
Dar Išgelbėjo 33 
SSSR Piliečius

Maskva. — Trys Sovietų i 
orlaiviai po laukimo per sa
vaitę geresnio oro nuskrido 
ant ledo ir išnešė 33 žmo
nes “čeliuskino” įgulos. 
Garlaivis “čeliuskin” nu
skendo, ledų suspaustas, ir 
ant ledo pasiliko 101 Sovie
tų pilietis su profesorium 
Smitu. Jie ten gyvena ir 
tyrinėja. Tai jau trečiu 
kartu išneša Sovietų orlai
viai žmones, taip kad iš 101 
jau yra likę ant ledo tik 56. 
Paskutinį žygį atliko orlai- 
vininkai Molokov, Kaminin 
ir Slepniev. Jie padarė po 
du “tripus”; Tikimasi, kad 
greitai orlaiviais bus išgel
bėti ir likusieji, 
žiuoja ledlaužis

*

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
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Streikuoja 700 Diamond 
Degtukų Darbininkų GENEROLŲ IR SPECIALISTU KONFE

RENCIJA PRIRUOŠĖ AMERIKA 
IMPERIALISTINIAM KARUI

P.M.U s. 70 Met, Atgal L|NKl]I FAŠIZMO VEDANTIS ROOSE- 
Kasytais Meiles Laiškais

Ten va- 
“Krassin 

bet gal būti jam nebus 
kalo baigti kelionę.

rei-

BARBERTON, Conn. — į 
Streikuoja 500 darbininkų 
ir 200 mašinistų Diamond 
Match Kompanijos. Kadan- į 
gi streikui nepritarė Ameri- į Ją Šaukia Karo Ministeris Dern; Konferencijai Pirmininkaus 
kos Darbo Federacijos va
dai, tai šiems darbininkams 
nėra jokios pašalpos iš Fe
deracijos. ; 
kalauja algos pakėlimo ir 
kitų geresnių sąlygų.

N. Baker, Buvęs Karo Ministeris Laike Pasaulinės Sker
dynės; Šaukiama Pasitariman Garsūs Lakūnai ir net Per- 

Streikieriai rei- i eitojo Karo Valdiški Grafteriai.

Darbininkų Streikas

Balandžio 13—-Studentų De
monstracijų Diena prieš 
Karų ir Fašizmų

Washington. — Jungtinių 
I Valstijų karo ministeris, 
bankierius G. H. Dern šau
kia konferenciją kariškų ir 
civilių orlaivininkystės žino
vų. Konferencijos pirmi
ninku paskirtas Neyton D.

Bridgeton, N. J. — Strei- Jungtinėse Valstijose ba- Baker, buvęs karo ministe- 
kuoja 200 Seabrook farmų landžio 13 d. pažangios stu- ris laike pasaulinės skerdy- 
' susiorganizavę dentų organizacijos rengia n^s. J 1 1
į Nepriklausomą Farmerių po visą šalį protesto mitin- automobilių ir

Bridgeton, N. J. — Strei-

darbininkų, susiorganizavę dentų organizacijos rengia

ir Darbininkų Uniją. Tie-j gus ir demonstracijas prieš 
sioginė streiko priežastis1 karą ir fašizmą, vadovybė- 
yra atleidimas nuo darbo ’ je Nacionalės Studentų Ly
tos organizacijos pirminiu- ] gos ir Industrinės Demok- 
ko Jerry Browno. Dabar; ratijos Lygos. Įvairiuose 
kovojama ir už mokesnio ir universitetuose ir kolegijo- 
sąlygų pagerinimą. Tose se tą dieną yra skelbiama 
farmose vaikams po kelioli-, vienos valandos streikai, 
ką metų amžiaus buvo mo-!-------------------
karna net po 40 centų už 
valandų darbo dieną.

nės. Jis dabar yra didelis 
? kitų prieš- 

unijinių kompanijų advoka
tas. Į tą/karišką konferen
ciją yra pakviesta eilė gene
rolų ir kitų specialistų, tar
navusių Wilsono valdžiai

laike pasaulinio karo, taip 
pat tokie pagarsėję lakūnai, 
kaip Chamberlain ir kiti. 
Konferencijoj dalyvaus ir 
pulkininkas E. A. Deeds, 
kuris pasaulinio karo metu 
rūpino valdžiai lėktuvus ir 
kurį Augščiausio Teismo 
pirmininkas Hughes reika
lavo patraukti į karinį teis
mą, kaipo grafterį.

Ši konferencija yra vie
nas žymiausių priruošimo 
žingsnių naujam imperialis
tiniam karui.

Philadelphia, Pa.—88 me
tų amžiaus senmergė Alice 
S. Pyncheon prieš mirsiant 
parašė “testamentą”, kad 
pluoštas meiliškų, jai rašy
tų laiškų 70 metų atgal, tu
ri būt, į jos grabą įdėtas ir 
sykiu su ja palaidotas. Jos 
vaikinas mirė prieš pat pa
skirtą dieną jųdviejų apsi- 

. vedimui.

Haverhillio Darbininkai 
Protestuoja prieš Juoda
šimčių “Sargybas”

Latvijoj Areštavo 45 
Komunistus Veikėjus
RYGA. — Pereitą savai

tę tapo areštuoti 45 komu
nistų veikėjai. Latvijos vy
riausybe ypač puola tuos, 
kurie buvo užbaigę propa
gandistų kursus Lenino Mo
kykloj Maskvoj.

8 ATMESTAS PERSKYRŲ 
| PALENGVINIMAS N.Y.

Albany, N.Y. — Valstijos 
seimo atstovų rūmas 82 bal
sais prieš 52 atmetė suma
nymus palengvinti teisėtą 
persiskyrimą (dįvorsą). Da-' 
bar šioj valstijoj perskyros’ 
teduodamos tik už “sveti
moterystę.” Sumanymai gi 
reikalavo, kad perskyras 
galima būtų duoti už pabė
gimą ir nesugrįžimą per tris 
metus ir kt. Perskyrų pa
lengvinimui smarkiai prie
šinosi dvasiški j a.

Didėja Išvežimai iš ! Maksim Gorkij Lektu- 
Amerikos į Sovietus vas jau Gatavas

Maskva. — Sovietų Są-Washington. — Amerikai 
pripažinus Sovietų valdžią, i junga , pastatė didžiausią 
padidėjo dąyorų išvežimai į Pasaulyje lėktuvą vardu

VELTO SMEGENŲ TRUSTAS YRA ĮTA
RIAMAS “KOMUNIZME”!

Gary, Ind., Mokyklų Superintendentas Wirt Kaltina, kad 
NRA Valdybos Nariai Dalyvavę Pokilyje su “Sovietų” Ži
nių Agentūros Korespondentu Laurence Toddu, Kuris Ly
ginęs Rooseveltą Kerenskiui, o Jie su Tuom Sutikę
Washington. —Kongreso mas? Todėl, kad įvairiems 

I komisija tebetyrinėja vadi- kapitalistams n e p a t i n ka 
■ namą prezidento Roosevel- Roosevelto ir jo agentų 
to “smegenų trustą.” Tokį veidmainiškos-^ pasakos apie 
vardą davė liberalams (“lai- j“socialę teisybę 
Šviesiems”) Roosevelto pa- 
gelbininkams Wm. A. Wirt, 
Gary, Ind., mokyklų super
intendentas, kuris kongre
sui apskundė “smegenų 
trustininkus.” Wirt kalti
na juos, kaipo vedančius 
prie komunistinės revoliuci-

HAVERHILL, Mass. — 
Čeverykų ir Odos Darbinin
kų Jungtinės unijos nariai 
ir kiti darbininkai balan
džio 16 d. atlaikė masinį mi- į 
tingą, kuriame^ protestavo jog. įįarįa įr žemdirbystės 

J organi- mjnįsterį Wallace’ą ir tūlus 7 I r /"S 1 *
prieš juodašimčių < 
zuojamus “sargybos” komi
tetus. Per tokius fašistinius 
komitetus patriotai nori su-j gį privatinės nuosavybės 
ardyti uniją ir nuslopinti 
čia darbininkų judėjimą 
apskritai.

darbo ministerijos narius, 
kurie, girdi, būtų nepriešin-

Hitlerininkai Privedė 
Vokietiją prie Bankruto

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos Valstybės Banko Prezi
dentas H j al. Schacht, nuvy
kęs į Šveicariją pasitarti su 
skolintojais Vokietijai pini
gų, pasakė jiems, kad turės 
būt sustabdyta paskolų ir 
nuošimčių atmokėjimas, ir 
įvesta moratorium, nes Vo
kietija neturi iš ko atsiteisė 
ti. Paaiškėjo, kad Vokie
tijos turimas auksas dabar 
nusmukęs iki $97,265,000 
išviso. ‘ ' •' •.

Vokietijos kapitalistai te
mato atsigriebimo viltį tik 
per karą kuris , padidintų TlipgL jis^uos^iabai daug

Sov. Fabrikas Padarys 
300,000 Automobilių

Gorkij. — Sovietų Sąjun
ga yra išbudavojus Gorkij 
priemiestyje milžinišką fab
riką gaminimui automobi
lių, trokų ir busų. Pirmiau 
jo metinė gamyba buvo nu
statyta 200,000 į metus au
tomobilių ir trokų. Bet da
bar pradėta fabrikas dar 
daugiau plėsti, ir kada tas 
darbas bus baigtas, tai į me
tus laiko jis duos 300,000 
automobilių, trokų ir busų.

jų pelnuš;

LOS ANGELES, Cal. — De
monstravo 7,000 išmestų iš 
darbo CWA pasalpinių darbi
ninkų, reikalaudami sugrąžint 
darbus ir pakelt už juos mo
kesnį. Po demonstracijos visi 
nutarė dalyvauti Pirmosios Ge
gužės demonstracijoj prieš ka
rą ir fašizmą.

pakeičiamųjų dalių, kurios 
greičiau susinešioja prie au
tomobilių. Pasažyriniai au
tomobiliai karai bus gami
nami su keturiomis durimis, 
8-ių cilindrų po 75-80 arklių 
Pajėgų.

MADRIDAS. — Pereitą 
antradienį Ispanijoj pa

skelbtas visuotinas politinių 
kalinių bado streikas, pro
testuojant, kad valdžia duo- 

\da amnestiją (paliuosavi- 
mą) tik kriminalistams, bet 
ne politiniams kaliniams.

“ELEKTRINĖ LIGONĖ”
Trieste, Italija. — Pirano 

ligoninėje yra viena ligonė 
vardu Anna Monara, kuri 
tarpais visa nušvinta ir 
spinduliuoja, kaip liudija 
gydytojai ir slaugės. Moks
lininkai spėja, kad jos kū
ne randasi kokių elektrinių 
bei magnetinių organizmų.-

Sovietus. Šiemet vasario 
mėnesį išvežta už $1,486,- 
459, lyginant su $321,735 iš
vežimais sausyje. Iš Sovie
tų Sąjungos įvežta vasaryj 
tavorų už $1,195,766, o sau- 
syj—$604.949. Iš Sovietų 
pusės, vadinasi, nėra jokio 
“dumpinimo”, del kurio 
staugė prasimanydami prie
šai.

Didelis Audėjų Streikas 
Fall River, Mass.

Fall River, Mass. — Su
streikavo 650 audėjų Ark
wright Korporacijos dirbtu
vės No. 2, prisidėdami prie 
Algonquin ir American 
Printing (audeklų drukavi- 
mo) Kompanijų streikierių. 
Arkwright darbininkai iš
ėjo streikan, nepaisydami 
federacinės United < Textile 
Workers Unijos viršininkų, 
kurie tam, priešinosi. ( .

“Maksim Gorkij.” Šis orlai
vis yra 112 pėdų (35 .metrų) 
ilgio. Jo sparnai turi 204 
pėdas (64 metrus) ilgio; jis 
turi 8 galingus motorus ir 
galės padaryti 2,000 kilome
trų be apsistojimo, po 220- 
240 kilometrų į valandą.. 
“Maksim Gorkio” ratai turi 
virš 6 pėdas augščio. Jame 
galės važiuoti bent 80 ke
liauninkų, kuriems įtaisyta 
lovos ir kiti parankumai. 
Orlaivis galės vežti 10 tonų 
krovinį. Jis tuojaus bus iš
bandytas, o Pirmą Gegužės 
skrajos virš Maskvos.

Lėktuvų Darbininkai 
Pradeda Streiką

Hartford, Conn. Su
streikavo 148 darbininkai 
Hamilton lėktuvų Propelle-^ 
rių Kompanij os. Tatai yra■ 
laikoma pradžia i didelių] 
streikų orlaivineje pramo-1 
nėję.

Stalino “Leninizmo Pagrindai j Yrafla- j 
čiausiai Pasaulyj Skaitomą Knyga u

kalbant apie europines kal
bas, ji išversta į . japonų, 
mongolų, korėjiečių, arabų 
ir kitas kalbas.

Dabar yra ruošiama nau
ja rusiška 1,000,000 egzem
pliorių laida ir dar 500,000 
egzempliorių kitomis kalbo
mis. Naujai laidai yra Sta-

Biznierius Nušovė Mote
rį, Uošvę, Tris Vaikus ir 

Pats Save
M i n n e a polis, Minn. — 

Draudimo (insurance) biz
nierius Alf. Freudenfeld, 48 
metų amžiaus, nušovė savo 
pačią, pačios motiną, tris sa
vo vaikus, katę ir pats nusi
šovė. To įsiutimo priežas
tis nežinoma.

4 Komunistai Tapo Nuteisti 
Katorgon Austrijoj

VIENNA. — Komunis
tas F. Bettini nuteistas 2 
metam katorginio kalėjimo 
už kovą laike sukilimo prieš

panaikinimui.
Liudydamas kongresinei 

komisijai balandžio 10 d., 
Wirt pasakojo, kad laike 
vieno pokilio 1933 m. rugsė
jo mėli? Washingtono prie
miestyje buvę keli NRA val
dybos nariai, taip pat “ko
respondentas Sovietų žinių 
agentūros” ( 
ence Todd. Pastarasis sa- j 
kęs, kad dabar Amerikoj 
eina revoliucinės permai
nos, ir “Rooseveltas yra tik 
šios -revoliucijos Kerens- 
kis.”

” darbinin
kams, apie “užmiršto žmo
gaus teises” ir t. t. Tais 
pasakojimais NRA valdžia 
naudojosi, kad prilaikytų 
darbininkus ir vargingus 
farmerius nuo pasvirimo į 
kairę; tie demagogai sten
giasi apdumt žmonėms akis, 
kad ir be revoliucinio judė
jimo būsiančios darbo ma
sės “aprūpintos”. Iš ant
ros pusės, daugelis darbi
ninkų įsivaizdino, kad jiem 
čia yra pripažįstamos teisės, 
ir juo labiau subruzdo strei
kuoti, kovoti už kasdieni
nius savo reikalus — jeigu 
žadate, tai ir ištesėkite!

