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Pirmai I Lietuvių 
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 išlaimėsite 
Pasaulį!

Madridas. — 17 Ispanijos 
žymių mokslininkų taip pat 
stoją į kovą už paliuosavi- 
mą Ernsto Thaelmanno, Vo
kietijos komunistų vado, ku
rį hitleriečiai kankina kalė
jime. • ,

Washington. — Kongres- 
manas E. Lunden, Minneso- 
tos Farmerių Darbo Parti
jos atstovas, įteikė' kongre
sui reikalavimą ištirti strei- 
kierių žudymus, daromus 
policijos, milicijos ir priva- 
tiškų gengsterių.

Smetona Neišleidžia 
Gydytojų į Mokslinį 
Suvažiavimą Maskvoj

VOKIETIJOJ IRGI BUS 
INFLIACIJA

Kaunas.—Iš Lietuvos no
rėjo dvylika gydytojų vykti 
į Maskvoj laikomą tarptau
tinį suvažiavimą kovai su 
reumatizmu. Smetonos val- 

j džia nedavė gydytojams lei- 
Idimo.

Berlynaš. — Hitlėrio fi
nansų ministeris grafas 
Schwerin - Korsigk pereitą 
sekmadienį pareiškė, kad 
veikiausia reikės įvest mar
kių nupiginimą (infliaciją), 
nes piniginė Vokietijos pa
dėtis eina kaskart sunkyn; 
Per infliaciją, suprantama,

Susirėmė Amerikos ir 
Anglijos Bankininkai

ANGLAI PARDAVINĖS
HITLERIUI MOTORUS

J I V 1 • £•• 0! 1 London. — Francijos po-
del VOkietlJOS bkOlŲjlitikieriams urzgiant prieš 

2 , Anglų pardavinėjimą Vo
kietijai lėktuvų mo.torų, 

Berlynas.— Anglijos ban- Anglijos užsienio reikalų 
kininkų atstovai reikalauja, ministeris J4 Simon atsako, 
kad _ Vokietija reguliariai | kad jokiomis sutartimis 
mokėtų skolas, kurias trum- |nėra uždrausta orlaivių mo- 
pėsniam laikui gavo iš An- torų išvežimas į Vokietiją.

NUŠOVĖ TRIS STREIKUOJANČIUS
LAIVAKROVIUS; DEŠIMT SUŽEIDĖ

Policija Šaudė į 2,000 Pikietininkų, Kurie Norėjo Apsupi 
Streiklaužius; Bet Laivakrovių Streikas Eina Platyn ir 
Smarkyn.

jdimo. Fašistai bijo, kad daugiausia nukentėtų dar
ban Diego, Gal. Kom-: Lietuvos gydytojai nepama^ bininkai ir vargingieji ūki- 

panijų pasamdyti nenaude-it t kai Sov£t Sajungoj 
ha> pagrobė ir nežinia kur yra daug geriau aprflpina. ninkai.

padėjo Tarptautinio Darbi- ma žmo-jų- sveikata. 
ninku Apsigynimo advoka-1 ____________
tą Wm. Breedeną, gynusį 
streikierius teismuose.

Hitleriniai Uždraudžia 
įvesią žmomų_Romijimą ir Kaimiečiam Apsigyven- 

LONDON. — Anglijos: ti Vokietijos MiestuoseBirmingham, Ala. — Fa- ____ _
šistinis Amerikonų Legio- į sveikatos ministerija pata-1 •--------
nas išdaužė Tarptautinio; ria, kad seimas išleistų įsta-! VJ-
Darbininkų Apsigynimo vie- tymą romyti silpnapročius į riausybė išleido naują įsta
tinį centrą.

Western Union Telegrafo ~ •! n*
Kompanijos vice-preziden- denatonai rausę ir 
tas J. C. Willever atsiprašė . 
“Daily Workerj”, kad kom
panijos agentas Birmingha- 
me suturėjo siunčiamas 
“Daily Workeriui” žinias iš 
Alabama geležies mainierių 
streiko. Pasižadėjo toliaus 
nekliudyt tokių žinių.

Buenos Aires. — Bolivi
jos lakūnai mėtė bombas 
ant trijų Paraguyaus upių 
prieplaukų; bet sakoma, ža
los nepadarė.

Berlynas. — Hitlerio vy-

bei pamišėlius.

Nesvarstys Bedarbių
Apdraudos Bilių

kotiems

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Darbo Jieško, bet Negauna

Tauragė.—vietos daug 
darbininkų randasai bedar
bių eilėse. Jeigu kur nugir
sta kokį darbelį, tai susiren
ka didžiausias būrys. Be to, 
čionai yra atvykę daug dar
bininkų iš kitur darbo jieš- 
koti. Bet to darbo nėra.'

Ir Smetonos Valdžia Ruošia 
Manevrus

Iš Kauno pranešama: 
“Alytuje ruošiami dideli 
manevrai, dalyvaujant šau
liams, kariuomenei ir poli
cijai. Manevruose bus nau
dojamos visos karui pritai
komos, priemonės.”

Bedarbių Bėdos 
Nepasibaigia

ALYTUS. — Atėjęs pava
saris ne visiems bedarbiams 
atnešė geresnį rytojų. Tik 
dalis bedarbių gavo darbus. 
Daugelis bevaikštinėja gat
vėmis . Kiti per dienas sė
di ant Nemuno kranto ir 
bando iš meškerės gyveni
mą pasidaryti. Bet labai 
mažai žuvų tebegauna.

Bedarbiai žudosi
KAUNAS. — Hariso gat

vėje nusišovė, revolveriu Ja- 
nulevičius. Tai auka bedar
bės ir vargo. Janulevičius 
ilgą laiką vaikštinėjo be 
darbo ir badavo. Pagaliaus 
alkis pakirto sveikatą ir pri
vedė prie to desperatiško 
žygio.

Washington.—Senato va
dai sakosi taip pailsę, kad 
žada uždaryt posėdžius 
pirm birželio 5 d. Taigi ne
būsią laiko svarstyt' nei 
streiklaužišką Wagne,rio ne
va “apdraudos” bilių,< nekal
bant jau apie Darbininkų 
Bedarbių Apdraudos bilių.

Hitleriečiai Nukovojo
Dollfusso Kareivius

Vienna. — Dollfusso val
džios kareiviai užpuolė hit
lerininkus, kurie augštyn 
kėlė savo “kreizi kryžiaus” 
vėliavą ties Trebescingu. 
Hitlerininkai a k m e n i m is 
nukovojo kareivius.

Kuomet ties Salzburgu du. 
Hitlerio šalininkai ėjo per 
sieną į Vokietiją, Austrijos 
žandarai ėmė į juos šaudy
ti; kiti hitlerininkai atsakė 
šūviais per sieną iš Vokieti
jos pusės; bet nei vieni nęi 
kiti nepataikė. x. }

Tymą, pagal kurį žmonėms 
iš kaimų yra uždrausta ap
sigyventi Berlyne ir kituose 
didmiesčiuose. Jie turi pa
rodyti gana pinigų, iš kurių 
galėtų užsilaikyti mieste, 
jeigu nori jame gyventi. 
Fabrikantams ir
samdytojams griežtai už
ginta duoti darbo kaimie
čiams. Be to, kaip jau pir
miau rašyta, vis daugiau be
darbių Hitleris ištremia iš 
miestų sodžiuose į verstinus 
darbus, f r

Nepersenai Vokietijoj' iš
leista įstatymas, kad gaspa- 
dorystė tegali, pereiti • tik 
vienam vyriausiam broliui 
šeimynoje. Tad kitiems bro
liams nieko nelieka, kaip tik 
iš vyriausio brolio mielašir- 
dystes gyventi arba eiti ber
nauti, kuomet kelias į mie's- 
tų darbus užkirstas.

Fašizmas taip suspaudžia 
žmones, kad nei bėgt, nfei 
rėkt. Viena išeitis—tai ko
vot.

Del “Olympic” Susidūrimo 
su Laivuku “Naniucket”

NEPAVYKO NUSKRIST Į 
ROMĄ

V Cesare »SabellįDublin.—4'Cesare-Sabellį / 
ir G. R. Pond, kurie lėktur 
vu “Leonardo ; da Vinci” 
pereitą pirmadienį išskrido 
iš New Yorko į Romą, vos 
dasivarė iki Airijos, pakraš
čio ir turėjo nusileisti. /Su- 
gėdo dūda, per kurią gazų-i 
linas plaukė į motorą.. 
Džiaugiasi, kad neteko nu
kristi į jūrą, o mažai .tam 
ko/trūko. Skrido 32 valan
das. t

Per telefoną praneštoje 
“Laisvei” žinioje apie “Ol
ympic” Jaivo susikūlimą, va
karykščiam numeryje, trū
ko aiškumo.Tikrumoje bu
vo taip: Didelis ląivąs “Ol
ympic” tirštoje jūkanoj dro
žė į šoną^siganalinįam lai- 
vukui t0g%bj:]^ . J-JJantuc- 
’ t Retplimio. salos tuo ,pat 
vardu. Laiyukas tapo pu- 
siąiį. pe^kirsta^. ir, žuvo jo 
mašinistas ir šeši kiti dar
bininkai; trys buvo mirtinai 
sužeisti, ,. ’

Dover, N. J. Žemėmis 
nuo kalno užgriuvo Lacka- 
wannos gelžkelio reles, ku
rios “palaidotos” po 200 pė
dų storio žemių sluoksniu. 
Gerai, kad tuo kartu nepa
sitaikė traukinys.*

glų kapitalistų. Jungtinių ________ _ . ___
Valstijų bankininkų atsto- a . iT Oi •! • • 
vai spiriasi, kad Vokietija ’AutOmODlUŲ StreiKieriŲ 
sykis į sykį atsiteistų Ame
rikos kapitalistų duotas il
gesniam laikui paskolas. 
Hitlerio Valstybės Banko 
prezidentas Schacht daro 
manevrus tarp vienų ir ki
tų. Vokiečių nazių valdžia 
žiūri, iš katros pusės gaus 
daugiau nusileidimų; o už 
tinkamus/skolų nusileidimus 
Vokietija atsilygintų impe-, 
rialistams, kaipo pirmaeilė i 
jų talkininkė karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Masinis Pilnėtas

San Pedro, Cal. — 2,000 
piketuojančių laivakrovių 
geg. 15 d. ėjo artyn prie už
tvaro, kuriame buvo suva
ryti streiklaužiai; norėjo 
juos apsupti; bet policija iš 
už tvoros atidarė ugnį į 
streikierius ir nušovė D. 
Porterį ir J. Knudsoną; de
šimts kitų pavojingai sužei
dė. Tą pačią dieną Galves-

tone, Tex., buvo nušautas 
negras laivakrovis John El
more.

Seattle, Washington, į 
masinius pikietus eina tūks
tančiai laivakrovių; rengia
si streikuot Philadelphijos 
laivakroviai; tęsias streikas 
Texas ir kitų vakarinių ir 
pietinių valstijų prieplauko
se.

Flint, Mich. — Tebestrei- 
kuoja 6,200 Fisher Body 
darbininkų. Reikalauja su
mažini skubinimą ir sugrą
žint 25 iki 40 nuošimčių pa
darytus algos nukirtimus 
darbininkams, dirbantiems 
nuo štukų; taip pat reika- 

ilauja, kad būtų atgal dar- .. . . ,
ban priimti 25 unijistai, ku- toji dvimetinė konvencija toli. Berlyno rasta trys nu- 

kompanija pirmiau (s u v a ž i avimas) Amalga- žudyti žmonės. Green ragi-
■ Rūbsiuvių Unijos at- no suvažiavimą protestuoti
Išleista ir paskleista la-1 sidare gegužes 14 d., Maso-

IŠ AMALGAMEITŲ SUVAŽIAVIMO
Rochester, N. Y.—Dešim-, karpą iš laikraščio, kad ne

riuos 
pavarė. meilų Rūbsiuvių Unijos at-

Amerikinio Fašizmo
Ramsčiai Dedasi Neva

Fašizmo “Priešais

* Rochester, N. Y. — Ame
rikos ’ Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green 
šnękėjo prieš Hitlerio fašiz
mą, kalbėdamas suvažiavi
me Amalgameitų j Siuvėjų 
Unijos. Bet jis pats remia 
amerikonišką fašizmą, užgi
na Amerikonų Legiono fa
šistinius darbus, vykdo NR- 
A. streikų laužymo politiką, 
tiesioginiai ir per savo at
stovus kursto juodašimčius 
prieš kovojančius darbinin
kus Alabamoj ir kitose 
streikų srityse.

Stambiausias po Hillma- 
nui Amalgameitų valdybos 
šulas J. Schlossbergis dar 
veidmainiškiau nukalbėjo, 
pataikaudamas kairesniems 
delegatams, jis tnurodė fa
šizmo ženklų pačioje Ame
rikoje/’ Praktikoje gi šis 
socialfašistas lygiai kai}). ir, 
Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. -Green pikčiau- 
šiai ■ 'kovoja prieš > kląsinį 
darbininkų ’-judėjimą ir tai
so kelius fašistinei diktatū
rai Jungtinės^ Valstijose. 4

Sudužo Didžiausias Vokieti-* 
josfialiūuas

i Maskva.-—DidžiausiasvV:o-
_ kietijos Valiūnas “Bartsch

Vokietijos Armijoje

I ■ , ‘ , < • f

Pasipriešinimai Hitleriui /
: von Segfeld” nukrito ir su
dužo Sovietų žemėje netoli 

Berlynas. — Pranešama, Latvijos sienos. Abudu ja- 
kad reguliarėje Vokietijos me buvę mokslininkai H. V. 
armijoje yra didelio pasi
priešinimo prieš josios pa
ėmimą 'j visišką hitlerininkų 
(nazių) globą. Armijos vą- 
dai nesutinka hitletiečių 
“šturmininkų” gaujas pri
imti net į kariuomenės re
zervus (atsargą)..

Masučh ir M. Schrenk užsi
mušė. Jie norėjo pasiekti 
didžiausią augštumą ir iš
tirti viršutinius, stratosferos 
oro /sluogsnius. Anaiptol 
nepasiekė tokios augštų- 
mos, kaip pirmiau Sovietų 

jbaliūnistai. ; . ’

peliai, kuriais darbininkai nic Temple Auditoriume, 10 
raginami patys vesti strei
ką ir derybas su samdyto
jais. Mat, Amerikos Darbo 
Federacijos vadai jau kuž
dasi su Roosevelto atsto
vais, kaip parduoti ir pa- 
krikdyti streiką.

Streikieriai masiniai pį- 
kietuoja.

vai. iš ryto. Suvažiavimą 
atidarė Sam Ciaccio, paaiš
kindamas tūlus dalykus, ir 
perstatė rochesteriškį uni
jos manedžerį kaipo laiki-

chesterio miesto majoras 
esąs “prielankus” rūbsiu- 
viams.

Bet vėliau kalbėtojai skir
tingai išsireiškė apie majo
rą, — kad pereitais metais 

—----- - laike rūbsiuvių streikų to
Bombay, Indijoj, streikan majoro policija arklių ka- 

išėjo 90,000 audėjų; 41 au- nopomis mindžiojo streikie- 
dykla iš 51 visiškai uždą- rius ir leido į juos troški- 
ryta. Tiem darbininkam nanČių bombų dujas, 
buvo temokama po $4.12 vy
ram už 60 valandų darbo 
savaitę, o moterim tik po 
$1.75. Sulig valdiškos ko
misijos raporto, du trečda
liai darbininkų negali iš sa-

ir boikotuoti Hitlerio val

Paskui kalbėj J. Schloss
berg. Jis be kitko sakė, jog 
nereikia tiek žiūrėti į Vo
kietijos fašizmą, nes ir de-

nąjį pirmininką. Pastara- mokratmėj^ Amerikoj yra 
sis sveikino delegatus ir sve- i ^ašizpio; čia irgi . įkalina 
čius; primindamas, kad Ro- darbininkus be jokio nusi-

90,000 Indusų Audėjų 
Streikas Prieš Badą <

kaitimo; daroma lynčiavi- 
mai, taigi ne koks skirtumas 
nuo Vokietijos. Kalbėtojas 
taipgi priminė Vokietijos 
rinkimus, ir kad tie, kurie 
rinkimuose stovėjo už da
bartinį prezidentą Hinden- 
burgą, tai nuvedė darbinin
kus į fašistų nasrus. Rei
kia pasakyti, kad esu ir pir
miau girdėjęs J. Schlossber- 
gį kalbant, bet šiuo kartu 

'jis pasakė daug tiesos. Po 
manedzeris po savo kalbos prakalbos paskyrė mandatų'

Rochesterip Joint Board’o'

perstatė šio miesto majorą 
Charles Stantoną, kuris 
tuoj pagyrė save ir dabarti
nę valdžią ir unijos viršinin-

v0 ,al?os Prag.vyentl »’ yja kus; atrodo gabus politikie-
įsiskolinę. Tačiaus valdžia 
siunčia policiją ir kariuome
nę triuškinti streiką.

rius. Trumpai pakalbėjo ir 
apleido susirinkimą.

