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KRISLAI
Drg. G. V. Zinovjevas. 
Darb. Kongresas. 
Naujas Būdas.
Lenino Knygynas.
Radio Bangos.

Rašo D M. šolomskas

Balandžio 26 dieną staiga mi
rė draugas Grigorij Vasiljevič 
Zinovjevas, viršininkas ir ko
misaras Raudonosios Armijos 
Inžinierių Akademijos. Jis gi
mė 1887 metais. Jam teko tar
nauti caro armijoje, užimant 
inžinieriaus ir šarvuotų dalių 
viršininko vietas. Velionis nuo 
jaunų dienų surišo savo likimą 
su revoliucinių darbininkų vei
kimu. Piliečių karo metu jis 
atidavė savo karinį, žinojimą 
Sovietams, komandavo Pirmąją 
Raudonąją Armiją prieš Kolča- 
ką, vadovavo raudonarmiečius 
Turkestane ir kituose frontuo
se. Už karinius atsižymėjimus 
apdovanotas Raudonos Vėliavos 
ženklu. Po užbaigimui civilio 
karo jis išvien su kitais drau
gais rūpinosi sustiprinimu Rau
donosios Armijos.

Nereikia sumaišyti jį su Gre- 
goru E. Zinovjevu (Radomyls- 
kiu), politiniu veikėju, savo lai
ku buvusiu Kominterno pirmi
ninku.

šiemet Paryžiuje įvyks dar
bininkių kongresas. Iš Jungti
nių Valstijų į tą kongresą va
žiuos visa eilė moterų darbinin
kių. Tas sudarys nemažai lė
šų. Kongresas turi labai dide
lės svarbos, j Tik šiomis dieno
mis draugė S. Sasna, ALDLD 
Centro Komiteto pirmininkė ir 
vedėja darbo tarp moterų, iš
siuntinėjo laiškus ir blankutes 
rinkimui aukų. Visi ALDLD 
nariai ir narės privalo pasidar
buoti tam tikslui.

Pereitais metais Sovietų lai
vas “Charkov” užėjo ant akme
nų ir pasikabino netoli Istanbu-1 
lo. Vandens bangos ir tavorų 
sunkumas perlaužė tą laivą pu
siau, bet Sovietų gelbėjimo lai- , 
vai neleido nuskęsti nei vienai 
daliai. Vėliaus atplukdė vieną 
dalį į Sevastopolio laivų buda- 
vojimo ir taisymo fabrikus, o 
kitą tik po dviejų savaičių laiko 
pargabeno ten. Jūreiviai juo
kavo, kad tai ilgiausias laivas 
pasaulyje, nes “'

LIETUVOS KOMUNISTŲ DARBUOTE 
GfcCUŽES PIRMA TAI

Policija ir Šnipai Areštavo Desetkus Darbininką, Suėmė 
Tūkstančius Gegužės Pirmosios Atsišaukimą ir Atėmė 
Daug Raudonąją Vėliavą.

KAUNAS. — “Lietuvoj ži- 
nios” rašo:

Artinantis Gegužės Pirmajai 
buvę jaučiama pagyvėjęs komu
nistų veikimas.

Jau balandžio 28 d. iš ryto 
Kauno miesto pakraščiuose ras
ta iškabintų komunistų vėlia
vų su pritaikytais tai dienai šū
kiais. Prie švietimo ministerijos 
rasta pluoštas komunistų atsi
šaukimų. Tą dieną vakare 
Prieplaukos kranto gatvėj buvo 
sulaikyta M. .Sudarskytė, pas 
kuria rasta 256 kom. atsišauki- I 
mai. Zanavykų g-vėj irgi su
laikyti 3 asmenys, pas kuriuos 
rasta komunistinių atsišauki
mų. Pas pil. Brazeiką rasta ir 
komunistinė vėliava, j Pil.
čičinas turėjo lazdelę, ant ku
rios norėjo vėliavą iškelti.