Valdžia, kaip visiems ži
noma kiekvieną- kartą, laužė-- 
darbininkų ir farmerių ko- 
vas. O vis dėlto kapi’talis-

(Ta«<s) Laur-|tams nePa^nka Roosevelto
ir jo talkininkų skleidžia
mas tarp darbininkų įsi
vaizdavimas, kad jie turi 
bet kokias teises. Todėl 
grupė tam tikrų išnaudoto
jų per savo agentą Wirtą irPo “Kerenskio” sa- 1 agentų vvnių u

ko“ Wirt, numatoma "Štali-| užvedė kongrese tyrinėjimąT T v, 
nas”. O kada Todd taip 
kalbėjęs, tai valdiško žem
dirbystės biuro narė Hilde- 
garde Kneeland pritarus 
“galvos lingavimu.”

Dabar Todd, kuris nebu
vo Sovietinės žinių agentū
ros korespondentas, o tik 
Federuotos Spaudos, Ame
rikos darbininkiškų žinių

i prieš Roosevelto “smegenų 
trustą”, nors jis tikrumoje 
rengia dirvą fašizmui, v'

fašistus vasario mėnesį , ki- į agenįQros korespondentas, 
ti du komunistai uz tai pa-1 
siųsti kalėjiman 15 mėne
sių ir vienąs 8 mėnesiams.

VĖL KOMUNISTŲ “SU- 
MOKSLAS!”

Cincinnati, O. — Viėtinis
Jungtinių Valstijų prokuro-

Maskva. — Plačiausiai 
šiais laikais pasaulyj skaito
ma knyga yra Stalino “Le
ninizmo Pagrindai.” Vien 
Sovietų Sąjungos ribose jos 
išparduota 7,453,000 egzem
pliorių šiomis kalbomis: ru
sų, ukrainų, gruzinų, uzbe
kų, armėnų, žydų finų, ta
džikų/ graikų, chinų ir kt. v „
Užsieniuose ši knyga, be to, lino‘parašytas priedas “Spa- 
išėiplatino dar šimtais tūks- lių Revoliucijos Tarptautine 
tančių egzempliorių. Ne- ĘeikŠmė.” ' “raudonųjų suokalbis U

užginčija, kad jis lyginęs 
Rooseveltą su Kerenskiu. 
Užginčija ir bankiete daly
vavusieji valdininkai, kad 
jie ten būtų ką panašaus 
girdėję arba išreiškę tam 
pritarimą.

Savo, atsakymuose' kong
resinei komisijai Wirt, be

i ras Francįs. Cąnny: nusigan? >kitko, vadino “komunistine” 
dęs pareiškė spaudai, kad programa Verstinuosius pa- 
Springfiėlde, Ohio, buvo su- šalpinius darbus ir valdiš- 
turėtas vienas “koniunistų kai-vergiškas farmų koloni- 
agentas” su “planais” pa- jas, kur, esą, Roosevelto vy- 
krikdyti NRA valdžios dar- riausybė “surenka pramo- 
bus pietinėse valstijose, vei
kiant išvien su negrais. Tas 
“agentas” keliavęs į Kom. 
Partijos suvažiavimą Cleve- 
lande. “Planai”' buvę iš jo 
atimti, o jis pats ^paleistas.

Kokių žioplų - dar esama 
valdžios žmonių ! Rado pas 
darbininką komunistinės li
teratūros arba veikimo pro
gramą, tai ir baisus jiems

nes ’ir žemdirbystės išma
tas.”

Tyrinėjimų komisijos pir
mininkas yra = kongresma- 
nas A. L. Bulwinkle, Gas- ' 
tonijos, N. Carolina, pilie
tis, kuris buvo vadovaujan
ti “dvasia” kruviname lau
žyme audėjų streiko, 
s Ryšyje*“' su tuo svarbus 
klausimas yra: ktfdel dabar 
pradėta šis keistas tyrinėji-

60,000 Falšyvų Balsuotoju
Chicago, III. — Buržua

zinė Moterų Piliečių Tary
ba surado, kad Chicagoje 
yra 60,000 žmonių netikrais 
vardais užsiregistravę, kai
po pilnateisiai balsuotojai. 
Taip “teisingai žmonių bal
sas” yra išreiškiamas rinki
muose! Bet nužiūrimų kai- * 
po kairiųjų darbininkų ne
prileidžia balsuot del men
kiausių techniškų prieką* 
bių. - ' . : : * > ♦ .

NUSIMASKAVO 
GANDHI

Delhi, Indija. — Indusų 
darbininkų ir valstiečių pri- 
gaudinėtojas Gandhi jau 
galutinai nusimaskavo, iš
leisdamas atsišaukimą, kad 
žmonės nustotų net ramiai 
priešintis Anglijos imperia
listams.

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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Ilgas Liežuvis, Demagogija 
Ir Faktai j''. ■ ■

i d . i :; L k įj ;Chicągoą menševikų “Naujienos’’ (bal. 
7 d.)* sunkiai prakaituoja, bąhdydhmos* 
išteisinti Vokietijos Socialdeniokratų 
Partįjos vadą poną Severingą, pasižymė
jusį ^evoliucinių ^arbininkų' žudytoją; ir 
dabar nuėjusį jovalą ėsti prie kruvinųjų 
fašistų lovio. Tvirtina, kad Severingas 
neatsivertęs prie fašistų, kad tie komu
nistai nabagą apsmeižę, nuskriaudę ir tt

Panašini buvo užrikęs ir žydų menše
vikų organas “Forward”. Sakė, kad ne
tiesa, kad Severingas nuėjo velniop. Iš 
antros pusės, girdi, jis randasi fašistų 
rankose ir dievas žino, kaip jį ten fašis
tai kankina ir bando atversti prie fašis
tinės dvasios. Bet ant rytojaus žydų ko
munistų laikraštis “Freiheit” atspausdi
no nufotografuotą ištrauką iš Vokietir 
jos fašistų laikraščioj kuriame praneša
me, kad Hitlerio valdžia pradėjo mokėti- 
Pensijas socialdemokrato , E berto našlei, 
keliems, Uitiems ponams ir tam pačiam 
Severingui. ’ Įsivaizdinkite, fašistai varg
šą “nukankino”, “numūČijo”, jis niekuoiū' 
nepadeda fašistams, bet tie fašistai ’taip i 
geri, kad Severingui puikų pragyvenimą 
suteikia, moka riebią pensiją! Tuo tar
pu tie patys budeliai kapoja galvas ko
munistams darbininkams! Apie tai tyli 
“Forward”, “New Leader” ir “Naujie
nos”. Tyli menševikai šlamštai ir apie 
tai, kad kitas Vokietijos socialdemokratų 
šulas, būtent ponas Loebe ramiai atsisė
do į jam pritaisytą minkštą kruvinosios 
Hitlerio valdžios krėslą.

Menševikų laikraščiai turi gerki, iąlą* 
vintus įr ilgus liežuvius. Puikiai indka ' 
darbininkus mulkinti. Demagogijos var
tojime yra pirmos rūšies ekspertai. Ke- . 
Ii metai atgal jie iškraustė oficialiai iš. 
savo partijos klasių kovą. Pakairejo 
darbininkai, reikia juos pasigauti, krizis 
juos suspaudė ir Socialistų Partija vėl 
sugrąžino klasių kovą. Vokietijos'social- ' 
demokratų vadai, pardavę ir išdavę dar
bininkus, kurie dar oficialiai nenuėjo pas 
fašistus, jau gieda apie prievartos revo? 
liuėiją, apie ‘liaudies diktatūrą”, apie 
“konfiskavimą stambiosios Nuosavybės” 
tada, kada jie “laimės valdžios aparatą.”

Darbininkai negali pasitikėti menševi
kų vadams!

" ** * { >1 * f U J \
Ko Iš Savo Narių Reikalauja 
Komunistų Partija?

Mūsiškiai oportunistai iš “N. G.” pa
stogės vartoja visol^us būdus atitrauki
mui lietuvių darbininkų nuo Konrūnistų ; 
Partijos. Griebiasi -melų ir apgavysčių.1' 
Išgalvojo tokį stebuklą, kad Komunistų ’ 
Internacionalas, Komunistų Partijos ir; 

, Stalinas būk uždraudę išleisti bei nebe-v 
išleidžią ir nebeplatiną Lenino į- raštų; 
ypatingai jo knygos apie “kairiojo ko
munizmo kūdikystės ligą.” Melas, žino
ma, nuo pradžios iki galo. Visi Lenino 
raštai išleisti rusų kalboje. SistemaČiai 
leidžiami anglų kalboje. Amerikoje kny
gų išleistuvė “International Publishers” 
užsiima tuo . ,darbu. Kiekvienas tomas 
apima tam tjkro laikotarpib Lėniho'4 raš
tus. Ten įeiha minėta knyga ir visi kiti 
raštai. Tiktai blogos valios, amžinai pe
litiniai nugarmėjęs į buržuazijos agentu 
eiles, gali šituos faktus paslėpti ir daryti 
nepamatuotus užmetimus Komunistų ju
dėjimui.

uporiumsiai rruseiKa ^jbutKus eina 
toliau. Savo organe balandžio 5 di jie lū
pomis tūlo “eks-komunisto”, bando kurs
tyti darbininkus prieš Komunistų: Parti
ją., Bet čia jiems, baisiai nepavyko* Pa
tys pau užsistojo ant liežuvio. Straipsnis 
užvardytas “Ar gali augti Komunistų 
vienetai?” Ir štai kokių “baisių” daly
kų šis “eks-komunistas” (Prūseika ar 
Butkus) pasakoja .apie Komunistu Parti
jos ’tvarką ir apie jos narių pareigas, 
kaipo argumep.tą, jkoidelj girdi, “komunis
tų vienetai negali augti.” Klausykite:

Jeigu esi bedarbis 5r beturtis,; kuriam pri- 
■sieiha ubagauti: tarbaI šiaip < stovęt “suplai- 

i ■ nėj,“ kad gavus šiokio jokio ėdalo; ąrba jei- 
. i j gu turi darybą; bet aplyginimas tik šioks toks 
! t jmąi^tąs j r darbiniai drabužiai; arta jeigu 
, , užsiimi valymu čeverykų ir prisieina išsto- 

vėt kur nors ant gatčes’14-161 vilaWdu per 
’ ; dieną, ir‘iš’to Užsidirbi. tik ailt šiokio (tokio 

pavalgymo, xo Uiuomą• už . kambarį' per kelis 
{ mėnesius ribturl iš kįo, užsįmokėt—yis .tiek . 

iš tavęs komunistai r.eikalauja, kad bųtinai 
lankytum savo vieneto susirinkimus sykį į 
savaitę. Atsilankęs turi ’ riiportiiot kokį 
darbą atlikai. ; Jei pardavinėjai ’‘Daily 
Wprkerį,” tai sugrąžink visus cėntus bei ne- 
neparduotas kopijas; jeigu apsiėmei kur ęit, 
į pikieto liniją,, tai yra> pagelbėt streikie- 
riams, tau duoda antrašą ir turi būt nuro
dytoj Vietoj ir valandoj, bet niekam nesvar
bu, ar tu turi' iš ko ten nuvažiuot, ar eisi 
pėsčias. •

Ar tai ne baisus daiktas! Partija rei
kalaują iš nario, kad sykį į savaitę lan
kytų kuopelės susirinkimą! • ? Ar . tai ne 
skandalas, kad partija reikalauja sugrą^ 
žinti pinigus už parduotą VDaily Worke
rs”, arba neparduotą laikraštį! Vadina
si, negali ąukti, negali ;vogti, > turi griež
tai atsįskąityti iki kiekvieno cento! Gi 
Prūseikoms ir Butkams tas . baisu, nes 
jie savo pasekėjus mokino,, kad jię grob
tų organizacijų iždus ir gabentų jiepisų 

^karmoną!’ Atsiminkite,1 kiek;mūsų orga- , 
nizacijų jie yra šitaip nuskriaudę. Ko
munistų Partijoje gi tokių žulikysčių ne
toleruojama. Delei to, sako.-“eks-komu-• 
nistas”, Komunistų Partija fiėgąli būti 
gera, negali augti, joje darbininkai ne
gali priklausyti! ’ <.

Arba, pasak jų, “jeigu -apsiėmei kur 
eiti į pikieto liniją, .tai yra, pagelbėti 
štrėikieriams”, tai turi savo prižadėjimą 
išpildyti ir nueiti į pikieto liniją, negali 
apgaudinėti nei partijos, nei darbininkų 
streikierių. Juk tai reikėtų pasveikinti 
partiją už tokį veikimą. Tai puikus vei
kimas, tai reikalingas veikimas. Bet re
negatai’ šaukia, jog tai baisus, negalimas 
daiktas. Mat, žodžiai turi būti paremti 
darbais. O Prūseika nori, kad Komunis
tų Partijoje būtų taip, jog prižadėjai ką 
nors ątlikti, išėjai iš susirinkimo ir nusi
spjauk ant savo prižado, apgaudinėk 
darbininkus. Štai kokios partijosj’ie no
ri. Ir kuomet tokių kiaulysčių Komunis
tų Partija netoleruoja, tai Prūseika ir 
Butkus ugnim ant jos spjaudo ir kursto 
lietuvius darbininkus prieš ją.

Tėmykite, draugai, net Prūseika ir 
Butkus, “eks-komunisto” kailin įsilindę; * 
nedrįsta sakyti, kad partija verčia na- 

' rius tuos darbus ” dirbti, vartoja kokį 
griežtą spaudimą. Patys sako, kad “jeigu ;

. apsiėmejį^Liai turi išpildyti. Vadinasi, 
liūiosnbfiat -apsiėmei nueiti į pikieto li
niją ir pagelbėti streikieriarrfs, nes ma
nai, jog tai tavo darbininkiška pareiga.
' Tdip ir yr£. ‘Komunistų Partija yra 
liuosanoriu revoliucinių dkVbihinkų^ brga- 

' nizacija. Lidbšfioriūi dhąugai ir 'dirba.
Dirba todėl, kad ‘įtikto* reikalą, supranta 

;savo klasėš interėšus ir revoliucinės par
tijos. rolę' klasių 'kovoje. Turi būti są
žiniškas, Ueisihgds.'*1 Negali1 partijos ap
gaudinėti ,negali joje vogti “Daily Wor- 
kerio” pinigų. Taip, ponai Prūseika ir 
Butkau, turi “sugrąžifiti visus centus” 

;Už parduotą “Daily WorFkėkį”. tz. Nebent, 
žiporąa, esi reguliaris “Daily Workerio” 

' pardavinėtojas, iš to gyveni ir par davinė
ti W<|rkerįp; ® ‘nuošimčius. To-
kify .-^gėnCų * “Daily Wdrkėriš^r tuf i šim- 

jeigu tik šiaip, kaipo vieneto 
nary^r pkrduodi-išplatini kelias kopijas 
į savaitę, turi sugrąžinti “visus centus’’, 
nenūsuksi, nepavogsi. ->Ir komunistai 
nenori sukti, nenori “Daily Workerio”

K

Cėntiis dėti sau į kišenių, sugrąžina kiek
vieną centą. Toš griežtos atskaitos par
tija reikalavo iš narių ir reikūlaus, ne
žiūrint, kaip tas nepatiktų “Naujajai Ga
dynei”.