Po majoro kalbos buvo 
perstatytas Hillman kaipo 
prezidentas, ir oficialiai at
sidarė suvažiavimas.

Hillman savo kalboj gyrė 
NRA ir dabartinę-Roosevel- 
to valdžią. Pagal jo išvedi
mą, tai- kad ne Rooseveltas, 
'ijad !būtų Amerika nusiban- 
krūtavūs. - Savo- prakalbą

Amžinas Kalėjimas Trims
Gettle Žmogvagiams

Los Angeles, Čal.—Trys 
žmogvagiai* J. Ė. Kirk, Lar
ry Kerrigąh 'ir Roy Wil
liams ĘfisipaŽind ^'kaltą'išj 
kaipo pagrobusieji rhilibnie- 
rįų{ Gettle, iš kurio šiimyhds _______ ___ _____
bįuVę reikalaujūma $70,000 jis pašventė gyrimui Roose- 
iŠpirkimo. Jėigu bebūtą' velto politikos.',

Hillman perstatė kalbėti
išpirkimo
prisipažinę, jiems gręsė
mirties bausmė; dabar gaus' Wilįiamą Greeną, Amerikos 
visą amžių kalėti. Ketvir- Darbo Federacijos prezi- 
tas tos šaikos narys ir jos ‘ dentą. Pastarasis tuom pa
vadas pabėgo.

Darbo Federacijos prezi-

komisiją ir ši sesija užsida
rė ; delegatai važiavo pa
veikslų trauktis ir vakarie
niauti.

Reporteris.

Per Audras Palestinoj 
Žuvo a Žmones -

------
Jeruzalė.—Tiberiadą, 8,000 

gyventojų miestelį, prie. Ga
lilėjos ežero Palestinoj, išti
ko nauja audra su tvanišku 
lietum. Nuo visų namų sto
gai nudraskyti ir nunešti; 
šimtai namų apgriauti. Per 
abi audras žuvo išviso 29 
žmonės.

Biliai “prieš Piktadarius”

Washington. — Atvyko 
profesorius O. J. j Schmidt, 
vadas mokslinės “Čeliuski- 
no” ekspedicijos. Laivą 
“Čeliuskiną”, kaip žinoma, 
sutrėškė ledai, bet visus eks
pedicijos narius išgelbėjo 
Sovietų • lakūnai. Prof. 
Schmidt tūlą laiką po To sir
go. ' ■ • I ; j '

čiu tonu kalbėjo, kaip ir 
Hillmanaš, begirdamas NR- 
A. Reikia -suprasti, kodėl 
jie garbina N RA, nes abu
du yra nariai NRA valdiš
kos mašinos;, na, tai kur tau 
negarbins ?

Green savo kalboj prisi
minė ir apie Vokietijos Hit
lerio ,fąšistinį bjaurumą ir 
darbininkų .žudymą; Tam 
įrodyti jis pasisakė gavęs iš-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas rengiasi par 
sirašyti šešis kongreso pri
imtus sumanymus kovai 
prieš piktadarius. Tuomet 
valdžia suorganizuos savo 
federalių šnipų armiją, ku
rie, suprantama, bus dau
giau naudojami prieš kovin
gus darbininkus, negu prieš 
kriminalistus.

a *



Katras Puslapis

’ Be V šiandien k&s kita.’ • 'Darbo masės 
jau nusivylė Roosevelto valdžia. Jos jau
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Streiklaužio Janušausko Nebėra 
Užgimė Ponas Vaitkus

Lakūnas Janušauskas “drąsuolis”, jis 
“rizikuos savo gyvastį Jaunajai Lietu
vai” (“Naujienos”, geg. 12 d.). Kiti bur
žuaziniai šlamštai panašiai garbino poną 
Janušauską ir kelis mėnesius jo vardan 
varė apgavingą biznį. Bet Janušauskas 
pasirodė streiklaužys. Tą faktą aikštėn 
iškėlė komunistinė spauda “Laisvė” ir 
“Vilnis”.
i Dabar “drąsuolio” Janušausko jau ne
bėra. Gyvybės jis neberizikuos. Pabė
go, arba tapo pavytas šalin. Grigaičio, 
Tysliavos ir Vitaičio komitetas paėmė di- 
vorsą su tuo ‘/didvyriu”. Bet jie nesiliau
na varę biznį vardan “antro skridimo 
Lietuvon”. Į savo rankas pasigavo tūlą 
lakūną Feliksą Vaitkų. Jis esąs Roose
velto valdžios “karo aviacijos leitenan
tas.” Komitetas dabar reikalauja, kad vi
suomenė jais pasitikėtų ir atidarytų dar 
plačiau savo kišenius (“Vienybė” geg. 15 
d.). Girdi, ponas Vaitkus “visos lietuvių 
tautos vardu pasiryžo drąsiai šio garbin
go, ir kilnaus tikslo siekti.” Tik duokite 
pinigų, tik paremkite Grigaičio ir kitų 
kiaurus kišenius.

“Vienybė” praneša, kad ponas Vaitkus 
. nefriano grįžti Anierikon, jeigu pasiektų 

Kauną. Jis ten mano darbuotis Smeto
nos valdžioje!

Grigaičio komitetas praneša, kad dar 
reikės daugelio tūkstančių dolerių pri- 
rebgimui skridimo, nes, girdi, darbas dar 
tik “daugiau kaip įpusėtas.” Tuo būdu, 
pasak fašistų “Vienybės”, ponas Vait
kus “lankys lietuvių kolonijas” ir bandys 
gauti pinigų.

.Permainymas streiklaužio Janušausko 
/ karininku Vaitkum nepermaino padėties.

Visas šio skridimo tikslas yra tame, kad 
paremti Smetonos valdžią ir sukelti Ame
rikos lietuviuose patriotizmą. Kuomet 
m^sų komunistinė spauda užpildyta raš
tais apie darbininkų reikalus ir kovas, 

' tar fašistų, klerikalų ir menševikų laik
raščiai pašvęsti blofinimui apie skridimą. 
Bifooklyno komunistų frakcija gerai pa
darė,- kad išleido ir paskleidė lapelius 
prieš Grigaičio ir kitų meklerių “monkey 
biznis”. Kitų kolonijų draugai turėtų 

. taįp pat pasidarbuoti. Reikia stengtis 
pasiekti suvedžiotus darbininkus ir jiems 
išaiškinti, koks yra tikslas šių politinių 

•t meklerių.

persitikrino, kad tos valdžios prižadai 
buvo veidmainingi. Jos pamatė, kad 
NRA kodeksai suteikė joms dar negir
dėtą vergiją. Todėl jos sukilo prieš NRA 

■ ir valdžios “Darbo Tarybą”. Nebe taip 
lengva dabar jas apgauti.’Jos atmeta val
džios siūlomą arbitraciją ir tęsia strei
kus. ' *

Antra, šiemet streikai apima sunkiąsias 
pramones, kaip anglis, jūrų transporta- 
ciją ir automobilių. Vulkanas jau urzgia 
plieno pramonės gelmėse!

“Daily Wdrkeris” sako:
“Ši padėtis uždeda didelę atsakomybę 

ir pareigą ant visų darbininkų klasės ko
votojų, ypatingai ant visų komunistų. 
Kiekvieno ’ komunisto, pareiga tuojaus 
mestis į dabartinių streiko kovų pirmą
sias eiles taip toli, kaip galima. Nėra 
laiko abejojimui bei vilkinimui. Kuo- 
greičiausia mes turime. skubintis giliai į 
streikuojančių darbininkų eiles. JPačiose 

. ’ pirmosiose mūšių eilėse—štai « kur mes 
priklausome! Mes turime įsteigti nau
jus ryšius su streikieriais ir suleisti giliai 
šaknis visose streikų srityse.

“Tada mes. turime darbuotis, kad atsie
kus sekamus tikslus:

“Mes turime nugalėti visus sunkumus 
bei keblumus ir suorganizuoti Amerikos 
Darbo Federacijos unijose plačiausius 
opozicijos judėjimus. Jokioj streiko sri
tyje neturi praeiti joks Federacijos loka- 
lo susirinkimas, kuriame nesidarbuotų 
mažiausia vienas draugas, arba neplatin
tų lapelius apie streiko joadėtį.

“Eilinių narių komitetai. Mes turime 
dėti visas pastangas, kad streikai pereitų 
į pačių darbininkų rankas, lapeliuose ir 
susirinkimuose persergstint juos prieš 
Amerikos Darbo Federacijos vadovybės 
pastangas susilpninti darbininkų kovą, 
išaiškįinant darbininkams, kad anksčiau 
ar vėliau Federacijos vadai bandys su
laužyti streiką pagelba ‘arbitracijos’.

f “Streikuojančius darbininkus reikia 
įtikinti, kad jie reikalautų plataus eilinių 
narių balsavimo visais nutarimais,*, pa
liečiančiais streiką. Reikia aiškinti dar
bininkams, kad jie suorganizuotų ir ves
tų kovingiausį masinį pikietą, nepaisant 
Federacijos vadų opozicijos, įtraukiant į 
pikietaviiną moteris ir vaikus.”

pomumaij Darbininko Laiškas iš Sovietu Sajungos
Kūdikiu Paralyžius Kliudo 

ir Senus, bet Galvos < 
Smegeny Jis Neliečia

LosangeKečiams ir Kitu Miestų Draugams
Nuo j’ūsų aš atsiskyriau, iš 

jūs būrelio pasitraukiau, vienok 
mano mintys ir draugiškumas 
anaiptol neatsiskyrė nuo jūsų. 
Aš gyvendamas darbininkų tė
vynėje ir negalėdamas su jumis 
dalintis gyvais žodžiais, nors 
per darbininkišką spaudą noriu 
su jumis pasidalinti trumpais 
išreiškimais.

Man esąnt Los Angeles rei
kėjo gėrėtis darbininkų judėji
mu. , lietuvių darbininkų or
ganizacijų veikimas buvo gyvas, 
tarptaūtinis veikimas taip pat 
progresavo. 1 : Bet kodėl jūs, 
draugai losa'ngeliečiai; taip ap-( 
tingote dirbti? Ir dar tokiam, 
svarbiam momente, kada prole
tariatas reikia vienyti ir vesti 
į kovą. Tai jūs draugai pade-

Kūdikių paralyžium (po
liomyelitis) serga ne tik 
kūdikiai, bet ir suaugę, 
kartais net 70 metų, am
žiaus seniai. 1 Vienas didelis 
keistumas, tai kad ši liga 
daugiausia griebia stiprius, 
sveikus ir protiškai gabius; 
kitas keistumas — kūdikių 
paralyžius daugiau paguldo 
mažų ir suaugusių sodžiuo
se, /priemiesčiuose, kur žmo
nės aplamai sveikįąu gyve
na, ypač iš oro atžvilgio. To
kią išvadą daro Dr. M. J., 
Rosenau, Harvardo Univer
siteto medicinos profeso-' 
rius.

Karštuose žemės plotuo
se juom beveik neserga; 
kūdikių paralyžius dau
giausia bujoja, kur yra vi
dutinė temperatūra, ale 
oras dažnai mainosi.

Nuo užsikrėtimo iki ligos 
pasirodymo paprastai - pra- sį turite dirbti organizacinį dar- 
eina dvi savaitės.. Dar nėra 
šios ligos perai-bakterijos muose platinkite darbininkišką

- • y “Vilnį” ir
Tie 

| laikraščiai parodys jums prie 
ko siekia Roosevelto valdžia.

/O- Atminkite, kad ponas Roosevel- 
del, laikosi tos nuomonės, tas yra įlindęs į avies kailį, bet 
kad kūdikių paralyžius yra jis yra vilkas.
užkrečiamas tam tikrais! pitalistų agentas, 
organiškais nuodais,. pana7 TT ...... ..
šiai kaip difterija.

Tai nėra visai nauja liga, * • ’/

taip rūpėjo darbą gauti, kaip j T)ar 
patirti, kaip proletarai dirba be į 
kapitalistų, be darbdavių, be! 
bosų. Na, ir pamačiau. Pra- Į 
dėjus’ man dirbti, darbininkai 
pasirodė labai draugiški link 
manęs. Jie patys savininkai ir 
patys “bošai,” dirba kaip sau tai jau ne su šypsą į jus kal- 
ir visi kaip vienas storojasi, bėčiau, ale labai barčiau jus 

_ -visus už jūsų apsileidimą to-

Turiu Darbininkų Tė
vynėj Padirbti

dabar žodis kitas apieO
.draugų losangeliečių kvietimą 
grįžti Amerikon. Taip, drau
gai ir draugės, jeigu aš dabar 
pagrįščiau Amerikon pas jus,

'date į šalį tą kiltų dąrbą ir su
dėję rankas sėdite, kaip man 
nusiskundė draugas P. ir kiti 
draugai. įštikrųjų, jūs tų 
Roosevelto “pyragų” užvalgę ir 
jo tų demagogiškų frazių pri
siklausę, miegate sau ramiai!

Draugai, neatsidėkite ant vie
nos ypatos revoliucingam darbe. 
Pas jus priprasta sukrauti vi
są darbą ant vieno asmens. Vi-

bą. Parengimuose ir susirinki-

išskirta; nei- per stipriau-j spaudą—‘‘Laisvę, 
; ' sius mikroskopus nepavyko i darbininkiškas, knygas.

įžiūrėti kūdikio paralyžiaus 
gemalus. Tyrinėtojai,

kad tik darbas išeitų kuoge-1 
riausias. Žinoma, turime iš- kiam svarbiam’ momente. Ne
rinkę’ po kelias ypatas, kurios būkite,, draugai, tokiais, 
prižiūri darbą ii? visus darbi- Į Pruseika ir jo pasekėjai. Pav., 

Pruseika dirbo “Laisvėje,” kol 
buvo šilta ir cigarą rūkė. Bet 
kuomet .Amerikoje atėjo kri- 
zis ir pamatė toks Pruseika, 
kad prisieis stoti į pirmas ei
les/- na ir gali Leonui cigaras 
iš dantų iškristi, 
nuėjo po plynių tverti naują 
laikraštį.
“Naują Gadynę, 
gai pasakius, 
ale pragaištinga klampynė, 
daugiaus niekas.

Ar žinote ką.-draugai? Aš 
taip greitai negaliu pas jus 
grįžti, dar man reikia padirbė
ti darbininkų tėvynėje, turiu 
daug, daug ko pasimokinti, 

sostinėj i paimti praktikos ir tą prakti-

kaip

Į Streikų Kovos Frontą! '
I yisas'Amerikos industrinis gyvenimas 
staiga atsidūrė kietose^ .streikų audros 
rankose. Nėra tos dienos, kad tūkstan-, 
čiai proletarų nepaskelbtų kovos bosamš 
ir koosevelio valdžiai. JTie reikalauja pa
naikinimo kompanionų unijų ir pakėli- 
md algų.

Labai teisingai Komunistų Partijos or
ganas ‘'Daily Workeris” hurodo padėties 
rimtumą ir šio laikotarpio svarbą visam 
revoliuciniam darbininkų judėjimui.. 
Vargiai kada ši šalis yra mačius tokį vi
suotiną masių nerimą ir susijudinimą. 
$ie streikai skiriasi nuo pernykščių 
stičeikų. Šiemet streikai yra daug svar
besnio politinio pobūdžio. Pernai dar
bininkai buvo apimti tos, iliuzijos, kad jie 
laimės ką nors su Roosevelto NRA pagel- 
ba; Jie manė, kad jiems NRA davėięisę 
orgr/.iizuotis ir streikuoti. Jie pasitikėjo 
Roosevelto valdžia.