Bendrai, Kauno mieste ir 
apygardoj iki Gegužės Pirmos 
rasta keliolika vėliavų, keli šim
tai atsišaukimų iv 5 plakatai. 
Del to suimti 5 žmonės. Kau
no priemiesčiuose irgi rasta ke-

St.

lios komunistinės vėliavos ir at
sišaukimų.

Tos šventės proga komunis- | 
tai norėję surengti keturias de
monstracijas. Centralinė de
monstracija turėjo įvykti mies
to sode, bet kriminale policija 
apie 20 įtartinų žmonių suvarė 
į Vasaros teatrą, kur‘'patikrino 
dokumentus. Antra demonstra
cija turėjo būti prie žuvų rin
kos, trečia prie “Universal” fa
briko Jonavos g-vėj, 4-ta Auš
ros g-vėj prie Sragavičiaus bal
dų dirbtuvės. Visos numatytos 
demonstracijos neįvyko; miesto 
sode suimti 9 žmonės.

Marijampolės apyg. sulaiky
tas Stasys Ameliavičius su 300 
egz. komunistinės literatūros.

Tauragės aps. Naumiesty ras
ta iškabinta hitlerininkų vėlia
va.

Išaiškinta, kad šį plakatą iš
kabino Francas Budveikis ir 
Ernstas Knochas abu iš Klai
pėdos kr.

Iš viso, Klaipėdos hitlerinin
kai iškėlė 5 vėliavas su šūkiais.

Profesorius Schmidt Sovietų laivo “Čeliuskino” 
Mokslinės Ekspedicijos vadas, kuris dabar atsi
lankė pas Sovietų ambasadorių Al. Trojanovskį 

Washin gfone.

■ •

Nazią Teismas prieš Darbi- i Apiplėšia Senatvės Fondą 
ninką Neva už “Bombą” del Pašalpinią Darbądel Pašaipūnių Darby

ROOSEVELTAS NUDUODA “NEŽINĄS” 
APIE DARBININKU ŽUDYMUS ■

Pasikalbėjime su Laikraštininkais Jis Stengėsi Vengt Klau
simų apie Kongresmano Lundeno Įnešimą, Kuris Reika
laują Ištirt Darbininkų Žudymus Streikuose
Washjngton. — Per kelias laikraščių reporteriais pre 

paskutines dienas buvo poli- zidentas Rooseveltas, Į už- 
cijos ir kompanijų gengste- klaustas apie tuos da
rių nušauti penki mainieriai lykus, atsakė, kad nieko' 
pikietįninkai Alabamoj ir “nežinąs,” apart to, ką jam 

i trys is streikuojančių laiva- kiti praneša. Gal ponas pre- 
I -I • ■XT/ 11 •• •'12. • V / 1 11 krovių. Net smulkesniųjų 
.■biznierių ir farmerių atsto
vas Lundeen padarė kongre
sui įnešimą, kad valdžia iš
tirtų streikierių žudymus ir 
uždraustų k o m p a n i joms 
naudot galvažudžius prieš 

' streikuojančius darbinin- 
I kus. Bet pasikalbėjime su

zidentas pamiršo net dabar
tinį Californijos gubernato
riaus Rolpho reikalavimą 
pagelbos iš Washingtono, 
kad sulaužius laivakrovių 
streiką? Iš visko aišku, kad 
Rooseveltas tyliai užgiria 
žudymus darbininkų, kovo
jančių už duonos kąsnį.