Mes raginame ir kviečiame lietuvius 
darbininkus stoti į Komunistų Partiją. 
Matote, ir renegatai priversti pripažinti,

ĮDOMUMAI

kad mūsų p 
kiška, disciplinuota, liuosanoriu revoliu
cinių darbininku.

Beje, “eks-komųhistas” sako, kad to
kia partija negali augti. Bet Komunis
tu Partija auga. Jeigu 1930 metais tūrė
jo tik virš 7,000 duokles mokančių narių, 
tai šiandien jau turi 24,500!

partija yra teisinga, dąrbifriinf- j uždarė 
liblinuota. liuosanoriu revoiiūi- baigias

erdvių kūnus, bet, suren
kant jų šviesą; krūvon, — 
juos “priartinti.” '
Tai bus toks jautrus inst

rumentas, kad su jo paąelba 
galima bus matyt žvakė už 
41,000 mylių. ' Per šį teles
kopą mėnulis ’ atrodyš taip, 
lyg jis būtų, tik 25 mylios1 
atstui; o menulis' juk yra 
apie 250,000 mylių nuo že
mės ir turi 2,160 ameriko
niškų mylių skersai (diame
tre).

vėl atsiųsime tam mūs auto
matiškam presui. Draugiš
kai, J. S. Venckevičius.”

i. };; Pinigai uždirbti 
baigiasi/ greit,1 bet bus sma
gu atsiminti, kad turime 
naują presą.

Draugas.”

Mayų Tauta, Senovės Civili
zacijos Kūrėja, Išlaikė Savo 

Gabumus 
• ‘t . J ' ♦ I " i

Mayų tauta senovėje su
kūrė' vięną iš didžiausiu, ęį- 
vilizacijų .Yukatane, .kuris 
dabar .yra Meksikos dalis,; ir 
Guatemaloje.; Iki šiol yra 
gerai užsilikę palaikąi dide- 

’ lių tos tautos statybos dar
bų. Nors jos civilizacijos 
sugriuvo, bet Mayų tauta 
nepranyko. Šimtai tūkstan
čių mayiečių tebegyvena 
šiandieniniame Yukatane, 
yra išlaikę senovinę savo 
kalbą, daugelį papročių ir 
rankų darbų, kurie* gentkar- 
tė iš gentkartės buvo perlei
džiami pirmykščių Mayų ai
niams.

Dabar Guatemalos respu
blikos pasiuntinys Washing-j ir bus nuosavybė Californi- 
tone atidarė Mayų dirbinių įjos Technologijos Instituto, 
parodą Smithsonian Insti-' ; ~ ~
tute.

Šiandieniniai tos tautos 
rankų darbai, pasirodo be
veik tokie t pat, kaip buvo 
šimtai -ir tūkstančiai v metų 
atgal.' Delikatni aukso pa
puošalai padaromi taip ga
biai, kįąip! geriausių Euro
pos Specialist^ toje srityje. 
Spalvuoti, ' figūruoti narni-1 
niai audiniai prilygsta ge-j 
riausiems pasaulyje. ^Siūlai! 
dažomi augalų dažais, ku
riuos majiečiai patys pasi
gamina. :

Šalia krikščionijos pas šią 
tautą yra užsilikę senovės 
stabmeldiškos religijos ce
remonijų su tam tikrais ku- 
nigais-burtininkais ir su de
ginamomis aukomis, ypač 
pirm sėjimo ir sodinimo ir 
pirm derliaus suvalymo.

Tačiaus nebe viešpatauja 
ir pas majiečius tokia tam
sa, kaip pirmiaus. Senoviš
kąja jų kalba dabar mieste
liuose ir sodžiuose girdėt 
prakalbos, kaip sako “Scien
tific Monthly” pasiųstas ty
rinėtojas, jau ir apie “socia
lizmą, veikiausia juos pa
siekia bolševizmo mokslas, 

• nes klasių kova irdarbo
žmonių klasinis p r asiblai vi
lnas jau nėra svetimi daly
kai ir tame senoviškų; Mayų 
krašte. < ■ V ■ * . •

:■ c- \ ’

Akron, Ohio

Allentown^ Pa.
“Draugai: Prisiunčiu jum 

$6.00, tai bus $5.50 už laik
raštį, o 50 centų auka nau- 

’ jam presui... Draugiškai, 
i Peter Domkus.” . ,

Ant vietos aukojo sekami 
draugai: Antanas Bernotas 1 • -W—W « * V A.i “Draugai? Su šiuom laiš-^š Ozone-Park, N. Y. $L00; 

kučiu i prisiunčiamą ąuką4 K. Tamošiūnas, Brooklyn, 
“Laisvės” spaustuvės presui N. Y. $1.00, P. Janiunięnė 
$5.00 nuo ALDLD .59. kuo
pos. Draugiškai^ B. i A.
Švelnienė>”< ?

iš Bayonne,. N. J. $1.00, F. 
Kvedaras i50 centų.; ; .
i; Aukų šiuo, kart; . gavome 
$27uQ0. . Iš; anksčiau buvo, 
$763.75. >, Dabar yrat preso, 
fonde $790.75, | . ... J

• P. Buknys.
Geriausiu senuoju teles

kopu galima • buvo matyt 
žvaigždynus taip toli, kad 
reikėtų 300,000,000 metų 
šviesos spinduliai nuo jų at
keliauti ant žemės. Nau
jasis teleskopas žada pra
platinti visatos apyregę iki 
900 milionų šviesos metų, 

■arba trečia tiek daugiau.
Jis lėšuos apie $6,000,000; sios gaujos mulkintojų,

; Detroit, Mich, i ■ >
“Gerb. Drauge: Šiame 

laiške rasite $2.00 'delei ųu- 
pirkimo bent vienos mūtėr-
kos delei jūsų naujo preso,, 
kuris yra nėpavaduojam'ai 
reikalingas spausdinimui vi-’ 
nių į kapitalizmo ' karstą, 
nes kožnas geras a’gitacįji- 
nis lapelis tai kaip vinis į tą 
grabą, kuriame bus palaido
tas šis surėdymas, o su juo 
ir visokios įvairių įvairiau- 

mulkintojų, 
darbo žmonių apgavikų ir 
išnaudotojų. Draugiškai,
Dr. M. D. Palevičius.”

ŠYPSENOS
Idealas Nesvarbu

Džekis—Ar Genė vis dar 
tebejieško savo idealo?

Bilis—O ne, ji tiek smar
kiai j ieško vyro, kad apie 
ideališkų žmogų neturi lai
ko ir pamąstyti*

Draugu Balsai Pre
so Klausimo

Easton, Pa.
“Brangūs Draugai! 

į randate 
tai bus 
preso.
Urba.”

? Los Angeles, Calif.
“(Serb. “L.” Adm.: Kelios 

dienos atgal pasiunčiau mo
ney orderį ant $10.00 į Pre
so Frondą, dabar vėl pa
siunčiu $1.00, kurį aukojo 
P. Mikaliūnas, iš Palmdale, 
Calif. Matote, visur turite 
rėmėjų. Tai gerai, kad 
darbininkai savo spaudą re
mia. Draugiškai, M. Pūkis.”

; Paterson, N. J.
“Gerbiami Draugai: Lie

tuvių Darbininkų Susivieni-

Spring Valley, Ill,
“Gerb. Draugai: Prisiun- 

čiu dolerį už; nąują 'pr^są. 
,Aš ir vėl be darbo. Karkia

Čia 
čekį vertės $1.00, 
auka išmokėjimui 
Draugiškai, Felix

y-'pii' H;.
ffARBlN'imU 
SVEIKATA
. DR, JT. J. KAšKIAŪCIU^ 

371; Lake St„ ( < i Newark, N.-
. j Telephone: .Humboldt 2-7964 t

patarimą
jis man

Aš esu

Niežti Negerą Vistą. Ausį 
Spengia

Duokite ir man 
per “Laisvę,“ jeigu 
dar yra reikalingas,
vyras 46 metų amžiaus ir jau
čiuosi lyg kad turiu kokią ve- 
nerišką ligą. Apie 15 metų, 
per sevo nežinystę, laike lyti
nio susinėsimo gavau minkštą
jį šankerį, bet-daktaras, rodos, 
išgydė. Dabar vėl, kokie 9 
metai atgal, tokiu pat būdui 
gavau triperį arba ;
ir taip pat daktaras išgydė. 
Per kiek laiko viskas buvo ge
rai. Bet va, gal jau 4 metai,

Praga, Čech Oslo v. — Ka
dangi šeimyna jį vadino 
tinginiu ir valkata, tai Jo
sef Gelka, 35 metų amžiaus, 
n'U^dvė j sayo» Jtėv^ motiną,

sybė, kad įsisenėjęs triperis 
yra kebloka visai išgąnabyti, 
ir kartais jis pažeidžia netik 
tūlas lyties organų vietas, bet 
ir narius. Iš Jūsų aprašymo 
nematyt, kad ir triperis būtų 
Jums palikęs kokį didelį 
minklą. O Jums vis tiek 
rodosi, “lyg kad turėtumėt 
kią venerinę ligą.“ Tai
tokia venerinių ligų psichine 
intaka- šiaip kokia.* kad ir 
svarbi liga, kaip plaučių įdegi- ■ ■ 
mas ar difterija, kai jau iš- .

pa- 
pat 
ko- 
jau

_• ---------- ---- - v -

gonoieją, gydyta, tai įr vis kas baigta:
ji daugiau nebedrumsčia žmo
gui sąmonės. Bet su veneri
nėmis ligomis kitaip. Nors ji 

'tau ir pilnai išgydyta, bet vis 
va tau regisi, kad gal da; jos 
kur yra kiek užsilikę.
/ Tai aš Jums noriu, Drauge, 
pasakyti, kad šitoks, kaip Jū- 

-sų,' niežėjimas 'dažnokai pasi-’ 
taiko bet -kam,- ar turėjusiam!-'' 
kokiai veheuasi ligą art nę.j /Ir 
dėl to perdaug sau-galvos ne-, 
kvaršinkite.. Galite tas vietas, . 
■barstyti kokiais milteliais, kaip 
“Borated talcuni.“ Tai suma- 1 
žinš prakaitavimą - ir ' dalinai 1 
niežėjimą. Jei puo to nenore-1 ‘ 
tų palengvėti, gaukite vaisti-j 
nėję šio mišinio:
“Carbolic acid, 1 drachm; 
Zinc oxide, 1 oz.;
Lime water, 6 ozs.” • "
Vilgykite tas vietas šiuo miši- ' 

niežėjimas1 niu, keletą kartų į dieną, 
apačioje 'turi kokių ryšių su j Su ausies spengimu bus gal 
seniau turėtomis venerinėmis ( kebliau, . čia ir gi visai ąavai- 
ligomis. Minkštasis šankeris, ■ minga s apsireiškimas, nuo tų- 
nors ir piktai apsireiškia iš dviejų pirmesnių Jūsų ligų ne- 
pat pradžių, bet lengvai1 išsi- priklausomas. 'Bandykite la- ‘ 
gydo, ir tada nuo jo nebesii; sinti į kairę ausį po keleetą 
neigiamų pasėkų. Nebent tik J’-- - x:--1-i-- - -,J 
vietomis! pasilieka. nuo jo lyg 
rąndų, įdubimų.Triperis ir gi, 
jei Ūsai išgydytas, nieko tokio 
panašaus Jūsų nusiskundi
mams nepalieka. Nors yra tei-

jirno 123 <kuopa, laikytame kaip pradėjau turėti prakalta-1
susirinkime 1 d. balandžio, 
paskyrė iš savo iždo $5.00 ir 
draugė Kersevičienė. aukojo 
$1.00 ‘‘laisvės” preso fon- 
danz|'Jfai jaū:įiėbepirma au- 
ka “Laisves” preso fondui 
nuo Paįersono* sąmoningų 
darbininkų.. •• | {taipgi, mes 
manomęį -kad/dąr ir ne pas
kutinė. Draugiškai, J. Bim
ba.” . <

MATYS ŽVAKĘ Už 
41,000 MYLIŲ 

- X A J* ’

Kiek pirmiau buvo “Lais
vėje” rašyta apie didžiausią 
teleskopui stiklą, kuris da
bar jau nulietas Corninge, 
N. Y. Jis bus 201 colio 
skersai (diametre), beveik 
lygiai antra tiek didesnis už 
didžiausią ligšiolinį telesko
po ^eidrbdį”. Jis svers 
apie 18 tonų ir turės apie 25 
colių siorio. r Stiklas t bus 
įgaubtai ištekintas. Dar ke
li melai praeis, kol jis bit’s 
atvėdintas ir galutinai ‘te- i 
lėskopui prirubštas.

Tas stiklas nėra taikomas auką preso fondui. Kaip tik 
padidinti žvaigždes ir kitus gausime dolerį-kitą,

. : ■■ £ i ■ : . ■ ■■ .. .

Soūthbiiry, Conn. 
* ^6 • >

“Draugai: Čia rasite
$10.50, kurie dalinasi seka
mai: $5.50 už mano prenu
meratą, o $5.00, tai auka 
preso fondui nuo ALDLD 
225 kuopos... Draugiškai, 
J. P. Ctepuliš.”

Cambridge, Mass.
“Draugai: A.L.D.L.D. 8 

kuopa prisiunčiame $2.00

tai ir

vimą negeroj vietoj. Man pra
kaituoja apie išeinamąją vie
tą ir labai niežti, taip kad be- 
kasant pasidaro aplinkui šašai. 
Ir tas. niežėjimas skleidžiasi ir 
toliau aplinkui; kaip kad žmo
gus gauni Vištos* utėlių, bet 
nieko- nematyti, tik ’baisus, nie- 
žėjinfiaą , dr r? t prakąitąyįmas., 
Šiaip, rodos, jaučiuosi gerąį, 
tik p]an spęųgia kairę ausį. 
Taip gi skauda po biskį strė
nas'ir dešinį klubą, nevisada.

Aš dabar 'negaliu gydytojo 
turėti,1 nes esu bedarbis, pini
gų neturiu. . > ,

Atsakymas.

Nemanau, Drauge, kad tas 
prakA'itavfmas ir i

Bandykite la-

lašų šio skiedinio : “Boric acid. 
20 grs. ; alcohol, 2 pzs.” Ga
lite lašinti, rytais ir - vakarais, 
per ilgoką laiką.

Svarbiausia, nesi rūpinkite 
perdaug tuo, kas buvo.
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iš Seattle Wash., miškų

(Pabaiga 5 pusi.)