Farmeriai Gegužės Pirmos 
Demonstracijose

“Farmers National Weekly” daro išva
das apie vargingųjų farmerių dalyvavi
mą kovose. Pirmu sykiu šiemet farme
riai skaitlingai dalyvavo Gegužės Pirmos 
demonstracijose. Pavyzdžiui, miestelyje 
Doylestown, Pa., demonstraciją surengė 
United Farmers Protective Association. 
Farmeriai maršavo gatvėihis ir hešė įvai
rias iškabas, kaip tai, “Septyni milionai 
vaikų nedavalgę”, “Kokiems gūlams bus 
papjauta trys milionai karvių?”, “Prieš 
karą ir fašizmą”.

Mieste Sisseton, S. D., farmeriai suva
žiavo automobiliais ir trokais ir susivie
nijo su- darbininkais* Įvairįų farmerių 
organizacijų eiliniai nariai sudarė bend
rą frontą ir užgyrė į miesto Sioux Falls 
majorą kandidatūrą draugo Ęmil Sųįan, 
veiklaus/ kpMųni^p. Mieste 'Loųp'/City,. 
Neiįr.,- Ajįįfeųsfracijp^aaly vd* 
vo aw šimtai pusė] ^|,mėrių. y’’ tiradoje 
(JalyvaVo 40 automobilių. Tai višąi nau- < 

Jas dalykas šioj ūpijlinkėje. ' rfpC :
Amerikos vargingieji farmeriai orga- 

nizufcj^si ir vis. drąsiau stoja į kovą už 
* savo interesus. Gerai platinamas kovin
gas farmerių organas “Farmers Natio
nal Weekly”. , Auga-'Jungtinė Farmerių 
Lyga. Net reformistinės Farmers Ho
liday Association. eiliniai nariai nepaiso. 
savo Vadų ir dedasi į bendrą frontą su 

' revoliuciniais farmeriais.
Kitas svarbus, apsireiškimas, tai far-' 

"merių augantis įsitikinimas,, kad jie gali 
laimėti tiktai susirišdami su miestų pro
letariatu. Žemės ųkid ir pramonės darbo 
masių solidarumas veda prie laimėjimo. 
Tokia yra Komunistų Partijos programa 
ir veikimo linija.

Jisai tikras ka- 
, kaip buvo 

Hooveris ir Jciti Amerikos pre
zidentai buvę. . ■ ■

Nemanykite, draugai proleta
rai, kad taip lengvai laimėsite, 
kad rankas sudėję sulauksite 
gei’laikio. Nelaukite, kad For
das ir kiti turčiai plamfrs ir pa
liks jums-saVo turtus beikovos. 
To niekados nesulauksite. Pa
matysite, dar sunkesnėse aplim 
kybėse Amerikos proletariatas 
atsidurs.

Kas reikia daryti? Atsaky
mas lengvas. Reikia stoti į re
voliucines darbininkų organi
zacijas. Daugiau kreipti domės 
į tarptautinį veikimą į Ame
rikos proletariato kovas...

prgv P. man raš&-kad jis j

į nors nuo 1916 metų jinai 
pradėjo plačiau pasireikšti. 
Tais metais Jungtinėse Vai-1 
stijose nuo jos buvo 6,000 
mirimų, o apsirgimų 29,000. 
Abelnai apie 16 iš kiekvieno 
šimto miršta.

Sprendžianksulig senovės 
I Aigipto karalijos stovylų, 
| kur yra pavyzdžių su nu- 
< vytusiomis kojomis, reikia 

manyti, kad jau 16-me šimt
metyje pirm krikščionių 
gadynės, o buvo žinoma ‘te- i 

nai ši liga.. | sjaį nubalsavo, kad L
Kurie kūdikio paralyžium : kviesti -atgal į Ameriką. 

serga, žymi jų dalis lieka I gul jis padės losangeliečiams 
suparalyžiuota, bet toli gra-! darbuotis ir papasakos, kaip 
ŽU ne visi. Sup.aralyžiavi- Sovietų Sąjungos proletariatas

- - ' - - -- rūpinasi budavojimu socializmo
i ir tt.

šičia, draugai, papasakosiu 
. tikrus nervų centrus nugar- apie savo įspQdžius Sovietų Są- 
kaulio smegenyse; ir tų jungoje. Rugpjūčio 24 d. pri-

žu ne visi, i 
mas paeina iš' to, kad liga 
pažeidžia bei sunaikina tam

ninkus ir sykiu visą tvarką da
ro/ Jeiguita paskirta ypata pa-‘ 
daro ką nors negero, tai tuo
jaus, ją vėl jpastatom prie dar
bo, o jos vieton išrenkam kitą. 
Jeigu kuris ką prasto padaro, 
tai tuojaus ant vietos prasikal
tusį darbininkų teismas teisia 
ir tt.
Sovietų Darbininkai Rūpi
nasi Užsienio Proletariato 

Reikalais
] čia paduosiu, kaip Sovietų 
Sąjungos’ proletariatas rūpina
si. užrubežio -proletarų reikalais. 
Pavyzdžiui, porą mėnesių tam 
atgal buvo Austrijos darbininkų 
sukilimas. Austrijos : 
Vienoj krito daugelis draugų 
darbininkų, daugelis likos su
žeistais ir daugelis pakliuvo į 
bastilijas. Kaip tik mus pasie
kė žinia, kad Austrijoj eina pro
letariato revoliucinė kova prieš kuriuos man stato drg. P. 
kapitalą, ti/bjaus visuose mūsų 
miestuose fabrikų darbininkai 
šaukėme masinius susirinkimus, 
išnešėm protesto , rezoliucijas i 
prieš Austrijos budelišką val
džią ir visi kaip vienas nubal
savome paaukoti vienos dienos 
uždarbį del parėmimo Austrijos 1 
proletariato. xxuzams launnao i 7- 
pasiskyrė sau tinkamiausias jnor^ 
dienas ir atidirbo. Pinigai pa- L-- 
siųsta ‘nukentėjusių sušelpimui.
Taip pat visi nutarėme prigu-; mę, namus ir kitus daiktus, ar

tai tuojaus

Na, ir sulipdė tą 
bet teisin

tai n$ gadynė, 
o

ką nuvežti del jūsų. . .
Jūsų Klausimai ir Mano 

Atsakymai
Dabar einu prie klausimų,

1. Ar yra policija mieštose? 
Jeigu nėra, tai 'kas daro tvar
ką gatvėse ir gaudo prasižen-

| gelius, kaip vagis, žmogžu
džius ir tt?

2. Ar Sovietų Sąjungoje ga-
.........  Įima nusipirkti automobilius ir 

Kožnas fabrikas ' kitus daiktus bile kam, kas tik
sau tinkamiausias | nor* ” Išgaliu ar tiktai valdini- 

kai mašinas vartoja ?
3. Ar moka taksus už že-

lėti prie 
pas mus 
Visi kaip 
Žinoma, aš prigulėjau Ameri 
koj prie Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, Ui čia man i 
reikėjo tik persikėlimą padaryti. abeinai uždirbateir
Mane labAi draugiškai priėmė 
prie “Mopro.”

_ _ __ ___ Apie dirbtuvių tvarką dabar
I mano° laišką^erškaūF lietuvių | nerašysiu. Jeigu kas bus nau-
Į susirinkime/ir kad visi vienbal-! dingo, tai gal kas nors iš lais- 

Zlotkus viečių arba vilniečių pastatys
Te_ klausimus, tąi/aš atsakysiu. j

"Apsigynimo,” kuris 
vadinasi “Mopro” ir 

vienas susirašėme.

■ ne ?
4. Ar teisybė, kad darbinin

kų algos pakilo, o gyvenimo
I reikmenos atpigo ?

5. Kiek dabar jūs ir kiti 
darbininkai per dieną, savaitę

2ly dar vis jūs be “upholsterių” 
dirbate ?

Čia seka klausimai brook- 
lyniečio draugo Paleckio:

6. Delko Sovietų moterys ei-
(Tąsa- 3-čiam pusi.)

tų jungoje. Rugpjūčio 24 d. pri- 
j centrų celės (kitaip vadina- buvau į Leningradą. Tai buvo 

nebeat-! mano pirmas apsistojimas So-j mi narveliai) jau 
augą.

■ Nors kūdikių paralyžius 
atima arbą nusilpnina ju
dėjimą r aukų, kojų ir įvai- 

/ rių' kitų
jis nekliudo feMy.os smege- 

/ hų.: J
| Jokios tikros ' gyduolės 

dar nesuraštajp bH į&h tik- 
ri čiopai palengviųa1 ligą.

K^dSiigi; g^išVfĄveifcatps 
Stovis, kųno stiprumas taip
gi yra gera dirva kūdikįoi 
paralyžiui, tai gydytoj ai ne
bent. tibįc; gali ’patarti—sąu- 
gotis tąja liga sergančiųjų, 
Vengti vJeių^W)J žmūri&S 
pertirštai'busibruka, idant 
nėužsikfėsti. '

Sykį persirgęs kūdikio 
paralyžium paskui daugiau 
jūom neserga; nuo pagydy
to; nors raišo bėi šlųbb, pa
skui liga niekam ’ kitam ne- 
kimba; ligos perai 1 pas jį 
išnaikinti. Nes. jeigu nebū
tų jie buvę išnaikinti; tai

smege

vietų Sąjungoje. Po kelių dięr 
nų daugelis turistų nuvažiavo
me į Maskvą.' Ten, žinoma, te- i 
ko atlankyti tik žymesnes vie-1 
tas, kaip Kremlius, kur palai-' 
dotas' pasaulio revoliucijos va
das, draugas. Leninas, kur kas
diena tūkstančiai žmonių ątei-/ 
na i aplankyti? . Tai įštikrųjų 
stebėtis reikia, kaip puikiai ji
sai 'atrodo, kaip gyvas, guli 
stikliniame grabe.

Po kelių dienų vėl su .drau
gais grįžome į Leningradą. Aš, 

i palikęs visus savo draugus tu
ristus, leidausi į miestą pama
tyti industrinių fabrikų, kur 
dirba tūkstančiai* y proletarų. 
Nuvykau i didžiausi. čeverykų 
fabriką, kur dirba apie 20,000 
darbininkų, dirba trimis pakai
tomis. Fabriko vedėjas tubjaus . 
priėmė mane’ prie darbo ir ant 
rytojaus aš;; jau apleidau savo 
draugus ir nuėjau dirbti.

Teisybę pasakius, tai man ne-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU
SVEIKATA

f

Patrūkimas — Kila
■ Aš esu mainieris,. 52 metų 

amžiaus' Gavau patrukti. Bu- 
. vo mane sužeidę mainose 1932 
m., ir dabar pradėjo verstis, 
kaip vadina, kila, ir-tolyn vis• 
didyn. .Pradžia .pasirodė šių 
metų vasario mėnesy. Tai aš, 
skaitydamas “Laisvės” dienraš
tį, patėnlijau visokių patarimų 
ir prašau duoti man kokią ro
dą. Kaip reikia ta liga pagydy
ti : ar su vaistais ar su peiliu ? 
Operacijos bijau, kad. nenumir
ti. Vidurius man graužia ir pil
ni jie gazų, negaliu prašalinti. 
Tai viskas, ką aš turiu.
Atsakymas.

Kila galima gydyti dvejopai: 
senovinis būdas yra operacija, 
naujovinis būdas yra gydymas 
vaistais, įleidžiant jų su adata 
į kilos sritį. Tai yra ‘'Injection 
treatment or hernia”, šmirkšty- 
mo būdas kilai gydyti. Gydyto
jas /per skylėtu adatą įtraukia 
tam tyčia vaistų į šmirkštynę ir

įleidžia tų vaistų po oda, į tau
škus ir raumenis, ne į žaruos kil- 
,pą, žinoma.' Už kelių dienų vėl 
taip įleidžia. Tie įleidžiamieji 
vaistai sudaro erzinimo audi
niuose, ir iš to pasigamina stan
džių, tvirtų' audinių, lyg kokių 
pakulų,, kurios, kaip kokiuo tin
klu, užtiesia patrūkimo vietą ir 
nebeleidžia žarnai prasimušti 
viršun. Geras, nepavojingas, 
moderniškas būdas.

žinau, daugelis chirurgų 
Jums pasakys, kad be operaci
jos negalima/ kad tokis įšmirkš- 
timas yra nelikęs, pavojingas ir 
t .t. Tai Jūs apsisukę ir išei
kite. Eikite pas kitą gydytoją, 
kol užeisite tokį, kurs eina su 
progresu ir moka naujovinių 
metodžių. “Seno zokono” gydy
tojai nelabai kimba prie šio 
naujo būdo, nes čia mažiau pini
go. Už operaciją gausiai atsi
ima. Kai kada galima ir opera
cija daryti, kada išsiveržimas 
labai- didelis, šiaip įširškimo 
būdas yra geriausis kilai pa
šalinti. •

liga jau būtų papjovus tą 
kūdikį arba suaugusį ■ / 
' '■‘"f / * !K. M.



Ketvirtai, Geguž. 17, 1934 i
■ M ; . I

Antisovietinių Pamazgų Šinkorių 
Žodžiai ir Darbai

Pagaliau buožinės Kauno nacionalo centras yra So- 
“L. Žinios,” juodašimtiškas vietų teritorijoj.” Pama- 
“Darbini nkas”, “Rytas,” nykit tik jūs, Amerikos dar- 
Amerikos grigaitinės men- bininkai, ar tai ne išdavi- 
ševikų “Naujienos” ir pa- mas darbininkų klasės rei-

• n • — • z# • i • . • I 1 1 •s/ • i /~^ •

tų gale Sovietų Sąjūrigon tą * nniATIATIZ A i A ifti/A O To OAVIFTTT C* A TITATPAC1 "ten palikti/ Kūdikiai Bjauriai Baudžia Darbi-
apsigyvenusius , Minske, DARBININKO LAIŠKAS iŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS dabar gyvena tuose ' * ' ------

naši fašistinė ir “socialist!-. kalų iš Sovietų Sąjungos fabrike Leninsko-Kuznecko!
—— T J   — « —1 — — 1 -   ZX z-M I 13 XX 4- XV»1 4- XX X V\ XX X» ZX /J /~\ I

ir ;
įjungti “nusivylusių”; skaii- 
čiim,! bet nuo šių gaįvo per 
nosį ir nutilo. Jie visiškai 
nutyli ir tai, kad SSRS šią- 
dien dirba tūkstančiai užsie
nio darbininkų, tame skai
čiuj ir desėtkai lietuvių! 
amerikonų Maskvoj, Lenin-j 
grade,-Goi'lii0 automobilių Į tųgov'iėtų Sąjungoj" T'""*."“ 

i z -— --------- -'nes badauja?
i kasyklose ir kt. ir kurie sa-1 8.Ar turi stovėti linijoje 
'vo laiškuos per “Laisvę” ir’prie krautuvių bei keptuvių, 
“Vilnį” karts nuo karto nu- ko1 &auna maisto ? 
šviečia i tikrąjį SSRS gyve-
nimą ir socializmo statybą. |užimti Iaikražtyje daug bran-?va^ai taipgi gana daug atpigo 
Jie taį Sąmoningai nutyli,1 gjos vietos. 
nes tokia jau melagių ir.
.šmeižikų renegatiška logi-1 
ka. Tas, ką rašo amerikie
čiai dafbininkai šioj spau
doj, pagaliau į dulkes SU-ine policija. Ji susideda iš vy- 
rnuša visą renėgatų antiso-! rų ir moterų. Tai yra tvark-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
į dirbtuvę, turėdamos sa- 

šeimynas, tai yra, kūdikius, 
jog ten vyrai uždirba del pra7 •

s namuose, 
kuriuose caro laikais gyveno 
buržuazija su savo šeimynomis.l 
Ten viskas puikiausia įtaisyta i ,Is Pa"eJ«Z.10. Panešamas 
•v .. .v. ,v -i • i toks fašistinės valdžiosis>-samtarisko atžvilgio. . V1 , . . . .v.