Latvijoje jau Įvedė 
Fašistų Diktatūrą

Ryga. — Padaryta fašis
tinis perversmas Latvijoj 
gegužės 16 d. iš ryto. Dik
tatorium tapo prezidentas 
Alb. Kviesis; jo dešinioji 

- - . “vipn»« in anUą ranka—pulkininkas Jacob-
jau Sevastopolyje, o kitas dar son, kaipo vyriausias armi- 
Istaribule”. “Charkov” laivas jos galva. Visoj šalyj įves- 
buvo 15,000 tonų įtalpos, tad ta karo stovis. Visos politi

co x.. parįįjos> apart fašistų 
Katsuelit, uždarytos. Val
diški namai apstatyti karei
viais; gatvėmis dunda tan
kai ir šarvuoti automobi
liai ; pristatyta kulkasvai- 
džių. Areštuota net buvęs 

Maskvoje yra Sovietų Sąjun- seimo pirmininkas socialde- 
gos knygynas Leninu ^vardu. mokratas Kalnins ir keli ki- 
Tas knygynas yra didžiausias; . qocialistu „ d • 
visame pasaulyje, nes jame yra 11 sociaiibtų vaaai. 
5,600,000 knygų. <" 
carų laikais, 1797 metais, pra
džioje su 28,000 knygų. 1915 
metais jame buvo jau milionas 
knygų. Bet daugelis tik taip 
stovėjo dulkėse ant lentynų. 
1894 metais viso buvo 2,500 
skaitytojų, o dabar daugiau jų 
yra į vieną dieną.

Iš Amalgameitų Unijos 
Suvažiavimo
Antra Sesija

ROCHESTER, N. Y;. — 
Mandatų komisija pranešė, 
jog Amalgameitų Rūbsiuvių

Berlynas. — Teisman pa
statytas namų ‘ tepliotojąs 
darbininkas Erwin Schultze, 
būk. jis metęs bombą ties 
Prūsų valdžios rūmais. Per 
kankinimus kalėjime jis bu
vo priverstas kelis kartus 
prisipažinti; i bet dabar visiš
kai išsigina to darbo.

SPARČIAI STATOMA 
, “SUBVĖ” MASKVOJ
Maskva.

Paryžius. — Valdžios pa
tvarkymu, 75 nuošimčiai pi
nigų iš senatvės aprūpinimo 
fondo turi būt pervesta į 
viešųjų darbų fondą. Nuse
nę darbininkai tuo būdu 
skriaudžiami, kad valdžia 
gautų lėšų vadinamiems pa- 
šalpiniams darbams. Įjuos 
būsią pastatyta 100 tūkstan- 

-' čių ' bedarbių, kuriems, su- 
' prantama, temokės bado-pa-

Unijos suvažiaviįne yra 267 ciai eina.
delegatai iš 17 valstijų. Vi- > Pyavedimo dirba 75,000 dar-

Praplatina Geografijos ir Istorijos Kur- 
sus Sovietų Respublikos Mokyklose

jau ir taip nėra mažas. Sovietų 
inžinieriai Janšek, Ivicki ir 
Pavlenko surado būdus, sutaisė 
laivo galus ir juos sudūrę. Tai 
pirmas atsitikimas pasaulyje 
tokiu būdu atbudavot sulaužytą 
laivą.

Jis įsteigtas Latvijos fašistinimas taip
gi prisideda prįę karo pavo
jaus prieš Sovietų Sąjungą.

Tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų vis daugiau, 
ir tankiau pakartojama pęrdą- 
vimai koncertų iš vienos šalies 
į kitą. Jau kelis kartus pagre
čiui sekmadieniais buvo priim
ta per Ji^ngt. Valstijų radio sto
tis muzika iš Sovietų Sąjungos 
ir perleista per National Broad
casting tinklus. Balandžio 22 
dieną iš Jungt. Valstijų kon
certai buvo priimti per Komin- 
terno stotį Maskvoje ir sklei
džiami po visą Sovietų Sąjun
gą-

Areštavo Studentą už 
Priešfašistinius

, >. Lapelius'
• BOSTON,’ Masš. — Poli- 
ei j a areštavo Harvardu Stu
dentų Lygos sękre torių •, Ąl- 
ląną: Philbricką už tąi, kad 
jįs dalino ppešfašistimus la
pelius ant atplaukusio Vor 
kietijos karo įaivo “Karls
ruhe.” Čia vėl pasirodo, 
jog Amerikos “demokrati
ja” eina su fašistais.

si delegatai priimti; nebuvo 
pasipriešinimų.
j Skaityta daug pasveikini-1 
mų ir reikalavimų, — kad 
būtų įvesta 30 valandų dar
bo saVaitė. Taipgi darbi
ninkai Hickey Freedmano 
dirbtuvės, didžiausios Ro- 
chesteryj, visi sykiu atmar--.«/ 1 
šavo su pasveikinimu.