APVALŪS ir
KIETI ir PILNAI

M

Lūckies visuomet yra malonūs

jūsų gerklei

■f

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai

ti jas į savo kilpas.
Mes teisingai

padarytas taip apvalus, taip kietas, taip 
pilnai prikimštas — be liuosy galy, štai 
kodėl Luckies užsilaiko gerai — neturi to 
nemalonaus palinkimo išdžiūti, tai svarbus 
dėsnis kiekvienam rūkytojui. Luckies vi
suomet visais atžvilgiais yra malonūs įūsy

NE viršutiniai lapai—jie yra 
jie yra Hurkilūt!

kovingą programą.
Miškų darbininkai, baigė

Federacijos vadus.
Partija ir revoliucinė uni-

“Priekalo” Redakcija.

800. Trys šimtai ir pen-

Kalba laivų būdavo jimo 
pramonės darbininkas iš Konvencija išgirdo balsą , savo prakalbą draugas M.,
South Brooklyno. Ten prie trikto sekretorium. Jis pa- ko, d. Asch, o eiliniai nariai ir iš tolimos Washingtono

“It’s toasted”
J Luckies visuomet yra malonūs jūsų, gerklei

t *8
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DOVANOS “PRIEKALO” SKAITYTO
JAMS IR RĖMĖJAMS

Visiems žinoma, kad laiku užsisakymas laikraščio, jo 
apsirūpinimas iš anksto platesniu skaitytojų skaičiumi, 
yra tampriai surišti su laikraščio gerinimu, įvairinimu, 
jo atlikimu pasistatytų prieš save uždaviniu.

Turint tai omenyj, “Priekalo” redakcija kreipiasi į 
Amerikos lietuvių darbininkų organizacijas, lietuvių 
darbininkų aktyvą ir klasiniai susipratusius lietuvius 
darbininkus, kviesdama pravesti ligi 15 gegužio masinį 
vajų “Priekalo” naudai. “Priekalo” redakcija iš savo 
pusės pasižada per šį laiką priimti visas priemones, kad 
likviduoti lig šiol turėjusį vietos nenormalų “Priekalo” 
vėlavimąsi.

Geresniam paakstinimui naujų skaitytojų verbavimo, 
“Priekalo” redakcija skiria skaitytojams, platintojams 
ir vajaus dalyviams sekančias premijas:

1) Skaitytojai, išsirašiusieji lig 15 gegužio 1934 m. 
“Priekalą,” gauna nemokamai priedą-^-vieną svarbiau
sių d. Stalino knygų apie leninizmą—Apie Leninizmo Pa
matus”—knyga turi 72 p. didumo ir tik ką išėjusi Mask
voje, užsienio darbininkų leidykloj lietuvių kalba, po d. 
Z. Angariečio redakcija.

2) Vajaus dalyviai, surinkusieji ne mažiau 3 metinių 
“Priekalo” prenumeratų, gaus dovaną—-“Kominterno 
programą”—taip pat tik ką išėjusi užsienio darbininkų 
leidykloje Makvoje^ (vertimą redagavo d. Angarietis.)

3) Vajaus dalyviai, surinkusieji ne mažiau 5 metinių 
“Priekalo” prenumeratų, gaus neužilgo Maskvoj išeinan
čią iš spaudos vieną svarbiausių Lenino knygų—“Impe
rializmas” (vertimą redaguoja d. V. Kapsukas), o taip- 
pat d. Žalionio eilių knyga “Audringosios Jėgos” (tvir
tais apdarais). “Imperializmas” po išėjimo taip-pat bus 
įteiktas geresniems “Priekalo” platintojams.

“Priekalo” redakcija kviečia Amerikos lietuvių dar
bininkų aktyvą ir vajaus dalyvius pastoviai informuoti 
vietos darbininkų spaudą (“Laisvę” ir “Vilnį”), o taip- 
pat “Priekalą,” kaip eina “Priekalo” prenumeratų rin
kimas, kad nušviesti šioj spaudoj vajaus eigą ir ją kon
troliuoti. • i

politika patraukė mūsų po- laivų dirba apie trys tūks- 
?įcijon nepriklausomas uni- tančiai darbininkų. Valdžia 
jas, nors . Darbo Federaci- ’ stato karinius laivus, ren- 
jos lyderiai norėjo pasigau-| gias prie karo. Draugas aiš

kina, kaip valdžia bando 
iškėlėme darbininkus apgauti ir įti- 

obalsį tarpe audėjų už su- kinti, kad jiems naujas ka- 
vienijimą visų unijų į vieną 
industrinę uniją. Bet pasi
tenkinome geromis prakal
bomis. Nesigriebėme už 
tikro darbo, kad tą obalsį 
įvykinti gyveniman. Jeigu 
norime suvienyti unijas toj 
pramonėje, tai turime orga
nizuoti revoliucines grupes 
esamose unijose ir iš vidaus 
darbuotis. •

Draugė Burlak mano, kad 
iškėlimas obalsio už Nepri
klausomą Darbo Federaci
ją, kuri suvienytų nepri
klausomas ir revoliucines 
unijas į vieną centrą, yra 
labai geras obalsis. Bet už ninkai laimėjo atgal du 
jį reikia darbuotis, reikia | trečdaliu algų, kurios buvo 
kovoti. *

Labai karštai ta jauna 
draugė kalbėjot apie reikalą 
traukti moteris darbininkes 
į unijas, į partiją, į kovą. 
Mes turime liautis nepaisę 
to svarbaus klausimo. Yra 
draugų, kurie dar ir šian
dien *kreivai žiūri į moterų 
įsitraukimą į judėjimą. 
Skepticizmas, abejojimas 
tuo klausimu turi būti iš
šluotas iš partijos. Mote
rys turi užimti savo vietą 
visose kovose, visose mūsų! gas Asch, iš 
revoliucinėse organizacijo
se!

ras būtų geras daiktas. Pa
lyginus su-kitomis pramo
nėmis, čionai darbininkų są
lygos šiek tiek geresnės. 
Valdžia bijo streiko.

Mūsų partija išleidžia ša- 
pos laikraštį. Darbinin
kuose atsirado sentimento 
už Plieno ir Metalo Indus
trinę Uniją. Darbininkai 
pamato Federacijos vadų 
apgavystes. Tačiaus mes 
dar neturime organizuotos’ 
veiklios opozicijos Federa-’ 
ei jos unijose. Bet mes ko
munistai veikiame. Ačiū 
mūsų pastangoms, darbi-

I nukapotos.
Darbininkų ideologija pa- 

svyro kairėn pusėn, bet jie 
dar neįtikinti, jog revoliu
cija ir Sovietų galia yra vie
nintelė išeitis iš po kapita
listinės priespaudos.

Nuo pereito liepos mėne
sio į branduolį gavome pen
kis naujus narius. Perma- 
žai, turėsime gauti daugiau.

sakė įdomią prakalbą apie su manim! Tuojaus išrinko- valstijos. Kalbėjo (įrangas 
tai, kaip mes komunistai me eilinių / narių komitetą1 iš Seattle Wash., miškų 
turime atsinesti linkui so- ten pat teisme, kad ištirtų darbininkas. Ir ten Komu- 
cialistų. Pirmiausia jisai 
pasveikino konvenciją var
de 350 buvusių socialistų, 
kurie Californijoje atėjo į 
Komunistų Partiją.

Šitie socialistai atėjo į 
Komunistų . Partiją, sako 
drg. Asch, pamatu bendro 
fronto veikimo, kurį paro
dė Californijos Komunistų 
Partijos distriktas. Kaip 
tas atsitiko? Mus atvedė 
prie komunizmo teisingas 
draugų komunistų veiki
mas. Komunistų Partijos 
distrikto komitetas parašė 
atvirą laišką Socialistų Par
tijos distriktui ir pasiūlė 
sudaryti bendrą frontą be
darbės klausimu ir klausi
mu kovos prieš naują karą 
ir fašizmą. Tas laiškas 
taip pat buvo paskleistas 
tarpe Socialistų Partijos ei
linių narių. Komunistai ži-

KOMUNISTŲ KELIAS | DIRS 
TU VES IR DARBO MASES

Eiliniai Delegatai ir Veikėjai, Paprasčiausia Kalba, 
Paremta Klasių Kovos Prityrimais, Parodo, Kuriuo Keliu 
Eidama Komunistų Partija Gali Pasiekti ir Laimėti Darbo 
Mases Kovai už Komunizmą Jungtinėse Valstijose

(Diskusijų tąsa)
CLEVELAND, O., Ba

landžio 5, iš Komunistų 
Partijos 8-tos konvencijos. 
Kalba draugė Anna Burlak, 
sekretorė Nacionalės Audė
jų Darbininkų Industrinės 
Unijos. Tai dar jauna 
draugė ir kovotoja, bet jau 
turi daug atsižymėjimų ko
voje už Amerikos proleta
riato reikalus. Jinai kilus 
iš darbininkų šeimynos, pa
ti darbininkė. Audėjų ju
dėjime jinai puikiai žinoma. 
Pažįsta ją darbininkai/kai- 
po draugę, kaipo komunis
tę, o audimo pramonė bo
sai jos labai neapkenčia.

Reikia pripažinti, sako 
draugė Burlak, kad mes vi
sa mūsų partija, nedakaina- 
vome darbininkų klasės ra- 
dikalizącijos. Vėl ir vėl ma
tome, kad masės dirbtuvėse 
ir fabrikuose pralenkė mus, 
paliko mus užpakalyje. Jos 
eina į kovą, o mes laukiame 
rankas sudėję, nežinome ką 
daryti, manome, kad masės 
neprisirengę atsakyti bur
žuazijai į smūgius smūgiais.

Jinai plačiai lukštena pa
dėtį ir veikimą nepriklauso
mų darbų unijų, kurių yra 
nemažai ir kurios smarkiai 
paaugo pastaraisiais me
tais. Ji sako^ kad mes tu
rime darbuotis tose unijose 
ir įnešti į jas revoliucinę po
litiką. Jeigu to nepadary-

sime, tai tos unijos išsigims, 
išvirs tokiomis pat reakci
nėmis bei reformistinėmis, 
kokiomis yra daugybė Ame
rikos Darbo Federacijos 
unijų. Tas pat su revoliu
cinėmis unijomis. Jos ne
stovės ant vietos. Jeigu ko
munistai nebudės, • nesidar- 
buosis, nuolatos nepils į jas 
revoliucinės dvasios ir ener
gijos, tai jos eis atgal. Jau 
turime prityrimų tuo klau
simu. Pav., Salem, Mass., 
audėjai pasipiktino Federa
cijos vadų pardavystėmis, 
parėmė mūsų revoliucinę 
politiką, pasitraukė iš Fede
racijos ir įsisteigė nepri
klausomą uniją. Bet kas 
vėliau atsitiko? Po streiko, 
draugė Burlak turėjo kitur 
išvažiuoti, Komunistų Par
tija nekreipė atydos, pali
kome uniją “dievo valiai” 
ir šiandien joje vėl užvieš
patavo reformistai! Tai pa
moka mums. Unijos kovin
gumui užtikrinimą gali duo
ti tiktai komunistai, tiktai 
komunistų veikimas.

Toliau Burlak aiškino sa
vo patyrimus Washingtone, 
kur jinai buvo nuvažiavus 
su audėjų delegacija kal
bėti už revoliucinę politiką 
NRA komisijoj, kuomet bu
vo svarstoma audimo pra
monės kodeksas. Ten buvo 
delegacijos ir nepriklauso
mų unijų. Mūsų teisinga

ni vadai tuoj aus pradėjome 
komunistų pasiūlymą svars
tyti savo kuopose. Ir pirma, 
negu mūsų partijos distrik- 
to komitetas apsidairė, sa
ko d. Asch, jau 25 mūs kuo
pos buvo priėmę komunistų 

Perstatomas kalbėti drau- pasiūlymą. Ir prasidėjo ko- 
Californijos, va socialistų tarpe. Socialis- 

tik du mėnesiai atėjęs iš tų vadai tuojaus surengė 
Socialistų Partijos ir įsto- viešą teismą prieš Asch ir 
jęs į Komunistų Partiją, apkaltino jį “parsidavime”. 
Pirmiau buvo Socialistų komunistams. Ir buvo teis- j 
Partijos Californijos dis- mas! Vadai prieš mane, sa-

vadus, kodėl jie priešingi • nistų Partijos įtaka jaučia- 
bendrarų frontui! j mama. Miškų darbininkai

Atsikreipdami į socialis-' buvo sukaneveikti aidoblis- 
tus, sako d. Asch, mes turi- tinės ideologijos. Jie nusi- 
me būti labiai atsargūs ir statę buvo prieš visokią po- 
neatakuoti jų vadų tik abel- i litiką, prieš visas partijas, 
nai, abstrakčiai. Mes turi-ipet mes pradedame tuos 
me būti ginkluoti faktais_iridarbininįius laimėti del ka_ 

munizmo. Gerai auga In
dustrinė Miškų Darbininkų 
Unija. Bosai bandė unijos 
vadus išmesti iš darbo, bet 
darbininkai sukilo ir jų 
bandymą atmušė.

Klaidą komunistai darė, 
kad slėpė nuo darbininkų 
partijos veidą. Taip buvo il
gą laiką. Tik paskutiniais 
laikais partija pradeda drą
siai pasirodyti ir veikti sa
vo vardu. Pats draugas 
važinėjo su maršrutu po 
kempes ir laimėjo partijai 
daug pasekėjų.

Veikia viena nepriklauso
ma unija su 700 narių. Dar
bo Federacija bandė ją pa
sigrobti. Bet komunistai

dokumentais prieš juos. Tiki, 
taip patrauksime eilinius1 q 
narius savo pusėn. Antra, 
sako jis, mes turime žinoti, 
kad išskyrus Socialistų Par
tijos viršūnes, socialistai 
yra sąžiniški, jie tikrai tiki, 
kad jie* darbuojasi del so
cializmo Amerikoje. Jeigu 
mes nekreipsime atydos į ši
tą faktą, tai mes pasitar
nausime socialfašistams, to
kiems kaip Thomas, Oneal 
ir kiti.

Pasekmės Californijos ko
munistų teisingo atsinešimo 
yra tokios: Pirmiau Socia-c y i d iviuud • a ii mietu ouvict-

no jo, kad socialistų vadai ųstų Partija Californijoje 
neatsakys į laišką. Bet mes įur§j0 1,200 duokles mokan- 
eiliniai socialistai ir kaires-1 čių narių> šiandien beturi 

800. Trys šimtai ir pen- 
kiosdešimt atėjo pas komu- suorganizavo unijos viduje 
nistus. Vadinasi, mes padi- opozicijos grupę ir 
dinome savo eiles, o suma- darbininkus atkreipė prieš 
žinome jų eiles. Svarbu ir Federacijos vadus, 
tas, kad mūsų pusėn atėjo 
taip pat apie 70 nuošimčių ja sušaukė bendro fronto 
to socialistų distrikto loka- konferenciją. Dalyvavo pen- 
lės vadovybės, gerų veikėjų, kios unijos su 12,000 narių, 
kurie turi gerus ryšius su Konferencija priėmė mūsų 
darbininkų masėmis.

