė H. Edgeworth 
dabar jaučiasi visai norma
lė ir savo profesijos darbui 
tinkama. Bet ji nepasiten
kino vien savim, ale suža
dino Amerikos Gydytojų 
Draugiją plačiau jieškoti 
gyduolių nuo tinginio ligos; 
to sekmėjė paskutiniu laiku | 
keturiolika gydytojų prane-' 
še Savo išbandymus naujų i 
vaistų. Dr. Boothby nau
dojo glycihą, kuriuom pa
gelbėjo dviem dešimtim 11-

WORCESTER, MASS
Bandykit rašinėti 

daugiau, imdamiesi už politinės 
sątyros.

J. ROBZIN. — Juokelius per
žiūrėsime.

•| , ALDLD 11 kuopos susirin- 
' kimas įvyko 25 d. kovo, šia- 
j me susirinkime įsirašė vienas 
Į naujas narys. Taipgi likosi 
j atmintas vienas senas narys. 
! kuris serga jau daugiau kaip

ARĖJUI VITKAUSKUI, Chi-!pUsg metų, tai yra drg. J. Do- 
cago, III. — Mes netikini, kad vidonis. Susii^nkimo dalyviai 
dabartiniu būtų galima Lietu- [sumetė $1.50, 'kad nusiuntus 
voj išleisti ir ten platinti tokia į jam vaisių į ligoninę, 
antologijos knyga, kurioje galė-.; 7 * ' . . .
tų greta tilpti kunigų, fąšisti-' laikas pavėlina, 
nių, sociąl-fašistinių ir revoliu-1 draugą DovidonĮ 
cinių rašytojų raštai. Todėl ir'si Belmont Hospital.
tamstos atsišaukimo nematome1 matyti šiom valandom: pirma- 
reikalo talpinti laikraštin. dienį, trečiadienį ir penktadie-

DR. P.
Rockford, Ill. — Varinėti tuo 
klausimu polemikas toliau ne
matom jokio reikalo, tad tams
tos rašinėlio dienraštin netal- 
pinsim.

Draugės ir draugai, kuriem 
atlankykite 
Jis randa- 

Galima

LUOMONSUI, vakarais tarPe 7-8; antra-

LDS NARIUI. — Kodėl d-gė 
Jeskevičiūtė pasitraukia iš LDS 
centro sekretorės vietos, mes 
nežinome. Tai jos asmeninis

dienį, ketvirtadienį ir sekma
dienį nuo 3 :30 iki 4 :30 po pie
tų.

Drg. Dovidonis yra širdin
gas draugas ir labai daug yra 
prisidėjęs su finansine parama 
ir darbais darbininkų judėji
me ir jų kovose prieš išnaudo
jimą. Šis susirinkimas pareiš
kia užuojautą draugui Dovido-

reikalas. “Laisvėje” buvo mi
nėta, kad, mūsų nuomone, į 
LDS centro sekretoriąus vietą 
reikėtų nominuoti d. P. Jočio- 
ni, iš Detroito, arba d. J. Suir- 
bą, iš Brooklyn©. Mės ir da
bar tokios nuomonės laikomės. 
Jei draugas žinote geresnius 
kandidatus į LDS centro sekre
torę arba kitas CV vietas—no
minuokite ir patarkite kitiems 
LDS nariams tai daryti. Suva
žiavę į 2-rąj į Į^jDS seimą dele
gatai tars savo galutiną žodį.

M, Skaptidcui.—‘•Draugo nei 
tai šypsena, nei tai rimta pa
staba apie telyčias ir melžia-

niui ir linkėjimus greito pa
sveikimo, kad ir vėl su mumis 
galėtų dalyvauti.

Teatro komisija pranešė, 
kad lošiant “Moteris Gatvėje” 
ir “ Už Pinigus Vesta Pati,” 
buvo surinkta ir aukų streikie- 
riams $6.18. O nuo parengi
mo dar atskaita nepadaryta, 
bet pelno bus apie $100.00.

Auka deF “Laisvės” preso 
palikta ateinančiam susirinki
mui. Nutarta pasiųsti pasvei
kinimas Komunistų Partijos 
aštuntai konvencijai ,’šu auka 
dviejų doleriui . ,

ALDLD 1.1 k p. koresp.
J. M. Lukas.

* ■

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Netikę Mėnesines

Prašau draugo gydytojo pa
tartį apie mano ligą. Esu mo
teris 40 metų amžiaus, 5 pė
dų •■aukščio ir sveriu 145 sv. 
Turiu tris vaikus, mažiausis 10 
metų.

Savo mėnesines gaunu kas 
trys savaitės, o kartais ir grei
čiau. Kraujo neperdaugiau- 
siai pilias penkias dienas. Per 
tris pereitus metus, prieš mė
nesinių atsiradimą už 3-jų die
nų, pradėdavo kraujas bėgti 
per kairę nosį. O dabar jau 
kokie šeši mėnesiai kraujas 
sustojo per nosis bėgti. Tai 
dabar dviem dienom pirma 
mano ligos pradėjo skaudžiai 
gelti dešinę akį, smilkinį ir vi
są galvą, ir bloga daros ant 
širdies. Jeigu nieko nevartoju, 
tai nesustoja skaudėti • Tai dš 
suvartoju aspirino dėžutę. Ką 
tolyn, tai numatau, kld mano 
akys eina tamsyn. Atsakyki
te/"per mūsų “Laisvę.”

Atsakymas.

> Lietuviai komunistai, jų simpatikai, 
visi lietuviai darbininkai turi budėti, tu
ri aktyviai dalyvauti tuose streikuose. 4

’ Visų dąrbininkų reikalai yra lygūs. Vi
siems ręikia ‘kovoti. Kartu kovodami) 
laimėsime! ^Turim,e laimėti. Supraski
me savp jėgą, suvienykime savo eiles!

Kiek galima spręsti iš Jūsų 
aprašymo, tai Jums ko trūks
ta liaukų tarpe, endokrininių 
liaukų.. Ovarinės liaukos vei- 
kiaušiai nebekokios Jums 
smarkininkės. Greta to, ir tų 
©varinių liaukų perdėtinės. 
viršininkės, tur bąt, silpniau 
veikia, būtent: tiroidinė arba 
skydinė^ liauka ir posmsgeni- 
nė, pituitarinė liauka — jos 
priekinė skiltis.

žinoma, Draugeį be ištyri-

mo, be asmeninio patikrini
mo,. nėra galima tvirtinti, bet 
galima šiokie-tokic iš Jūsų 
laiško išvedimai daryti.

Pasėkoje tūlų trūkumų liau
kų tarpe mėnesinės esti nebe- 
tokios normalios. Kaip kad 
Jums, tie kraujavimai iš no
sies prieš mėnesines arba da
bar tie akies gėlimai yra lyg 
ir pavaduojamosios mėnesinės 

] (“vicarious menstruation”).
Patarčiau Jums, Drauge, ši

taip daryti. Gaukite vaistinė
je “Menocrin (narrower), 
Sanitablets No. 100.” Taip fgi 
“Thyroid. tablets, gr. ty, No. 
100.” Imkite pirmųjų po 
dvi tabletėles, o antrųjų po 
vieną, prieš valgymą. Tai im
site kas diena po 6 didesnes ir 
po 3 mažesnes tabletėles. Da
rykite taip keletą mėnesių, kol 
Jums mėnesinės pusėtinai susi
tvarkys ir nustos akį gėlę ir 
galvą skaudėję. Per pačias 
mėnesines, per patį kraujavi
mą nei tų nei tų tabletėlių ne
vartokite.

Be to, žinoma, neapleiskite
iodo: po lašą su vandeniu im- 
*kite dukart kas savaitė, per 
visą savo mielą gyvenimėlį.

Ir šiaip abelnoji higijena 
Jums padės atsigauti: Sąmo
ningas maistas, oras, saulė, 
poilsis, gilus kvėpavimas. Nuo 
to akies gėlimo vaistų vely 
nevartokite: dėkite karštus ir 
šaltus kompresus pakaitomis, 
trinkite, braukykite, masažuo
kite. Ilgainiui ir to visko ne
bereikės.
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matinių klasių kovos klau-

socialistinę itaka Vra Pasiekus

Drg. Haywoodas, labai

Ivencijai raportą už Centra-

Pasibaigus raportui, drg.

į

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

do. Jinai jau sugrūdo į ka-

atsieki- 
tuos ke-

Parti 
drau 
civilk

darb.
prieš |

revoliucinio 
artimumas 

kitos šalies 
komunisti-

mėti daugumą darbininkų 
prole tarinei revoliucijai. 
Mes dar tik pradėjome dar
bą tarpe negrų masių. i

Męndieto valdžia yra taip

CLEVELANDAS, balan
džio 5, rytinė sesija, Komu
nistų Partijos 8-tos kon-

Gedemino Svetainėje 
575 Joseph Ave. 

pradžia 8 valandą vakare 
įžanga 35 centai

Mes laimėjome cukraus 
t darbininkams £

garsinta, 
“Bedarbė 
“Bendras 

syk teko

mases”, visur, kaip Newarke,

I jpinusi reikalais ir kovo- 
a mis trylikos milionų pa-

jie silpni, neorganizuoti. Tie- inu°V 
sa, yra keletas entuziastų, ku- ! 
rie sukelia triukšmelį, -triukš- 
muodami gatvėse. Tačiaus poli
cija greit juos numalšina. Kad 
valdžia negera, tai reik visuo
met ir visokiame perversme 
didžiumos gyventojų, kad ją 
nuvertus ir įsteigus kitokią 
valdžią. (Italijos, Lenkijos, Lie-

patys
tokios Butkaus

lestaujame, kad jūsų žymus dakainavome svarbos to ju- 
darbo unijų vadas draugas. dėjimo. ;

•Mes turime laimėjimų, i
esame jais;

ližių. Jau senai dedamos 
pastangos laimėti tas mases 
del komunizmo. Tačiaus

mai, kad jisai greitu laiku 
Tie judėjimai yra vėl būtų su mumis ir dar- 

nacionalistiniai smulkiabur- buotųsi kartu. Konvencija 
žuaziniai judėjimai, labai pareiškė, kad visa partija,

Be to, šiandien yra musų judėji 
i mui

!žiaus ant kapo.
G. Albinas.

do, ką tokia valdžia tuojaus, re labai didelį įspūdį į kon- 
padarytų. Jis sako: Mes iš- venciją.

Tegul gyvuoja Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
ja!

Tegul gyvuoja Sovietinė 
Kuba!

‘‘i * ‘ - ■ t.

Trečiadien., Baland. 11,1934 Trečias Puslapis

t Atbudo Kubos Proletariatas, Veda Kovą 
už Darbininkų ir Valstiečių Valdžią, Pa
reiškė Kubos Bolševikų Partijos Atstovai 
Kompartijos 8-je Konvencijoje Cle velande

l

Revoliucinių Darbo Unijų Konfederacija turi Daugumą Ku
bos Darbininkų Klasės; Kubos Komunistų Partija Pasiry
žus Laimėti Darbo Mases Komunistinei Revoliucijai.

(Iš Komunistų Partijos 8-os 
konvencijos)

Komunistų Partijos 8-toj 
konvencijoj dalyvavo du žy
miausi Kubos proletariate 
vadai—Kubos Darbo Uniji 
Konfederacijos sekretorius 
ir Kubos Komunistų 
jos sekretorius. Tie 
gai atvyko tiesiai iš

Kubos proletariato proble
mas ir jo kovą prieš Ameri
kos imperializmą. Jis sa
ko: Kubos Komunistų Par
tija žiūri. į šitą jūsų kon-/ 
gresą kaipo istorinį kon] 
gresą. Mes sekame, jūsų 
partijos darbus ir veikimą, 
laimėjimus ir atsiekimus. 
Mes matome, kad nuo pa- 

Atviro Laiško
Komu-

karo ugnies, kupini pamot: sirodymo 
kų ir prityrimų, kuriuos: Jungtinių Valstijų 
perdavė mūsų partijos kon-inis^Ll Partija tikrai pradė- 
vencijai. Pasirodžius tiems J° pasiekti plačiąsias darbi- 

estradoE i ninku mases dirbtuvėse ir 
kasyklose. Mes matėme, 
kaip jūsų partija veda ko
vą prieš 
mus. Ši 
padės ir 
mus prie 
mo.

draugams ant 
konvencijoj ūžė jų sveikini
mas per dešimt minučių. 
Tiek gražaus 
sąjausmo, toks 
tarpe vienos ir 
bolševikų! Tik
nis judėjimas gali išvystyti 
tokį solidarumą tarpe įvai
rių šalių kovotojų.