Į pnesdarbininkiskas patvar
kymas:

“Daj;bo inspektoriui pa
skelbus, kad darbdaviai duo
tų darbo tik nemažiau kaip 
metus Panevėžy išgyvenu-

ninkus, kad Buvo Išvykę 
Darbo Jieškoti

mažas randas, žinoma, palei 
i uždarbį. Jeigu katras daugiau 
1 uždirba, turi biąkį daugiau
(mokėti. Tai tiek apie tai. Sovietų Sąjungoje bedar-

gyvenimo? j 4. Darbininkų algos pakilo, j bių nėra.
7. Ar yra Sovietų Sąjungoje (bet nelabai ant didelio

' bedarbių ? Ir ar yra tokių vie- ! Kimčio, nes algos ir taip buvo o ypač pavasarį ir vasarą, nes 
je kur žmo-i nema^os- kuriems darbi- ant vasaros daugelis turi va- 

' ninkams pakėlė net iki 30 
nuoš., bet tai ne visiems. Pra
gyvenimas htpigo. Kai kurie 
dalykai iš valgių gana dideli 
nuošimtį atpigo, kai kurie net 
iki 40 nuoš. Drabužiai ir ap-

vo

Ne tik bedarbių nė- 
nuo- j ra, bet dar trūksta darbininkų,

nė” spauda gali pasigirti pusės! Bet ar gi tai nerodo 
antisovietinių šinkorių cho- ■ sąmoningą renegatų Sovie- 
ro padidėjimu. Šį sykį vi-i tų Sąjungos politikos dis- 
sai nuosakiai prilipo liepto kreditavimą ir bjaurojimą 
galą renegatų “Naujoji Ga-' darbininkų akyse.
dynč , įsiliedama bendron' jr bencįraj pruseikiniams 
antisovietinių šmeižikų sei- renegatams, kaip ir visiems 
mynon. Jr tai nepi įpuola- antisovįetinjų pamazgų šin- 
mai, ne vienam numeiyj. Į koriams, savitas faktų iš- 

Štai “N. Gadynes” num., kraipymas. Ir tai jie- daro
42 (spalio 19 d.) už 1933 m. • sąmoningai. Štai “N. Ga-
pats renegatų grupės “pra- dynės” num. 8 (22-11-34 m.)‘------ —c ------- ...  ..........
vadyrius”—L. Pruseika po- telegramoj iš Tokio rašo: I vietišką ir priešdarbininkiš-' dariai gatvėse. Ant krįžgatvių

“Tarp rusų ir japonų atsi-:ką politiką. Mes laukiame, stovi pohciantas, o kitas sėdi! 
budelėje ir atidaro signalus, 

'permaino šviesas, ir jie dabo- 
j, kaip jūs sako- 

:te, “gaudo visus prasikaltėlius, 
Į kad japonams šiemet reikės j lą” ir Amerikos “Laisvę” ir | vagis” ir tt.

jei- “Vilnį” ir iškels viešumon!' c - ................
.. 2/ v i i i m • • I mus gun mašinų,gu jie norės gaut žvejojimo į dai kaitą piuseikimų lene- >tomobiliy) nusipirkti, kas tik 

n X. i n .. -r r X. v. zl r. m t -r r. x O Į rr O 4-| 1 WinllW -v 1. • 1 • • T-» 1 1

Į šiuos klausimus atsakysiu J 
i kuo trumpiausiai, ba nenoriu i

žiuoti ant kolektyvų dirbti. O 
pas mus žemės ūkio kolektyvi- siems asmenims (pagal pa- 
zacija kas metas didinasi. Tuo 
būdu darbininkų visur stoka. k d - dafbo reikalingų 

donarmiečiai turi padėti farme-1 asmenų Panevėžio mieste 
riams nuimti javus nuo laukų, nėra išgyvenę metų. “Pa- 
Fabrikų darbininkai taipgi tu- slaptis” tame yra, kad prieš 
ri padėti. Jeigu kurie prijau- porą metų daugelis iŠ mies- 
čia tam darbui, tai dienos dar
bą atlikę, eina padirbėti 

: farmos po porą valandų.
O kas link badavimę, 

griežtai sakau, kad Sovietų 
jungoje jo nėra. 1930 metais 
nekatrose vietose buvo trūku
mų, bęt dabartiniuose laikuose 
to visko niekur nėra. Drauge 
Zaleski ir kiti, tam netikėkite. 
A^pie badavimą melus skleidžia { 
darbininkų klasės priešai. Ir, 
kitokias nesąmones skleidžia i 
kapitalistinė spauda ir “Kelei- | 
V1S * ■ Manchukuo “valstybėje,”

8. Taip, reikia palaukėti prie kurią tikrumoj valdo Japo- 
maisto krautuvės. Pav., juk ir |nįja> yra įrengta 20 stovyk- 
Amerikoje tas patsai—jeigu1- - • i • •
jūs, drg. Zaleski, atėjote į 
krautuvę pirma manęs, tai jūs 
pirma ir gausite tai, ko jūs no
rite pasipirkti, o Zlotkus turi 
palaukti, kol ateis kaleina. Kas 
pirma atėjo, tas pirma ir gaus. 
Tai tiktai valgomųjų daiktų 
krautuvėse ir, žinoma, daugiau
sia kepyklose.

A. Zlotkus.
Leningradas, SSSR.

sų registraciją), aiškėja,

j ir jau krautuvėse randasi pu- 
i sėtinai daug ir galima pasi- 
' rinkti, koksai drabužis tau pa
tinka. Mūsų darbininkų šalis 

' žygiuoja pirmyn -į progresą 
o!žaibo greitumu, tik reikia ste- 

; bėtis!
5. Darbininkai uždirba ne 

vienodai, bet nemažiau kaipo 
7 rublius į dieną ir eina aug- 
štyn. Yra tokių, kurie uždirba 
iki 20 rublių į dieną. Aš už
dirbu nevienodai, po 8 rublius 
ir daugiau į dieną, ba mes 

Įdirbame nuo štukų.
2. Pas mus gali mašiną (au-

Mano Atsakymai į 
Klausimus

1. Pas mus yra milicija,

ant

tai
Są-

to buvo išvykę į kaimus, bet 
pereitų metų rudenį, netekę 
darbo, grįžo į miestą ir čia 
įsiregistravo kaipo naujai 
atvykę.”

rija: “O jis (Žalpis), naba . A u x -
gas, nėrėsi iš kailio, plus-. naujinęs senas ermideris. į kad SSRS gyvenantieji am-,

• damas Amerikos opoziciją, Rusai padvigubinę rublio ' erikiečiai darbininkai ir šį ,visą "tvarką" 
kad tik prisitaikyti prie sa- mainomąją vertybę, taip i kartą atsilieps per “Prieka- 
vo bosų užgaidų.”

Kas tai yra bosai? Tai ka
pitalistiniai siurbėlės, dar
bininkų prakaito čiulpėjai. 
Kapitalistinės Amerikos 
darbininkai puikiai juos pa
žįsta. Renegatų lapas bo
sus randa ir Sovietų Sąjun
goj, kur fabrikai ir gamy
bos priemonės randasi vals
tybės rankose, kur patys 
darbininkai ir kolchoznin- Pruseikiniai sąmoningai nu- 
kai yra savo šalies šeimy-Įfyli Japonijos dumpingą, 
ninkai. Tie “bosai” SSRS | kad Japonija dviem treč- 
lietuvių tarpe, sulig nusis- į daliais numušė savo pinigų 
mailinusių nuo koto prūsei- (jienos) vertę, kuriais bu
kimų renegatų, tai Angarie- vo atsiskaitoma už žvejoji- 
tis su Kapsuku. Charak- Sovietų vandenyse ir 
teringa, kad tuo pat laiku kad tas Japonijos dumpin- 
(praėjusių metų gale) pa- gas, plečiamas ir varomas 

leido šlykščiausių koliojimo, j karo prieš SSRS tikslams, ________ _ ___
melų ir šmeižtų mašiną (vertė Sovietų bąjungą pi i- vįenas doras darbininkas

'mokėt dvigubą kainą,

koncesijų rusų vandenyse.”
Kas kaltas to “ermiderio”

|gatų melus.
Prūsei kiniai renegatai 

kėlime? Aišku—SSRS! Ji dasirito ten, kur ritosi. Jie 
padvigubino kainas (rublio nudardėjo nuo vietos revo- 
vertę), ji pabrangino žve- bucinių darbininkų fronto 
jojimą! Visai sulig Japoni-:skaldytojų ir ardytojų—į 
jos antisovietinio karo kur
stytojų skonio ir logikos.

antisovietinių pamazgų pil
stytojų šeimyną. Jie, sykiu 
su buožių “L. Žiniomis” ir 
Lietuvos fašistų žvalgyba, 
čiulpia iš piršto pramanytas 
pasakas ir rankioja skiedre
les LKP ir jos vadovaujan
čių draugų šmeižimui ir 
bjaurojimui. Tai tik rodo 
jų visą šlykštumą ir kontr- 
revoliucioniškumą.

Klausimas — ar ,gali bent

prieš dd. Angarietį ir Kap- -imti atatinkamas savo eko-

išgali ir turi pinigų. Bet dar ; 
kol kas pas mus mašinų taip 
daug nėra, kad galėtų dau
guma turėti savas mašinas. 
Pas mus dar vis daugiau do
mės kreipia į autobusus ir tro-i 
kus, kurie labiausia reikalingi 

| del transportacijos ir žmonių 
'važinėjimui, kur yra reikalas, 
i labiausia į darbą ir iš darbo.
Valdininkai visai mažai tevar- 
toja mašinas—daugiausia dar
bininkai vartoja, kur yra rei
kalas greičiau nuvažiuoti.

3. Taksas moka tik tie žmo
nės, kurie dar turi užsilikusias 
savas “propertes.” Bet jų ma
žai kas beturi. Visi namai ir 
žemės baigia pereiti į šalies 
rankas. Kurie gyvena visuo
menės1 namuose, tie jokių tak
sų nemoką. Jie moka visai

6. Pas mus visi turi lygias 
teises, be skirtumo lyties, vy- 

j ras, ar moteris. Tuo būdu visi 
dirbame fabrikuose ir ant gat
vių, budavojame socializmą. 
Jūs, drauge Zalecki, gana ge- 

irą klausimą pastatčte del ma
nęs. Ne, draugė, moterys eida
mos į dirbtuves kūdikių na
mie nepalieka. Eidamos į dar
bą jos palieka kūdikius tam 
tikrose įstaigose, kur daug ge
riau kūdikius prižiūri, negu 
motina pati būdama namie. 
Ten taip puikiai viskas sutai
syta, kad reikia tik stebėtis. 
Ten paliekama vaikai nuo kelių 
mėnesių iki 8 ar 9 metų am
žiaus. Visus jie ten turi pa- 
rankumus. Valgis kuo geriau
sias, zobovos tąipgi kuo geriau- ' 
šiai pritaikytos, švara gera, j 
Jeigu motina nenori kūdikį i 
kasdien neštis bei vestis flamo, |

Prigėrė 21 Keleivis
Helsingfors. — Nuskendo 

Finijos laivukas “Louhi”; 
'prigėrė 21 keleivis; bet visa 
'laivo kohianda išsigelbėjo.

, <<

i lų kariškiems orlaiviams, 
daugiausia prieš Sovietų 
Sąjungą.

Geneva. — Tautų Lygos 
darbo skyrius ketina svars
tyti įvedimą 40 valandų dar
bo savaitės šalyse, kurios 
priklauso Lygai. Anglijos 
valdžia tam priešinasi.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE„ DETROIT, MICH.

suką Lietuvos žvalgyba “L. i nominių interesų apgynimui 
Žinių” ir kitos fašistinės kontr-priemones.
gatvinės spaudos . ' Pruseikinių renegatų “N.

kelia viešumon, 
pučia burbulą ir juom ne
atsigėri, kad būk esą iš apie 
30 amerikonų, išvykusių 
1931-32 m. į SSRS, šian
dien, girdi, beveik visi “su-( 
grįžo Amerikon ar Dietų-' 
von” (“N. Gadynė” num. 7,' 
1934 m.). Žiūrėkit, pas 
mus, kapitalistinėj Ameri
koj su dešimčia milionų be
darbių ir badaujančių pul-

piuos, rašydami apie SSRS Gadynė” 
lietuvius. Lietuvos žvalgy-' 
ba tai darė ir tebedaro są
moningai stengdamosi pa
kirsti gilioj palėpėj veikian
čios Lietuvos Komunistų 
Partijos ir jos vadų autori
tetą, kad tuo būdu dezorga- 
nizuot proletariato eiles, 
įnešti nepasitikėjimo kom
partijai, stiprint fašizmą. 
Kaip matyt, gyvuliška ko-

sekti jų mokslą ir eiti su 
jais remiant'jų žalingą pro
letariatui politiką?

P. Užkalnis.
Maskva.

NEW HAVEN, CONN. NEW HAVEN, CONN.

Iš Amalgameity 
Konvencijos

Teatras ir Koncertas

munistų neapykanta iš pru- kais, dargi fašistų Lietuvoj, 
seikinių renegatų pusės pri- ne taip jau bloga. Ten, 
vedė juos prie bendro fron-, SSRS) tai kas kita> iš ten 
4-m i T i 4-11 t n i rn 1/vi r k •to su... Lietuvos žvalgyba.

Nuo SSRS lietuvių klausi
mų renegatų lapas toliau 
pereina prie “platesnės” po
litikos. Jiems, kaip ir pra
garsėjusiems savo laiku 
Amerikoj Fišės kompani- 
jonams, ne sulig skonio ir 
Amerikos pripažinimas So
vietų Sąjungos. “N. Gady
nės” num. 5 (1 vasario 1934 
m.) kaž-koks kveišelis už
duoda klausimą: “Kuri ša-i 
lis—Sovietų Sąjunga ar 
Amerika—daugiau laimėjo 
iš Roose velto ir- Litvinovo 
pasirašytos sutarties; ir 
ypač ar ta sutartis naudin
ga Komunistų Partijai ir ki
tom revoliucinėm organiza
cijom.” Ką j tai atsako “N. 
Gadynė”? Ogi jų atsakymas 
susiveda prie to, kad dabar, 
po pasirašymo Amerikos— 
SSRS sutarties, Komunistų 
Internacionalas toliau nega
lėsiąs šaukti Amerikos dar
bininkus į mūšį su savaja 
buržuazija, negalėsiąs šauk
ti prie sukilimo, ”nes Inter-

ROCHESTER, N. Y. — Kuo-i 
met ši žinia rašoma, tai konven
cija dar buvo neprasidėjus. De
legatai renkasi iš visų miestų.; 
Konvencija prasidės gegužės 14 
dieną, 10 vai. ryte, Masonic Au
ditorium svetainėj, Main St.,Į 
East Rochester, N. Y. ;

Apart delegatų, kurie atva
žiuoja iš visų Amalgameitų cen- 

; trų, atvažiuoja ir gana daug 
svečių. Tai. jau parodo, kad 
bus gana didelė konvencija.

Matytis ir lietuvių delegatų 
iš Brooklyn©, Baltimorės ir Ro- 
chesterio. Brooklyno delegaci
ja įteikė ir 7 rezoliucijas nuo 
54 lokalo.
- Lietuvių skyrius 203 rengia 

lietuviams delegatams vakarie
nę gegužės 16-tą dieną. Ro- 
chešteriečiai atrodo gana veik
lūs nariai. Be to, jie dalyvau
ja ir rengime visos konvencijos, 
kaip tai J. Druseikis, P. žigulis, 
F. Svetikas ir kiti.

Skaitlingumas konvencijos 
atrodo geras, tai turėtų padary- 

SSRS savo namus, automo- I ti ir gerus tarimus delei kriau
klių ir “puikius rakandus” ^i„darb2nln?i:BtLapl!v?Lg?: 
Amerikoj, J u r g e lionienės 
plepalų (“N. Gadynė” už 
25, L) apie girdėtus ir pra
manytus SSRS baisumus ir 
badą. Esą, SSRS jau taip 
nusigyvenusi, kad “du vy
rai per Sieną pečiui malkų 
negali prikapoti; skundžia
si, kad alkani, nepajėgia.” 
Jie pasiskubino ir dd. Šu
kius, atvykusius praėjusių

bėga užsieniečiai, ten, ma-l 
tyt, tikras pragaras. Štai' 
renegatų logika! Jie tikrai 
verti juodašimtiško fede- 
rantų “Darbininko” išbu
čiavimo ir Rymo papos laz
dos palaiminimo! O juk tai 
rašo ir “kairūs”^ ir dargi 
Leninę mokslu bėsiginkluo- 
ją (savo šlykščių darbų 
pridengimui) buvusieji “ko
munistai.”

Nepripuolamai lygiai pru- 
seikiniai renegatai laižosi 
ir pučia muilo burbulą iš 
kaž-kokios amerikonės, tu
rėjusios prieš jos vykimą

lėsime pamatyti tik pabaigoje 
konvencijos.

Reporteris.