Luckies visuomet visais atžvilgiais yra 
malonūs jūsy gerklei. Nes kiekvienas Lucky 
yra padarytas iš rinktiniausio išnokusio, 
Švelnaus turkiško ir naminio tabako — it 
tiktai švariy viduriniy lapy — turinčiy ge
resnį skonį. Be to, "It's toasted" — del 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lucky yra
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Jie turi geresni skoni

NE apatiniai lapai—jie yra ieatetnet Ita&ybea 
etarabėu ir unėlėlit



Ketvirtas Puslapis DKISVfi

LENINAS

Tuoj aus 
provinci- 
pavargo. 
nuo per-

(Tąsa) •
Ir suraukęs sokratišką savo kaktą, pa

sukęs į ąalį viską patėmijančias akis, pri
dūrė :

—Prisiunčia, tarytum ponui! Ir kaip 
nuo to sulaikysi? Atsisakyti, nepriimti 
—pažeminsi. O aplinkui visi badauja.

Be jokių įpročių, svetimas pripratimui 
prie vyno, tabako, o užimtas nuo pat ry
to iki vakarui painiu, sunkiu darbu, jis 
visiškai nesirūpino savim, bet akyvai se
kė draugų gyvenimą. Sėdi už stalo savo 
kabinete, skubiai rašo ir kalba, neati
traukdamas plunksnos nuo popieros:

—Sveiki, kaip sveikata? 
baigsiu. Čia vienas draugas, 
joj, nuobodžiauja, matomai — 
Reikia palaikyti. Įsitempimas
(jidelio darbo—nemažas dalykas!

Netikėtai Maskvoj nueinu pas jį, klau
sia:

—Pietavote ?
—Taip.
—Ar nesivaržote, nenorite prisipa

žinti?
—Yra liudininkai, — pietavau Krem

liaus valgykloj.
—Aš girdėjau—ten prastai gamina.
—Ne prastai, bet—galėtų geriau.
Jis tuoj aus smulkmeniškai išklausinė

jo: kodėl prastai, kaip galima gėriau?
'Ir pradėjo piktai murmėti:
—Ką gi jie ten, tinkamo maisto nega

li surasti? Žmonės dirba, iki nuvirsta, 
juos reikia maitinti skaniai, idant dau
giau valgytų. Žinau, kad maisto mažai 
ir prastas,—čia reikia dirbtinas priren- 
gimas.—Ir—pacitavo pasikalbėjimą tūlo 
higienisto apie rolę skanių valgių lųaitį- 
nimesi ir maisto gaminime. Užklausiau:

—Apie racionalį ihaitinimą?
Savo žodžių tonu jis davė man supras

ti, kad mano klausimas ne vietoje.
Senas mano pažįstamas P. A. Skoro- 

chodovas, taipgi iš Sormovos, žmogus 
minkšts dvasios, skundėsi del darbo sun
kumo Čeko j. Jam pasakiau:

—Ir man atrodo, kad tai ne jūsų dar
bas, ne sulig charakteriaus.

Jis sutiko:
.—Visai ne sulig charakteriaus.
Bet, pamąstė, tarė:
—Vienok, prisiminus, kad juk Iljičiui 

irgi veikiausia tankiai prisieina lakyti 
dūšią už sparnų, tai ir—sarmatinuos sa
vo silpnumo.

Žinojau ir žinau ne mažai darbininkų, 
kuriems prisiėjo ir prisieina, kietai su
kandus dantis, “laikyti dūšią už sparnų” 
priversti organinį “socialį idealizmą” 
varde pergalės darbo, kuriam jie tarnau
ja.
. Ar prisiėjo pačiam Leninui “laikyti 
dūšią už sparnų?”

Jis visai nekreipė į save atydos tam, 
idant kalbėti apie save su kitais; jis, kaip 
niekas kitas, mokėjo tylėti apie paslėptas 
.vilnis savo sieloje. Tačiaus vieną kartą, 
Gorkiuose,.'glamonėdamas keno tai vai
kus, pasakė:

—Štai* šie gyvens jau geriau už mus; 
daug to, kuo mes gyvenome, jie nepatirs. 
Jų gyvenimas bus ne £oks žiaurus.

Ir žiūrėdamas į tolumą, į kalnelius, kur 
matėsi kaimas, ramiai pridūrė:

—O visgi aš jiems nepavydžiu. Mūsų 
gentkartei pasisekė išpildyti darbą, svar
bų pagal savo istorinę reikšmę. Sąlygų 
iššauktas, mūsų gyvenimo žiaurumas .bus 
suprastas ir pateisintas. Viskas bus su
prasta, viskas!

Vaikus jis glamonėjo atsargiai, kokiais 
tai ypatingai lengvais ir rūpestingais da- 
silytėjimais.

Vieną kartą nuėjau pas jį, matau: ant 
stalo guli tomas “Karo ir Taikos” (Tols
tojaus parašyto didelio veikalo.—Rd,).

—Taip, Tolstojus! Sumaniau perskai
tyti medžioklės sceną, taip štai prisimi
niau, kad reikia parašyti draugui. O

M. Gorki j
Vertė V. J. Senkevičius

MONTELLO, MASS.

--------,------ 7 —■ ■ ------------ 
skaityti—visai; nėra laiko. Tik pereitą 
naktį perskaičiau jūsų knygelę apie Tol
stojų.---------- į

Šypsodamasis, prisimerkęs, jis su pasi
tenkinimu išsitiesė kedėje ir, nulęidęs 
balsą, skubiai tęsė:

—Kokis šmotas, a? Kokis gamtos žmo
gysta! Ot tas, tėtušis, .piešėjas... Ir, 
—žinote, kas dar reikšminga? Iki šio 
grafo, pirmiau nebuvo paprasto valstie
čio literatūroj.

Paskui, žiūrėdamas į mane primerkto- 
,mis .ąkirpis, užklausė:

—Ką Europoj galima pastatyti greta 
su juom ?

Pats sau atsakė:
—Nei vieno.
Ir, trindamas rankas, patenkinančiai 

nusijuokė. x
Neretai pastebėjau paš jį ženklą pasi

didžiavimo rusišku menu. Kai kada tas 
ženklas man atrodė svetimas Leninui ir 
net naivus, bet vėliau išmokau girdėt ja
me giliai paslėptą atbalsį karštos n/ei-. 
lės link darbininkų klasės.

Kapri jo j jis, tėmy damas, kaip žuvinin
kai atsargiai atnarplinėja tinklus, žuvų 
sutraukytus ir sunarpliotus, tarė:

—Mūsiškiai dirba vikriau.
O kuomet aš išreiškiau apie tai abejo

jimą ton linkmėn, jis, truputį susijudi
nęs, pasakė:

—Hm-hm, ar tik jūs nepamirštate Ru
sijos, gyvendamas šiame kevale?

V. A. Desnickis-Strojeyas pranešė 
man, kad kartą jis vagone važiavo su Le
ninu Švedijoj ir peržiūrinėjo vokišką ap
rašymą apie Diurerą.

Šalia sėdintieji vokiečiai užklausė jo„ 
kas čia per knyga. Besikalbant pasiro
dė, kad jie nieko negirdėjo apie savąjį 
garsų piešėją (Diurevą). Tas iššaukė 
džiaugsmą pas Leniną, ir per du kartu 
su pasididžiavimu j iš ištarė Dėsnickiūi:

—Jie saviškių nežino, o mes žinome.
Tūlą vakarą Maskvoj E. P. Peškovos 

name Leninas, klausydamasis Beethove- 
no sonatos, kurią ‘ išpildė Isajūs Dobro- 
vein, pareiškė:

—Nieko nežinau geresnio, kaip “Apas- 
sionata”, klausyčiau ją kiekvieną dieną. 
Maloni, viršžmogiška muzika. Aš visuo
met su pasididžiavimu, gal būt, naiviu, 
manau: ot kokius stebuklus gali žmonės 
daryti!

Ir su šypsą jis nelinksmai pridėjo:
—Vienok tankiai klausytis muzikos ne

galiu, veikia ant nervų, norisi malonias 
paikystes kalbėti ir glostyti žmonių gal
vas, kurie, gyvendami purviname praga
re, o pajėgia pagaminti tokią grožę. Gi 
šiandie glostyti galvą niekam negalima 
—ranką nukąs, ir reikia mušti per gal
vas, mušti be pasigailėjimo, nors mes sa
vo ideale esame prieš bent kokią prie
vartą ant žmonių. Hm-hm, — reikalas 
pragariškai sunkus!

Būdamas jau veik ligoniu, labai nu
vargusiu, jis man rašė 9 d. rugpjūčio 
1921 .metais:

“Persiunčiau Jūsų laišką L.- B. Kame- 
nevui. Taip pavargau, kad nieko nebe
galiu. O Jūs kraujuojate ir nevažiuoja
te !! Tas tai jau ir neišmintinga ir be 
išrokavimo. Europoj geroj sanatorijoj 
taisytume t savo sveikatą, ir du kart dau
giau darbo pądarytumėt. Ei-ei. Gi pas 
mus—nei gydymosi, *nei darbo; viena mai- 
šatienė, neišvengiama maišatienė. Išva
žiuokite, išgysite. Neatsisakykite, Jūsų 
meldžiu!

. °Jūsų Leninas.”
Daugiau, kaip metus laiko jis griežtai 

įtikinėjo, kad išvažiuočiau iš Rusijos, ir- 
mane stebino: Įtaip jis, visas pasinėręs 
darbe, rūpinasi apie tai, kad kas nors ser-

• Tokių laiškų,? kaip viršuj, jis parašė 
.įvairiems žmonėms veikiausia desėtkus.

* ■ l ' (

(Daugiau bus) ,

Kovo 24 d. čia rado pasis
maugusią Ciciliją Kostantina- 
vičienę, 59 metų amžiaus. Prie
žastis, sakoma, nervų suirimas. 
Matomai, jinai prie to jau pri
sirengus buvo. Turtui sutvar
kyti paliko testamentą. «

Jos vyras mirė džiovininkų 
ligoninėj ir buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Po jo mirties jos 
nervai visai suiro. Velionė pa
liko sūnų ir 4 dukteris, dvi jų 
jau vedę. Viena yra vedusi 
su Kelly, kuris yra
skaitytojas ir darbininkų 
sės rėmėjas.

Laisvės” 
kla-

virš 
kad

. ---------/
Pereitą žiemą čia mirė 

20 lietuvių. Tai reiškia, 
gana daug. Gal todėl, kad lie
tuviai daugiausia darbininkai, 
kurie sunkiai dirbdami, negali 
gyventi ilgą amžių. Kita prie
žastis, tai gyvenimo aplinky
bės sunkėja, visko dažnai trūk
sta. Paskiaus ateiviai lietu
viai kai kurie jau sensta. Ta
čiaus miršta didžjuma dar ne
seni. '

Graborių mūsų mieste taip 
pat jau padidėjo. Dabar jau 
randasi apie keturi lietuviški 
graboriai. Tai pagal mūsų 
miestą gana daug. Vietinių, 
rodos, tik Vienas yra. Kiti at
sikėlė iš kitų miestų.

Reikia pasakyti, kad darbi
ninkų judėjimu jie nesidomi. 
Tad veikiausia jie ir nesirūpi
na gyvų darbininkų reikalais. 
Mat, graboriaus biznis, užsi
ėmimas, yra, kad rūpintis tik 
negyvais. Tačiaus biznieriams 
reikėtų kitaip žiūrėti į darbi
ninkų judėjimą. Kuomet dar
bininkų gyvenimas geriau ei
na, tai ir biznieriams geriau.

o kėsinasi pakelt namų, sayi- 
ninkams, mainieriams ir smul
kiems biznieriams. Kitų mies
telių gyventojai-taipgi turėtų 
masiniai dalyvauti tame mar- 
šavime. ATą dieną mainieriai 
neis dirbti, mokyklos taipgi 
bus uždarytos.

Plačiau apie šią kovą para
šysiu vėliau.

Reporteris.

Trenton, N. J. — Valsti
jos seimas nutarė duoti tei
sę miestams savaip, be val
stijos įsikišimo tvarkyti al
koholinių gėrimų, pardavi
nėjimą.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HARRISON-
I • • • 4

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros D-jos 136 kp. rengia dide
lį ir prakilnų išvažiavimą (būtingą) 
Kulakausko Alaus Darže (Beer Gar
den), Nutley, N. J., Nedėlioję birž. 
(Jun), 10 d. š. m. Vietinės ir apie- 
linkės draugijos ir kliubai jnalonėkit 
tą dieną nerengti panašių išvažiavi- 

idant vieni kitiems nepąkenkus.
Komisijos Narys.

* (87-88)

KEARNY, N. J-

mu,

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, 15 d. bal. Lyros Choras 

rengia paskutinį muzikai; parengi
mą šiame sezone. Choro dainuos su 
prirengtoms scenoms ir kostiumais, 
klasiški šokiai,a mandalinų orkestrą, 
solos ir duetai. Taipgi džūyvaus 
viešne dainininkė Anelė Miliauskaite 
iš Pittsburgh, Pa. Parengimas atsi
bus Liet. Svet., 6835 Superior Ave. 
Pradžia 5 vai. vakare.

Kviečia Lyros Choras.
(87-88)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darb. Apsigynimo su

sirinkimas įvyks pirmadienį, 16-tą 
dieną balandžio, 7:30 vai. vakare, 
Liaudies name, 995 N. 5th Str. Vi
si dalyvaukite, nes turim labai daug 
svarbiu reikalų aptarti. Sekr.

(87-88)
Girtybė labai platinasi. Ge

ria jauni, seni ir net merginos. 
Daugelyje restauranų ir kliu- 
bų pardavinėjama svaiginami 
gėrimai. Vadinasi, juose pla
tinama girtybė.

Paskiaus vystosi ir plėšimai. 
Balandžio 6 dieną tautiečių , 
kliubo dženitorius, Stočkus, 
60 m. amž., ėjo namo. Jį prie 
namų* laukė banditai. Be
lipant laiptais augštyn, bandi-' 
tai davė jam per burną, par
mušė, atėmė pinigų $110.00. 
Nelaimingas ko nenusikanki- Į 
no, iki dasigavo pagelbą ir ta-' P^eš sumažinimą pašalpos, visi pro- 
po nuvežtas į ligoninę. Ban
ditai su pinigais pabėgo.

PHILADELPHIA, PA.
Del tam tikrų organizacinių reika

lų neturėjom nedėldieninių diskusijų; 
Bet ateinantį nedėldienį, 15-tą dieną 
balandžio, 2 vai. po pietų, 995 N. 
5th St. įvyks diskusijos. Visi da
lyvaukite, nes bus interesingos dis
kusijos, klausimas bus, kodėl fašiz- 

t mas paėmė visą galią Vokietijoj ir 
kaip jis artinasi prie Suvienytų Val
stijų. Kurie mylite diskusuot arba 
klausytis dalyvaukite ir savo drau- 

bei drauges atsiveskite.
Komisija.