Pirmutinis kalba Kubos 
Darbo Unijų Konfederaci
jos sekretorius. Kalba is
paniškai. Kitaš draugas da
ro vertimą. Jis sveikina su
važiavimą varde konfedera
cijos. Nurodo, kaip ta orga
nizacija greitai išaugo /į 
milžintšką jėgą. Trys me\ 
tai atgal turėjo 12 tūkstanj 
čių narių, šiandien jau 48(> 
tūkstančių. Tai absoliute 
dauguma visų Kubos darbiA 
ninku. Konfederacija orga
nizuota dirbtuvių pamatu 
Konfederacija, tai yra revo-1?

tas ..Cafrey prižadėjo , Men- 
dieto valdžiai 1,500 jūrinin
kų del sustiprinimo armijos 
prieš darbininkus.

Kubos Komunistų Parti
jos tikslas yra įsteigti Ku
boje darbininkų ir valstie
čių valdžią. Draugas nuro-

• I •• ••darbininkus ir suorganizuo- pavojingi judėjimai. Su jais visa ši konvencija labai jau- j kalbos. Jeigu jie turi tokias 
ti juos streikui prieš gabe- mūsų partijai tenka susi- čia jo nebuvimą, nes jo pa- 
nimą skebinių
Amerikon ir prieš gabenimą1 darbe tarpe negrų.
amunicijos Kubos kruvina
jai valdžiai.
/"§io draugo prakalba pada-

produktų durti ant kiekvieno žingsnio tyrimai ir gabumai kaip tik *ai -’ie susilauks greitai “kry-
x : ... .. . I -žiema ant ”

negalima sakyti, kad tie ju
dėjimai nedaro jokios įta
kos į mūsų partijos eiles. 
Kartas nuo karto atsiran
da partijos negrų narių, ku
rie pasiduoda buržuazinei |padarytų. Jis sako: Mes iš-j venciją. Draugas Brow-

vytumėme Jungtiniu Valsti-Meris, Komunistų Partijos .
padarė kelias ideologinei įtakai ir iškryp

sta iš partijos linijos- Turi- 
me tokių nukrypimų. Vie- E- Butkus, 
nam iš tokių nukrypimų va
dovauja 
Detroito, 
venciją turi persergėti. Jo j 
užsilaikyriias kenkia Komu
nistų Partijai, kenkia negrų 
judėjimui. Jis turi supras
ti, kad kiekvienas, kuris iš
krypo iš partijos linijos ir 

i nepasitaisė, virto renegatu. 
[Tuo keliu nuėjo Padmore.

Iš antros pusės, draugas 
j Haywood aiškino, partija 
turi kovoti ir kovoti sun
kiai prieš baltąjį šovinizmą, 
ne tik partijos eilėse, kur 
ir kada jis pasireiškia, bet 
ta kova turi būt vedama 
taip pat energingai plačiose 
baltveidžių masėse. Kol tos 
kovos plačiausiai neišvysty-

sekretorius 
pastabas. Jis nurodė kaip 
artimai yra surištas Kubos 
ir Jungtinių Valstijų revo-

Sako, 
nuta-

jų imperialistus ir apgink
luotumėme mases kovai 
prieš intervenciją.

Toliau draugas aiškina, 
Ikaip visokio plauko refor-, liucinis judėjimas,
/mistai ir oportunistai rene- kad mūsų partija 
gatai lošia buržuazijos ag- re per šešis mėnesius ali

mentų rolę, kad uždavus smū- koti Kubos Komunistų Par- 
gį proletarinei revoliucijai, tijai po $200 del išleidimo 
Jis sako, kad jungtinių Vai- partijos laikraščio. Jis ra
štijų komunistų parama la- gina draugus, kad mūsų 
bai reikalinga Kubos prole- simpatingos masinės orga- 
tariatui. ' Sako, kad neuž- nizacijos prisidėtų prie fi- 
tenka rezoliucijų ir gerų nansinės paramos Kubos | 
norų. Jungtinių Valstijų Komunistų Partijai, 
draugai turi pasiekti laivų A. Bimba.

KOMUNIZMAS LAIMES NEGRU MASES PRIEŠ 
KAPITALIZMĄ

visokius nukrypi- 
jūsų konvencija 
mums, paskatins 
didesnio pasiryži-

Mes turime prisipažin
ti, kad jūs draugai esate 
toliau pažengę. Mūsų par
tijoje mes nesame išvystę 
tokios plačios savikritikos,

i kokią mes matome šiame/ vencijos. — Komunistų Par-, 
’[kongrese. Mes mokinsimės tija jau senai yra susirū- 

nuo jūsų.
Kubos Komunistų Partij

Vadovavo darbininkams m - vergtų ^Amerikos juodvei- 
vertime kruvinosios Macht, 
jdo valdžios. Šitoje kovoji 
mes susidūrėme su Jungtį
nių Valstijų imperialistiĮ- niekados pirmiaus mūsų're- 
niais plėšikais. , Kubos dai 
guma pramonės yra jūs.

voliucinis judėjimas taip si- 
stemaciai ir pasiryžusiai 

av kapitalistu rankose. Roosi- nebuvo susirūpinęs tuo pa- 
J velto agentas, Amerikoj matinių klasių kovos klau- 

Ambasadorius Cafrey ban- kaip kad šiuo tarpu 
liucinės unijos, vedė ir veda išgelbėti Kubos kapita-j 
milžiniškas darbininkų ko-/fem^- 
vas. Daugelis cukraus pris^ 
monės draugų darbininkų pramOnės 
paguldė galvas kovoje už valandų darbo dieną. Ku- 
darbininkų klasę. Revoliuci- ^os Jaunųjų Komunistų Ly- 
nės unijos turi daug laimė- g0S vadovybėje laimėta jau

niems darbininkams 7 va
landų darbo diena. Mūsi^' vergtuosius, 
partija turi branduoliu^ 
šimte cukraus fabrikų. Rei- 

formistų organizacijos tapo ............ .
sudaužytos. Mes buvom! ,mūs^. PartlJ°j- ls(,a^ kon' 
jsteigę keliose vietose Sol raport^ «z Centra-
vietų valdžią. Bet padarei linl Komitetą apje partijos 

_ _______  ____ me klaidą, kad neįsteigčmel yrelklmĄ tarp ne-r,l “J- 
jos konvenciją. Mes apgai- Sovietų daugiau vietų.'Ne- ra. C V1 Sa inS°s spė °s, 

daiain™™ «varhna in tnJ kurios kovoja taip sakant

jimų. Cukraus pramonėje 
iškovota algų pakėlimas 
nuo 60 iki 80 nuoš. O taba
ko pramonėj darbininkams 
laimėta algų pakėlimas net 
ant 150 nuoš.

Kubos proletariatas, sa
ko šis draugas, atsargiai 
seka šią Komunistų Parti-

Bolivijos Sukilime prieš 
Valdžią Nukauta 120 Žmonių

BOLT VU O J r e v o 1 iuci- 
niuose išstojimuose prieš 
valdžią ir prieš jos karišką 
politiką tapo nukauta 120 
asmenų. Suimtus sukilė
lius valdžia nužudė tą pa
čią dieną.

Apgailėtinas Sklokos 
Mitingėlis

Kovo 23 sklokininkai turėjo 
pieva prakalbas, kur kalbėjo 
iv rx.,4.1 Publikai suskaity
ti nereikėjo nei batai nusi
traukti, užteko rankų pirštų, 

draugas Nole iš'savo “minios” turėjo 16 ypa- 
Tą draugą kon-1tų.

Jeigu ne komunistiniai nu
sistatę žmonės, kurie sudarė 
virš 30 asmenų, tai Butkus bū
tų labai nejaukiai jautęsis. 
Ant plakatų buvo 
kad kalbės temose: 
ir jos reikšmė” ir 
Frontas.” Pirmą 
girdėti Butkų viešai kalbant 
publikai. Butkus, kaipo kai-> 
bėtojas, turiu pasakyt, kad Į 
prastas. Kalba labai nesiriša. | 
Išvadų nemoka, ar nenori da- ( 
ryti. Daleiskim, užvedė ko- i 
kį sakinį ir daėjęs iki vidurio | 
ar netoli -pabaigos, paliko, už-i 
dėjo tašką ir lipa toliaus, ne
užbaigęs pradėtą dalyką. Jr 
taip lipinėja, nieko neišaiški
nęs.
sytojams neišaiškina ir ji prie ! 

1 nieko nelimpa, nesiklijuoja.
mėtymas žirnių į ’

Buržuazija Pagelta Visokiy Reformistų Stengiasi Apgaudi
nėti Juodveidžius ir Prisirišti juos prie Kapitalizmo, prie 
Imperializmo, bet Komunizmo Idėjos Pasiekė Tūkstančius

------ -IT—-------’

kai per savo agentus, per 
visokius buržuazijai parsi
davusius pačius negrus in
teligentus, reformistus sten
giasi, dvasiniai ir organi
zaciniai pririšti negrus prie 
kapitalizmo, dar kiečiau 
juos pajungti po imperializ
mo letena. Priviso visokių 
/•eformistinių judėjimų tar
pe negrų Amerikoj. Vieni 
ąkelbia, kad negrai turi ma-j 
ainiai grįžti atgal Afrikon 
ir ten tverti savo valstybę. 
'Kiti renka pinigus ir orga- 
hizuoja negrus tam, kad j 
,‘išgelbėjus” Liberia, nupir- 

,'lęuš ją nuo buržuazijos, už
mokėjus Firestone gurno į 
kompanijai už jos turtą ir 
įsteigus ten “i 
'•valstybę.” Prie šito pavojin- 
gd ir‘~apgavingo judėjimo 
darbuojasi ne tik grupė in
telektualų negrų, jiems pa
dedant tam tikrai baltvei
džių buržujų daliai, bet taip 
pat renegatai, išmesti iš 
partijos, kaip Padmore ir 
kiti. Jie net vartoja ko
munistines frazes, kad ap
gauti negrus, kad nukreipti 
jų atydą nuo čia Ameriko
je verdančių kovų.

I Kitas judėjimas griežtai 
atkreiptas prieš darbo uni
jas. Kadangi daugelis Am
erikos Darbo Federacijos Browderis perskaitė kon- 
unijų diskriminuoja negrus, 
neįsileidžia jų, tai tūli neg
rų elementai iškelia obalsį 
prieš visas darbo unijas, už 
.skebines šapas. Jie rašo 
'apie taijį^j^audoje^ Ra- 
'gina pnetoi NRATponus ir 
tt. Tai grynai darbdavių 
palaikomas judėjimas pa
naudoti negrų mases kovai 
prieš darbo unijų judėjimą.

Visi tie judėjimai, sako d. 
Haywoodas, yra reakciniai 
judėjimai, buržuazijos sky- 
mai apgavimui negrų ma
sių. Mūsų partijos darbas 
ir pareiga iškelti aikštėn 
tas apgavystes ir įtikinti tarta pasiųsti draugui Fos- 
negrų mases, kad rie tuo ke- teriui revoliuciniai linkęji- 
liu reikia eiti prie pasiliuo- 
savimo.

Tokia kalba nieko klau-; K- Menkeliuniutė dainuos LDS 
11-tos Kuopos Koncerte

Šeštadienio Vakaresime, tol nelaimėsime negrų i m + . 
' o <7 | vjl, Lclip SdU, uiCLty mač z,u inų į į « « |V< , • •« > «•

Tuo būdu, |sieną, tai ir viskas. Kalbos f balclIluZIO (April) 14 016113

,: ir šioj mūsų partijos kon- 
| jvencijoje. Pačioje konven- 

Į cijoje yra gražus būrys 
draugų negrų. Konvencijoje 
jie yra veiklus, gyvas ele
mentas. Mūsų partija jau 

, tikrai savo sąstatu nebe 
vien baltveidžių partija. Ji
nai apima visų rasių pa-

darbo masių.
(Komunistų Partija turi ves
ti kovą dviem frontais— 
prieš smulkiaburžuazinį na
cionalistinį judėjimą negrų 
tarpe ir prieš baltąjį šovi
nizmą baltveidžių tarpe.
' Mūsų partija, sako d. 
Haywood, padprė milžiniš
ką progresą darbe tarpe 
negrų. Turime daug ir di
delių atsiekimų. Iš keleto 
desėtkų partijos narių neg
rų keturi metai atgal, paki
lome į kelis tūkstančius. Tai 
atsiekimas, tai laimėjimas. 
Pietuose keli metai atgal 
neturėjome nei ryšių, nei 

judėjimo, o šiandien pietinė
se valstijose Komunistų

desėtkus tūkstančius negrų 
riiasiu. Tuo keliu eisime to
liau. Tuo keliu maršuosi- 
me į didesnes pergales, į 
svarbesnius laimėjimus. 
Juodveidžių mases yra mil
žiniška potenciale revoliuci
nė spėka. !