Londonas. — Jau antru 
kartu šiemet prie lėkštos jū
ros dugno prisvilo 33,500 to
nų/ karo laivas “Nelson”. 
Nepajėgia jį nutraukti nuo 
seklumos nei inžinai 45,000 
arklių pajėgos .

RENGIA A.L.D.L.D. 32 KUOPA-
Hartfordo grupė lošėjų sulos “Suiro Tėvelio Nervai”. New Haveno Daina Choras išpildys koncertinę programą, 

po vadovyste J. Latvis

Sekmadienį, 20 Gegužės (May); Programa Prasidės 7:30 Valandą Vakare
LIETUVIŲ SVET AINĖJE, 243 FRONT ST., NEW HAVEN, CONN.

■‘tty

New Haveno Choras Daina

New Havenę dar pirmu kartu turėsime progą matyti tokį parengimą “Suiro Tėvelio Nervai” tai tikrai juokin
ga komedija, čia prisieina labai daug prisijuokti ir kaip tik New Haveniečiams dabartiniu laiku tinka komedija 
pamatyti.

Daina Choras irgi yra gerai prisirengęs linksminti atsilankiusius, senus ir jaunus darbininkiškomis dainomis. 
Apielinkės lietuviai irgi nepamirškite ateiti pamatyti. Svetainė atdara 3 vai. po pietų. Įžanga 25 centai.
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DU RAPORTAI
Iš Sovietų Spaudos—PETRAS

Pirmoji Gegužes 
Atžymėta

p a iii j a š am d o d a u gi au d arbi- 
ninkų negu pernai, bet jiems 
25 nuošimčiais mažiau temo
kama algos. Panašiai ir kito-' 
se Vokietijos pramonėse.

PHILADELPHIA, PA.
Perskaityk, drauge, šį svarbų pra- 

Į nešimą ir kitam pranešk. T.D.A. 9 
| kuopa rengia labai puikų išvažiavimą 

! Komunistų Partija ir Aušros Cho-į j Burhdlme Parką, nedėlioję, 20 d.

gal' atsilankorh 
Įžanga veltui.

ant jfiš parengimų.

BINGHAMTON, N. Y.

Gegužės mėnesį, 1931 m., Tautinio su
važiavimo ketvirtame posėdyje kariškas 
ministeris Nankingo ^valdžios, raportavo 
delegatams apie užduotį likvidavimo 
“raudonojo banditizmo”. Nėra stebėtina, 
kad tautinis suvažiavimas, kada tai bu
vęs idealas daugumos gentkarčių chiniš- 
kų socialistų, pradėjo savo darbą apdis- 
kusuodami svarbiausį jiems dienotvarkės 
klausimą, kaip ir kokiu būdu geriau ir 
greičiau pasmaugti chinišką revoliuciją. 
Mes, draugai, pažiūrėkim, ką tuomet ra
portavo kariškas ministeris generolas 
Ho-En-cin iki mirties išsigandusiems at
stovams :

“Nuo pradžios 1926 m., kada liekanos 
Komunistų Partijos išsiskirstė po provin
cijas Hunano, Hubej, Czjanci ir Guon- 
dun, prasidėjo periodas, pažymėtinas 
plėšimais, žmogžudystėmis ir kitais bai
siais kriminališkais prasikaltimais. Per 
tą periodą raudonieji banditai užėmė 
daug miestų ir provincijų, kuriose sukū
rė savo sovietinę valdžią, suorganizavo 
savo raudonąją armiją, revoliucinius ko
mitetus, ir t. t. Rajonuose, kuriuos val
do ‘raudonieji banditai’, visi vaikai, nuo 
8 m. iki 16 metų, priklauso prie pionierių 
būrių; jaunuoliai, nuo 16 iki 23 m., prie 
‘Jaunosios Gvardijos’ būrių ir, nuo 23 
iki 40 m., prie ‘Raudonosios Gvardijos.’ 
Iš vieno kaimo ‘raudonoji užkrečiama 
cholera’ pereina į kitą, iš vieno centro iš
siplatina po visą rajoną ir galų-gale da-

* bartiniu laiku Chinijoje yra užkrėsta 
raudonuoju pavojum daugiau, negu 300 
rajonų.

“ ‘Raudonieji banditai’ slepia savyje 
pasibaisėtinus planus, rūpindamiesi įskie-

* pyti darbininkų ir valstiečių jaunimui 
svajones apie naują draugijinį ir ekono
minį gyvenimą, atmetant mūsų senus 
tradicinius valstybės sutvarkymo pama
tus bei papročius. Rasdami silpną vietą 
jaunimo psichologijoje ‘raudonieji bandi-

' tai’ užagituoja jaunimą, sukeldami juo
se priešingumą ir net pasibjaurėjimą mū
sų sistema. Industrijos darbininkams jie 
žada .pakėlimą algų, sutrumpinimą ant 
pusės darbo valandų, pagerinimą darbo 
sąlygų bei davimą kitų privilegijų. Per 
tokius demagoginius būdus, jie pasiekė 
to, kad darbininkų kovos išsiveržė per 
fremus kasdieninės normališkos jų ko
vos ir pavirto į milžiniškus streikus. Su 
obalsiais prieš žemės mokesčius bei įvai
rius aptaksavimus ir konfiskavimą že
mes, atiduodant ją pilnon valstiečių kon- 
trolėn, jie išjudino ir sukurstė juos prie 
kraujuotų sukilimų, plėšimų ir sauvalia
vimų. Atskirus mažus sukilimus jie no
ri sujungti į vieną galingą srovę.

“Nugalėt juos yra visai sunku. Jie 
štai nelauktai atakuoja mus su pasiutu
siu drąsumu, štai, pamatę mūsų stiprias 
kąriuomenės dalis, jie pasislepia tarpe 
valstiečių, dingdami kaip vandenyje; štai 
pabėga į nepereinamus kalnus. Yra ži- 
nohia ‘daug atsitikimų tokių, kad mes su
žinom, kad toje ir toje vietoje yra ‘rau
donųjų banditų, kaip jūroj smėlio: mes, 
žinoma, į tokias vietas sukoncentruojam 
galingas kariuomenės dalis, kad lengviau 
būtų juos suareštuoti ir galutinai sunai
kinti, bet, atėję į pažymėtą vietą, mes 
ne tik negalim pagauti jų pasiniai,• bet 
net atsikrai po vieną; jie jau bus išėję 
kur į kitą vietą. Tokiu būdu ‘raudonų
jų banditų bacilos’ nesulaikomai apėmė 
visą Chiniją...”

Antras raportas skamba sekančiai:
“Prie senosios Kuomintago valdžios,— 

raportavo senas valstietis vienam iš so
vietinių kongresų prie Hubei-Henano ru- 
bežiaus,—po nuvalymui javų nuo laukų, 
vistiek neturėdavom ko virti, nes mums 
reikėdavo pusę gatavų ryžių atiduot tie
sioginiai dvarininkui, o iš likusios pusės 
mes privalėjom užsimokėti procentus, 
skolas ir įvairius mokesčius. Tokiu tai

tfūdu mes vėl visą metą likdavom alkani 
ir pliki. Virš mūsų lindynių durų, kai
po ženklas nuolankumo mūsų likimui, 
kabojo lentelės su .paveikslais penkių 
tradicinių didžiūnų: dangaus, žemes, ka
raliaus, tėvo ir mokytojo. Mes nežinom, 
kaip ilgai būtų tęsęsi tas, jei pas mus ne
būtų atvykę žmonės: jie buvo gelžkelie- 
čiai iš Sjan-Jan, kurie pamokino mus nu
plėšti tas lenteles ir į jų vietą pakabinti 
kitas, ant kurių buvo užrašyta: “Dvasia 
visų revoliucijos skelbėjų.” Mes tuojau 
metėm į ugnį senas lenteles ir drauge su 
jomis į ugnį skrido skolų kvitancijos, hi
potekai, ūkių dokumentai, laukų rubežių 
ženklai ir įsakymai apiP mokėjimą mo
kesčių. Pas mus dabar nėra tuščių že
mių ir kaimuose daugiau nesimato val
katų ! 
jimus. 
būrius 
tveria 
apie, medžio vidurį darosi nauji ir nauji 
medžio sluogsniai. Valdininkai ir dva
rininkų sargybiniai išbėgo į kalnus ar
ba užsidarė rajonų'miestuose, pastaty
dami apie save mūrus kaip kad laikuose 
Čin-Ši-Huan-Di, kuris pastatė didžiąją 
sieną. Privertimui savo kareivių kariau
ti prieš mus, Kuomintango karininkai 
nugirdydavo juos ryžių degtine, pertik
rindami juos; kad tas esąs užburtas van
duo, kuris apsaugo kūną nuo durtuvų ir 
kulkų iš raudonųjų pusės. O paskiau, 
kuomet mes išnaikinam pusę baltųjų ar
mijos, tuomet karininkai likusiems sako: 
‘Užmuštieji, turėjo nešvarias širdis, — 
naktį prieš mūšį jie turėjo reikalą su mo
terimis.’ Bet nei burtai, nei orlaiviai, 
nei kanuolės ir nei patarėjai iš užjūrių 
velnių-imperialistų nepadėjo Kuomintan- 

,gui. Į kurįjie kaimą neateidavo, jie ras
davo tuščią. Nakčiai užėjus, jie tokiuo
se kaimuose apsinakvodavo—bet tuos 
tuščius kaimus sų tokiais syečiąis mes 
paversdavom ► į katilą, kuriame virdavo 
viskas. Jie persekiodavo vieną būrį par
tizanų, o tuo pačiu laiku juos pradėdavo 
mušti kitas. Ir jie sumišdavo, kaip ta 
beždžionė, beskindama naujus riešutus, 
pameta senuosius. Taip tęsėsi iki Kuo
mintango baudžiamosios ekspedicijos va
das, mūsų apielinkėje, sušaukęs savo ka
rininkus pasakė jiems:

—Kol dar mūsų kareiviai neperėjo pas 
raudonusius, mes privalom skubiai iš
dirbti veikimo planą/ Aš turiu 36 pla
nus. Bet geriausis iš jų yra—kaip ga
lint greit pabėgti iš čion.—Ir taip jie pa
darė...”

Po šių raportų prabėgo keletas metų 
ir dabartiniu laiku Chinijos Sovietai val
do vieną ketvirtadalį visos Chinijos. Jų 
neįstengė sunaikinti 300,000 Kuomintan
go armija, kariški laivai ir atakos užsie
nių imperialistinių plėšikų. Visos pastan
gos “pagydyti” Chiniją durtuvu, dolerio 
diplomatija, kariškomis baudžiamosio
mis ekspedicijomis ir paskolų projektais 
—viskas baigėsi didžiausiu nepasiseki
mu. Į Chiniją važiavo amerikoniški ban- 
kieriai, vokiški inžinieriai, belgiški kara
liški socialistai, buržuaziški profesoriai, 
žurnalistai, nekaltos juodos panelės ir 
karininkai. Visi jie ten nuvykęs Tyrinė
jo, šnipinėjo, svarstė vienintelę proble
mą, kurį pasidarė neišrišaiiia užduotis, 
kaip padėti Kuomintangui pasmaugti 
.chinišką sovietinę liaudies revoliuciją? 
Šimtai raportų ir khyįų yra parMfeį^k 
tema, bet veltui! Tris sykius, palaido ta, 
paskelbta kaipo neegzistuojanti, karak- 
terizuota kaipo “vaisius nesveikos fan
tazijos” kaipo “laužymas istorinių įsta
tymų”, chinišką revoliucija išnaujo ir iš- 
naujo išsiplėšė iš budelio rankų, pakilo 
nuo kaladės, ant kurios yra kertamos 
galvos, sugriovė karcerių sienas, nutrau
kė retežius diplomatiškų kombinacijų ir, 
kaip nesulaikomas milžiniškas gaisras, 
apsupo vieną provinciją paskui kitą.

Mes panaikinom liaudies kente- 
Valstiečiai masiniai eina į mūsų 
ir aplink kiekvieną sovietą susi
nau j i būriai, panašiai tam, kaip

NEWARK, N. J. — Demon
stracija prasidėjo '3 valandą 
po pietų ir traukėsi iki po 
septynių vakaro Military Par- 

I ke, kur klausėsi virš 3,000 en
tuziastiškos publikos. Darbi
ninkai sveikino kalbėtojus ir 
dainavo revoliucines dainas. 
Vėliaus, vakare, įvyko masi
nės prakalbos su koncertu, 
muzika, perstatymu ir kalbėjo 
draugas Amter. iš New Yorko, 
Bedarbių Tarybų Nacionalis 
sekretorius. Jis nurodė apiė 
gegužinės reikšmę darbininkų 
gyvenime ir kapitalo supuvu
sią sistemą, žymėjo nesumu- 
šamais faktais, kad kapitalis
tinė sistemą eina prie griuvi
mo ir kaip ji negali aprūpinti 
visuomenės’. <

Buvo apsiėmęs dainuoti Šie/ 
tyno Choras ir žydų Freiheit, 
tačiaiiš susirinkus daininin
kams, pasirodė, kad nėra abie- r 
jų chorų mokytojų-dirigentų.
Gi publika nori dainų. Visgi j CourUst./s vai. 
pavyko surinkti abu chorai,’ 
vedant jaunai draugei Stelmo-^

Anglijos Darbininkai Suardė 
Fašistinį Mitingą

Newcastle-on Tynė, An
glijoj, darbininkai užpuolė 
ir suardė fašistų mitingą, 
kur kalbėjo John Beckett, 
buvęs socialistuojantis sei
mo atstovas, “darbietis.” 
Buvo pašaukta policija; bet 
pirm jai atvykstant .darbi
ninkai išvaikė fašistus.

i ras bendrai rengia žingeidų veikalą, 
kuri perstatys Rochesterio lošėjų 
grupe. Šis veikalas vadintas “Mo
teris Gatvėje” ir įvyks 19 gegužės, 
Lietuvių svetainėj, 315 Clinton St., 
7:30 vai. vakare.

Kurie norės—galės gaut ir vaka
rienę; po lošimui bus šokiai prie 
geros orkestros. Įžanga ant teatro

gegužės, šis išvažiavimas bus labai 
įdomus ir daug kuo bus skirtingas 
savo programa nuo kitų išvažiavimų, 
lies, šiame išvažiavime bus įvairių 
pamargini mų.

Pastaba: Jei tą dieną lytų, tai šis 
parengimas vistiek įvyks mieste, . 
Rusų Name, 995 N. 5 gatvės.

KELRODIS: Imkite krą No. 50,
ir vakarienės 75c; vien tik ant te- j Fox Chace ir važiuokite iki pat Bur- 
atro ir šokių 35c. Kviečia visus ren- holme Parko, 
gėjai.

(115-116)
Komisija.
(115-117)*

ATIDĖJO NUŽUDYMĄ 12 dento Machado ministeris ir zidento Mendiettos valdžia jų
POLITIKIERIŲ 12 kitų jo valdininkų buvo nų- 

, Havana, Kuba. — O. Zubi- teisti ’■mirčiai kaipo nekaltų 
zajeta, buvusio Kubos prezi- žmonių žudytojai. Dabar pre-

numarinirhą ^atidėjo, kol susi
rinks steigiamasis seimas ir 
tars savo žodį, \

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Draugės ir draugai, Bangiečiai!
Neužmirškite, kad Bangos Choro 

mėnesiniu susirinkimas atsibus atei- 
, gegužės (May) 

18 dieną, 1934 m. L.D.P. Kliube, 408 
. vakare.

Šiame susirinkime bus diskusuota 
labai svarbūs įvairūs klausimai, lie- 

.... . Čianti Bangos Chorą. Taipgi bus
kaitei ir orkestrai pritariiMlt, išduota svarbūs raportai, kiekvieno 

nario išsireiškimai yra reikalingi iš- 
diskusavimui visų raportų. Del to 
kiekvienas choro narys būtinai pri
valo dalyvauti šiame susirinkime.

Ch. K. Choro Organizatorius.
(116-117)

sudainuota 3 revoliucinas dai
nos, kurios gerai papyko ir 
publika apdovanojo didžiais 
aplodismentais.