(87-88)

CLEVELAND, OHIO
Penktadienį visi į demonstraciją

g-us

Ketvirtad., Baland. 12, 1934

TEA PARTY PRESO NAUDAI
Kaip kiti miestai, taip ir Newarkas, stoja į pagelbą 

savo dienraščiui “Laisvei”

Siibatoje, Balandžio 14 April
Yra rengiama “Party,” nuo kurios likęs pelnas bus ski

riamas išmokėjimui “Laisvės” automatiško preso

sai žema tik 20 centų.
Komisija.

CLIFFSIDE N. J.

BALLOON IB STREAMER

ŠOKIAI
Rengia

L.D.S. Jaunuolių 156 Kuopa
ŠEŠTADIENĮ

14 d. Balandžio, 1934
8<■ tą valandą vakare

IIE[ AMERIKOS PILIEČIO UBE
247 Walker St., Cliffside, N. J.

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kuopa rengia vakarienę, 

kuri įvyks 14 dieną balandžio 774 
Bank St. Vakarienė 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 dieną 
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, antra, 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 Haveno ir iš Hart
fordo. Komisija.

(86-87)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadierfy ir šeštadieny, 18 ir 14 

dienomis balandžio įvyks Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo distrik- 
to bazaras, Ambassador Hall, 1710 
N. Broad St. ši organizacija kas me
tai rengia tuom laiku didelį bazarą 
sukėlimui finansų delei gelbėjimo po
litinių kalinių. Visos progresyvės 
organizacijos ir pavieniai žmonės tu
rėtų prisidėti su aukomis ir masiniai

j ■ T * T1 V‘"I ...... .. 1 .*"7
dalyvauti parengimuose, šiais me
tais daugiau negu bent kada buvo 
nuteista darbininkų kalėjiman už da
lyvavimą ir vadovavimą streikuose ir 
protestų demonstracijose. Po įvedi
mo NRA, kuomet prasidėjo bangos 
streikų, virš 5000 vadovaujančių dar
bininkų bUvo nuteista ‘ kalėjiman. 
Staigiai padidėjęs valdančiosios kla
sės teroras ir puolimas ant darbinin
kų ir jų vadų, aiškiai rodo, kad ap
sigynimo spėkas iki šiol buvusios yra 
persilpnos. Todėl* mes darome pa
kvietimą stipriau remti šios organi
zacijos parengimus ir narinį sąstatą 
Bent kokis parengimas kitos organi
zacijos tomis dienomis, skaitytus! 
kriminalyste, bei padėjimu mūsų 
priešams. Reikia pažymėti, kad abu 
vakarai bus turtingi programa. Vi
sos gabiausios spėkos yra prisiren
gusios programo _ išpildymui. Bus 
žymių pianistų, smuikininkų, drama- 
tistų ir šokikų. Grupė, raudonų šo
kikų atvažiuos iš New Yorko. Bus 
prirengiamas ’ maistas ir gaunamas 
proletarinėmis kainomis. Daug viso
kių tautų organizacijų turės savo sta
lus su visokiais pardavinėjimui daik
tais. Lietuviai irgi turės savo stalą 
ant kurio bus išstatyta daiktai su 
aukotojų vardais. Ateikite pamatyti, 
kas su darbininkais ir kas remia sa
vo klasės kovotojus. Įžanga tik 10c, 
abiems vakarams—15c.

Kviečia rengimo Kopi.
(86-87)

Darant Jacob Ruppert’o Alų, 
niekados nebūna skubotumo 

bei urmo. LAIKUI visuomet duo
dama pilnai veikti. Kiekviena 
statine yra tinkamai išsistovė
jusi—tik LAIKAS tegali išdirb
ti tą nepaprastą ir dalikatną 
kvapsnį ir skonį, kurį jūs pa
žįstate kaipo RUPPERT’O.

Nieku negalima pavaduot LAIKĄ

JACOB RUPPERT'S BEER
"MELLOW WITH AGE

NEWARK, N. J. NEWARK, N. J.

testuokite 13 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, ant Public Square Gardens, i 
Visi darbininkai iš St. Clair ir 55th 
Sts. susirinks maršuot kaip 1-mą va
landą po pietų, visi kiti darbininkai 
mobilizuokimės prieš nukirtimJ mū
sų

Kovo 23 d- penki ginkluoti i 
banditai užpuolė Home Natio
nal banko vežimą, kuriame I 
vežė Daimond Shoe Kompani-! 
jos darbininkams mokestį. Į

• , I » VZ »ĮVAIRIU MUAAU A* V* • Kf

Banditai atėmė $26,000.00 II’ džio, Laisves choro svetainėje, 
laimingai pabėgo.

taip mažos pašalpos.
Bedarbis.

HARTFORD, CONN.
B.D.O.K. rengia balių 14 d. balan- 

-------------------------------57 
; Park St., 7:30 vai. vakare. Visi 

kviečiami dalyvaut, praleisite links
mai vakarą, bus gera orkestrą del 

Koko šokių, taipgi bus ir gardžių užkan- 
susirinkima. džių.

Balandžio 4 d. St.
Draugija laikė 
šiame susirinkime buvo skai
tyta laiškas delei Pirmos Ge-1 

j gūžės. Laiške raginama dar-! 
I bininkai prisidėti prie minėji
mo darbininkų šventės.

Laiškas, tai yra prisidėjimas, kite šiame susirinkime, kuris įvyks 
pagelbėjus draugijos pirminin
kui ir protokolų .sekretoriui 
atmesta. Mat, Čia vadovauja : svarbus ir paliečia, visus, 

. Atsiveskite

Įžanga tik 25 centai.
Komitetas.

(87-88)

.BALTIMORE, MD.
LDS 48 kuopos draugai ir draugės 

kurie esate virš minėtos kuopos na
riai, ir pasitraukia draugai, dalyvau-1

_ 12-tą dieną balandžio, Dailės Kliu- 
>bo kambariuose, 726 W. Baltimore 

’ St., 8 vai. vakare. Reikalas labai 
, tad visi 

sklokininkai. Tai reiškia, kad ! dalyvaukite. ” Atsiveskite ir savo j
į. Komisija.

(87-88)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kuopa stato scenoje 

“Karo Aukos”, subatoj, 14 d- balan
džio (April), ^934, 3014 Yeman, pra
džia 8:00 vai. vakare. Po lošimui bus 
šokiai.

Nepamirškit pamatyt “Karo Au
kas.” Veikalas atvaizdina, kaip sun
kiai prisieina nukentet nuo karo: ne
tenka gyvasčių, suardo šeimynišką 
gyvenimą ir sveikatą—-už turčių kla
sės reikalus.
. Nepraleiskite šios progos, pamaty
kite š; puikų veikalą! Bus skanių už
kandžių ir gėrimų.

Tikietas išanksto perkant 25c; prie 
durų 3jOc; ant šokių 15c.

Kviečia visus ^KOMITETAS.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras iš Philadelphia ren

gia savo šaunų ir nepaprastą balių, 
kuris vadinsis “The t Lucky Kiss 
Dance.” šis parengimas įvyks 14-tą 
dieną balandžio, 995 N. 5th St., ir 
prasidės Š'val. vakare. Lyros Cho
ras kviečia visus ir manome, kad vi
si būsite užganėdinti, nes prie to bus 

įžanga vi-

BUS ST. DAUKŠO SALĖJE
104 Wallace St*, Newark, N. J.
Pradžia 7-tą vai. vakare. Įžanga 25 centai ypatai.

Bus skanių valgių, įsigėrimų ir kitokių įvairumų. Todėl 
dalyvaukite skaitlingai šiame parengime.

taip vadovauja darbininkus 
Pruseika. Na, o dar yra žmo
nių, kurie mano kad tie. ele
mentai ant svieto yra,;kad ger
bėjus ir organizavus darbinin
kus. Taip, jie veda darbinin
kus, bet /tik į atbulą gala. Iš 
darbininkų organizacijų, iš 
klasių kovos, prie kapitalizmo, 
buržuazijos, atgal.

Šalna. '

POTTSVILLE, PA.

! draugus.

Kova Prieš Taksų Pakėlimą
,, Balandžio 12 d., 9 vai. ryte, 
W. Mahanoy Town-Ship gy
ventojai masiniai susirinks į 
Pottsville, pavieto sostinę, pro
testui prieš?1 pasikėsįninįą pa
kelt taksas ant nuosavybių^ 
Pavieto komisionieriai sumaži
no taksas anglių kompanijoms, < jr interesinga programa,, į

Įžanga 25č iš anksto—30c prie durų 
.1*1 ■■ ..... ...... o.... ■■■■■.................................. ,

Koncertinę dalį programos išpil
dys Broojdyno Aido Choro Mer
ginų 'Sekstetas ir Elizabeth o 

“Red Star” Oktetas
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Bostono Apielinkei

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

I.

III
<h

MADRIDAS. — Dvi bom
bos buvo paleistos į Ispani-

Visuotinas Transporto 
Streikas Francijoj

LONDON. — Savininkai 
18 didelių audimo fabrikų 
norėtų savo biznį perkelti 
iš Vokietijos į Angliją; ta-

BOMBOS VADUI ISPANI- 
NIJOS FAŠISTŲ

PARYŽIUS. — Penkta- 
dienį skelbiama visuotinas 
važiotės darbininkų strei
kas prieš valdžios nutarimą 

j nukirsti 10 nuošimčių dar
bininkams ir tarnautojams

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Audimų Fabrikantai Nori 
Kraustytis iš Vokietijos į 

Angliją

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Koncertuos Mass. Valstijoj

“LAISVĖS” NAUDAI

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
'' . * G

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

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

(Tąsa nuo 3čio pusi.) 
ateina arčiau prie Komunis
tų Partijos, prie komuniz
mo.

CLEMENT V0KETA1TIS
’ į

LIETUVIS ADVOKATAS

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Garsioji Dainininkė

IWENKEUUNIUTE

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aplieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu Jaiku. ,
A. M. KTSHON, Aptiekoriuš Saviniųkįg,

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, l^rcA.

Piano Lekcijas
DUODA

A. N.Valinčiutč
92 Union Avė., Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.

Utaminkais ir Seredomis
Nuo 3 vai. p. p. iki 7 vai. vakare

MONTREAL - CANADA i

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Ketvirtai, Balini 12, 1934 •
—

O gal čia prisidėta ir Joe

Buvęs.

Sužeidė Draugą Kuzmicką

Do

<♦)

<♦>

ty

<!>

>

<t>

Ro- 
jsi-

^ATERSON, N. J.
>------------------- j---- r------- K

sąmonin-
Laimčji-

K. Menkeliuniutė dainuos LDS 
11-tos Kuopos Koncerte 

Šeštadienio Vakare,

Gedemino Svetainėje 
575 Joseph Ave. 

pradžia 8 valandą vakare 
įžanga 35 centai

Bet DorijOi išėjus iš majoro 
, pamatė, kad kiti 

draugai delegatai dar nepa
leisti. Tuomet jinai ir likusi

darbininkais.
bus užtikrintas.

Ten

PATERSON, N. J.
1——x-

■Teatras -* “Bž Pinigus Vesta Pati”
ŠOKIAI W 1

Rengia A-L.D.L.D. 84-ta . Kuopa; suloš Brooklyn© 
Teatrališka Grupė \ ' •

SCRANTON, Pa. — Prieš ; kad “jisai nežinojęs, jog dele- 
uždarymą CWA darbų Bedar- Į gacija pas jį atsilankė.” Sa- 
bių Taryba pasiuntė delegaci- kad neturėjęs “apointmen- 
ją pas poną T. Williams rei- to- 
kalauti, kad darbai nebūtų su-

Penktas Puslapis

Bedarbių Delegacija Reikalauja Darbų; 
Policija Terorizuoja Darbininkus

laikyti. Bet čionais delegaci-1 Shusteris, kuris sakė padaręs 
ją pirmiausia susitiko su poli-> “apointmentą.” Veikiausia, 
cija, kuri pradėjo darbininkus! kad jisai taip “veikia,” kaip 
persekioti. Du policistai pa-; kad J° brolis Hanry Shuster 
sakė, kad reikia ištirti delega-|su Maloneiu, kurie Veikė, kad 
cijos narius, kurie yra pilie-; atšaukus mainierių streiką, 
čiai, o kurie nėra. Jie tai tai-; Paskiaus majoras sutiko 
kė į H. Dorijo ir B. Shomaker.. kalbėtis su Helen Dorijo ir lie- 
Jie pasakė viešai, kad pasiro- pg paleisti iš belangės, bet 
dži.us’. šri delegatai nėra I baugiau delegacijos neįsileido.
piliečiai, tai juos reikia uždą- - -
ryti į laivą, išvesti į vidurį jū- ra§tinės 
rų ir tenais tą laiVą dinami- 
tuoti.

Toks policijos pasielgimas' delegacija vėl susirinko į raš- 
padarė^ pasipiktinimą j Įįnę jr padarė reikalavimą dar

griežtesnį.
Majoras ir policijos virši

ninkai pamatė, kad darbinin
kų vienybę jie negali išsklai
dyti, sutiko paleisti delegatus, 
iš kalėjimo ir sutiko įsileisti 
didesnį skaičių delegacijaos į 
koncilmanų susirinkimą, 
dos, kad apie 8 delegatus 
leido.

Tame susirinkime Helen 
rijo, kuri jau buvo policijos 
gerai nukankinta, tačiaus ge
rai perstatė bedarbių reikala
vimus. Ji perstatė bedarbių 
apdraudos bilių ir paklausė 
ponų, ką jie mano daryti su 
darbininkų šeimynoms, kurios 
negali užsimokėti randas ir 
jau išmestos į gatvę. Ji pa
reiškė, kad tie darbininkai ne
gyvens gatvėse bei miške, bet 
ateis .tiesiog su šeimynom ir 
pareikalaus, jiems būtų duoti 
kambariai.

Ta kalba koncilmanams bu
vo smūgis, bet jie jos klausėsi. 

, Helen- Dorijq .įtaikę visiems 
koncilmanams po kopiją bi- 
Jiaus II. R.-7598 ir įsakė, kad 
jie gerai tą klausimą apsvars
tytų, nes jinai vėl ateis su de
legacija sekantį penktadienį 

; paklausti, ką jie darė su tuo 
i bilium.