Draugo Haywood raportą 
konvencija nutarė atspaus
dinti brošiūros formoje ir 
plačiai paskleisti tarpe juo
dveidžių ir baltveidžių dar
bininkų.

turinys,/fnaž-daug, toks: šian-j 
dien darbininkas už tiek dirba, 
kiek jam bosas moka ir dar 
džiaugiasi, kad dirba. Pasi
priešint ir reikalaut daugiau 
mokėt negali, nes silpnas, šioj I 
šaly yra kelios unijos, bet jos I Piogiamos išpildyme daly- 
silpnos įvaus sekami asmenys. K. Men-

Kairiųjų unijos TUUL, aš £arsl lietuvių dainininkė, 
visai'nepripažįstu. Amerikos ' kur* kiek laiko atgal sugrįžo 
darbininkų nelaimė tame, kad i Italijos, kur lavinosi dai- 

'i—linksmins mus rocheste- 
j riečius.

Taipgi bus ir mūsų vietiniai 
gabūč artistai: A. Lakavičie- 
nė, F. Druseikutis, L. Poškiutė, 
E. Anderson, L. Barauskiutė, 
Viliamaičiutė, F. Yenchiutė, B. 
Brooks.

Kvartetas susidės iš sekamų 
ypatų : A. Lakavičienė, A. Ba- 
chulienė, R. černauskienė, E. 

; akompanuos mūsų 
buvęs choro vedėjas draugas 

jFidas. Kviečiame visus daly
vauti šiame koncerte, nes toki 
parengimai retai pasitaiko gir
dėti; įžanga tik 35 centai. Po 
koncertui bus šokiai—grieš E. 
Millers Orkestrą.

Komitetas.

Fosteris serga ir negali 
mums padėt savo patyri-' bet toli gražu 
mais. Mes tikimės, kad ‘ nepasitenkinę. Męs dar ne- 
po šios konvencijos jūs, laimėjome geležinkelių dar- 
Jungtinių Valstijų drau- bininkų. Mes mažai įtakos' 
gai, dar daugiau padė
site mūsų kovoje prieš 
Amerikos imperializmą ir 
už paliuosavimą Kubos pro
letariato.

Tegul gyvuoja broliškas 
solidarumas tarpe Kubos ir 
Jungtinių Valstijų proleta
riato !

teturime smulkiojoj buržua
zijoj, inteligentijoje. Nega
lime pasitenkinti atsieki- 
mais tarpe bedarbių. Mes 
laimėjome 480,000 darbinin
kų, daugumą darbininkų 
klasės, del revoliucinių uni
jų, pasiremiant tuojautiniais 
kovos reikalais, bet Komu-

už negrų masių sielą, už 
Į įtaką ir vadovybę joms, tai 
i komunizmas ir kapitaliz
mas. Gyvenimas baisiai pri
slėgė tas mases, nurodo 
draugas Haywoodas. Tos 
imasės pradeda nerimauti, 
pradeda skųstis, dejuoti, 
yis garsiau ir garsiau pro
testuoti prieš priespaudą ir 
terorą. Jos pradeda išgirs
ti komunizmo balsą, jos 
pradeda jieškoti išeities iš 
tos nepakenčiamos būklės.

Ir štai matome,, kad bur
žuazija deda desperatiškas 
pastangas sulaikyti tas ma
ses prie kapitalizmo, neleis
ti jų prie komunizmo, prie 
revoliucinio judėjimo. Iš 
vienos pusės, teroras, ku 
klūks klanas, linčas, baltvei
džių chuliganų gaujos prieš 
tas mases. Bet to neužten
ka. Buržualzija griebiasi

vencijai gautą iš San Fran
cisco telegramą nuo draugo 
Fosterio. Jis ten dar gydo
si. Jis vėlina konvencijai 
geriausio pasisekimo. Jis 
sveikina Komunistų Parti
jos laimėjimus ir 
mus. Jis nurodo
liūs, kuriais mūsų partija 
turi maršuoti ateityje. Pa- 
galiaus . praneša, kad jo 
sveikata taisosi ir tikisi 
tikrai greitu laiku sugrįžti 
prie aktyvaus dalyvavimo 
Komunistų Partijos darbe. 
Telegrama sukėlė konvenci
joj didelio entuziazmo. N-u-

| V J A lai j /

Paskui kalba Kubos Ko-1 pat kruvina, kaip ir Macha • 
munistų Partijos sekreto- do. Jinai jau sugrūdo į ka
rius. Jis pasako ilgesnę įėjimus keturis tūkstančius 
prakalbą, paliečia plačiau]kovotojų. Roosevelto ageri-' sėkmingesnių priemonių. Ji-

tuvos, Vokietijos ir Austrijos |. V.ne’_ 
fašistiniam perversmui irgi rei- Mikitienė, 
kia didžiumos.) Kokias nesą- I mones Butkus pasakoja.

Bendro fronto tema jis pa-1 
šakojo: Jei yra trys bedarbiui 
organizacijos ir atskirai veikia, 
tai kaip mes galim veikt ben
drai. Per šešis mėnesius veik 
nieko nenuveikėm Brooklyne 
ir iš eilinių narių be vadų, jo- 
kis bendras frontas negalimas. | MOKSLAS IR APSAUGA

Buvo duota daug klausimų, Į 
ant kurių pynėsi ir tęsė po ke-1 
lėtą minučių, bet neįstengė at-! 
sakyti. Butkus užgyrė policijos 
brutališkus puolimus ant darbi
ninkų demonstracijų, nes girdi, 
“valdžia turi apginti svetimos 
valstybės atstovą.” Ta darytų 
ir Sovietų Rusija, jeigu 
surengtų demonstraciją 
Musolinio atstovą.

Lai darosi išvadas 
skaitytojai iš

■^‘Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

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

Šiais laikais civilizacijoj svarbiau
sias mokslo veidmuo, tai apsauga. 
Jis ištiesia apsaugojančią ranką, vi
siems. Pavyzdžiui, net ir pienas 
šiandien, del didesnės švaros ir gry
numo remiasi mokslu. Pieno paste- 
urizavimas yra vienas iš didžiausių 
mokslo išvystymų, gi jo panaudoji
mas pieno tikslams, suteikė naudo;? 
milionams žmonių visame pasaulyje.

Mokslas ne tik yra žmonių sargu, 
bet daugely atvejų ir jų suraminto- 
jas. Cigaretų išdirbimas patiekia 
įdomų pavyzdį, kaip mokslas prisi
deda apsaugai ir patenkinimui rūky
tojų. Išdirbimui puikesnių ir geres
nių cigaretų, Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjai panaudoja irgi mokslą. Jie 
įveda spraginimo procesą gerklės ap
saugai ir geresniam skoniui. Dauge
lis nešvarumų, kurie randasi kiekvie
name tabako lape spraginimu yra 
prašalinami, kas taipgi priduoda 
Luckies skonį, kokio lepūs rūkytojai 
reikalauja.

Išdirbime Luckies tiktai viduriniai 
puikiausio tabako lapai yra naudoja
ma. Šis tabakas yra rūpestingai ži
novų išrenkamas. Tiktai rinktiniau- 
sias turkų ir naminis tabakas super
kamas ir iš jo dar geriausias tabakas 
parenkamas. Tiesą pasakius, beveik 
86 nuošimčiai ištiso tabako augalo 
yra atmetama, kadangi nei prastos 
kokybės, stambūs ir smėlėti apatiniai 
lapai, nei nedasivystę, šiurkštūs vir
šutiniai lapai Luckies nenaudojama. 
Vien tik lengviausi viduriniai lapai 
yra naudojama, šie viduriniai lapai 
yra vieninteliai naudojami išdirbime 
Luckies,.tai gamtos dovana šiam po- 
puliariškam cigaretui.

Be to, “It’s toasted.” Spraginimo 
procesas yra išimtinai išrastas Lucky 
Strike cigaretams; Tai mokslo do- 

I vana Luckies cigaretams. Tai ir ne- 
j stebėtina, jog “Luckies visuomet yra 
I malonūs jūsų gerklei.”

(Apg.)
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LENINAS M. Gorkij
Vertė V. J. Senkevičius

Republikonų Kliubas Užgyrė H.R.-7598 Biliu; 
Pruseikos Masės Subliūško

(Tąsa)
—Ko jūs norite?—nustebusiai ir pik

tai jis klausdavo.—Ar galimas žmoniš
kumas tokiame nepaprastame, žiauriame 
mūšyje? Kur čia gali būti vieta minkš
taširdžiui ir gailestingumui? Mus blo
kada apsupo Europa, mes negavome lau
kiamos pagelbos iš Europos proletaria
to, ant mūsų iš visų pusių, kaip meška, 
puola kontr-revoliuciją, o mes—ką gi? 
Ar neprivalome, neturime teisės kovoti, 
priešintis? Na, atleiskite, mes ne durne
liai. Mes žinome; tą, ko mes norime, nie
kas apart mūsų negali padaryti. Nejau
gi jūs daleidžiate, kad jei būčiau įsitiki
nęs priešingai, aš čia sėdėčiau?

—Kokiu saiku jūs mieruojate daugį 
reikalingų ir nereikalingų kirčių mūšy
je?—užklausė jis mane vieną kartą, po 
karšto pasikalbėjimo. Į šį paprastą klau
simą tegalėjau atsakyti tik liriškai (tai 
yra, jausmiškai). Manau, kad kitokio 
atsakymo—nėra.

Aš labai tankiai privargindavau jį 
prašymais įvairaus pobūdžio, ir kartais 
jausdavau, kad mano rūpinimasis apie 
žmones sukelia pas Leniną pagailą link 
manęs. Jis klausdavo:

—Ar jums neatrodo, kad jūs užsiima
te paikyste, tuštybėmis?

Bet aš dariau tą, ką skaičiau reikalin
gu, ir įžambūs, pikti žvilgsniai žmogaus,- 
kuris žinojo priešų proletariato likimą, 
neatstūmė manęs. Jis tvirtai lingavo 
galvą ir kalbėjo:

—Kompromituojatės, puldote save 
akyse draugų, darbininkų.

O aš nurodinėjau, kad draugai, darbi
ninkai, atsidūrę “įniršimo ir įsikarščiavi
mo padėtyje,” tankiai perdaug lengvai ir 
“tiesioginiai” atsineša linkui laisvės, 
linkui vertingų žmonių gyvenimo ir kad, 
sulig mano pažvalgų, tas ne tik kompro
mituoja teisų, sunkų revoliucijos darbą, 
bereikalingu, kai kada neapsakomu žiau
rumu, bet objektyviai yra tam kenks
minga, nes atstumia nuo dalyvavimo ta
me dideliame darbe nemažą skaičių stam
bių jėgų.

—Hm-hm,—skeptiškai murmėjo Leni
nas ir nurodinėjo man daugelį faktų, pa
rodančių inteligentijos išdavystes prieš 
darbininkii reikalus.

—Tarpe mūsų,—kalbėjo jis,—juk dau
gumas išduoda, parsiduoda ne tik iš bai
lumo, bet iš saumylystės, iš baimės pa
klysti, iš pavojaus, kad tik nenukentėtų 
numylėta teorija, susidūrus su praktika. 
Mes gi to nebijome. Teorija, hipotezė 
mums nėra kas tokio “švento”, tatai 

. mums—darbo instrumentas.
Ir visgi aš nepamenu atsitikimo, kuo

met Iljičius būtų atsisakęs nuo' mano 
prašymo. Jei pasitaikydavo, kad prašy
mai neišsipildė, tai buvo ne jo kaltė, bet 
veikiausia iš priežasties tų “mechaniz
mo nedateklių”, kuriais visuomet atsižy
mėjo nepaliečiama mašina rusų valsty
bingumo. Daleidžiama ir keno nors ne
noras palengvinti likimą vertingų žmo
nių, išgelbėt jų gyvenimą. Galima čia ir 
“kenkimas”; priešas taip pat ciniškas, 
kaip ir gudrus. Suirutė ir pikti palinki-, 
mai tankiai veikia sulig inercijos. Ir aiš
ku, yra žemo charakteriaus, dvasiniai ne
sveikų žmonių su ligotu troškimu džiaug
tis artimųjų nepasisekimais.

Vieną kartą, šypsodamasis, jis parodė
Ifaain; telegramą:

“Vėl areštavo; pasakykite, kad paleis
tų."

Pasirašo: Ivan Volnyj.
—Aš skaičiau jo knygą, labai patiko, 

—tarė Leninas:—Ot jame išsyk, iš pen
kių žodžių jaučiu žmogų, kuris supran
ta neišvengtinumą klaidų ir nepyksta, ne
lipa ant sienos delei ypatiškos nu skau
dos. Gi jį areštuoja, rodos, trečią kartą. 
Kad jūs patartumėt jam apleisti tą kai
mą; kitaip, dar jį užmuš. Jo, matomai, 
ten nemyli. Patarkite. Per telegramą.

Neretai mane labai stebino Lenino bu-

drumas pagelbėti žmonėms, kuriuos jis 
skaitė savo priešais, ne tik budrumas, 
bet ir rūpinimasis apie jų ateitį. Taip, 
pavyzdžiui, vienam generolui, mokytam 
chemikui, gręsė mirtis.