Toliaus, buvo paskirtos 
įvairios rezoliucijų komisi
jos. Į bedarbių apdraudos 
komisiją įeina ir K. Jankai
tis. Girdėjau, kad ir dau
giau lietuvių įeina »į komisi
jas. •'

Reporteris.

Jau užbaigta šalpos algą. ' •
pora mylių požeminio gelž- . < - ) ■---- t-h—*—:
kelio tunelio. Darbas spar-. FARMŲ GAISRAI PADA- 

Prie “subvės” ! Rė 100 MIL. NUOSTOLIŲ,
Atlantic City, N, J.—Per

nai metais gaisrai farmose 
r •• n i i • • Padarė 100 milionų dolerių rrancijos Bedarbiai ■ ! nuostolių, tai yra 15 mil. j 

mažiau, negu 1932 m., — sa
ko šalies žemdirbystės mi
nisterijos narys 'David J. 
Price.

bininkų.

Paryžius. •— Vyriausybės 
apskaitymu, šalyj tėra 341,- 
000 užregistruotų bedarbių. 
Skaitlinė, žinoma, tyčia su
mažinta. B ę registruotų 
bedarbių,' daugybė yra ne
registruotų, nors Francija 
kaipo smulkesnės pramonės 
šalis, mažiau del krizio nu
kentėjo už didžiosios pra
monės kraštus. Taip pat 
domėn imtina, jog Franci- 
jos gyventojų dauguma yra 
kaimiečiai.

$684,322, o dabar už $867,905.

1933 metais kovo mėnesį So
vietų Sąjunga pirko Jungtinėse 
Valstijose prekių tik nž $64,595, 
o šiais metais tą mėnesį — už 
$874,712. Gi tuom pat laiku į 
Jungtines Valstijas Sovietai 
pereitais metais pardavė už

Balandžio pabaigoje į Mask
vą atskrido Turkijos kariniai 
orlaivininkai. Jie atliko 1,500 
kilometrų kelionę. Sovietų Są
jungoje jie buvo tinkamai pri
imti, kaipo atstovai draugingos 
valstybės. 1920 metais Sovietai 
padėjo Turkijai Apsiginti nuo 
imperialistų Smirnos srityje.

Amalgameitų Vadai PasL 
i kvietę Darbo Ministerę | i

ROCHESTER, N. Y.—So- 
cialfašįstiniai vadai Amal- 
gameitų Siuvėjų' Unijos vie- 
ną dieną turėjo suvažiavime 
kalbėtoją streiklaužį miesto 
majorą, o kitą — Amerikos 
darbo ministerę Fr. Perk
ins. Jinai šnekėjo už Wag- 
nerio-Lewiso neva /‘bedar
bių apdraudos” bilių. Mul
kino darbininkus, kad. ati-1 
traukt juos nuo kovos už 
tikrą bedarbių apdraudą su
lig H. R. 7598 biliaus.Ta po
nia šnekėjo ir apie “didelius 
p‘a g e r ė j imus” siuvėjams 
darbų ir algų, sulig N RA. <

Plėšiko Žmogvagią Byla . :
/

Denver, Col. James i.O; 
Čostin,< nuteistas už $20,000; 
išplėšimą!, pabėgo lįs kalėji? 
nlo; bet jį ^kidnapiho” try$< 
žmogvagiaį -reikalaudami 
$4;000. I žmogvagiab dabar 
areštuoti ir gali-būt nubau
sti kalėjimu iki gyvos gal
vos.