Vakaro pirmininkas prane
šė, kad šiandien 5 dd. areš
tuoti bedalinant Pirmosios Ge
gužės lapelius Harrisone ir pa
prašė, kad kas gali paskolint 
ant parankos, kiek gali. Kaip 
bematant sudėta virš šimtas 
dol., ne paskolos, bet auko
mis. Ir ant vietos buvęs Tarp
tautinio D. Apsigynimo advo
katas, išdūmė lauk su pinigais. 
Gi netrukus nei valandai laiko 
įmaršuoja advokatas su drau
gais—kaliniais į svetainę; tar
pe jų buvo ir mūs draugas 
Dobinis, kuris pasėdėjo per 
dieną skiepe, kaip jis pats sa
kė.

Publika, pamačius draugus, 
šaukė ir sveikino paliuosuotus 
iš vanagų nagų.

Jack Londpn kliubas sulo
šė labai puikų vaizdą, iš kovų 
tarp darbo ir kapitalo. Aukų 
partijai dar surinkta. $58.00. 
Kas viso sudaro arti $200. 
Tai buvo, entuziastiška šventė.

i G. Albinas*

PHILADELPHIA, PA.
T.D,A. 9 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks Liaudies Name, 995 N. . 5th 
.St., 8 vak vakare, 21 dieną gegužės.

Apart svarbių organizacinnj reika
lų bus išduotafs raportas iš T.D.A. 
išvažiavimo, kuris įvyks nedėliojo, 20 . 
dieną gegužės, Burholme Parke. Visi j 
nariai malonėkite dalyvauti laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų. Kar
tu ir savo draugus ir naujus narius 
atsiveskite, ir prirašykite.

Kuopos Sekr. A. Ramanauskas.
(116-117) |

MONTELLO, MASS.
Lietuvių ^Tautiško Namo Draugija' 

rengia bankietą; bus vakariene, kon
certas ir šokiai, 
6 vai. vakare, 
Įžanga tik 50c.

! visas skaitlingai 
leisti linksmai laiką. /

„ Rengimo Komisija.
: (116-117)

19 dieną gegužės, 
Tautiškam Name, i 
Kviečiam visus ir j 
atsilankyti ir >pra-

SO. BOSTON, MASS.
Savitarpine mokyklėlė atsibūna kas 

ketvirtadienį, 376 Broadway, 8 vai. 
vakare. Kurie norite plačiau susipa
žinti su komunistų principais bei jų 
teorija kviečiam visus dalyvauti ši
toj mokykloj.

EDMONTON, ALTA, CANADA Komisija.

CLIFFSIDE, N. J.
T.D.A. 300 kp. yra nutarusi laikyt 

susirinkimus du sykius į mėnesį. 
Pirmutinis, tai po pirmo sekmadienio, 
antras po trečio sekmadienio, 10 vai. 
ryte.

Dabartinis pripuola 20 dieną gegu- 
visi nariai malonėkite afsilan- 
ir naujų narių atsiveskite.

Komitetas.
(116-117).

Gegužės 6 dieną čia lenkai 
patriotai laikė savo demon
stracijas ir prakalbas. Tame 
nieko naujo, kad lenkai laiko 
prakalbas, bet stebėtina, kaip 
tie žmones apsikarstę mėlyno 
aro ženklais ir kitais pagarbi
nimais.

Paskiaus, kas, svarbiausia, tai 
kad su jais ir socialistas Dar
bo Partijos majoras dayvavo. 
Dalyvavo ir kiti vadai. Vadi
nasi. tarpe socialistų ir patri- i atsibus_ 19 ^gegužės, Liotuvių Dąrb.; 
otų jau neliko jokio skiltume, parengimui prasidės mūsų išvažiayi-į 
Jie eina visi išvien.

Vakare, kumet jie laike 
koncertą, tai susirinko ir dar
bininkų lenkų tautos. Tie dar
bininkai čia buvo “ponais” va
dinami, nepaisant, kad jie ki
tas nei valgyt neturi ko.
/Darbininkams laikas jau 

suprasti ir pamatyti ponų dar
aus. Tie ponai nieko clelėi 
darbininkų nežada. Jie jiems 
tik didešnę naštą1 deda ant pe- v , • f ’ < • t ’ < . ' ' . f
C1Ų.

Kitas dalykas,' ką parodo 
šis 'susirinkimas; tai socialistų 
išdavingus darbus ir vedimą 
prie fašizmo. Reikėtų darbi
ninkams smarkiau kovoti prieš 
tokius išdavikus.

’ W. Karosas.
nb ’•••"war -ww

Vokiečių Darbininkam 
Alga Nukirsta 25 Nuoš

Amerikos Wall Stryto bo
sas Morgan yra partneris ir 
Vokietijos General ės Elektros 
Kompanijos. 'Jam iš Berlyno 
raportuoją, kad, šiemet, kom-

žės, 
kyti

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 kp. rengia paskuti-1 

nius žiemos sezono šokius, kurie

svetainėje, 920 E. 79th' St. To šiam i 
' ’ . ’ ” . I

mai ir piknikai, tad visi dalyvaukite , 
ant paskutinio parengimo. Kviečiam ' 
visus Laisvės skaitytojus ir apielin
kės darbininkus ir darbininkes da
lyvauti.

Komisija.
(116-117)

CLEVELAND, OHIO
Komunistų ' Partijos distriktas 

rengia’ piknikų, kuris5 ’atsibus liepos 
4 (July) i 1934; Hag’s Groye> 1)822 
Broadview Rd. Bus gera programa ir 
grieš rusiška muzika5 šokiams. Taipgi 
bus rodomi Sovietų krutami paveiks-į 
lai., Bus ant išlaimejimo elektrinė 
skalbiama mašina.

Prašorp visų organizacijų tą die
ną nieko nerengti, bet dalyvauti šia
me partijos piknike. Įžanga tik 15c 
iš anksto perkant. Taipgi galima 
pirkt knygutes tikietų blokais, 100 į 
bloką už $10. arba 50 už $6.25.

Kviečia Kompartijos Dist. 6.
(115-116)

(j

BRIDGEWATER, MASS.
A.L,D.L.D. 71 kp. rengia pikniką 

20 gegužės, Grange Parke, South St. 
Pradžia 10 vai. ryte ir tęsis iki vė
lumos. Bus .skanių valgių, bus avis 
kepta ant vietos (Balkanų stiliaus). 
Taipgi bus visokių gėrimų, bus ir ge
ra muzika šokiams. Viskas atsibus 
ant tyro oro; tad visi turėtų daly- 
vaut ir praleist linksmai dieną. Kvie
čiam visus apielinkės miestus daly-, 
vauti, nes ir mes visuomet skaitliu-

GERKIT NARZAN
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mineralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
pas

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY
Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORTINeSE BONKOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po cielą keisą, 
į kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitoki bizniai turi sau gerą pelną.
v TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvortinėse bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didele nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

-LAISVES’ NAUDAI 
PIKNIKAI

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

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

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

Gavome žinių, kad programoje rengiasi- dalyvauti 
Philadelphijos Lyros Choras. Taipgi yra viltis, kad 
atvyks ir Conn, valstijos chorai. Jau pasiųsta

, kvietimai New Jersey darbininkų chorams.
' Turėsime svečių iš plačios Naujojos Anglijos, 
tuom kartu grįž delegacijos iš LDS seimo.

pa

nes

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

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

Dovanos yra sekamos:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

$100 
75 
50 
35 
25 
20 ‘ 
15 
10 
10

10
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

$10
$10

5
5'

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

5
5
5
5

vertės $5

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Katkauskas aukojo drabužių
20. J. Baltrama^tis aukojo daiktais vertės $2.50
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

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

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Pliilco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana grynais pinigais ,$75
4. Dovana grynais pinigais $50
5. Dovana grynais pinigais $25

to

/ ,
Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 

piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.
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PRADŽIA 11 VALANDĄ DIENĄ

Užkviečia Visus Komitetas. >.r»

/f kėtis, kad dalykus pagerintų.1
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yjs

Tel. STagg 2-5043

seikai, kodėl Vokietijos Komu
nistų Partija nedarė sukilimo.

pasiekti labai 
važiuoti Ohio 
Camp Horne

Atsiusime Medų
•••-> '''''V '' '■<' ■' ■ '

Jums { Namus

šaukė ka- 
mainierius 

Bet juos

A. Bimba gana ilgai 
ir nušvietė, kodėl Vo- 
įvyko fašizmas ir da-

lg 
5

2
2
5

ne- 
pa-

bu- 
yra

- | vėl leido jam kalbėti.
j šis atidarė kakarinę visaip nie
kindamas jam nepatinkamus 

Sūnų 1 žmones. P. Martinkų išvadino

Gal manai, kad senoviškas 
pavojingas ligų nešiotojas, pa
prastas gėrimo podukas senai 
dingo? Bet jštikrųjų tik persi-vartų perkant kainuos 25 cen

tai. Todėl apsimoka iš ankšto 
įsigyti tikietai.

Pikniko vietą 
lengva. Reikia 
River Blvd, iki
kelio, tada sukti po dešiniai ir 
važiuoti Camp Horne keliu iki 
Camp Horne vartų ir ten sukti 
po kairiai, kur'bus ir pikniko 
vieta.

Todėl darbininkams palieka 
tik viena išeitis: organizuotis 
ir kovoti.

priėmimo šešių mėnesių
Laisvėj” til-

Po 
plano, kuris jau

ir sykiu paremti politinius ka
linius. ;

Taipgi įžangos tikietai iš

•<< l 
i \ i

ir Mūsų Sveikata

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

tas ir už prieinamą kainą.

Jaunuolių Parengimas Šioj .Ulbėtu Pilininkas pabaigoj unkšto pardavirxėjami.Kaiiiuo-
T ° J IvpI ipidn įam Lnihati Tadai ja tiktai 15 centų ypatai, prie

660 GRAND ST.,

Geg. 19 d., Lietuvos
Draugijos svetainėj, 818 Bei-1 melagium, sukčiu, išnaudotoju 
mont St., N. S., turėsime puikų ir taip toliaus. O kuo P. Mar- 
parengimą. Lietuvių Darbiniu-.tinkus prasižengė jam? Nie- 

~ . - "* ’ ku. Martinkus. yra bedarbis,
gyvena ant bedarbių pašelpos 
ir nieko neišnaudoja ir taipgi 
nieko neapgavo. Mat F. Rodg- 

j ersui nepatiko, kam P. Mar
tinkus bedarbių konvencijoj ! 
Washingtone atstovavo dvi or
ganizacijas—ALDLD. ketvirtą 
Apskritį ir APLĄ.' organizaci
ją. Drg. P. Martinkus paskui 
gana gražiai atsakė ant Rodg
ers užsipuolimų ir viskas gė'rai 
pasibaigė.

Kadangi Lietuvių Lyga 
Prieš Karą ir Fašizmą yra 
bendro fronto organizacija, tai 
jinai kokių nors politinių skir
tumų visai neriša. Toji orga
nizacija vienija žmones viso
kių politinių pakraipų, įsitiki
nimų, kurie tiktai sutinka ben
drai veikti prieš karą ir fašiz
mą.

šiame parengime paaiškėjo, 
kad ji yra atlikusi gerų darbų, 
nors visai trumpas laikas kaip 
gyvuoja. Jinai pasiuntė rezo
liucijas protestuojančias prieš. 
Vokietijos-, Austrijos, Lenkijos 

'ir Lietuvos fašizmą. Jinai pa- 
' siuntė delegaciją pas Vokieti-

Lietuvių Lyga Prieš Karą Irr v. zi v. • n i . . tino. Jinai uzgyre Gegužes 
rasizmą Gražiai Darbuojasi Pirmos demonstraciją ir kvie-Į 

--------- x tė visus lietuvius darbininkus 
joj dalyvauti, kad parodžius 
didesnę spėką prieš karą ir fa
šizmą.

Dabar jinai pasibriežus da
lyvauti geg. 30 prieškarinėj 
demonstracijoj. Taipgi dar-

kų Susivienijimo 146 kuopa 
(jaunuoliai) rengia taip vadi
namą pavasarinį “baliunų šo
kį” su įvairiais pamarginimais. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

žinote, kur jaunimas, ten ir 
gyvumas. Musų jaunuoliai pa
rodo daug gyvumo ir ištver
mingumo visur. Jie dalyvauja 
programų pildyme veik kiek
viename mūsų parengime. 
Jaunuolių orkestrą visados 
puikiai šokiams grajina. Da
bar, ’kuomet jie patys rengia, 
mes visi turėtume jiems pa
gelbėti.

Svarbiausias parengimo tik
slas, tai sukėlimas kiek nors 
finansų pasiuntimui delegatų į 
jaunuolių ir LDS suvažiavimus 
Detroitan birželio 17. Suva
žiavimai labai svarbūs, jau
nuoliai svarsto pasiųst bent du 
delegatus. Mes turime jiems 
būtinai padėti.

Todėl visi dalyvaukime šia
me parengime. Paremkime 
jaunuolius, o jie mums kele
riopai atsimoka.

Reporteris.

Geg. 13 Lietuvių Lyga Prieš 
Karą ir Fašizmą turėjo ban- 
kietą su muzikale programa ir 
šokiais. Tai buvo gražus pasi
rodymas. Kiek buvo stalų pri
rengta, visi atsilankiusiais bu- __________ __ ...KV.
vo užimti. Gaspadinės paga-1 buosis pasiuntimui moterų de- 
mino gerus užkandžius. LDS. 
jaunuoliai išpildė programą. 
Daugelis svečių savo trumpose 
kalbose aiškino reikalingumą 
bendrai darbuotis, sudaryti 
bendrą frontą prieš karą ir fa
šizmą.

Programoj dalyvavo jau
nuolių chorelis sudainuodamas 
porą gražių dainelių. Ypatin- A.LD.L.D. Ketvirto Apskričio 
gai visiem patiko Raudonosios i 
Armijos Maršas. Jaunuolių Or
kestrą paskambino gana gra
žiai. Elsie ir Art Norkiukai I 
skambino bendžio ir gitara du
etą, šerpenskiukas griežė solo 
ant armonikos.

Po programai ir vakarienei 
buvo šokiai iki 12 vai. nakties. 
Svečiai gražiai pasilinksmino.

Vadinasi, viskas gražiai pra
ėjo, apart vieno netinkamumo, 
kurį parodė Frank Rodgers. 
•Jis pirmiausia buvo pakviestas 
pakalbėti. Savo kalboj jis! dėžė ir vyno kvorta. Dovanų’ 
bandė kitus kritikuoti ir viską į tikietai parsiduoda po, 10 cen

tų ir galima pas ALDLD. na
rius nusipirkti. Reikia pasku
binti juos pardavinėti. Pelnas 
skiriamas politinių kalinių gy
dimui. Taigi, turintieji tuos

legačių į tarptautinį prieškari
nį kongresą Paryžiuj.

Todėl pagelbėkime Lygai ir 
tdliaus varyti tą svarbų dar
bą—nuolatos vesti kovą prieš 
karą ir fašizmą.

Lygietis.
_______ t_______

Geg. 27, K. Stasevičiaus far- 
moj, bus ALDLD Ketvirto Ap
skričio piknikas. Prasidės 11 
vai. ryte ir tęsis iki 12 vai. 
nakties. Grieš šokiams Jau
nuolių Orkestrą.

šitas piknikas bus nepapra
stas. Jame bus išduota pen
kios dovanos: $5 pinigais, $4 
vertės kųygų, žurnalas “švie- 

;sa” metams, Sovietų saldainių

aukštyn kojom versti. Abejo
jo, ar galima bus sudaryti 
bendras veikimas. Bet tai bu
vo pakenčiama kalba. Tačiaus 
jisai tuo nepasitenkino, kuo
met daugelis kitų svečių garfa ftikietukus ’gali laimėti dovanas 
draugiškai ir gražiai kalbėjo 
apie bendrą veikimą, tai jis 
vis nervavosi ir reikalavo vėl

ATIDARYMAS OLYMPIA PARKO
J .,4. "4

įvyks Nedėlioję, May 20 Gegužės
BUS LABAI PUIKI PROGRAMA

Ristynės, kumštynės, virvės traukimas, volley ball loši
mas ir dainuos mūsų didysis Aido Choras* Todėl kviečiam . 
visus dalyvauti šiame paregime su savo -draugais ir pa
žįstamais. čia linksmai praleisite laiką. Namas yra įtai
sytas pagal vėliausios mados. Valgių ir gėrimų b*us tokių, 

kokių tik pageidaujate.