—Hm-hm,—sumurmėjo Leninas, aty- 
džia išklausęs mano pasakojimą.—Taip, 
sulig jūsų, jis nežinojo, kad jo sūnus pa
slėpė ginklus jo laboratorijoj? čia yra 
kokia nors romantika. Bet—reikia, kad 
tą ištirtų Dzeržinskis; šis turi išvystytą 
jausmą, kas liečia tiesos.

Už keletos dienų jis man telefonavo 
Petrogradan:

—Gi jūsų generolą—paleisime, rodos, 
jau paleido. Ką jis nori daryti?

—Homoemulsiją...
—Taip, taip,—kokią tai karbolką. Na, 

ot, lai verda karbolką. Pasakykite man, 
ko jam reikia...

Ir tam, idant pridengti šarmatlyva 
džiaugsmą, kad išgelbėjo žmogų, Leni
nas pridengdavo džiaugsmą ironija.

Dar už keleto dienų jis vėl klausinėjo:
—O kaip—generolas? Ar jau susi

tvarkė?

19-tais metais į Peterburgo virtuves 
ateidinėjo viena moteris, labai graži, ir 
griežtai reikalavo:

—Aš kunigaikštienė Č., duokite man 
kaula mano šunims!

Buvo pasakojama, kad ji, nepakęsda- 
ma nužeminimo ir bado, nusprendė nusi
skandinti Nevoje, bet jos keturi šunes, 
būk pajutę netikusį sumanymą savo po
nios, nusekę paskui ją ir savo skalijimu 
privertę ponią atsisakyti nuo savižudys- 
tės.

Pasakojau tą pasaką Leninui. Jis, 
skersai žiūrėdamas į mane, iš apačios į 
viršų, prisimerkė, ir pagaliaus visai už
simerkęs, tingiai pasakė:

; į-n-Jei, tas ir sugalvota, tai sugalvota 
neprastai. Revoliucijos šposas.

Patylėjo. Atsistojo ir, dėstydamas po- 
pieras ant stalo, tęsė:

—Taip,: šiem žmonėms pasidarė ries
tai; istorija—pikta močiutė ir reikale 
perversmo nei kiek nesivaržo. Ką gi be
sakyti? Šiem žmonėm prastai. Protin
gi iš jų, aišku, supranta, kad išrauti iš 
šaknų ir prie žemės daugiau nepriaugs. 
O transplantacija, persodinimas Euro
pon mokytųjų neužganėdins. Ten jie ne- 
prigys, kaip manote?

—Manau—neprigys.
—Reiškia—arba eis su mumis, arba vėl 

išnaujo galvos apie intervenciją.
Aš užklausiau: ar man taip atrodo, ar 

tikrenybėje jam gaila žmonių?
—Protingų—man gaila. Mokytų pas 

mus mažai. Mes—rusų tauta iš esmės 
talentingi, tačiaus tingaus proto.

Ir prisiminęs nekuriuos draugus, ku
rie jau pergyveno žvėrinčiaus psicholo
giją ir dirba su “bolševikais”, jis stebė
tinai prielankiai kalbėjo apie juos.

Žmogus nepaprastai tvirtos valios, 
Leninas augščiausiame laipsnyje turėjo 
kokybes, kokios radosi pas geresnę re
voliucinę inteligentiją, — savistovumą, 
tankiai pakylantį iki savęs .pasiaukoji
mo, savigarbą, iki Rachmetovo vinių, 
atmetimą pasilinksminimo, iki logikos 
vieno iš L. Andrejevo didvyrių, anot ku- 
rip: “žmonės gyvena prastai—reiškia, aš 
irgi privalau prastai gyventi”.

Sunkiais 19-tais badavimo metais Le
ninas sarmatinosi valgyti produktus, ku
riuos prisiųsdavo jam draugai, kareiviai 
ir valstiečiai iš provincijos. Kuomet į 
jo nejaukų ^ambarį atnešdinėjo siunti
nius, jis raukėsi, nerimastavo ir skubė
jo išdalinti tuos miltus, cukrų, sviestą 
sergantiems arbd nusilpusiems nuo neda- 
valgymo draugams. Kviesdamas mane 
ant pietų pas save, jis pasakė: į

—Pavaišinsiu kepta žuvim—prisiuntė 
iš Astrachaniaus.

J (Daugiau bus)

PHILADELPHIA, PA.—Ba
landžio 3 d., S.D.L.R.P.K. savo 
susirinkime užgyrė apdraudos 

/ bilių, kuris dabar yra žinomas 
kaipo H. R. 7598 bilius. Kliu- 
bo susirinkimas įgaliojo valdy
bą pasiųsti rezoliuciją į Wash- 
ingtoną, reikalaujančią, kad 
tas bilius būtų priimtas.

Į susirinkimą buvo atsilankę 
Sovietų Sąjungos Draugų (F. 
of S. U.) organizacijos delega
cija ir prašė, kad pagelbėtų 

j kliubas pasiųsti delegatus į 
i Sovietų Sąjungą. Susirinkime 
parinkta aukų tam tikslui. Ši
manskis ir Lideika kalbėjo už 
parėmimą siuntimo delegaci 
jos.

Reikia pasakyti, kad šimans- 
i kis kitaip žiuri į Sovietų Są
jungą, negu Pruseika. Pruseika 

| niekina Sovietų Sąjungos Ko- 
, munistų Partiją, kuri vadovau
ja Sovietų Sąjungai.

Narys.

Trečiadien., Baląnd. 11,1934f
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Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės’,’

Skaitytojas

815 Clinton St., 7:30 
Draugai-ės, šis susirin-

Kom.
(86-87)
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Nepamirškit -pamatyt “Karo Au-. kvietimą stipriau remti šios organi-j 
kas.” Veikalas atvaizdina, kaip son- į zacijos parenginius ir narinį sąstatą, 

i kiai prisieina nukentėt nuo karo: ne- 
| tenka gyvasčių, suardo šeimynišką 
! gyvenimą ir sveikatą—už turčių kla- 
Į sės reikalus.

. | Nepraleiskite šios progos, pamaty-
Butkus—plūdimas ir niekinimas, kite šį puikų veikalą! Bus skanių už- 
darb. judėjimo. Jei tiems žmo-! kandžių ir gėrimų. 
n6ms užeina geras ūpas, jie ra-1 du“ 
šo vienaip; kuomet užėjo kitas i 
ūpas, po pagirių,—jie vėl rašo! 
kitaip. Vadinasi, kaip kada su- 
mislina, kaip jiems nusiduoda. 
Jie tabaluoja tarpe visų parti-

Bent kokis parehgimas kitos organi
zacijos tomis dienomis, skaitytusi 
kriminalyste, bei padėjimu mūsų 
priešams. Reikia pažymėti, kad abu 
vakarai bus turtingi programa. Vi
sos gabiausios spėkos yra prisiren
gusios program© išpildymui. Bus 
žyriiių pianistų, smuikininkų, drama- 

[ tistų ir šokikų. Grupė raudonų šo- 
I kikų atvažiuos iš New Yorko. Bus 
prirengiamas maistas ir gaunamas 
proletarinėmis kainomis. Daug viso
kių tautų organizacijų turės savo sta- 

i lūs su visokiais pardavinėjimui daik- 
Penktadieny ir šeštadiėny, 13 ir 14 j tais. Lietuviai irgi turės savo stalą 

m x ' * ,r A ' ' .......... i
( nio Darbininkų Apsigynimo distrik- 1 aukotojų vardais. Ateikite pamatyti, 
i to bazaras, Ambassador Hall, 1710 kas su darbininkais ir kas remia sa- 

nuo N. Broad St. ši organizacija kas me- vo klasės kovotojus. Įžanga 
tai rengia tuom laiku didelį bazarą abiems vakarams—15c. 
sukėlimui finansų delei gelbėjimo po- į 
litinių kalinių. Visos progresyvės i 
organizacijos ir pavieniai žmones tu- [ 
retų prisidėti su aukomis ir masiniai | 
dalyvauti parengimuose. Šiais me-! 
tais daugiau negu bent kada buvo j

jų ir niekam nepriklauso. Tai dienomis balandžio įvyks Tarptauti- ant kurio bus išstatyta daiktai su 
tokia rolė laikraščio, kurio nu 
sistatymas priklauso ne 
principų, ne nuo bent kokios 
organizacijos, bet nuo asmenų.

Tai turi pamatyti visi dar
bininkai, kurie skaito laikraš
čius ir dalyvauja darbininkų 
judėjime.

Reporteris.

WYOMING, PA.
Kovo 7 d. proto ligonbutyj, 

“Retreat,” mirė visiems gerai 
žinoma Ona šlekaitienė, Sel-, 
vestro Šlekaičio moteris. Ve-: 
lionė mirė vos sulaukus 28 m. I 
amžiaus, pačioje jaunystėje.

Sirgo arti 4-ris metus nervų 
liga, tapo palaidota Wyomin- 
go laisvose kapinėse, 10 d. ko
vo, palydint gražiam būreliui 
draugų bei giminių. Draugas 
P. Pacenka pasakė atsisveiki
nimo prakalbėlę ant kapų ir, 
palydovai grįžo namo su nu
liūdusiais veidais, netekę jau- > 
nos draugės.

Trumpa velionės O. šlekai-

Pruseikos Keliaujanti Publika
Kovo 25 d. sklokininkai tu

rėjo dviejose vietose prakalbas. 
Pietinėj dalyj buvo dauguma 

[publikos, kurie nepritaria Pru
seikos politikai. Jo sekėjų buvo 

! tik apie pora tuzinų.
Richmondo dalyje darbinin

kai nedalyvavo, tai čia suvažia- Į 
vo tik Pruseikos sekėjai. Jų [ :
buvo tik tiek, kad prakalbos bū- tienės biograjija: 
tų visai neįvykę. Bet suvažia
vo tie visi, kurie dalyvavo pie- i 

Įtinėj dalyje tai tik taip galėjo! 
laikyti prakalbas. Vadinasi, ' 
Pruseikos “publika” maršrūtuo-' 
ja sykiu su juo.

Udzijos 
motina 
didesnį, 

negu kiti kūdi-1
nepanešdama j

Paėjo iš Pramezio, 
parapijos. Kadangi 
buvo našlė, todėl ir 

Į vargą turėjo 
5 kiai. Motina, 
j Lietuvos dvarponių persekioji-, i 

Jd SJ.MU su JUV. I v , - • 1,

Įdomu bus girdėti, kaip da- įsauResl pagelbos pas savo 
v . ___ ! i’iio • A nfniio QTqci ii* fin Q Ibar rasys Pruseika savo 

jojoj Gadynėj” apie “savo pu
bliką” Philadelphijoj? Na, ir 
jei jam taip visur sekėsi, kaip 

i 
! 6 metų amžiaus.
ir šioji šalis linksma, nes kai-i 
po našlės mergaitei, visko sto- 
kavo, vėliaus, motinai apsive- 
dus, gal ir prašvito kiek akys, ‘ 
bet neilgam, nes sulaukus vos ( 
18 metų, apsivedė, čia vėl 
naujas gyvenimas, nauji rū
pesčiai, o prie tam. prasidėjo 
bedarbės ir suardė jos silpnus 
nervus.

Dideliam nuliūdime 
vyrą Selvestrą ir sūnų 
truka vos 9-niu metų, 
pat motiną Marijoną, 
Stasį Cibulckį, dvi seseris: Ma
rijoną ir Adelę. Taip pat bro
lį Juozą, kurie gyvena She
nandoah, Pa.

Velionės motina, vyras ir 
sūnus, taria širdingą ačiū vi
siems palydovams.

Reporteris*

kad Philadelphijoj, tai reikia! 
pasakyti, kad jis generolas be 
armijos. Pietinėj dalyj jam 
darbininkai išpylė kailį ir pa
rodė, kad jisai yra veidmainys 
ir melagis. Richmondo darbiu 
ninkai jam atsuko nugarą.

O reikia pasakyti; kad Phi
ladelphia, tai skaitėsi Prūsei- 
kos tvirtovė. Dabar jau ir ta 
susmuko. Prie to norisi pasa
kyti, kad čia yra kai kurie dar
bininkai, kurie kovojo su reak
cija ir dalyvavo darbininkų ju
dėjime, tai kodėl jiems negrįs
ti atgal į darbininkų judėjimą. 
Laikas tiems darbininkams pa
mesti sekus Pruseikos-Butkaus 
privatinį biznį.

Jiem jau laikas atmesti re
negatus ir veikti su viso pa
saulio 
sime 
kuris 
j imą 
Partiją ir jos vadus, bet po K. į 
P. vadovybe. Seiliaus čia veikė 
toki darbuotojai, kaip Sirutie
nė, šimanskas ir kiti.

Pereitas Pruseikos jomar-1 
kas jau parodė, kad ir tas jo 
masių žvejojimas neišdegė. 
Juk prūseikiniai sakė, kad 
jiem tik reikia pasitraukti nuo 
Komunistų Partijos, kuri ne
moka prieiti prie masių, tai su 
jais bus “visas svietas,” o par
tija turės “sugriūti.”