FEDERACIJOS VADAI 
PADEDA LAUŽYT 

AUTO STREIKĄ
Flint, Mich

Darbo Federacijos
Amerikos 

i vadai 
yra priešingi; masiniam pi- 
kietavimui užstreikuoto Fi
sher Body (automobilių vir
šų) fabriko ir praleidžia 
dirbti streiklaužius. i ;

Primušė Jaunuolį, kad 
Nešoktą iš Lėktuvo

Muncie, Ind. — Regis L. 
Schwer, 19 metų amžiaus 
mokinys, bandė iššokt iš 
lėktuvo, iškilusio’2,00.0 pė
dų. Lakūnas R. Williams jį 
suturėjo ir; primušė,. ,kad 
daugiau to nebandytų. Tuo. 
tarpu lėktuvas buvo nukri
tęs iki 500 jpėdų nuo žemes; 
bet lakūnas šūšigriebė ir su
vedė lėktuvą, išvengdamas 
nelaimės. $chwėr norėjo; nu
sižudyti'todėl; "kad jahi p ra-' 
'štai sekasi mokykloj, H 

.u.< a , Senato Pirmininkas Užmigo
; WASHINGTON; — Be- 
pirmininkaudamas senatui, 
Ericksonas, demokratas se
natorius, geg. 16 d. užmigo. 
Štai kaip tas seimas yra įdo-> 
mus patiems jo vadams.

London. < — Sustreikavo 
2,000 laivakrovių, protestuo
dami, kad į jų tarpą pasta
tyta penki buvę raštininkai 
kuriems duota geresnės vie
tos • ir algos, negu patyrur 
siems darbininkams. - i

Senieji rankvedžiai todėl

są žmonijos žinojimą. • Tą-

nepasitaikę.

Haiti. — Amerikos admi 
rolas John Halligan giriasi,

tiniai pagerinimai visoj so 
vietinėj mokyboj.

J. Stalinas,

Anglijoj Atmestas Įnešimas 
prieš Fašistų Uniformas

, LONDON. — Anglijos 
seimui buvo įnešta uždraust 
dėvėt uniformas politinių 
organizacijų nariams. Įne-
-šimas buvęs taikomas prieš kad lėktuvais yra jau tūks- 
fašistų juodus marškinius.: tantį sykių nusileidęs že- 
Didžia balsų dauguma sei- myn, ir nei jokios nelaimės 
mas jį atmetė.

kia daugiau žinių abelnai 
įgyti istorijos ir geografi
jos, pav., apie miestus, kal
nus, upes, stambius bendro
joj istorijoj žmones ir kt.; 
tatai turi reikšmės socialis

Maskva.
Sovietų Komunistų Partijos 
sekretorius, ir V. Moloto
vas, Liaudies Komisariato 
pirmininkas, patvarkė, kad 
pradinėse ir vidurinėse mo
kyklose būtų faktiškiau ir i tinęs tvarkos kūrybai, 
plačiau mokinama geografi- S 
jos ir istorijos, kaip seno- bus pakeisti naujais, faktiš- 
sios, taip ir naujosios. Iki kesniais. 
šiol istoriniai ir geografi-šiol istoriniai ir geografi- Leninas sakydavo, kad ko
mai . faktai’ tebuvo mokina- munistai tūri užvaldyti vi- 
mi, kiek buvo reikalinga su
prasti įvairius visuomeniš- ja kryptim ir daroma nuola- 
kus ‘ir revoliucinius judėji
mus. , Bet pasirodė, kad rei-

Berniukas Sugadino Lėktuvą, Maras Argentinoie 
“Leonardo da Vinci?” P„..„ . ..FRIAS, Argentinos mie-

DUBLIN.—Lėktuvo “Le- stelyj, per kelias dienas mi- 
onardo da Vinci” kapitonas re 12 žmonių nuo buboniško 
G. Pond išsireiškė, kad tū- maro. Visi valdininkai iš

bėgiojo iš miestelio, kad ne 
užsikrėstų ta baisia liga.

las jaunuolis veikiausia pa
gadino lėktuvą, Nebandyda
mas į jį slapta įsisprausti 

| Floyd Bennett aikštėje, 
pirm išlekiant iš New Yor- 
ko kelionėn į Romą. Todėl 
“Leonardo .da Vinci” vers
tinai turėjo nusileisti Airi
joj, nepasiekdamas Italijos.