Išėjus delegacijai iš koncil
manų susirinkimo, pasirodė, 
kad areštuoti delegatai dar 
nėra sugrįžę. Tada dėlegaci- 
ja pareikalavo, kad delegatai 
turi būt paleisti. O joi ne, tai 
“mes ateisime dar didesniame 
skaičiuje rytoj ir patys palei
sime delegatus.” Tada poli
cijos viršininkas pasakė, kad 
areštuoti* tikrai paleisti ir iš- j 
ėjo pro kitas duris.

i
Paskiaus Helen Dorijo krei

pėsi į būrį stovėjusios polici
jos ir paklausė, kuris “sudras
kėte mano veidą ir išlupote 
guzikkus”? Policistai tylėjo. 
Bet vienas detektyvas padavė 
sūrinkęs jos guzikus ir labai 
atsiprašė, kad įvyko toks susi
kirtimas. i

Delegacija susidėjo iš 30 j 
darbininkų. K a p i t alistiniai

► tarpe darbininkų ir jie nutarė 
pasiųsti delegaciją ir užpro
testuoti prieš tokį policijos el- 

4 gėsį ir pareikalauti, kad tie du 
policistai būtų pavaryti iš dar
bo. Delegacija pasiųsta pas 
miesto majorą, Stanley Davis.

Delei delegacijos buvo pa
skirta laikas matyti miesto ma
jorą 2:30 vai. po pietų. De
legacija pribuvo laiku, bet ji
nai buvo sulaikyta. Buvo sa- 

‘koma, kad miesto majoras ser
ga.

Tuomet delegacija ėjo pas 
poną Honlon, kuris yra direk
torium žmonių apsaugojimui. 
Tačiaus gauta pareiškimas, 
kad reikia priduoti pirmiaus 
raštiškas skundas, tai tik tuo- 
met jisai bus svarstomas.

Tuomet delegacija ėjo tie
siai į “koncilmanų” susirinki
mą, kuris buvo laikomas tik 
ant kitų lubų. Ir- čia delega
cija manė įteikti ir reikalau
ti, kad miesto valdininkėliai 
užgirtų bilių • , J^ąt
Jr čia susitiko policijos jėgas, 
kurie sulaikė delegaciją.

Delegacijos narė, Helen Do- 
* rijos (lietuvė), statė policijai 

klausimus, kodėl ji neleidžia 
delegaciją, juk čia ir yra ta į 
vieta, kur galima visi dalykai< 
išrišti. Vienok policijos argu-i 
mentacija buvo tik “out” (lau
kan). Bet delegacija jau ne
teko kantrybės. Pirmiausia 
pasipriešino policijai Helen 
Dorijo. Jinai persilaužė per 
policijos eiles, o paskui ją pa
sekė vyrai. Paskiaus kova 
prasidėjo tarpe delegacijos ir 
policijos, kuri tęsėsi apie 5 
minutes. Šioje kovoje prasi
dėjo moterų kliksmas ir bildė- 
sis. Tai pasiekė ir majoro au
sis. Jisai paskiaus pasirodė 
koridoriuje, bet delegacija jau 
buvo nugalėta.

Paskiaus Helen Dorijo ir 
dar keletas delegacijos tapo 
uždaryta belangėje. Likusi 
delegacija klausinėjo miesto 
majoro, kodėl jisai panaudojo 
policiją terorizavimui delega
cijos. Ponas majoras sakė,

laikraščiai tą delegacijos skai- I DIRBTUVES IR MASES 
čių gerai perdėjo. Jie rašė, I KOMUNISTŲ KĖLIAS J 
kad buvo apie 50 delegatų. 1 '

Ši delegacija nebuvo jokia 
demonstracija, bet jinai įvarė 
valdininkams kinkų drebėji
mą. Man teko įlysti i vidų, 
tai teko pastebėti, kaip tie po
nai bijo. Vieni jų klausė ką: 
delegacija tarpe savęs kalba
si, o kiti žiuri pro langus ar 
nesirenka daugiau darbininkų.

Todėl darbininkams reikia 
tik organizacijos. Visi bėdar- 
biąi ir dirbanti darbininkai or- 
ganizuokitės, dėkitės į Bedar
bių Tarybas ir kitas organiza
cijas ir kovokite su 
gaiš 
m as

Šioje vietoje diskusijos 
vėl pertrauktos ir išdavė 
raportus draugas Pūro iš 
mūsų veikimo tarpe farme- 
rių ir draugas Amter tarpe 
bedarbių. Tie raportai la
bai svarbūs ir artimiausio
je ateityje ‘‘Laisvėje” iš jų 
bus paduotos ištraukos. 
Šiuo tarpu noriu paduoti 
“L.” skaitytojams tik kal
bas ir išsireiškimus ; eilinių 
delegatų.

da per vienus'mėtūs šutau- jos fašistų vado J. A. Pri- 
pytų $8,000,000, kuriuos da- mo dę Riverą, automobilį, 
bar turi išmokėti kaipo mui- jis betgi nesužeistaš; šako
tus už įvežamus Anglijon! 
audimus. Be to, kol tos au-! 
dyklos yra Vokietijoj, dau-' 
gelis užsienio verteivių, na-; 
zių priešininkų, boikotuoja!
jų produktus. Anglijos au
dimo fabrikantai priešinasi' 
šiam Vokietijos kapitalistų 
sumanymui.

si, pats revolveriu nuvijęs 
užpuolikus

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

Sovietai Reikalauja 
Tikro Nusiginklavimo

Geneva. — Sovietų Sąjun
gos atstovas Boris Stein pa
reiškė vadovaujančiai “nu
siginklavimo”' konferencijos 
komisijai, jog Sovietai re
mia visokį nusiginklavimą, 
kuris ištikro būtų nusigink
lavimas. Jis reikalavo, kad 
nusiginklavimas a p i m tų 
kaip vakarų valstybės, taip 
ir rytų.Shenandoah, Pa., balandžio 

9 d. Maple Hill kasykloje su
žeidė drg. S. Kuzmicką. La-1 
bai perkirto šoną ir šiaip dik-1 pi; Oarbininkll SfrpillG 
čiai sutrenktas, randasi Locust I *“6110 Vai DlUlllKų i 
Mountain ligoninėj. I Vado ApcliscijOS Byla

Drg. S. Kuzmickas, žymus 
šioj apieljnkėj dainininkas, na
rys Mainierių Kvarteto. Veik
liai dalyvauja darbininkiškose 
organizacijose, eina sekreto
riaus pareigas APLA 4-tos kp.

Reporteris.
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Sukatoje, 14 Balandžio (April), 1934
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

62 Lafayette St., Paterson, N. J.

Pradžia 6:30 valandą vakare

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Malonėkite visi at
silankyti į šį parengimą, nes’ veikalas “Už Pinigus Ves
ta Pati” yra viena iš juokingiausių komedijų, kokios tik 
yra išleistos lietuvių kalboje. Čia yrą atvaizduojama ne 
tik juokai iš tokių gyvenimo, kurie tik už pinigus, o ne 
iš meilės apsiveda, bet parodo ir tragišką gyvenimą tų 
porų, kurios taip apsiveda.

Po teatro bus šokiai prie geros orkestros, 
Įžangą tik 35c ypatai. Visus kviečia Komitetas.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius veštu- 

v5m, paržm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Norime priminti šios apie- 
1 hikes miestams, kad 22 diena 

1 balandžio dainininkė yra liuo- 
|sa ir galima jai surengti kon- 
l certą. Naudokitės proga, da- 
• bar rengdami sutaupysite ke- 
ilionės išlaidas. Menkeliuniutė 
i bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

PITTSBURGH,' Pa. — Aug- 
štesnysis teismas balandžio 10 
d. svarstė apeliaciją James 
Egan’o, Plieno ir Metalo Dar
bininkų Industrinės Unijos se- 

i kretoriaus. Jis buvo areštuo- 
I tas ryšyje su 5,000 /Ambridge 
plieno darbininkų -sėkmingu 
streiku. Apeliacijos teisėjai 
dar nepaskelbė nuosprendžio. 
Į jų teismą suplaukė tūkstan
čiai darbininkų protestų su 
reikalavimais paliuosuot Ega- 
ną, kurio bylą veda Tarptau- . 
tinis Darbininkų Apsigynimas. [

Lietuvių darbininkų organi- j 
zacijos privalo mušti protesto 
ir reikalavimo telegramas šiuo 
adresu: Sup erior . Court 
Judges, City Court Building, 
Pittsburgh, Pa. t

“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 nesiunčiamę. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

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

mažiausiai 25%. . Jau 30 pętų kaip laikomės šioj vieloj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

_ __ . . ___________________ . Mes
darbą atliekame patys ant vietos, tųomi mes sutaupome jums

Jaunieji Bedarbiai Išdaužė 
Pašalpos Raštinės Langus

CHICAGO. — Tūkstantis 
jaunų bedarbių, vadovaujami 
Jaurfųjų Komunistų Lygos, 
pereitą antradienį demonstra
vo prieš CCC raštinę, reika- 
lautlami juos užregistruoti pa
šai piniams darbams arba tuoj 
duoti pinigdnę pašalpą. Laike

balandžio (April) 14 dieni; demonstracijos buvo išdaužyta 
i raštinės langai.

Programos išpildyme daly
vaus sekami asmenys. K. Men
kei garsi ‘lietuvių dainininkė,- 
kuri1 kiek laiko atgal sugrįžo 
iš Italijos, kur lavinosi dai

nuoti—linksmins mus rocheste- 
riecius.

• Taipgi bus ir mūsų vietiniai 
gabūs 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. 
Mikitiene; akompanuos mūsų 
’J&vęs choro vedėjas draugas 
Fidąs. Kviečiame visus daly
vauti šiame koncerte, nes toki 
parengimai retai pasitaiko gir-į 
dėti;.įžanga tik 35 centai. Po 
koncertui bus šokiai—grieš E. 
Millers Orkestrą.

Komitetas.

Lėktuvą Streikieriu Kova 
su Policija ir Skebais

BUFFALO, N. Y. — Virs 
2000 strėikuojąhčių lėktuvų 
darbininkų antradienį iškėlė 
smarkų mūšį prieš streiklau
žius ir prieš policiją, po ku
rios apsauga' buvo bandoma 
prigabent skebų.

512

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.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

ty

ty

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
894-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N.

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
- —— »

Near Manhattan Avenue

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
j (BIELIAUSKAS)

4

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas įr už prieinamą kainą.



Boikotas Prieš Boikotą Sudegė Sena Moteris

NEW YORK, N. Y.
ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 

atsibus sekmadienį, 15 d. balandžio 
(April), 10-tą vai. ryte, pas drg. 
Ch. Matthews, apt. 4, 410 W. 33rd 
St., New York City. Be jokių ati
dėliojimų, visi nariai būtinai daly
vaukite šiame posėdyje, nes apart 
kitų svarbių reikalų, būtinai turėsi
me išrinkti naują finansų raštininką. 
Ir susirinkite paskirtu laiku.

Valdyba.
(86-87)

Ketvirtad., Balana. 12, 19•eštas Puslapis

Labai Šumnas Balius

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS <!>

<♦>

d>

ĮVAIRIOS ŽINIOS <♦>

<♦>

d>

Ruppert’s Brewery Ahis SUSIRINKIMAI

ryto

Ką “KIM” Veš Atgal?

PAJIEŠKOJIMAI

Trumpos Žinutės Sveikintinas Dalykas

prasi-

New Yorke Šaudo Žmones

Narys.

LIETUVIU
J *——

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 302

Į Graborius (Undertaker)(87-89)
balan- 'Vienos Valandos Streikas

Apvogė Banko Pasiuntinį

Arnold Abonyi, <30-44 33th

Ligos Gydomos

Lietuvis Advokatas' ' *>
i ' • * } ' J ’ ;

Union Square ir Gegužine 197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057Už Sužeidimą Gauna $85,000

ė

r , i1 *

• t

dienomis 
vakarais 
iki 1

Sovietų Sąjungos Torgsin 
įstaiga į Neew Yorką prisiun
tė savo astovą d. Gardiev. Jis 
sako, kad Sovietų Sąjungoje 
apart milžiniškų kooperatyvių

C. Klots, 58 metų moteris ir 
du ugniagesiai sužeista, kada 
jie ją gelbėjo iš gaisro, 55th 
E. 92nd St. name.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Rose Zisk, 37 metų moteris, 
1222 Eheeler Ave., Bronx, nu
sinuodijo gazu. Ją negyva at
rado 16-kos metų jos duktė.

bet moteris jau buvo mi- 
Pasirodo, kad peršauta 

širdį, šovikai nesugauta.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

'i

«««

Antanas gyveno pas 
557 Hemlock St., 
N. Y. Nelaimės 

buvo šitokia: Dalie-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1G61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Box 

del „
kreiptis 61 So.. 2nd St., Brooklyn, N.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Aldą ir Gerklės
OF/SO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7 

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Ąvęnue 
r BROOKLYN, N. Y.

j Vokiški fašistai New Yorke 
' nutarė boikotuoti žydų krau- 
i tuves. Įvyko 3,000 žydų ir 
I priešfašistiniai nūs istačiūsių 
žmonių susirinkimas ir nutarė 
čia pat ant vietos-boikotuoti

Majoras LaGuardia pasitarė ir net pikietuoti fašistų krau- 
su budžeto vadėju ponu M.c-i tuves. Bus pikietuojama ten, 
Gahen ir pateikė valstijos sei- kur pasirodys vokiška fašistų 
mėliui, kad. užgirių nukapoji- vėliava su svastika.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

iš geriausių.
(Apgar.)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau &mias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumc

DR. MEER
W. 44th St.^ Room ;

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo: " 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienq 
Telephones MEdallion 3-1328

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

PARSIDUODA FARMA 114 akerių 
žemes, yra geros girios, didelis so- 

j das virš 100 vaisinių medžių, ant 
, gero kelio cimentuoto, 10 kambarių 

susiripki- stuba, 2 barnes, nauja saila, gara- 
~, 1 n i.. r.’ .»i r. V. i 1YYYY ..i X 4-.. ,0

Nukapos Algas del 100,000 
New Yorko Darbininką

mą del 100^)00 New Yorko —~—♦----------- —-
darbininkų algas. Valstijos • ( . . , ■
ponai sutiko. Todėl greitai I Subveje Užmušė du Žmones 
bus nukapota del tų darbinin
kų algos, Sako, kad mieste 
yra 1,40,000, darbininkų.

Tokiu būdu LaGuardia ma
no s u t a u p y ti $13,000,00Q. 
Reiškia, tiek pat bus nukapo
tą darbininkams algų. Tai 
dar neviskas, tuom pat kartu 
bus pravesta uždėjimas naujų 
taksų, pagal kurias turės su
kelti nuo 10 iki 17 milionų do
lerių. LaGuardia sako, kad 
tas reikalinga, todėl, kad 27,- 
000 darbininkų yra prie viešų 
darbų. Tai matote, kaip po-' 
nas LaGuardia elgiasi: algas 
kapoja, taksus kėlę, tuom kar
tu pragyvenimas ir drabužiai; 
brangsta, o jis vieton to, kad j 
aptaksuoti kapitalistus, kurie 
kraunasi desėtkus milionų do- krautuvių, kur d a r b i n inkai 
lerių pelnų, tai kapoja darbi
ninkams algas ir apsunkina 
jų padkėtį.