Bet ką mes matome dabar? 
Komunistų Partija auga nuo
latos, kiekvienais metais. Jos 
veikimas taisosi, sektantizmas 
nyksta. O kas tai padarė? Ar 
renegatai? Ne, tai patys na
riai, kurie pasiliko Partijai iš
tikimais ir joje veikia. Pasiro
dė, kad partiją galima auklėti 
ir pataisyti tiktai joje veikiant, 
dalyvaujant.

O kur pasiliko Pruseika. ?<, 
Jisai pasiliko sekta, masių neJ 
turi, tos masės nebėga paskui 
jį. Pruseika ir Butkus neatsto
vauja darbininkų mases, jie 
brięš jokią partiją neatsako, 
niekas nenusako jų veiklą.’Pas 
juos viskas priklauso nuo dvie
jų asmenų: Pruseika-Butkus— 
jų partija; Prūseika-Butkus — 
jų laikraščio linija; Pruseika-

Nau- įbrolius: Antaną, Stasį ir Oną, | 
I kad jai, kaip našlei, pagelbė-1 
tų. Broliai savo sesers pasi- I 
gailėjo ir 1912 m. atsiėmė į šiąj 
šalį. Velionė tada buvo vo$ • 

Jai ne buvo, i

darbininkais. Mes galė
tai meti ne su Pruseika, 
skaldo darbininkų judė- 
ir niekina Komunistų

paliko
Selves-

Taip

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

nuteista darbininkų kalėjiman už da- I Įvyks ketvirtadienį, 12 d. balandžio, 
lyvavimą ir vadovavimą streikuose ir 1 ALP Kliube, 
protestų demonstracijose. Po įvedi- j vai. vakare.
mo NRA, kuomet prasidėjo bangos kimas bus svarbus, nes turime daug 
streikų, virš 5000 vadovaujančių dar- • svarbių reikalų atlikti, tad pasisteng- 
bininkų buvo nuteista kalėjiman. 
Staigiai padidėjęs valdančiosios kla
sės teroras ir puolimas ant darbinin
kų ir jų vadų, aiškiai rodo, kad ap
sigynimo spėkos iki šiol buvusios yra 
persiIpnos. Todėl mes darome pa-

kime visi dalyvauti šiame susirinki
me. Delei padidinimo kuopos narių 
skaičiaus, atsiveskime visi nors po 
vieną, naują narį.

Sekr. O. Girnienė.
(85-86)

PHILADELPHIA, PA. &
Lyros Choras iš Philadelphia ren- 

gia savo .šaunų ir nepaprastą balių, B8F 
kuris vadinsis “Tho Lucky Kiss I® 
Dance.” šis parengimas Įvyks 14-tą i 
dieną balandžio, 995 N. 5th St., ir 
prasidės 8 vai. vakare. Lyros Cho
ras kviečia visus ir manome, kad vi
si būsite užganėdinti, nes prie to bus 
ir interesinga programa, įžanga vi
sai žema tik 20 centų.

Komisija.
(86-87)

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kuopa rengia vakarienę, 

kuri įvyks .14 dieną balandžio 774 
Bank St. Vakariene prasidės 7 vai. 
vakare, ši vakarienė rengiama del 
sukėlimo finansų pasiuntimui delega
tų į LDS seimą, kuris įvyks 18 die
ną birželio. Įžanga $1.00. Taipgi 
nepamirškite draugai, kad 15 dięną ] 
balandžio toj pat svetainėje bus LDS 
5-to Apskričio metinė konferencija, 
11 vai. ryte. Delegatai malonėkite 
būt laiku, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui, antr^,. tą pat vaka- 
ra Venta Hali, 103 Green St., bus 
sulošta du veikalai. “Susiprato” 
dviejų aktų komedija; antras “Suiro 
Tėvelio Nervai” irgi komedija, loši
kai bus iš New Haveuo ir iš Hart
fordo. Komisija.

(86-87)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kuopa, stato scenoje 

“Karę Aukos”, subątoj, 14 d. balan
džio (April), 1934, 3014 Yeman, pra
džia 8:00 vai. vakarę. Po lošimui bus 
šokiai.

mm

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

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

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

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.0.0
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas. Smulkme- 
ningiau apie šias dovanas matysite vėliau.

$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

r q 5(

Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus, už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš 
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key- , 
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE; “LAISVe”
427 Lorimer St., Brooklyn. N. Y.



Trėciadien., Balaftd. llį 1934

$481.05Viso
Sutrauka:

vasarį j Bostono Apielinkei
Garsioji Dainininkė$524.28Viso

4.70

MENKEUUN1UTC50—A. $948.6911.20
Hartford, 104—K.

16.90 Koncertuos Mass. ValstijojSliekaitis,39—P. Apart. 29ALDLD43—F. LAISVĖS” NAUDAI

APRIL 29 BALANDŽIOKRISLAI10

Worcester, Mass.
4.80

už

104—K.

18—W.
2.10

85—A.

Petkunienė, Worcester,

Lavdanski,

10.00
145—J.

B
5.00 !

6.10 35—K.Viso $533.95

Sutrauka:

56—J. Gebert, 1—K.

$756.30Viso

Vasario Mėn. Išeigos:$ 594.40
<1—M. Lukšienė, Brooklyn,

22—J.

25—P.

12.00 20—H.
knygų per-

137—J.

12.15
i

182.00

Zaldarys, Rochester,

III

8.70
6.00

137—J.
33—A.

—M.

$1,429.74
481.05

5

Balansas nuo vasario mėn.
Kovo mėnesj įplaukė

$685.61
744.18

27.36
8.00

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

<h

$1,128.35
533.95

9—L. 
Mass.

Seredomis
7 vai. vakare

7.60
2.23

Mass,
1.00

Kartu
Sausio mėn. išeigų

Kartu
Kovo mėnesį išeigų buvo

D.
ALDLD

N.
185—p.

N.

.75
2.15
8.10

54—B.
—R.

Paterson, 
i 

Hartford,

$604.07
524.28

Finansinė Atskaita už sausį, 
ir kovą, 1934

10.60
1—M. Lukšienė, Brooklyn, N. Y.

21.50

Pa. 
35—K.

Balansas nuo 1933 metų 
Sausio įplaukų buvo

115.00
29.00

1.00 
.90

Kachinskas, Chicago,

153—Ig. Urbonas, 
Cal.

124—J. Pacaukas, 
Pa.

29—Z.

100.00
21.25
15.89
15.00

Balansas 1 d. balandžio
M. Šolomskas.
CK Sekretorius

O. Depsas. f 
CK Iždininkas.

129—Ch. Strauss, Thomas, W. 
Va.

;■ 188—s.
160—A.

i 14—0.

Už
Už apdarymą 4,300

147—W. Kulik, T
16—A. Sulaitie:

Pa.
37—S.

Mass.
49—A.

1.45
4.60
2.50
3.95
2.50

4.00
2.25
4.50

knygiaus mėnesi- 
45.00

4.50
3.70
2.00
1.00

Balansas' 1< d. vasarį
I . ». ?

Vasario Mėnesį

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

4.70
7.90

6.00
3.51

4.00 
del 
10.00
4.83
1.20

12.10
7.60

11.25

Benld, III. 6.30 j 
Benušienė, Detroit, Mich,

6.38
Makutienas, Eliz., N. J. 6.00 
Sidney, So. Boston,

į Detroit 
Senkevičiaus

4.00

Mūsą Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ 
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

už
Lenino

5.00 
pašto

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,

Utarninkais ir
Nuo 3 vai. p. p. iki

.tartJywWfcrrnrfMintT-mIT rai

A. L D. L D. ŽINIOS
Sausio Įplaukos:

Kp. Kas Prisiuntė Miestas 
, 136—J. Blažiunas, Hanison, N.

$
166—D. Burba, Stamford, Conn.
97—R. Jarvis, Plymouth, Pa.
25—J. Balsys, Baltimore,Md.

Jančiulis, Wilkes-Barre,Pa.
4.50 I
1.50 , 
1.95 | 
4.70

Kiek * I
J. i 
5.85; 
4.50!
4.50 !
1.50 į

190—J. Machuta, Cleveland, O. 10.30 
25—J. Stanys, Baltimore, Md. 12.30 
27—V. J. Valaitis, New Britain,

Conn. 1.00
54—M. Belskis, Elizabeth, N. J. •

1.71
9—J. Grybas, Norwood, Mass.

! 1.00
24?—J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 14.40 

Matačiunas,

. Mass.
—P.

Altą.
65—A.

154—A.

Peiktas Puslapis

2.00
Janeliunas, Edmonton,

Drg. J. K. auka del Agitacijos 
Fondo 10.00

Sausio Mėnesį Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus mėnesi 
nė alga $45.00 ;

"Laisvei” pasveikinimas nuo
ALDLD kuopų 2.00 i

Už spaudos darbus 13.75
Tarp. Darb.' Aps. duoklė ALDLD 

219 kp. 5.00
Agitacijos Fondui, kuopu aukos 4.00 i

10.001 
2.5o 
8.55

Zilevich, Racine, Wis. 
Gdbrys, ■ Chicago, Ill. 

Adomaitis, Monangahcla,
12.2.1

Penkauskas, Lawrence,
25.20

Kupstas, E. St. Louis, Ill.
3.00

Sereika, Rochester, N. Y.
1.20 

Guzevičienė, Chicago, Ill.
16.70

tonų akmenų ir žemių nuo 
Storm King kalno; užmušė 
tris automobilistus. Tarp 
užmuštų yra ir brooklynie-

Piano Lekcijas
DUODA

tis L. H. Shaknis, kurio 
žmona taip pat sužeista.

Podjun, Luther, Mich.
Broga, Montreal, Can.
Pipiras, Pittsburgh, Pa.
Shapel, Tacoma, Wash. 1.50 , "Laisvei” 2 prenumeratos 

190—J. Macuta, Cleveland, Ohio 
18—W. Karosas, Edmonton, 

Alta. 4.40 I
7—S. Rusaitis, Springfield, Ill 1.60 

Guziavičienė, Chicago, Ill.
4.60 

Simkevičienė, Minersville, 
Pa. 1.95

Pav.—A. Žeikus, Matuchen, N. J.
1.50

“Vilnį” Į prenumeratos 
Jaunuoliams kuopų aukos 
Atmokėta "Laisvei” skolų 
"Darbininkę”
Už paveikslus prie "šviesos
Klišės del "šviesos”
Pirkta "L.” laidos knygų
Už atspausdinimą 1,000 

paveikslų.
Už atspausdinimą 450

atviručių 7.00
Už atspausdinimą 2,000 org. lai
škams popierų 6.00
Pirkta "Vilnies” "Darb. Kalendo

riaus” 7.82
Banko taksai už čekius 1.79
Pirkta krasaženklių del knygų iš

siuntimo »
Angių kalboje knygų
Aukos jaunuolių Nac. Komitetui 
LPMS. knygų pirkta už 
Komisijos išlaidos CK knygų 

peržiūrėjime

84—J.
N. J. 

68—J. Rudzinskas,
Conn.

—J. Kazlauskas,
Conn.

9—L. Trakimavičius, Norwood,
Mass. 20.10

152—M. D, Red Lake, Ont. 2.00 
53—A. Šliekis, Gardner, Mass. 29.90 

Pav.—V. Grigeža, Shrewsbury, N. J.
1.50

—J. Rokis, Waterbury, Conn. .50 
12—A. Valinčius, Pittston, Pa. 3.00

—"Laisvė, Brooklyn, N. Y. 13.20 
1—M. Lukšienė, Brooklyn, N. Y.

19.90 
.48—K. Petkevičius, Mahanoy City,

Pa. 9.00
13 —K. Judeikis, Easton, Pa. 9.60 

—W. Slančauskas, Chicago,
Ill.

118—A.
N.

5.70 
Pipiras, Pittsburgh, Pa.

12.80
Mulukiutė, Phila., Pa. 7.95 
Rugienius, Shenandoah, 

4.70Pa.
16—A. Žavi s h, Jersey City, N. J.

3.00
72—D. Kasmauskas, Great Neck,

N. Y. 3.00
46—R. Chuplis, DeKalb, Ill. 10.90 

Pav.—F. Miller, Flint, Mich. 1.75 
44—J. Daugirda, Lowell, Mass. 2.57

Pav.—A. Sebeika, Malden, Mass.

(Tąsa iš 1 pusi.)
be Korėjos, Formosos ir ki- 
kolonijų, Japonijoje* ant ket-

ją
tų
virtainio kilometro gyvena 168 
žmonės, kuomet ant tiek pat 
žemės Holandijoje yra virš

34—S. Puidokas, Rumford,
Me.

3—J. Liegius, Denver, Colo.
—“Laisvė” už "Priekalus”

135—E. Cibulskienė, Nanticoke,
Pa.