1 DVASIŠKIŲ PINIGAI 
KARO PRAMONĖJ .

London? — Anglijos kuni
gų penšijų ' fondas turėjo 
įdėjęs* $50,000 į - karo • gink
lų pramonę; • Pradėjus žmo
nėms z smarkiau prieš tai 
protėstuot, fondo komisija 
ištraukė/pinigus iš tos pra
monės'.1 '

SUKILĖLIAI NUŠOVĖ 
ŽEMYN JAPONIJOS

LĖKTUVĄ
Mandžurijos sukilėliai pa

šovė Japonijos lėktuvą; ją- 
me užsimušė du japonų la
gūnai.

VĖLIAUSIAS PRANEŠI
MAS Iš AMALGAMEITŲ 

KONVENCIJOS
• > ♦

Gavome telegramą iš Ro- 
čhesterio, kur dabar eina 
Amalgameitų rūbsiuvių uni
jos konvencija. Pranešimas 
sako, kad konvencija užgyrė 

| reikalavimą įvedimo 30 va
landų darbo savaites. Ma- 
i tomai, kad Hillmano maši
na, kuri yra susirišus su 
Roosevelto valdžia, turėjo 
nusileisti eilinių narių spau
dimui.
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Tautų Lygos Atstovai Kaune
Pabaigoje balandžio Kaune lankėsi 

Tautu Sąjungos sekretariato atstovai 
Walters ir Smith. Smetonos valdžia juos 
iškilmingai pasitiko. Bet tikroji šių po
nų misija pasilieka slaptybėje. Jie kal
bėjo prikąstu liežuviu. Smetonos sureng
tam bankiete Walters pasakė, kad jie ži
no, jog jų “širdingas priėmimas” “tiktai 
reiškiąs politikos tikėjimas Tautų Lyga, 
kurį jaučia Lietuvos valdžia ir tauta”. 
Toliau jis posmavo:

* • Mes suprantame kur kas aiškiau, kaip pir- 
- ma, kad Lietuvos vyriausybe nejtik tiki ide- 

alais, kuriems Sąjunga buVo sukurta, laiko 
.'pačią Sąjungą esmingu savo politikos ele

mentu, vienu iš svarbiausių ir praktiškiau
sių veiksnių siekiant palaikyti ir didinti lie
tuvių tautos gerovę ir laimę, bet ir kad ji. 
savo eile, yra pasiryžusi padaryti viską, ką 
tik gali, Sąjungai palaikyti ir sustiprinti.
Walters neapsiriko. Smetonos užsie

nio reikalų ministeris ponas Zaunius ten 
jpdt .užtikrino, kad “mes esame įsitikinę 
Tautų Lygos šalininkai”. Puikiai žino
damas, kad jneluoja, ponas. Zaunus tęsė 
toliau:

“Ištikrųjų Tautų Lygos idealas ir tikslai 
yra tie patys, kaip ir mūsų: taika, pagrista 
teisingumu, taika tarp tautų, politine taika, 
lygiai kaip ir ekonominė taika, pagaliau, tai
ka pačių tautų prieglobstyje, socialine tai
ka.”
O tos taikos nėra, nesimato. Tautų

Lyga yra Anglijos ir Franci jos imperia
listų įrankis. Tie*patys Walters ir Smith 
pribuvo į Kauną, aplankė Latvijos ir Es- 
tonijos sostines pririšimui Pabalti jos 
prie Franci jos ir Lenkijos imperializmo.