NANTICOKE, M ’ -
trik. Liet. Biuras ragina visose 7
kolonijose šiaušti/-p^rti j iečių ir' ' ” ■ —i------
simpatlkų sūsiririkimus gėrės-. _ . . ■.
ninm a n+nri’TYini « nin Vnlnniin ! Dai* aOlC Anthl’aClte MUiei S vėiWmąPt : k?lonlJų Union Lokalą 12^TiWsdale 

Wilmerdingui skiriama geg: I 8*^ un-9a. P^s.*roc’®
17. Washington, Pa., skiriama Ilaba! gahnga n-mainiena. ma- 
geg. 20. - Whshingtoniečiai! ne, dau.« '• P“
* . . . .. sako, is didelio dėbesio mažaidraugai prašomi pasidarbuoti.,. . ’ ± > tz
gerą susirinkimą sušaukti. I >“• Tax taip m čia. Kom- 
Pittsburghiečiai rengiasi bent 
keli nuvažiuoti. ALDLD. 33 • 
kuopa dar neveikia, kaip rei
kia. Geg. 13 kuopos susirinki
mas negalėjo įvykti delei ma- j 
žo skaičiaus narių atsilailky- 
1Y#>. Dabar šaukiamas specia- 
lis susirinkimas geg. 21, LMD.; 
name, 142 Orr. St., Pittsburgh.

Paprastas Gėrimo Puodukas i maz^oti-
® ) 1 1 4-» i m n

, 4-:, Kuomet indai varto

ti ir rankoms nuplauti daugiaus 
kaip 20 nuoŠ. organizmų pasi
lieka prie gėrimo ir valgymo in
dų.

“Apie 92 nuoš. visų perduoda
mų ligų perduodamos per' Yiosį 
ir burna. Ir todėl ne tik svar-

I *

Šaukiami Svarbūs
Susirinkimai

panijos iš karto žinojo1, kad' A. 
M. U. nepavojinga, bet jai 

■ nemalonu, kad mainieriai at
sisakė mokėti duokles į United 
Miners Uniją. Tai 
zokus ir gązdino

i išmetimu iš darbo, 
neišgązdino.

Pirmiaus mainieriams duok- 
. ~ ' les išimdavo iš konverto, bet

Kitų kolonijų draugai taip- kada mainieriai susirašė į nau- 
gi turėtų rūpintis sušaukti ge- ją uniją ir protestavo prieš tą 
rus susirinkimus ir pilnai ap- išėmimą duoklių, tai bosai vai- 
tarti apie savo kolonijos vei- kščiojo pas mainierius į, “plei- 
kima. £

PHILA., Pa. — Balandžio 
29 dieną buvo gana didelis ir 
turtingas koncertas ir prakal- Taipgi aiškiai nušvietė, kodėl 
bos. žmonių buvo pilna Ma- Austrijoj 
yomensing Lietuviij Svetainė. 
Programo išpildyme dalyvavo 
dar pirmu kartu mūsų paren
gime John Reed Kliubas, Ru
sti Mandalinų ^Orkestrą, J. 
Arbačiauskaitė ir Špokienė. 
Visi davė gana gerą įspūdį 
klausytojams. J. Arbačiaus
kaitė sudainavo keletą daine
lių. anglų kalba ir vieną lietu
vių kalba. Ji labai patenkino 
darbininkus savo patraukian
čiu ir gerai išlavintu balsu. 
Ji,” baigus dainuoti, iššaukė ir 
savo seserį Špokienę. Špokie
nė labai gražiai šudainąvo 
dainelę.

Drg. Kavaliauskaitė, brook- 
lynietė, sudainavo kelias dai
neles. Ji yra pasižymėjus nuo 
seiliaus pildyme programos 
pas mus ir šį kartą labai ge
rai patenkino darbininkus.

Mūsų jaunuoliai sulošė ko
mediją. Lošimą visi atliko ga
na gerai. Lyros Choras taipgi 
sudainavo keletą dainelių sėk
mingai ir programą atidarė 
sudainuodami Internacionalą. 
Nors Lyros Choras <lar ne
skaitlingas, bet dainuoja labai 
gerai.

Drg. 
kalbėjo 
kietijoj
ve atsakymą renegatui Pru-

įvyko darbininkų 
kruvinas susikirtimas su fa
šizmu ir kas kaltas išdavystėj 
Austrijos darbininkų. Visiems 
klausytojams buvo gana aišku, 
kodėl' tose dviejose šalyse 
vo skirtingi įvykiai ir kas 
kaltas užleidime fašizmo.

Aukų surinkta $33.91.
kavo po $1': A. Krusauskas, 
L. Uncienė, J. Šimkūnas, S. 
JuknA, Urbone. Po 50c.: J. 
Kruda, V. Birbilienė, R. Žilins
kas, A. Valančius, K. Poška, 
Laskauskas, J. Kurzinskis. Po 
25c.: D. Vaznis, A. Butch, Ju- 
ziavicius, Katauskas, Lurina- 
vičius, J. Ripinskis, P. Augelis, 
J. Urbonas, C. Urbonas, Ra- 
ginavičas, St. Skrupskas.

Daugelis aukavo ir nenorėjo, 
kad būtų rašoma jų vardai. 
Tad visiems aukotojams taria
me širdingai ačiū.? Kaip buvo 
skelbta, padengus .‘-Lėšas, bus 
perduoti pinigai prisirengimo 
Pirmos Dienos Gegužės komi
tetui: Viso perduota $11.00. .

Šis parengimas paliko gerą ; 
įspūdį lietuviams < 
kams Phila. Kitas dalykas, tai 
parodo tas, kad mes galime 
duoti gana gerą koncertą iš 
vietinių spėkų. Ateityje dėsi
me pastangas daugiau tokių 
parengimų turėti.

Reporteris.

Pirmą dieną gegužės mūsų 
mieste valdininkai neleido pa- 
roduoti. Valdžia uždraudė vi
sokius mitingus lauke. Todėl 
darbininkai negalėjo laikyti 
demonstracijų.

Mainos čia prieš pirmą die
ną gegužės nedirbo, bet pir
mą dirbo. Taip darė ir kai ku
rie fabrikai, kad sulaikiuš*dar- 
bininkus nuo demonstracijų.

Todėl pasitenkinta tik pra
kalbomis svetainėj. Kapitalis
tai ir mainų savininkai bijo, 
kad darbininkai nepasirodytų 
savo jėgas.

Mainos čia užsidarinėja vie
na po kitai. O tos, kurios dar 
dirba, tai tik po 2-3 dienas į 
savaitę. Dirba po 7 vai. ir už
dirba po $4.75 iki $5.00 į die
ną. Tai matome, kiek darbi
ninkas gali,uždirbti.

Gegužės 6 dieną buvo su
šauktas mainierių susirinkimas 

i parke. Kalbėjo kalbėtojai ir 
ragino, mainierius darbininkus 

’veikti ir kovoti už 6 vai. dar
bo dieną. Sakė, kad reikia 
reikalauti daugiau mokesties. 
Taip pat kalbėtojai nurodinė- 

;jo U.M.W.A. unijos vadų iš
davystes. Darbininkai ;./turi 
,'kovoti ne* tik prieš 'kompani
jas, bet ir prieš netikusius va
dus.

Roosevelto nauja dalyba ir 
gi darbininkų Reikalus nepa

gerino. Iš jos ir negalima ti-

> , > * * 
sus” ir prašinėdavo, kad pasi
rašytų ant tam tikrų kortų, 
kad jiems būtų galima jų 
duokles atitraukti raštinėj. 
Dauguma mainierių atsisakė, 
tai dabar bosai nori gražumu 
mainierius ant meškerės pasi
gauti ir jiem pradeda sektis.

Ateina pas mainierį, gražiai 
pasikalba, pasako jąm, jeigu 
nori geresnį darbą, aš tau duo
siu, ale pirma pasirašyk ant 
kortos, kad į United Miners 
Uniją priklausysi. Na, taip ir 
padaro, bet kaip ilgai -jie tuos 
gerus darbus turės, tai jau ki
tas klausimas. Mainieriai ga
li gerai žinoti, kad jiems Ko. 
niekad be kovos nieko nedavė 
ir neduos.

Mainieriai šios apiclinkės, 
rodos, savo reikalus supranta. 
Jie suėję gerai kalba, ale nu
ėję į lokalo susirinkimą arba 
suėję su bosu, tyli, kaip pelės 
kačiuką pamatę.

Dar viena kompanijos negir
dėta komedija. Kompanija 
nori daugiausiai susitaupyti 
pelno. Mainieriams kiek reikia 
“timbers” ir “props” neprista
to; daug už tai būna sužeidi
mų. Ir štai, Bliss maino j’su
žeidė “lėberį”. Jam sutriuš
kino koją.” Atėjo bosas ir pa- 

| liepė mainieriui būt namie kol 
’jo “lėberis” galės dirbti. O ką 

darbinin-1mainieriai apIe ^ai pasakė? 
' Nieko, nes mainieriai bijosi 
nueiti į lokalo susirinkimą ir 
šitokius skundus paduoti ko
mitetui.

Susipratę darbininkai iš 
karto šakė, kad Anthracite 
Miners Union nė kiek negeres
nė, kaip Lėwiso Unija, bet 
dauguma darbininkų 'patikėjo 
Maloney ir Empire Gorman. 
Kelis mėnesius mainieriai lau
kė Gorman sugrįžtant iš Flo
ridos ir jų “grievances” svars
tyt. Taip, ponas parvažiavo, 
ir užtikrino, kad mainieriams 
turi būti užmokėta, o ką jis 
padarė,—tai nieko. Kelias sa
vaites pabuvo ir vėl į šiltus 
vandenis išdūmė. Kompanijai 
spardosi ir niekuomet šitą uni
ją nenori pripažinti, nors unija 
jai ir nepavojinga. Bosai sa-

mainė forma ir šiądien vis grą-' bu, ką mes dedame į savo bur- 
sina žmonių sveikatą. Journal j bet ir nuo kokio indo ima- 
of Public Health redaktorius ! me tuos daiktus.
kreipia mūsų atydą į naują pa- - 
vojų. J

“Paprastas gėrimo puodukas 
nedingo. Beveik mes visi jį 
vartojame tik ne toj pačioj for
moje. šiandien žmonės geria 
vandenį iš atskirų sanitariškų 
popierinių puodukų, juos nume
ta po kiekvienu vartojimu. Bet 
jie netoki atsargus su vartoji
mų stiklų ir kitų valgio indų. 
Viešose ' vietose tie patys žmo
nės vartoja stiklus, torielkas ir 
kitus indus, kurie niekada tin
kamai nenumazgoti karštame I 
vadenyje po kiekvienu vartoji
mu. Tik nuplauti ir kartais tik | 
šaltame vandenyje.

“Tik apsidairyk bile sodos ‘ 
vietoje (tas pats kiekviename I 
mieste), patėmyk, kaip patai’-; 
nautojas paima stiklą nuo stalo, 
nuplauna po bėgančių šaltų vali
niu sykį arba įkiša į bliudą 
čysto vandens ir vėl ypatai 
duoda.

“Tas stiklas šimtą kartų

“Švarus maistas, švarios ran
kos, švarios torielkos, tai trys 
svarbus faktoriai kontroliuoti 
seilėm perduodamus užkrėti
mus.

šesnis už paprastą gėrimo puo
duką. 'Tokis nuplovimas tik 
pridėjo tą stiklą prie gemalų 
nuo- daugybės kitų stiklų tame 
nešvariame vandenyje paplautų.

“Influenza, paprastas šaltis,1 
džiova, plaučių uždegimas, skar- 
letina, difterija, kosulys ir 
“Vincents Angina” yra. tarpe 
svarbiausių ligų, kurias galima 
perduoti per nešvarius valgy-' 
jno indus. Negalima prašalinti 
ligų gemalus paprastu plovimo 
būdu. Reikia karštu vandeniu

Šioje apielinkėje oras da
bartiniu laiku jau labai sau
sas. Atrodo, kad viskas gali 
išdžiūti. Katalikai* turi misi
jas ir meldžiasi, kad dievas 
duotų “gerus laikus,” bet mi-| 
sijos nieko' negelbsti ir orą | 
nepataiso.

Kdnigai gali mulkinti darbi- ko, kad jie negali laužyti kon- , 
ninkus, kurie neskaito moksli- traktą, o jie tą kontraktą taip ' 
nių knygų, bet tiems darbinin
kams, kurie skaitė knygas, 
kurias išleido ALDLD, tai tik 
juokas ima, kuomet girdi to
kias kunigų pasakas apie “ge
rus darbus” ir “dangaus ka
ralystes.”

Mat, dabar mes gyvename 
kapitalizmo ir fanatizmo ga
dynėje. Todėl tie visoki mi
sionieriai ir mulkina darbiniu-i 
kus. ’

sulaužė, kad nei kavalkėlių/ne
galima rasti.

Ką mainieriai mano daryti, 
tai gal nei patys nežino. Lau'k- 
sim ir matysim.

Koresp. E. C.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr.« Kaškiaučius savo 
prakalbose' pataria visiems Įsi-, 
gyti, galite-gauti čia nurodytu 
adręsu. . . \
'^Klauskite informacijų apie 

knygų vardus ir kainas; atsa
kymui Įdėkite Štampas.

J. B ARKUS ■
Box 129, G. P. O., 

New! York. N. Y.

Tuojaus parsitraukite tikro ><’ 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass. • 

Prisiunčiame jums į nąmus ir 
mes apmbkaine persiuntimo 

'lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už- $1«25
10 Švarų už $2.25

Kartu su r’u žsakymtf ■ 'prašome 
prisiųšfP Ir' pinigus

DARBININKŲ įSTAlGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
ąmerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas
JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už’ stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuliose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS
maiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaHtaiiiaiiiaiiiaiiiamaiiiaiiiaiiiamaiiiaiiiaiiiBiiiaiiiainaiiiaiiiarK

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
■ •* >. J* -• u V 4^*

Pennsylvania ir New
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatipkamiausias 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



Ketvirtad., Geguž. 17, 1934■eStas Puslapis

n■san

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ar Ruošiatės?

PARDAVIMAI

York |SS
it_ ■ t f , j

Paduotas tniėsto majorui rėi- (114-116)

nors pertvarkymus.

SPORTAS

Netikros Vodkos
(116-117)

ELMHURST, N. Y.Juokiasi ir Keikia!

Dr. HERMAN MENDLOWITZ

30

kitų

*•
Telephone, EVergreeh 8-97701

J. GARŠVA
302156

Graborius (Undertaker)
12 tllcną i į 

3-1328 DPagaliaus tai vilioji-. tą antradienį pašovė tūlą Leo ko

M

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

apielinkės lie-
113 WEST 42ND ST.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

Telephone Stagg 2-7057

Stb

191

komisija 
Authori- 
senų gy- 
vietosna

mėsos
apie-

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Tuo būdu smul- 
savininkai

nes turim daug svarbių rei- 
apkalbėti. *

forni- 
kainą.

namai; • la
šeni, apirę, 

išsisaugojimui 
Gi apielinkė 

prieina plati

šiuo 
įneš- 
kiek,

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

pragyvenimas padaryt, 
dešrų virtuvė 
kambarys.
rijų
ną:

BEN GERSOVIT^
NOTARAS

SKAITYK 1 LAISVE
IK KITIEMS UŽRAŠYK

t * I 1 •

NEW YORK, N. Y.

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

tiems, kurie

dienomis 
vakarais 
iki

197 HAVEMEYER STREET 4
BROOKLYN, N. Y.

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 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NEDĖLIOMTS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

m.
27

Su- 
tik- 

Kaip žinia, 
Detroite įvyks!
ir Jaunimo su-

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Scredomis ir Subatonūs 
iki 7:30 vai. vakarais.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(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

x DR. MEER
W. 44th St. Room 

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 dieną
Telephonas MEdallion :

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdc au- 

, tomobilius ir karietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams

Arcadio del Corro, 40 
amžiaus, gyvenąs po num.

(Cooper Sq., New Yorke, perei-

IŠRANDA VO JIM Al
IŠSIRANDAVOJA

Parsirandavoja kambarys del vie
no arba dviejų žmonių, del vieno 
žmogaus renda $15 į mėnesį; del 
dviejų $25 mėnesiu j.’ Del platesnių 
informacijų kreipkitės sekamai: Nau
da, 2776 Pitkin Ave Apt. 19, Brook
lyn, N. Y., šalę Chesnut St. Sta

(115-117)

NEW YORK CITY
A.L.D.L.D. 23 kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, 18. gegužės, 7 vai. 
vakare, drg. Chas. Mathews namuo
se, Apt. 4; 410 West 33rd. St., New 
York City.