50— L. Bekis, Rochester, N. Y.
165—O. Vertelienė, Linden, N. J. 3.00
51— V. Wallen, Middlefield, O. * *
78—J. A. Samulenas, Fitchburg,

Mass. 4.50
37—S. Penkauskas, Lawrence,

Mass. 12.50 į
180—G. Urbonas, Braddock, Pa. 1.00) Telegrama drg. V. Kapsukui 
44—S. Paulenka, Lowell, Mass. 4.50 į Knygų siuntimui pirkta baksų 
11—J. J. Bakšys, Worcester,

Mass.
74—J. Chuplis, Springdale, Pa.
57—P. J. Boika, Cleveland, O.
92—A. Dočkienė, Cicero, III
94—N. Verpauskas, Kenosha,

Wisconsin
20—H. žukienė, Binghampton,

N. Y. 33.70
219—P. P. Thompson, Simpson,

Pa. 5.00!
160—Wm. Mickalitis,
52— R.

Pirkta raštinei reikmenų 
už

“Laivei” rankpinigų už spausdi
nimą "šviesos” 100.00

Atmokėta auka "Daily Work-
eriui”

11.00
Kraujalis, E- White Plains,
Y. 6.20
E. šerelis, Elizabeth, N. J. i

2.98
Pangonis, Detroit, Mich. 2.80
J. Bagždis, Benld, Ill. 3.70 
Žiobienė, Minersville, Pa.

11.10
Valiukonienė, Deystone, Pa.

5.10
San Francisco, 

12.30 I
Lost Creek,

1.50 
Rockford, Ill.

20.10 
Jasas, So. Boston, Mass. 9.00 
G. Savis, Los Angeles

Cal. 12.60
G. Šimaitis, Montello. Mass.

27.20 
J. Daugirdas, Lowell, Mass.

9.90 
Bagdonas, So. Bend, Ind.

10.70
129—Ch. Strauss, Thomas, W. Va.

4.60 
West Allis, Wis.

14.00

1.60 | 300 gyventojų, Belgijoje—252 
Pav.—S. Milikovskis, Red Lodge, ' ir net Anglijoje—189. Japoni- 

—L. S. ir D. Drg. Toronto, Ont. | ^ai du kartus tiek yra 
1.00 j miškų, negu apsėjamų laukų, 

i nes nemato reikalo didint pasė- 
’’ i lių žemių plotą. 2) Japonijoje 

i į metus nuima du pasėlius ry- 
I žfų ir tt., kuomet Holandijoje 
tik vieną pasėlį; 3) Japonijoje 
aplinkui yra žvejų darbai, šilko 
auklėjimas ir kiti atskirai ne
reikalaują žemės (jis .auklėja
ma miškuose). Taigi Japonijai 
nėra ankšta, nėra trošku, o dar 

j labiau, kada ji jau turi Korėją, 
Mandžuriją, Jahol; bet jos im
perialistai siekia padaryt dide
lę Japoniją ir skleidžia pasakas 
apie “užtroškimą,” o tas grobi
kiškas pasakas pasakas kartoja• 

j ir “Naujos Gdynės” redaktoriai 
—Prūseika ir Butkus.

Telephone 3tagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Pardamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Baleišis, Hamilton, Ont.
2.10 

Karosas, Edmonton, Alta.
3.30 

Raskow, Haverhill, Mass.
7.50

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

Norime priminti šios apie- 
linkės miestams, kad 22 dieną 
balandžio dainininkė yra liuo- 

|sa ir galima jai surengti kon- 
I certą. Naudokitės proga, da- 
į bar rengdami sutaupysite ke- 
įlionės išlaidas. Menkeliuniutė 
; bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.

155—M.
Mass.

, 12—A. Valinčius, Pittston, Pa.
161—M. Baltrušaitis, Seattle, 

Wash.
146—Ig.

Ill.
64—J.
i—K.

Julius, Moline, III.
Grybas, Brooklyn, N. Y.

1.50
—J. Skeberdytė, Chicago, Ill. 2.00
—J. Lazanskas, Brooklyn, N. Y.

1.00
132—M. Rugieniutė, Brooklyn, N.

Y. 4.03 Į

4.90 
Brooklyn, N. Y. 1.60 
me, Jersey City, 

1.50 
Bieliauskas, Richmond Hill, 
Y. 1.60
F. Apšeigienė, Auburn, Me.

1.00 
Radžiunienė, Brooklyn, 
Y. . 4.20
Dulkia, Detroit, Mich 2.00 • 
Romandienė, Cleveland, 

16.66.
3.10

Įplaukos:
—V. Rudzinskas, Baltimore,

Md. 2.00
67—R. Dainius, Findlen, Mass. 10.00 
8—.J. VenckeVičius, Cambridge,

Mass. 10.70
66—’P. Rinkįevich, Grand Rapids,

Mich, i . 16.70
90—J. Kasparavičius, Youngstown, !1—E.

N.
—E.
—K.

Ohio
92—A. Avižienis, Cicero, III.
10—B. Ramanauskienė, Phila.

Pa. .68 Į
—P. Radišauskienė, Wyoming,

Pa. 1.00'
—B. Ramanauskienė, Phila.

Pa. 18.22
—B. Pečiulis, Huntington Park,

Cal. .87
52—J. K. Alvinas, Detroit, Mich.

10.10
6—M. Potsus, Mohtello, Mass.

10.35
—A. J. S., W. Frankfort, Ill.

(LDS 43 kp.) 3.38
52—R. Beniušienė, Detroit, Mich

11.00

Sekretoriaus ir 
nė alga 

"Šviesos” ir knygų ekspedicija 119.00 
Knyg-ų siuntimui baksai ir apka

limai 3.15
Kuopų aukos atmokėta Priešfa
šistiniam komitetui 6.00
Kuopų aukos prieškariniam komi

tetui 5.00
Drg. J. Siurbos kelionė į Wash
ington bedarbių konferenciją 
Drg C. G. išlaidos 

siuntime ‘
Knygų . pasiuntimas 
Kelionė drg. V. J. 

t į CK posėdį
Už nuvežimą knygu siunčiamų 

SSSR
Už atspausdinimą 10,000 kortų 

"Šviesos” užrašymo
Jaunuoliams atmokėta aukos 
Pirkta raštinei reikmenų už
Auka į priešfaštistinį komitetą 5.00 
Pirkta anglų kalboje knygų 
Už pasiuntimą laivu knygu 

SSSR
Šviesos” atspausdinimą

egz. “šviesos” 
31.00 

"Darbininkės” 
180.00 

organizaciją 
10.00

Grvbas, Brooklyn, N. Y.
1.50

Reikauskas, Shenandoah,
1.25 

Bagdonas, So. Bend, Ind.
7.70 

Trakimavičius, Norwood,
8.55 

Šimaitis, Montello, Mass.
38.70

Kūgis, Cocheset, Mass. 3.00Pav.—J.
50—P. Žirgulis, Rochester, Mass.

5.00 
Raulinaitis, Cleveland, O.

13.65 
Paserkis, Baltimore, Md.

14.30 
Žukienė, Binghamton, N. Y.

30.40
Broga, Montreal, Canada

4.35
Arrison, Plains, Pa. 7.30

Kulkasvaidžiai Dirb
tuvėse prieš Streiką

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniootas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

i

132—M. Baltrušaitis, Seattle,
Wash. 

79—J. Žalis, Chicago, Ill 
47—J. Wolf. Montreal, Can.

—Kosėk, Steubenville, O.
—LDSA 9 kp. Chicago, Ill.
—J. Prazinski, Chicago, Ill.

143—'M. Ramikaitis, Reading, Pa.2.00 
43—A. Pieteriutė, Wikles-Barre

Pa. 3.001
—J. Alenskis, Stelerton, Alta.

6.00 | 
—A. Pažarskas, Rockford, Ill.

3.50 !
97—R. Jarvis, Plymouth, Pa. 1.50; 
32—J. Žalimienė, New Haven,

Conn. .74 j
217—J. Urbanavičius, Winnipeg, I

Can. 38.95 (
188—S. Pangonis, "Detroit, Mich. 4.70 , 
66—M. Rasikas, Grand Rapids,

Mich. 3.00
—A. Bimba, Brooklyn, N. Y. 1.44 ■ 
—M. Mulevičius, Brooklyn,

N. -Y., . .50
—2 Ajis. O. DepsienS, Brooklyn,' I

N. Y. ' 3.00'
100—V. Gricienė, Hudson, Mass. 7.00 i 

—A. Petraitis, Brooklyp, N. Y.
.50

J.
1.05

84—S. Bimbienė, Paterson, N.

7—M.
III.

146—U.
—U.

Klikienė, Springfield,

Chicago, Ill.

1.00
19.90
11.90

.55
5.00
4.00

1.00
10.55Grigienė, 

Andriulienė, Chicago, Ill.
5.85

Pav.—G. Pechulis, Tunkhannock, 
Pa. 1.50

Pav.—M. Motuzą, Mąrchand, Can..
1.50 

22—J. Raulinaitis, Cleveland, O. 3.40 j 
32—J. Didjun, New Haven, Conn.

14.40 ■
157—E. Motuzienė, Sheriandoah, 

Pa.
21—C. Gendrienas, E. Windsor, 

Ont.
176—J. Daubaras, Athol, Mass.
Pav.—J. A. Jarome, So. Barre, 

Mass.
109—K. Plačenis, Toledo, O.
187—J. Jasevich, Chicago, Ill.
86—A. Kaukas, Chicago, Ill.
19—H. Malinauskaitė, Chicago,

Ill. 6.00
137—J, Broga, Montreal, .Can. 7.65 

14—0, žldhiene, Minersville, Pa.

5.00

1.20
6.00

5.00
4.50
6.35
7.50

Ohio 
, 98—A. Zalenka, Frackville, Pa. 

9—J. BudreviČius, Norwood,
Mass. 

41—Ažas, Sao Paulo, Brazil 
23—A. Gilman, Bronx, N. Y.

—W. Decksnys, Stamford, Conn.
2.00

23—A. Čiuberkis, Bronx, N. Y. 1.50 
84—S. Bimbienė, Paterson, N. J.

14.10 
11—J. J. Bakšys, Worcester,

Mass. 12.10 i
5—W. Skeistaitis, Newark,

N. J. 21.00
62—A. Petrukaitienė, Stoughton,

Mass. 5.00
121—D. Danisevičius, Francija 2.00 
68—J. Rudzinskas, Hartford,

Conn. . 16.10
—J. Urmonas, Chicago, Ill. 17.05 

165—G. Kardauskas, Linden,
N. J. 7.70

—V. Simkevičienė, Minersville,
Pa. .60

—“Laisvė,” Brooklyn, N. Y. 12.50 
50—J.

N.
150—K.

170—K.
—1 Aps. J. Skeberdytė, Chica

go, Ill. 2.25
62—J. Petrukaitis, Stoughton,

Mass. 16.70
190—J. Machuta, Cleveland, O. 3.30 
Pav.—T. Karosas, Lethbridge, Alta..

Danville, Va.—Riverside 
ir River fabrikuose samdy
tojai prisistatė kulkasvai- 
džių, galinčių paleisti po 
600 kulkų per minutę. Tai 
bosų prisiruošimas malšinti 
galintį kilt streiką, į kurį j 
rengiasi išvien baltieji ir 
negrai darbininkai.

Statkus, Chicago, 
Sulaitienė, Jersey

N. J.
30—J. Pusvaškis, Chester,

159—P. Spūdis, Port Carbon, 
Pa.

103—M. Kazlauskienė, Hudson, 
Mass.

132—VI. Kavaliauskas, Tacoma, 
Wash.

Alška, Washington, Pa.23ČP-P.

—M.
N.

—V.

6.90
Ill. 18.60
City,

7.50
14.15Pa.

9.65

25.50

10.00

6.60
Stelmokas, Newark,
J. '

J. Kielienc, Chicago, Ill.

—E. Maižis, Richmond Hill,

4.83

1.00'

i.oo;
1.00

—A. Tamulaitis, Simsbury, 
Conn.

—A. Mureika, Milford, Conn. .30 
Kudirkienė, Richmond Hill, 

į.oo:
—M.

• N.
Bav.—J. Daniels, Brooklyn, N. Y.

"Laisvei” atmokėta 
skolų

Duoklė už ALDLD 
į F. S. U. U

Atmokėta aukos*priešfašistiniam
komitetui 1.90

Atmokėta ALDLD 7-tam apskri
čiui priklausančios duoklės 3.30

atmokėta ALDLD kuopų 
2.00

Laisvei” 
aukos

Viso $665.09

Sutrauka:

Balansas
Vasario mėn. įplaukė

nuo sausio $594.40
756.30

Kartu
Vasario mėnesį išeigų

Balansas su 1 d. kovo

$1,350.70
665.09

$685.61

Kovo Menesį Įplaukos:

144—A.
III.

town, 
52—U.

93—M.
Pa.