Nicholas' Beredicki, 50 me
tų, puolė puo traukiniu ant 
Third Ave. ir likosi ant vie
tos užmuštas. John Mahlin, 
55 metų amžiaus, nuslydo ar 
tiksliai puolė po traukiniu ant 
12th St. ir 7th Avė. ir ant vie
tos rado mirtį. Abu buvę var
gingi darbininkai.

Teisia Tėvus už “Pavogimą” 
Savo Vaiką

Thoms teismabutyje • 
dėjo ' teismas prieš Getrude 
Getman, 32 metų moterį, 37^2 
Allen St. ir jos vyrą* Kaltina 
juos jų giminaitis McGil. Sa
ko, 1926 metais Getmanai at
vežė pas jį savo tris vaitelis ir 
jam atidavė, pareikšdami, kad 
jie važinėja su cirkais ir nega
li'vaikus prižiūrėtu Už kelių 
savaičių, naktį, jie su pagelbi- 
ninkais pribuvo ir pasiėmė sa
vo vaikus. Keistas yra McGilo 
kaltinimas prieš tėvus, kad jie 
"pavogė” gavo vaikus. zJeigu 
per kėlės savaites jis juos už
laikė, tai gali tik atlyginimo 
reikalauti, o ne kitus kaltinti 
"kidnapinime.” Atrodo, kad 
šis “kidnapinimo” apkaltini
mas greitai bus išmestas.

viską gauna pigiai, dabar yra 
pristeigta po 5-10 kapeikų da
lykėlių krautuivų, kaip Ameri- 

j koje “dešimtštoriai.” Vien 
■ Maskvoje per metus laiko iš- 
; parduota už $3,000,000 tose 
į 5-10 kapeikų krautuvėse daly
kų.

Dabar jis nupirko del tų 
krautuvių 40,000 gramafo- 
narris rekordų, kurie kartu su 
kitomis prekėmis bus pasiųsta 
į Sovietų Sąjungą ant laivo 
“KIM.” . i ; • <

Kelios dienos atgal E. White 
Plaips mieste buvo nušautas 
taksių vežikas. Dvi dienos at
gal kas tai nušovė jatiną vai
kiną'. O dabar nušauta Y. 
Einhorn, 40 metų moterių tri
jų vaikų motina. Ji padavi
nėjo duoną krautuvėje, 198 
Orchard St. Apie 10 vai, ryto, 
išėjo ant gatvės ir suriko. 
Krautuvėje buvęs vyras ir 
pirkikai pamatė, kad ji par
virto. Greitai pribuvo pagel- 
ba iš policijos ir ligoninės pu
sės, 
rus. 
perAteinantį penktadienį, 13 d. 

balandžio, 11 valandą ryte, 
yra ruošiamas vienos valandos 
streikas prieš karą. Prie jo 
šaukia Amerikos Lyga Kovai i 
Prieš Karą ir Fašizmą. Strei
kuos bus, per visą šalį, kole- St, dirbantis Trade Bank of 
gijų,, universitetų ir taip mo- New York, 106 Avė. B., buvo 
kyklų studentų. Bet streikuos, apkraustytas. Bankas įteikė
ir organizuoti darbininkai pa- 
reikšdami, kad jie nebus im- 
pęriąlistų reikalų gynėjai. Tat 
kur tik yra organizuoti darbi- 
pįnkai jip gali, tai privalo su
laikyti .darbą 11 valandą ryte 
ii; paskelbti vienos valandos 
streiką. ,. • t

E. Attas; 78 metų senelė, 
akla moteris, sudegė savo gy- 
venamyje, 66 Rush St., Brook- 
lyne. Moteris gyveno pas sa
vo žentą. Matyti, kad kiti gy- 
venišamio kaimynai buvo išėję 
iš namų. Moteris norėjo už
kurti gazo pečių ir liepsna pa
gavo jos drabužius. Kaimy
nai išgirdo didelį riksmą, bet 
kada jie'atbėgo, liepsną užge
sino, bet moteris greitai mirė.

'• Ruppert’s Brewery padaro 
geriausią alų, nes skaitosi su 
moksliniais faktais prityrimo. 
Ruppert’s yra pagarsėjęs nuo 
senai, kad jo alus geriausias. 
Ruppert’s Brewery užraugia 
medžiagą šaltame lediniame 
skiepe, kur ji povaliai įrūgs- 
ta ir todėl alus turi geriausią 
skonį. Ruppert’s Bock Beer 
yra to pavyzdys ir kas tik ra
gavo, tai žino, kad jis yra vie
nas

Joseph Dombek ir jo tėvas 
Frank Dombek apskundė Cen
tral Railroad of New Jersey 
kompaniją ant $50,000. Sū- 
nus1 reikalauja, kad 'jam už
mokėtų $30,000 už\ tris dantis, 
kuriuos tos kompanijos polic- 
'monąs iššovė, o tėvas $20,00 
už tai, 'kad sūnūs negalėjo 
dirbti. • ' ; ■ •

Automobilis Užmušė A. 
Daliebą

Tai buvo šeštadienį, balandžio 
7-tą dieną,, šių metų, apie pir
mą valandą po pietų.

Velionis 
Balaiką, 
Brooklyn, 
priežastis
ba ir Balaika, pasiėmę savo au
tomobiliuką, pradėjo važiuoti 
pas draugą į Ridgewoodą nusi
kirpti plaukus, bet dar nenuva
žiavo nei nuo savo gyvenimo 
vietos,—jų pačių kaimynas, 
Jonas Guerra, važiuodamas se- 

, j .. v, . Inu automobiliu, susitiko juos ir jam $9,0Q0, kad jis nuneštų pi-1. _ ..... . .. -r. i -r. L , trenkė i jų automobihaus kai-nigus i Public National Ban- _ _ , .
v av ■ - • -ik ' x j- rėš puses paskutini ratą. Auką. Abonyi jau 15 metų dir- į , \... . . ni m j i i • • -i . tomobilius apsivertė,''kaip Baba Trade banke ir jam pilnai i, . . x i v i •. A,- ■ . . i. . i laika pasakoja; net kelis ;sykius.pasitiki.' Abonyi tuos pinigus; . . . , . . ,. \
•uiiiuko i lallrrašti ir Aftt Antanul Dalybai1 mirtinai uz- 
gatves jį užpuolė ginkluotas; JĘalvą; prasimušė
žmogųsi įsivarė; į 2?8 7|h §t; per !r •’° tlek daug nu’ 
koridorių, ten ątširado'ir dau
giau užpuolikų, parsirito ant 
grindų atėmė nuo,- jo $9,000 ir 
“parunino.” <• > » • ;

; Revoliucinių darbini nkų 
Bendro Fronto :Komiteto, ku
ris ruošia Pirmos Gegužės de
monstracijas, delegacija su 
Carb Brodsky priešakyje įteikė 
LaQi^ardijos komisijai faktus 
apie tai, kad Union Square 
buvo išduotas del Komunistų 
Partijos quo 1 iki 5 valandos 
po |>iet. LaGuardija yra pa
skyręs tris savo pagelbininkut 
Išrišti tą dalyką. Bet jis bus 
sėkmingai ‘išrištas’tik tada, jei- 
gu darbininkai energingai ko
vos užfsavo teises. Ryt dienos

je5" bu0 pijna atskaita kad .už s 
liOH'Sqdare refkaluSr

Emil Hoffman, 1425 Zarega, 
Ave., Bonx, gauna 85,000.00 iš 
New York-New H a ve n-H art
ford geelžkelio kompanijos, 
Hoffman buvo sutrenktas mi
nėtos kompanijos motorinio 
vežimėlio ant gelžkelio stoties. 
Nuo to laiko suparalyžiavo 
jam abi k’ojas ir kitas kūno 
dalis. Teismas įvyko pas tei
sėją C: G. Golsteihl $ako, 

užeidim^ šią atlygi
nimas yra vienas iš didžiausių.

bego,: kad’ sakoma dar niekas 
nėra matęs tiek kraujo jokioj 

j automobilių nelaimėj. Antanas 
vežamas į ligoninę mirė; gi Ba- 
laikai, kuris< sėdėjo šalia Ant- 
tano, (Antanas v^aldė automobi- 

,lių) tik stiklai nedaug supjau
stė ranką, užgavo koją ir gal
vą. Tačiaus Balaikai nereikė
jo eiti nei į ligoninę.

Kada pribuvo slaptoji polici
ja- į užmušimo• vietą, pradėjo 
važiuoti Guerros automobiliūrri, 
tai pasirodė, kad jo varžai 
(“blakes”) visai neveikia, per
sergėjimo ragas neišduoda jo
kio balšo fr priekinės lempos 
neturi šviesos. Vadinasi, auto- 
mobilius senas, Sukliuręs, ku- 
Huomi niekas beturi teisės Va- 
žinėli gatvėmi^.

Antanas Dalieba buvo gimęs 
Vandergrift Heights, Pa. Bet 
buvo augę^ Lietuvoje, nes prieš 
karą tėvai išvažiavo Lietuvon i 
ir ten pasiliko. Jis iš Lietuvos 
sugrįžo jau septyni metai; An
tanas pragyveno viso 23 met- 
tus.

Velionis Antanas, atvažiavęs 
iš Lietuvos, pradėjo dirbti pas 
kriaučius, — siuvo pamušalus, į 
(“lainikus”) gi paskutiniu lai
ku dirbo prie kailiasiuvių dar
bo ir priklausė Kairiųjų Kailia
siuvių Unijon, bet mažai dirbo.

Praeitą pirmadienį, kairieji 
unijistai atėjo atlankyti jį pas
kutiniu sykiu, apsikaišę raudo
nomis gėlėmis ir atnešė rau- k J Į >
donų gėlių vainiką. Jis buvo 
pažangių pažiūrų darbininkas.

Antanas paliko savo tėvą 
(motiną jau mirusi) Norbutų 
kaime, Kovarsko parapijoj, Uk
mergės apskrityj. Amerikoj 
gi liko dvi seserys ir teta Bulo
tienė. Jis pas Bulotus ir atva
žiavo.

Jį palaidojo Linden kapinėse, 
10 dieną balandžio. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi graborius I 
Garšva. !

“Laisvės” Reporteris.

Liet. Am. Pil. Kliubo susirin
kime, įvykusiame bal. 6 d., 80 
Union Avė., pasirodė sveikinti
nas reiškinys. Iškeltas kai .ku
rių energingesnių kliubo narių 
obalsis, kuriuo raginami visi 
kliubo nariai atsikratyti to 
snaudulio, kuriuo ligi šiol snau-1 
dė ir pradėti naują, politinį ir, 
visuomeninį1 gyvenimą.

Taip pat į liepos 22 d. L.A.P. 
Kliubo rengiamą piknikąr' tiki- 
masi sutraukti tiek publikos, 
kad Kliubas numatė reikalą 
samdyti du orkestru. Vieną— 
radio (Jezavito vedamą) orke
strą, o antrą, tai “profesorių 
trio” (Retikevičiaus, Le Van
dos ir Beręnio) orkestrą. Pa-

1 sižymėkite datą.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Šį Vakarą Visi į ALDLD 1 Kp 
Susirinkimą

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 k p. 
mūsų kolonijos ir apie- 
darbininkus kviečiame

Balių 
Visos 

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

Rengėjai.

BROOKLYN, N. Y.
Aš, tavo motina, Mary Cuches, pa- 

jieškau tavęs, mano sūnau, Charles 
Cuches. Sugrįžk namo ir nesislaps- 
tyk nuo manęs, aš turiu labai daug 
svarbių reikalų su tavim pasikalbėt, 
taipgi turiu svarbių dokumentų del 
tavęs.

Aš tave mačiau July 18, 1933, kaip 
jūs nulipot nuo šipo Majestic, aš bu
vau nuėjus pasitikt savo krikštų sū
nų, Steve Pisken. Aš nenorėjau tada 
tau ką nors sakyt, užtai, kad negalė
jau prieit, ir antra, kad maniau jūs 
į namus ateisit. Paskui ant July 19, 
aš mačiau tave laikraštyj D. News, 
kaipo vienas iš Golden Glovers iš 
Ireland.* Sugrįžk, mano sūnau, ar
ba pašauk mane: Mrs. Mary Cuches, 

560 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Drydock—4-8000.

(87-8£)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

Mes, senieji Sinkevičiai, nutarėm 
•parduot savo farmą. Kas tik čia 
buvo, tai mate 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, ark
lys, visi padargai ir smulkūs gyvu
liai. Žemės yra 53 akrai. Parduo- 

I siu greit, prieš lauko dirbimą, tik 
! už $5000, tai yra tik už “cash”, nes 
išvažiuosiu. Kreipkitės: S. Sinke- 

j vich, c-o Petronė Kerutis, R.F.D. 2, 
Į Southbury, Conn.

Ketvirtadieni, 12 d 
džio, 7:30 vai. vakare, “Lais
ves” svetainėje įvyksta Ameri- j 
kos Lietuvių Darbininkų Lite- 1 
ratūros Draugijos : 
mas Visi nariai ir narės yra 1 džius, vištininkas, apie 100 vištų, 12 
kviečiami dalyvauti ir naujų 1 K>.telyčių, .1 bulius,
narių atsivesti. Šis susirinki-, žinos reikalingos prie ūkės, šienui 
mas bus. labai svarbus, nes rei- ! pjauti, ir visi kiti reikalingi įrankiai. 
!• *V • v • 1 1 •• i rF21x O vtitxt vniAni-iJr/x AT zakia išrinkti delegatai į Pirmos 
Gegužės konferenciją, paimti 
gegužinių spilkučiu platinimui 
ir atlikti kiti prisirengimai. 
Taipgi yra šaukiama bedar
bės reikalu konferencija 22 d. 
balandžio, Central Opera Han
se į kurią turėsime pasiųsti 
delegatus. . Yra ir kitų labai 
svarbių reikalų. Dalyvaukite

1 •» • ' • • L ‘ ivisi ir visos!
Org. K: š-

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 jSt., New 
Yorke.

I Tik 2 jnailės nuo miestuko No. 
. i Brookfield ir Brookfield, netoli ir 

didesni miestai, į Uticą 18 mailių. 
Viskas parsiduoda labai pigiai. Pla
tesnių informacijų klauskit laišku.

’ I. R. LAMAITIS,
402, North Brookfield, N. Y. 
artimos New Yorko apielinkes 
platesnių informacijų galite

Klauskite R. Lamaitis.
, ; r. /37-90)

•—------- - > ■ i r i: • I

PARSIDUODA
Naudotas mašinas (automobilius) 

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

(81-95)

PARDAVIMAS
Mes, senieji Sinkevičiai, , nutarėm 

parduot savo farmą, Kas tik čia 
buvo, tai matė ir žino, kad farina 
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, Conri.

(85-87)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

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.

v

STEPHEN BREDES, JR

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

šiandien ateiki
te delei savo svei- 
katos ištyrimo, 0 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mdi, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir MSšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

O Sekmadieniais • A. M. iki 4 P. M.