Zaunius nebūtų smetonlaižis, jeigu jis
neyeidmainiautų. Čia jis ir kiti fašistai 
rėkia, kad “be Vilniaus nenurims”/o čia 
garbina Tautų Lygą, kuri oficialiai Vil
nią pripažino Lenkijai!

nin T Mat, jie pamatys sociali^ 
mo budavojimą ir gali pamylėti naują 
sistemą. Ką tu jiems padarysi, jeigu jie
sugrįžę pradės girti darbininkišką 
tvarką?

Bet tuo pačiu laiku Sovietų Sąjungon 
išvyko dvylika Lietuvės žurnalistų. Juos 
"Smetona išleido. Kodėl, vienus leido, o 
kitiems duris uždarė! 1 •

Dalykas štai kame: Smetona mano, 
kad žurnalistai-politikai, aiškiai politiniai 
nusistatę, turi darbus įvairiose įstaigose, 
tuo būdų jie “komunizmo liga” negalės 
apsirgti. Žurnalistai—buržuazinių laik
raščių redaktoriai. Štąi jų surašąs:

Eltos dir. ,E. Turauskas,'“L. Aido” red. 
Jurkūnas-šeinius ir p. Cesevičius,:‘‘Ryto” p, 
Grušas, -“Mūsų žinyno”;ired. pulk; Steponai
tis, “Trimito” rėd. J.- Kalnėnas, “Mūsų Ry: * 
tojaus”-red. A. Bružas, “Mūsų į Vilniaus” 
red.; p. •Uždavinys, “Klaipėdos Keleivio” į)* 
Geriitis,! “Ostsbe Beol£’?: p. PolęsŪis; “Laiko 

: * * t* • * ■ i j *

žodžio” red. J. Paleckis ir “Liet, žinių”
red. J. Kardelis.

Smetona mano, kad jie sugrįžę galės 
dar geriau kovoti prieš komunizmą, nes 
žmonėms pąsakoš, kad “mes tą ir matė
me ir įirdejome,r. ' Ar visi žurnalistai 
pasiliks aklais, tai, žinoma, kitas klausi
mas. Pamatysime, ką jie sakys sugrįžę 
iš darbininkų tėvynės. '* i

LAKŪNU JANUŠA'JKU 
IR ANTRU SKRIDIMU I LIETUVA

SKANDALAS ŠYPSENOS

. • • ’ .' v > ; t • ' .t . . *• •. /

Grigaitis, Šimutis ir kiti ALTASS Ponai Slepia nuo Visuomenės Savo Darbus, Nutarė 
Toliau Varyti Biznį Vardan “Antro Skridimo” ir Rinkti Pinigus nuo Lietuvių Darbininkų;

! < ------------------------------— i

Dienraštis “Laisvė” buvo O Kodėl Janušauškąs Tyli? Vaitkus galės skristi tik i 
tas laikraštis, kuris iškėlė 
aikštėn f aktus k ir parodė, 
kad lakūnas Janušauskas, 
kurio vardan puikų if. ne
gražų biznį varė Grigaitis, 
Šimutis, Tysliava ir ; visa 
.grupė politinių mekleHų— 
jrra streiklaužys. Bet šitą 
svarbų faktą apie itą: “did-, 
vyrį” atsargiai šlepe hiūšų 
priešų spauda—“Draugas,” 
“N a u j i ė nos,” “Garsas,” , 
“Darbininkas, ” ‘*KeleiV is, ’t 
“Vienybė” ir “N. Gadynė.” 
Dar ir tada, kada faktai jau 
buvo paskelbti, šių laikraš
čių redaktoriai sušilę gyre 
Janušauską ir piršo visuo
menei.

Davatkos Patarimas 
Farmeriui

Kartą farmerys nuvažiavo į 
i turgų ir pas jį atėjo davatka.