Gudauskas, Georgetown,
2.25 1

Kasparavičius, Youngs- y
Ohio 6.40

Litvinienė, Detroit, Mich.
18.70

N. Petraitis, Bethlehem, 
8.05 |

100—P. Grigas, Timmins, Ont. .25 
92—-A. Avižienis, Cicero, III. 38.15 

7—S. Rusaitis, Springfield, Ill.
14.05 

—KVK. J. Brukąs, Toronto,
Ont. 55.90

26—P. Kuosiavičia, Collinsville,
Ill. 13.20

216—F. Kazeliunas, Brooklyn,
Conn. 18.55

78—J. A. Samulienas, Fitchburg,
Mass. 2.10

87—H. Bagužiene, Pittsburgh, Pa. ■ 
, 6.80

Pav.—J. Dirvelis, Corona,'N. Y. 1.50 
24—J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 4.70 

143—K. Romikaitis, Reading, Pa.
3.20 

54—Ch. Loksmin, Elizabeth, N. J.
10.80

Gudei iauskienė, Collinsville, 
1.00 

Krutuliutė, Plymouth, Pa.
2.00

J. K., Newark, N. J. 10.00 
1—M. Lukšiene, Brooklyn, N. Y.

4.80

26—Z.
III.

97—J.

Viso $744.13

Kovo Menesį Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus mėnesinė 
alga

Už prenumeratas “Working 
man”

Bankas gražino 33 kp. čekį
Pirkta anglų kalboje knygų

Griuvėsiai nuo Kalno Užmušė 
Tris Automobilistus

West Point, N. Y. — Sek
madienį nugriuvo trejetas

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
512 ‘Marion St., kamp. Broadway

* Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Vien tik 
vi«j (darbą 
mažiausiai

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai.

• Penktadienį iki 5

PATARNAUJA 3 
-DAKTARAI

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4 785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai Tcl. STagg 2-5043Notary PublicJ. Bakšys, Worcester,1.50 
72—D. Kasmauskas,' Great Neck,

N, Y. • 8.60
65—A. Žilievich, Racine, Wis. 3.00 j 

218—R. Stakenas, Freesoil, Mich.
3.10 

63—M. Kairis, Bridgeport, Conn.
6.30 |
8.30 ! 172—Ig. Karlonas, Yonkers

Mass.
28—J.

50—P.

218—F.

45.00
Wo-

2.25 
12.80 

už
164.64

Pirkta knygų pasiuntimui baksų 1.00 
9.00 ' Krasaženklių pirkta už 75.00

Žemaitis, Waterbury, Conn. Į Už knygų pasiuntimą Kanadon 10.46 
25.80 1 Jaunuoliams aukos atmokėtos nuo

Žirgulis, Rochester, N. Y. Į ’ z "
8.00

Žukas, Scottsville, Mich.
1.00 I

3.30

6.33

19—A. Gabris, Chicago, Ill.
120—J. Dambliauckas, McAdoo,

Pa.
212—L. Kirmielienė, Bayonne,

N. J.
140—J. A. Damijonaitis, Wauke

gan, Ill.- 7.45
39—P. Sliekaitis, Scranton, Pa.

20.50
219—J. K. Navalinskienė, Forest

City, Pa. 6.20
94—N. Verpauskas, Kenosha,

Wis. ‘ 14.20
187—J. A. Dementis, Chicago, Ill.

4.50

4.60 ;
54—B. Makutienas, Elizabeth,

N. J. 12.50 1
87—H. Bagužienė, Avalon, Pa. 20.30 • 

143—M. A. Misevičius, Reading,
Pa. 6.20 į
—A. Krakaitis, Chicago, Ill. 2.21 | 

106—J. Užkaitis, Ambridge, Pa. 4.50 
159—P.

10—E.
121—D.
188—S.

Spūdis, Port Carbon, Pa.
7.60 

Mulokiutė, Phila. Pa. 15.30 
Dariisevičius, Francija 16.00 
Pangonis, Detroit, Mich.

7.60
7—S»- Rusaitis, Springfield, 

Ill.
146—1$.' Kaęhinskas, Chicago,

190—J.
74—J.

10 kuopos 6.45
Pasiųsta su pasveikinimu Kom.

Partijos konven.
Auka Lie. Kom. Partijai
"Laisvei”

skola
"Laisvei” 
gų bila
"Laisvei”

bila
"Laisvei”

kuopų:
"Laisvei”
"Laisvei”
"Laisvei”
"Laisvei”
“Laisvei”

155 kp.
i "L.” prenumerata

BEl^ERSOVITZ
NOTARAS

atmokėta

atmokėta

atmokėta

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

10.00 
2.00 

“Darbininkės”
100.00

Francijos drau-
6.81 

nuo 10 kuopos
” 1.50

presui aukos nuo sekamų
121 1.75

155kp. 10.00 
159kp. 2.00 

p2kp. 2.00 
28kp. 1.00

CLEMENT VOKETAITIS 660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.
presui aukos
presui aukos
presui aukos 
presui aukos 
atmokėta bila nuo

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

2.64
2.00

NEW YORK, N. Y.

Machuta, Cleveland, O. 1.81) I Komunistų Partijai aujeos nuo kuo- 
-- 1 9,oo

. 1.05
Chuplis, Springdale, Pa. i pų

10.20 I Už žurnalus del Pub. Co.
Novy Mir” prenumerata 78 kp. 2.00

14.00
Ill.
17.60' 155—D, Plokštienč, Worcester,

Phone

Valandos:
Bryant 9-7763 

nuo 1—6 po pietų

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

tas ir už prieinamą kaina.



<♦>

<♦>

<f>

<!>

156

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

dienomis 
vakarais 
iki 1

♦
<i>

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akių ir Gerklės
OFfSO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, j‘og jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

M

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

bei

M

DR. 21NS 
110 East 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais • A. M. iki 4 P. M.

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į 
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
! ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
Į tomobilius' ir karietas veselijoms,| 
į krikštynoms ir pasivažinėjimams Į

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
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 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

B?

geriausiosPirmos klases anglis,

Prasome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti i ofisą

Brooklyn, N. Y.485 Grand St

Trečiadien., Baland. 11,1934^'

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Fašistai Kelia Galvą

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Trumpos Žinutes
ryto

Stadiju- 
laikė su-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Central Parke bežaidžiant 
bolę užrp’uštas Manuel Oddo, 
55 metų žmogus, kuris gyveno

NEDALIOMIS
Nuo 10 Jki 12 vai. iš

i

viršlaikius; teisę prigulėti prie 
organizacijos ir visi grįžta at
gal į darbą be jokių diskrimi
nacijų.

BeStas Puslapis

Visi Dalyvaukite ALDLD 1 
Kuopos Susirinkime

namie.
Valgo visi ant vieno stalo ir 

tą patį maistą; kapitonas, 
daktaras ir paprasti jūreiviai. 
Po darbui žaidžia drauge. Ke
turi randasi, ką moka pijaną 

Į skambinti. 16 moka grajinti 
I mandalinas ir kitokius instru- 

j Į mentus. 15 iš 37-nių priguli 
Miega švariuose, 

. ant viršaus laivo, kambariuo- 
i se ir ne daugiau, kaip trys 
! kambaryje.

Švarus apsiprausimo kam- 
Bet "tą dieną teiė'i-' barys su šilto ir šalto vandens 

- - ‘ ! čirškynėmis.

Sovietą Sąjungos Tavorinis 
Laivas “KIM”

1 d. balandžio pribuvo ., 
New Yorko uostą pirmas So-, pr’e choro, 
vietų Sąjungos laivas.

Ant rytojaus laikraščiai ap
rašė “Kim” pribuvimą, žmo
nės geros ir blogos valios bėgo 
pažiūrėti, 
do tik laivų unijos delegacija' 
ant laivo. 3 d. bal. vėl prisi-Dirba pasidalinę po 4 va
rioko prie prieplaukos apie j landas darbo ir 8 valandas po- 
300 žmonių, su manymu, nors!^S10’
iš lauko pažiūrėti, bet tą die- Į “World-Telegram pastebė- 
ną mus leido į vidų. Trukče-Į j°» .ka<k “Amerikos laivų dar-

Ridgewood Grove 
me vokiečiai fašistai 
sirfnkimą. Susirinko apie de
vyni tūkstančiai, taip, kad pu
sė negalėjo sutilpt į svetainę. 
Lauko pusėje apie 300 prieš- 
fašistiniai nusistačiusių darbi
ninkų dalino besirenkantiems 
priešfašistinius lapelius. 100 
policmanų saugojo fašistus. 
Keliose vietose įvyko susikirti
mai tarpe darbininkų, dalijan
čių lapelius ir fašistų.

3,600 Bedarbių j CCC
Pirmadienį iš New Yorko 

pasiuntė 3,600 bedarbių dar-

Ketvirtadienį, 12 d. balan
džio, 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, atsibus Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 1-mos kp. 
reguliaris susirinkimas. Arti
nasi Pirma Gegužes, baigiasi 
žiemos parengimų laikas ir 
prasideda pavasaris — reikia 
rūpintis išvažiavimais, o ir 
taip turime visą eilę svarbių 
klausimų. Todėl visi nariai ir 

1 narės yra kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime ir visus rei- 

116 E. 113th St. Bolė pataikė kalus aptarti.
i Beje, pereitame susirinkime 
Į d. S. Sasna turėjo pasiruošus 
prelekcija, bet del neskaitlin- 

8 metų ir i g'° susll‘m‘<imo J1 nebuvo skai- 
i tyta, tat šiame susirinkime d. 
Sasna duos paskaitą.

Ateikite visi ir visos! Atsi
veskite ir naujų narių prirašy
ti!

i pilvą ir jis greitai mirė.

galviais visi puolėsi prie durų, }binmkui tokis gyvenimas butų bininkų į CCC kempes. CCC
Užėjus ant laivo radome vis

ką atdara. Atidengta atvežti 
tavorai, galima pažiūrėti, gali- i 
ma pačiupinėti. Iš tavorų 
daugiausiai reikmenys prie 
elektrikos ir 300 bačkų kau-! c > 
kaziško raudono ir balto vy-Į

kaip rojus."
P. Petrauskas.

Atrado Nuogąją Koloniją 
New Yorke ant Broadway

yra faktiškai karo departmen- 
to skyrius, nes ten jaunuolius 
muštravoja ir ruošia busima
jam karui. Tarpe pasiųstų yra 
2,000 jaunuolių nuo 18 iki 25 
metų ir 1,600 buvusio karo ve
teranų.

Ch. Reis, 30 metų, jo švo- 
gerka M. Blazer 3! 
berniukas 10 metų, atrasta ne
gyvi 80 McDougal St., Brook
lyn. Jie mire nuo gazo, atsi
radusio kūrenant pečių. Visa-1 
da reikia turėti pradarius lan
gus, 
gulti

ypatingai, kada einama 
ir pečius dega.

Ellentuck, 21 metų vai-

Kp. Org.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
! Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Labai Šumnas Balius
. N.

kinas, 146—18 South St., Ja
maica, nušautas. Jis lošė ge- 
mį su savo draugais, vėliaus 
ėjo netoli North Hills golfo 
kliųbo ir kažin kas jį nušovė. 
Policija klausinėjo jo draugus 
ir artimai buvusius žmones.

Kiek laiko atgal policijosno.

Kova prieš Difteriją
de-

Apvogė Darbo Uniją

Apgavinėja Darbininkus

kongresmanas Ernest Lundeen 
iš Minnesota valstijos.

kaltirtimą. Dabar
Neleis Vizitoriy ant “KIM”

ir pasisakė, kad tai yra

ir pasiuntė ten civiliais drabu- 
KAPI- žiais vieną vyrą ir moterį po-

Gaukite Tikietus Tuojaus

Apžiūrėjus kas atvežta, ėjo- stotyje No. 100 Ųe parašo gau- ,
me į vidų. Viduje ir vėl visos tas laiškas, kuris buvo moters Platinkite Daily Worker; 
durys atdaros, eik kur nori, rašytas, reikalaujant, kad po- 
Mokančiam rusiškai skaityti, licija užeitų į 2561 Broadway, j 
žinoma į kokį kambarį jis įei- Policijos 
na, nes viršuj kiekvieno kam
bario randasi užrašai: 
TONAS,” “JŪREIVIAI,” “Į į licmanus. Tie nuvykę į 2561 
MAŠINAS,” ir tt. 'Broadway namą, kuris randa-

Kambariai stebėtinai švarūs,: si ant 96th St. kampo, atrado 
čystos atskiros lovos. Stalelis ■ grupę jaunų vyrų ir merginų, 
su stalčiais. Kiekvienam kam-Jie lošė kortomis,krėtė juokus 
bary radio.

Valgomasai kambarys pa-į “Olympijos Nuogųjų Lyga.” 
puoštas Sovietų Sąjungos vadų i Greitai jie pradėjo nuogi mau- 
paveikslais ir didele, iki lubų, i dytis kartu vyrai ir moterys, 
paima. Ten randasi minkštas Su jais maudėsi ir policistai, 

če- bet vėliau areštavo namų sa
vininką Fred Toyei už tai, kad

pasėdėjimas ir įbudavota ‘ 
kerių” lenta pasibovijimui.