Visi draugai-nariai malonėkite būt 
laiku, 
kalų

Williamsburghe Statys I 
“Modelinius Namus ’ i

Komunistų Partijos naudai 
' ruošiamasis bazaras jau visai 
arti. Jis prasidės 23-Čią dieną 

“pavyzdingiems gegužės, o baigsis 27-tą. Vie
ta : Manhattan Lyceum svetai
nėj, 66 E. 4th St., New Yorke.

Tai bus nepaprastai iškil
mingas ir puikus bazaras, su 
gera koncertine programa ir 
kitokiais pamarginimais. Be 
to, bazaro tikslas labai kil
nus. Tuo būdu reikia visiems; 
darbininkams ruoštis jau da
bar.

Partija kreipiasi, be to, į 
tuos draugus, kurie gali pa-i 
rinkti kokių nors bazarūi daik
tų, kad jie pasidarbuotų,

Komunistų Partija šiuo ^ar
pu paskendusi įvairose darbi
ninkų kovose ir jai finansai la
bai. reikalingi. Reikia leisti 
literatūra, reikalinga siųsti or
ganizatoriai į streikais apim
tas vietas; i 
revoliucinis žodis ir darbas po' 
visus šalies kampus. Štai kam 
reikalingos lėšos, štai kam rei
kalingas bazaras! v

Williamsburghe, “Laisvės 
apielinkėje, 
namams” statyti 
(Municipal Housing 
ty) mano griauti eilę 
venamųjų namų ir jų 
statyti naujus.

Pasak šitos komisijos, Wil
liamsburghe esą labiausiai ne
tinką gyvenimui 
blausiai apleisti, 
neturį gaisro 
priemonių, ir tt. 
čionai gera:
transportacija, ir randasi pa
čioj miesto širdyj.
’ Taigi ši miesto dalis ir pa
rinkta statymui tų modelinių, 
namų, kurių statybai miestas 
pinigų gausiąs iš federalės val
džios.

Komisija sakosi, kad už tar
pe $8,000,000 ir $10,000,000 
vertės namų čionai bus pasta
tyta. Bet tikra vieta dar nė- 

• ra nuskirta. Turima galvoj 
36-šių blokų plotas, tarpe 
Union ir Bushwick Avenues ir 
Grand St. ir Montrose Ave. 
Šitoj srityj bus išrinkta koki 
8 arba 10 ištisų blokų, gauna
mų pigiausiomis kainomis, ir 
čia bus statoma nauji namai.

Katrie iš tų blokų įeis minė- 
tan planan, dar nežinoma. Tai į 
priklausys nuo visos eilės day 
lykų. Be abejojimo, kad įvai\ 
rūs politikieriai, įvairūs šarla
tanai ir biurokratai darys vis
ką, kad iš to pasinaudojus sau 
asmeniniai, 
kūs namų
smarkiai del to nukentėti.

Projektuojami statymui na
mai būsią neaugšti. Aplink 
juos bus steigiama parkučiai, o 
taipgi visi pauji namai turė
sią būti pilniausiai moderniš
ki. Išviso čionai naujuose na
muose galėsią sutalpinti 8,000 
gyventojų. Kambario nuoma 
būsią tarpe $6 ir $7.50 į mė
nesį.

•; Antras panašus projektas 
daromas ir Red Hook srityj.

Iškarto sakoma buvo many
ta šie namai statyti Manhatta- 
ne, bet kadangi ten labai aug- 
štos žemės kainos, tai ta nuo
monė atpuolė.

Pakartojame: smulkieji na
mų savininkai tačiaus privalo 
žiūrėti, kad politikieriai jų ne
apgautų.

Nainy Savininkų Susi 
rinkimas-Budėkite!

, ■ • > ■ ; / <

Paskendus Biurokratizme
Taip vadinama “miesto rei

kalų komisija” .(City Affairs 
Committee) skelbia, jog mies- 
tava bedarbių šelpimo admi
nistracija paskendusi biųro- 
kratime. Iki ! bedarbis prieina 
prie jos gauti pašalpos, tai tu
ri labai daug išbadanti, ir tgi 
dar ne visuomet jis gauna pro- 
gps prieiti. ,■’! > •: :

Komunistų spauda tai skel-

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos i.r 
parduodame po $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parom už 

gana žemą kainą.
HYMAN BERGER, Savininkas

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Distrikte, kuriame randasi 
“Laisvės” namas, Brooklyne, 
yra šaukiamas visų namų savi
ninkų susirinkimas, kuriame 
bus svarstoma klausimas apie 
griovimą tūlų namų ir statymą 
jų vietose naujų.

Kaip žinia, valdžia skiria
tam itikras sumas pinigų sta-j bė. senai. .■, ?.< 1
tymui namams vietoj senų, ne
tikusių gyvenimui mamų, šia- kalavimas, kad jis padarytų 

j me' susirinkime tas klausimas minėtoj administracijoj kokius 
;. ir bus svarstomas.' ’ •

I Susirinkimas įvyks ketvirta- 
idienį, 17 dieną gegužės, kaip1 
.8 :30 v. v., Auditorium of Pub
lic School No. 196, Bushwick 
Avenue, tarpe Scholes ir Me- 
serole gatvių, Brooklyn, N’. Y.

Smulkieji namų savininkai 
privalo šiame susirinkime da
lyvauti ir žiūrėti, kad miesto 
ponija su stambiausiais namų 

reikalinga plėsti Į savininkais jų nenuskriaustų, j

PARSIDUODA
(New York City)

Parsiduoda namai su 
šiuotais kambariais už žemą 
Turiu daug burdingierių (boarders), 
galima gerai pragyvent. Priežastis 
pardavimo, tai vienai persunku pri
žiūrėti visas namas. Del tolimesnių 
informacijų kreipkitės: Mrs. E. Ner
vus, 27 Bothanhe St., New 
City. ' ' '

Ristikas Lewis Liko 
Pergalėtojas

JPARSIDUODA
? Parsiduoda už žemą kainą 
marketas - (Butcher market); 
jinkėj, kur yra daug lenkų ir lietu
vių; galima geras biznis ir geras 

Kartu yra 
ir rūkymo proceso 

Del tolimesnių informa- 
kreipkitės sekamai per telefo- 

Pulaski 5-4859.
(114-116)

Po to, kuomet menševikų, 
fašistų ir klerikalų “didvyris” 
(streikl-aužis) Janušauskas ga
vo “cold feet” ir atsisakė lėkti 
į Kauną, tai dabar Brooklyne 
\eina visokių kalbų. Didžiu-" 
moj betgi žmonės keikia tuos,! 
kurie šį “monkey biznį” rengė. 

aj. j Kiti bepartyviški žmonės tie-

Reikia Ruoštis Važiuoti 
U Į Detroitą

Iki Lietuvių Darbininkų 
sivienijimo Seimo pasiliko 
tai vienas mėnuo, 
tuo pačiu laiku 
Meno Sąjungos 
važiavimai.

Brook ly no ir
tuvių darbininkų organizacijos 
jau renka (kitos LDS kuopos 
jau išrinko) delegatus. , ■ , •

Dabar reikia sukrusti su
tvarkyti važiavimą. Yra mano
ma, kad New Jersės LDS kuo
pos, taipgi jaunimo ir chorų 
organizacijos turėtų dėtis kar
tu su Brooklyno delegatais ir 
bendrai kaip nors surasti bū
dus delegatų pašiuhtimui.

. Kaip geriau pasiųsti—spe
cialiu busu ar automobiliais? 
Išrodo, kad automobiliais bū
tų praktiškiau. Bet reikia su
rasti automobilistų, nes dar jų 
neužtenkamai turima.

Vietiniai LDS ir, Meno Są
jungos apskričių komitetai tu
rėtų to darbo tvarkymu užsiim
ti. Jaunuoliai privalo prisi
dėti. '

Reikalinga pagalvoti iš an
ksto, tai daug pasekmingiau.

Delegatas

šiai sako, kad čia buvo tikslus 
suokalbis “Naujienų” peckelių 
su Janušausku, r*** I

—Kur Grigaitis, Jurgelionis 
ir kt. prikiša savo rankas, vi
suomet išeis šmugelis,—sakė 
m.an vienas pusiau sandarietiš- 
kas, pusiau katalikiškas žmo
gus.

—Argi buvo nors viena pa
sekminga kampanija, kur tie 
ponai dalyvavo?

—Ką manai, tamsta, apie 
Brooklyno lietuvių komunistų 
frakcijos išleistus lapelius? .

—Apie Janušauską tai ge
rai pasakyta, bet. . .

—Ką bet?
—Kodėl komuhistai išeina 

prieš patį skridimą?
—Todėl, kad tai yra hum- 

bugas. j
mas iš darbininkų paskutinių ; Fador, 21 m. 
centų parėmimui fašistinės po
litikos, sustiprinimui fašizmo 
Lietuvoj ir Amerikoj.

žmogus nieko neatsakė.
—Paklausyk, tamsta, sakiau 

jam, ką rašo “Darbininkas,” 
kunigų organas, kuris juk nė
ra komunistinis, štai, . jo žo
džiai : “ALTASS valdyba pra
neša, kad skridimo darbą, tęs
ti ji pakvietė įritą lakūną, Fe
liksą Vaitkų. Bet kas atsitiko 
su'James*Janušausku, tas pąts 
gali atsitikti ir su p. Vait- 
kum.'. .” ' ' ' ’ ’ ' 1 ’

Matai, ką rašo patys kuni
gai! Argi negali atsitikti tas 
pats ? ‘ ' ■ ' ' ! -■

—Visi jie 1 toki velniai!. . . 
Čia daugiausiai menševikų biz
nis. Aš manhu, kad Grigaitis 
jau pasišienavo,užtenkamai. 

• «

Aiškinau žmęgui, kad dabar 
menševikai su klerikalais gar
bins Vaitkų panašiai, kaip jie 
garbino Janušauską, o paskui 
Vaitkus gali padaryti pana
šiai. Na, ir skridimas bus pa
dėtas už pečiaus. Pagaliaus, 
jeigu ir skristų, tai kokia iš to 
nauda lietuviams darbinin
kams, kurie dabar turi finan
suoti tą vis$- biznį., , , .,,

—Ak, visi jie geri šarlata
nai!—buvo, paskutinis .piliečio 
žodis.

Dabar New Yorke daugelis 
likverinių (degtinės ir vyno) 
krautuvių, garsina “vodką.” 
Bet tų “vodkų” iki šiol tebesa
ma net trijų rūšių : sovietinė, 
latviška ir lenkiška.

žinovai sako, kad iš tų trijų 
vodkų, aišku, sovietinė geriau
sia, tačiaus visur bandoma 
'pirmiausiai kišti Rygoje arba 
Varšavoje gaminta. Kitais žo
džiais, stengiamasi įkišti lat
viška arba lenkiška. Nekaltas 
pirkėjas, jei jis pamiršta pa
tikrinti parašą, užlipintą ant 
bonkos, taip ir tampa apgau
tas. Todėl, norint pirktis so
vietinės vodkos, reikalinga žiū
rėti, kad ant užrašo, priklijuo-, 
to ant bonkos, būtų užrašyta:

Sekančią' vasarą bus rungty- 
I nes už pasaulio ristikų čam- 
pionatą. Šiuo tarpų tą vaini
ką nešioja Jim Browning, tuo 
būdu dabar yra visa eilė tokių, 
kurie trokšta! su Browningu 
persiimti. Dėlto ir pereitą 
pirmadienį New. Yorke įvyko 
(71-st Regiment Armory) ris
tikų rungtynės.

Svarbiausi buvo Ed. (Stran
gler) Lewis, kuris rungėsi su 
Ray Steel, iš Nebraskos. Le
wis parvertė aną į 11 minu
čių.

Kita įdomi pora buvo, tai 
Jim McMillen, iš Antioch, III., 
sveriąs 220 svarų ir Man Mo
untain Dean, iš Georgia, sve
riąs 303 svarus. Pastarasis 
nepaprastai stiprus vyras, bet 
stoka jam vikurutno/tuo būdu 
McMillen įsibėgėjęs davė • sa
vo galva! į Deano pilvą ir šis 
išsitiesė ant platformos, kaip 
tikras kalnas. ' • •

Steinkė ritosi su

(Real Estate)
Šiandien yra proga nusipirkti na

mą už pusę prekės, kaip kaštuoja 
subudavoti. Patariu, 
nori parduoti namus, neparduokite 
už dyką, jeigu negalite atsilaikyti, 
tai išmainykite ant mažesnio arba 
ant prastesnio namo, kur yra geri 
mortgičiai, kad galėtumėt dar kele
tą metų atsilaikyti. Už metų arba 
dviejų namai bus dū kartu branges
ni, kaip šiandien. Jeigu esi bėdoje, 
mainyk namą ant prastesnio, gausite 
pinigų ir namą. Jeigu reikia kam j 
pirkti namas, tai aš turiu šimtus na
mų ant pardavimo, ant išmainymo, Į 
Parašykite man laišką, arba telefo
nuokite: ;

J. STANKUS
8448 63rd Road, Elmhurst, N. Y. 
Tel.—Newtown, 9-5916.

(116-118)

Harry 
“U. S. S. R.” šitokiu būdu tik- Fields, buvusiu Haverford Col- 
tai bus galima išvengti tos lege futbolininku! Ėmėsi 
prigavystės, kuria jau ne vie-, minučių ir išėjo lygiomis, 
nas pirkėjai įbuVo prikirstas

. •: > ’ - St.

Įerzintas Kimšatės 
-Pašovė Kitą

amžiaus. Pašo-1 . i
^vė jį subvęje, važiuojant. Už 
ką? Todėl, kad, kaip šovėjas 
sakosi, jis yra nedidelio ūgio, 
tiktai 5-kių pėdų augščio, 
ir todėl jį traukiniuose dides
nieji perdaug stumdo ir spau
džia. Pel ilgą laiką jam tas • 
taip įsipyko, kad išvarė iš 
kantrybės. . y

Kadaise Corrų buvo nuvy
kęs į Californiją, sako jis. 
Grįždamas atgal,’ jis prisimi
nę • tą kimšatę,'kurią; jam rei
kės pergyventi subvėse. Kely
je, todėl, jis< nusipirkęs revol
verį ir i m,anęs i pamokinsiąs 
tuos, kurie beširdiškai jį< spau- 

, džia. i i • • ! < j ‘

Kaip tik ir pasitaikė Fador, 
augštas, petingas vyras, kuris, 
Corro pasakojimu, jį smarkiai 
pastūmėjo. • Tada nedičkis! 
vyrukas ištrapkė revolverį ir 
suvarė Fadorui du šūvius. Šo-1 
vėjas dabar randasi kalėjimė',1 
o pašautasis — ligoninėj.

Be tų,1 dar buvo eilė 
ristikų. 1

! Tenka pasakyti, kad 
tarpu į ristynių sportą 
ta daug bokso. Kad tik
tai žiūrėk ir daužo vienas ant
ram nosis kumštimis, kaip 
boksininkai. Matomai tai da
roma tam, kad padarius ris- 
tynes “gyvesnėmis” ir patrau-' 
kiantesnėmis. Daug, mat, žmo-1 
nių, lankytojų ristynių, 'jieš-

► pasitenkinimo žiauru- 
Įme. Juo žiauriau sukinėjamos 
kojos arba rankos, juo dau/. 
giau daužomasi per nosis, tuo, 
iš šalies išrodo, .tai publikai 
labiau patinka.

. Stebėtojas.

ALDLD 185-tos- KUOPOS 
NARIAMS

Šį ketvirtadienį, gegužės 17 
d., įvyks ALĮJLD , 185-tos kp. 
mėnesinis susirinkimas pasdrg. 
Mockų, 411 Autumn Ave., 8-tą 
vai. vakare. Visi' atsilankykit.

i - M Misevičiene, Sekr.

Dugan Brothers Darbininkai( 
: Streikuoja !

New Yorke ir Brooklyne! 
Ųugan Brothers, Inc., kepyk- ’ 
lų duonos išvežioto jai ir ke
pėjai išėjo j streiką. Jie rei* 
kalauja -unijos pripaŽipimo; ir 
geresnių sąlygų.

, Phone, EVergreen 7-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai ;

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

į All Work Guaranteed. Towing Day and Night
, ■ ■. T.-, I “* 4 ■ • '. į

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

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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų IŠmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui
Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) 
yedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

PR. ZINS
110 East 16 ST. N.Y

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—• A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