Ruimingas kliubo kambarys, neturi del maudynių laisnių. 
Ten randas didelis stalas, Bet teisme pasirodė, kad jo 
minkštos kanapos, didžiulė brolis turi ir todėl teisėjas iš- 
palma. Ant sienos dienraščio ; metą tą 
lenta, ant kurios randasi pa-j prieš juos iškėlė antrą apkal- 
veikslai atsižymėjusių ir įsto- j tinimą, kad jie nuogi maudosi, 
jusiu į lenktynes Sovietų Są- Bet teisėjas suka galvą, nes 
jungos industrijoje. Gale, per įstatymai nenusako, kad! na- 
visą sieną iškaba su užrašu muose tūri maudytis su tam 
trijose kalbose: angliškai, vo- tikrais drabužiais. Mat, ir 
kiškai ir rusiškai: “PIRMYN New Yorke yra nuogų grupės. 
PRIE PASAULINES REVO- 
LIUCIJOS!” Vienoj pusėj iš-' 
kabos stovyla Karolio Markso, i 
iš kitos pusės stovyla Lenino, • 
o ties viduriu, paveikslas Sta-I 
lino, šėpa pilna knygų, pia-l 
nas, didžiulis setas i___ ,
keletas muzikalių instrumen- Į 
tų. šachmatai.

Prie stalo, kelių laikraščių 
reporteriai klausinėjo mergi
ną 23 metų, vardu Ona, dir
bančią ant to laivo. Ona pa
sakė, kad ant laivo “Kim” yra 
37 darbininkai įskaitant kapi
toną, gydytoją ir jas, dvi mer
ginas. Tą dieną, antra mergi
na Marė, 26 metų, vedus su 
vyrų, dirbančiu ant šio laivo,, 
yra išėjusi su puse įgulos pa
žiūrėti miesto. Merginų dar
bas ant laivo: patarnauti prie 
stalo, prižiūrėti kambarius ir 
išmažgoti indus. 
';tNew Yorko miestas jai ne
patinka, kadangi taip daug 
matosi lūšnų, netinkamų gy
venimui namų. Jai nuostabu, 
kad tokioj turtingoj šaly, 
kaip Amerika, o tiek daug al
kanų. Amerikos moterys jai 
atrodo sirguliaunos ir susirū
pinę. Amerikoj pasilikti ji 
nenorėtų, nes ji neapkenčia 
Veido dažų ir pudrų, o ameri
kietės priverstos vartoti, kad 
pasikavojus. Ant laivo dar
bas jai labai patinkąs, o kada 
sugrįžtanti į Odesą, lankanti 
mokyklą.

Laivo darbininkai vieni ei
na savo pareigas, kiti liuosi. 
Apie visus atsilankiusieji ap
nikę ir šnekučiuojasi, klausi
nėja. Apie kapitoną didžiau
sias būrys, mat jis gerai an
gliškai kalba. Visi pasitenki
nę, Visi gražiai atrodo. Ku
pini draūgiškumo-jautiesi kaip

Pirmosios Gegužės “Daily 
viršininkai pasitarė j Workeris” bus 26 puslapių.} 

Tai vienas iš geriausių nume-1 
rių. “Daily Workeryje” bus ■ 
straipsnių apie Pirmos Gegu-' 
žės istoriją, darbininkų kovas, 
streikus, strategiją. Jų tarpe j 
bus vienas puslapis Sovietų j 
Sąjungos darbo unijų organo! 
“Trud.” šį “Daily Workerio” 
numerį privalo įsigyti kiekvie
nas darbininkas. Darbininkų 
organizacijos jau dabar turė
tų užsisakyti ir paskleisti jo 
kuo daugiausiai. Pirmąja Ge
gužės “Daily Workerio” bus 
atspausdinta 500,000 platini
mui.

New Yorko sveikatos
■ i partmentas praneša, kad 1934 

radio jrimetais į pirmus tris mėnesius 
; New Yorke ir Brooklyne dif- 
terija sirgo 459 vaikai ir iš to 
skaičiaus 30 mirė. Sveikatos 
departmentas sako, kad jeigu 
visi tėvai prisilaikytų patari
mų ir kooperacijos, kurią tei
kia sveikatos biuras per mo
kyklas ir ligonines, tai nei vie
nas vaikas nemirtų nuo tos li
gos. Tėvai turėtų aprūpinti 
savo vaikus.

Am-Derutra, Amtorgo įstai
ga, praneša, kad daugiau ne
bus leidžiama svečiai ant So
vietų laivo “KIM,” kuris da
bar stovi New Yorko prieplau- 
ko/e. Dalykas tame, kad šim
tais darbininkai pradėjo eiti 
pamatyti laivą, o reikia žino
ti, kad laivas turi iškrauti pre
kes ir prisikrauti amerikinių 
prekių.. Svečiai gi kliudo dar
bui. Prie to la'ivas turi mokė
ti randą už stovėjimą priep
laukoje ir todėl jo įgulos už
daviniu greičiau iškrauti ir 
naujas prekes sukraut. Todėl 
pranešama, kad niekas neitų, 
nes leidimų negaus. Kitoje 
vietoje, šios dienos vietinėse 
žiniose, rasite d. Petrausko ap
rašymą to laivo.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Darbininką Konferencija del 
H.R.7598 Biliaus

..Visų darbininkų organizaci
jų delegatų konferencija atsi
bus 22 d. balandžio, Central 
Opera House, New Yorke. 
Darbininkų organizacijos ren
ka delegatus. Fraternalė Fe
deracija, kuri turi 25,000 na
rių, prisidėjo prie šios konfe
rencijos ir stoja už bedarbes d. Palaidotas bal. 10 d. Lin- 
ir draudimo reikalu H. R. 75- den Hill kapinėse. Laidotuvių 
98 bilių, kurį į kongresą įnešė apeigom rūpinęsi graborius J.

E. WHITE PLAINS, N. Y.

Rengiamas labai šumnas ba
lius, šeštadienį, 14 d. balan
džio, 1934 metais, 7 vai. vaka- 

Dailidėno svetainėje, 
rengia ALDLD 118 kp. 
mūsų kolonijos ir apie- 
darbininkus kviečiame

(Baliu 
Visos 
linkės 
atsilankyti į mūsų parengimą.
Atminkite draugai, kad mažo
se kolonijose yra sunku su pa
rengimais. Mes laukiame yon- 
kieriečių, kad jie atvyks busti, 
nes jie visada pas mus atsi
lanko skaitlingai, tat jie ir da
bar bandys sumušti publikos 
skaičiumi whiteplaniecius. Da
lyvaukite masiniai!

Rengėjai.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Anthony Doleba, 23 metų,
557 Hemlock St., mirė bal. 7

Darbininką Delegacija Vyks
ta j Sovietą Sąjungą

Sovietų Sąjungos Draugų or
ganizacija siunčia delegaciją į 
Sovietų Sąjungą del dalyvavi
mo Pirmos Gegužės parodoje. 
Delegatai yra išrinkta per na- 
cianales organizacijas ir uni
jas. Delegatai išvyksta ir 
penktadienį, 13 d. balandžio, 
vakare jiems yra rengiamos 
išleistuvės Manhattan Lyceum 
svetainėje, 66 E. 4th St., New 
Yorke.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit į jūsų namus.
įsitčmyti adresą ir telefoną.

Prista-

Kampas Union Avė. ir Grand St.

Garšva.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SUSIRINKIMAI
NEW YORK, N. Y.

ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 
atsibus sekmadienį, 15 d. balandžio 
(April), 10-tą 
Ch. Matthews, 
St., New York 
dėliojimų, visi 
vaukite šiame
kitų svarbių reikalų, būtinai turėsi
me išrinkti naują finansų raštininką. 
Ir susirinkite paskirtu laiku.

Valdyba.
(86-87)

vai. ryte, pas drg. 
apt. 4, 410 W. 33rd 
City. Be jokių ati- 
nariai būtinai daly- 
posėdyje, nes apart

PAJIEŠKOJIMAI

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

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.

PA J IEŠKOJIMAS
Jau ne sykį buvo rašyta vie

tinėse žiniose, kad visiems ge
rai žinomas Aido Choras ren
gia vakarienę šį sekmadienį, 
“Laisvės” svetainėje. Tokiu 
būdu prašome visų Aido Cho
ro rėmėjų nusipirkti vakarie
nės tikietus iš anksto, kas pa
gelbsti rengėjams žinoti, kiek 
reikia gaminti valgių. Vaka
rienės tikietas 80 centų ypa- 
tai; tik šokiams 25 centai.

Draugai, Aido Choras dubs
kias išdavystes. Vien, tik re- gerą vakarienę ir muzikalę 

jvbliucines Darbo Unijų Vieny-' programą laike vakarienės, 
bes Lygos unijos kovoja nuo- Dainuos Merginų Sekstetas ir 
širdžiai už darbininkų reika- Vyrų Oktetas 
lūs. I

Sulaužė Darbininką Streiką
_____ I Mt. Clair darbininkai labai

Keturi ginkluoti plėšikai' energingai streikavo, Hat, Cap 
įsigavo į International Broth. Ian(^ Milinery Co. fabrike. Bet 

» Federacijos 
vadai 24-to lokalo tą streiką 
sulaužė. Reakciniai vadai vi
sada, kaip tik pamato, kad ei
liniai darbininkai tvirtai stovi 
kovos lauke, tat pradeda viso-

of Teamsters 202 lokalo sve-I Amerikos Darbo 
tainę ir apiplėšė jos kasierių. 
Unijos svetainė ir raštinė'^ra 
po num. 15 Sečorid Avė. Plė
šikai pačiupo apie $877 pini
gais. Ginkluoti užpuolikai iš
rikiavo unijos viršininkus prie 
sienos ir liepė taip stovėti, o 
jie išėjo ir automobilium nu
dūmė.

30,000 CWA darbininkų, 
pavarytų iš darbo, organizuo
jasi ir kovoja, reikalaudami 
tuojautines pašalpos. Miesto 
viršininkai nusigando darbi
ninkų judėjimo ir paskelbė, 
kad jie tyrinės, kodėl tie dar
bininkai- buvo paleisti. Gi 
tuom pat kartu CWA ponai 
vis daugiau darbininkų meta 
laukan ir linkusiems algas ka
poja. > - •. < t

. Prie to, gries
'Aido Chore dainuojantis jau- 
I nas smuikininkas — Antanas

Darbininkai laimėjo Strnik? "
kartu jis smuikuos Brooklyne. 

„ Šokiai prasidės 6 vai. vaka- 
o va- 
Pra-

110 laivų budavojimo darbi- į 
ninku, dirbančių Wheeler Ship-! rį “p’rlie Grubio orkestras, 
yard Co. fabrike, Coney karieng būs 8 valandą.. 
Island, streikavo dvi savaites šome nesivėluoti. 
laiko ir privertė , išnaudotojus Tikietus galima gauti 
nusileisti. Darbininkams va- aidiežius ir “Laisvės” ofise 
ddvavo kovinga Plieno ir Me-, Užkviečia Aido Choras, 
talo Industrinė Darbininkų 
unija. 4 Darbininkai gauna 5
centus į valandą daugiau ai-(SKAITYKlt IR PLATIN' 
gos; laiką ir pusę mokėti už' KIT ‘‘LAISVĘ’’

pas

Pajieškau Adomo Spurgo 
Vinco ir duktės Mares. Jie 
buvo nuvežti į Shenandoah, 
ko Petras Yuskauskas, delei 
turtų Lietuvoj. Atsišaukite, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(85-86)

sūnaus 
seniau 
Pajieš- 
likusių Sergančią 

Chroniškos
Vyrą ir Moterą 
Ligos Gydomos

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

Mes, senieji Sinkevičiai, nutarėm 
parduot savo farmą. Kas tik čia 
buvo, tai matė ir žino, kad farma 
yra gera, o stuba penkių kambarių, 
su geru skiepu, kurią aš pats pa- 
budavojau iš česninių rąstų, kuri yra 
labai šilta ir laikys šimtus metų. 
Stuboje yra amžinas ir niekad negen
dantis nuo kalno iš šaltinio tekantis 
vanduo. Yra penkios karvės, arklys, 
visi padargai ir smulkūs gyvuliai. 
Žemės yra 53 akrai. Parduosiu 
greit, prieš lauko dirbimą, tik 
už $5000, tai yra tik už “cost,” nes 
išvažiuosiu. Kreipkitės: S. Sinke- 
vich, c-o Petronė Keturis, R.F.D. 2, 
Southbury, Conn.

STEPHEN BREDES, JR

(85-87)

PARSIDUODA
Naudotas mašinas (automobilius) 

perku, parduodu arba išmainau ge
ras, garantuotas mašinas už žemas 
kainas. Kreipkitės sekamai del in
formacijų: Wm. Steponenko, 919 
Grand Street, Brooklyn, N., Y.

(81-95)