Davatka: Ar tamsta turi viš- 
taičių parduoti auginimui?

Farmerys: Ne, tamsta, netu
riu. Paraliai žino, kas atsitiko, 
kad šiemet mums išperėjo 
veik visus gaidukus.

Davatka (apsidairius, 
kas daugiau negirdėtų) : 
jums duosiu rbdą. Jeigu nori, 
kad išperėtų vištaičių,, tai pa
imk savo kiaušinius, nunešk 
bažnyčion, pašventink ir pėtny- 
čioj padėk po višta. Pamatysi, 
kad susilauksi vien vištaičių.

, o kiti į 
skelbia, kad jis skris tik pa-i 
čioj pabaigoje vasaros, p ra-: 
džioje rudenio. Vadinasi, i 
dar ištikus kelis mėnesius 
ponai galės melžti visuome-

Gali but, kad pats Janu- rugpjūčio mėnesį,
šauskas ką nors pasakys 
apie tas “sąlygas”. ]VJes 
nežįnome. Bet kol kas tyli. 
Tyli visi ir slepia. Ar tai 
tik nebus jų visų suokalbis? 
Kol kas, žinoma,- tik. speji-?n£ jr s; 
mas.
slepia nuo visuomenės savo’) 
tikrus darbus, šiepia tas-.! vdrdu.- 
“sąlygas,” tai mes? turime- 
teisę spėlioti ir daryti: savo 
išvedžiojimus. Galėjo būti 
šitaip: “Laisvė” paskelbė, 
kad Janušauskas yra streik
laužys. Kuomet • plačios 
darbininkų masės apie tai 
sužinojo, jos labai, pasipik-

tBet kuomet mekleriai dbjosi JanUsąusko vjįjdu, o j 
nuo visuomenės savoi dabar ; maudbšis Vaitkaus

Visi |Mde, 'Visi Susiyienijo 
; “Naujienos” d ž i si ugiasi, 
kad visa ALTASS valdyba 
veikia iš vieno, sutartinai,, 
vienu balsu priėmė Janu
šausko rezignaciją. Mes 
tuomi visai nesistebime.

tino visa ALTASS valdy- Klerikalų, fašistų jr menše-

be-

kad

Kodėl Kristus Pėkščias per 
Vandenį Ėjo?

Tūlas žmogelis nuėjo į pama
rį ir pradėjo galvoti apie bibliš- 
ką pasaką, kaip kristus pėkš
čias ėjo per vandenį. Jis ten 
pamatė žmogų laiveliu važiuo
jant ir jį pasišaukė. Ir klau
sia: “Ar tu nežinai, kur čia 
kristus pėkščias per vandenį 
ėjo?”

“Taip, žinau,” atsakė laivelio 
savininkas.

“Tai ar negalėtum man paro
dyti?”

“žinoma, kodėl ne. Bet jums 
reikės užsimokėti $5.”

žmogelis galvoja, kad penki 
doleriai nebus perbrangu už pa
matymą tos šventos vietos. Už
simokėjo penkinę ir sėdo į lai
velį. Pavažiavus toli nuo kran
to, vežikas sako: “Tai čia kris
tus <pėkščias ėjo.”

“Labai puiki vieta”, pastebė
jo žmogelis. '“O dabar grįžki
me atgal, nes tą šventą vietą 
jau pamačiau.”

Vežikas: “Gerai, grįšime, 
bet už parvežimą prie kranto, 
turi užsimokėti dešimts dole
rių.”

žmogelis palingavo galvą ir 
sako: “Tai už tai kristus pėkš
čias ėjo!”

Surinko S. Southburietia.

vikų šulai sudarė bendrą 
frontą. Visų jų reikalai 
vienodi. Visų jų tikslas ap
gaudinėti ir išnaudoti lietu
vius darbininkus. Visi jie 
lygūs darbininkų priešai. 
Tai kodėl ir už ką jie pe-

ba. Grigaitis ir Šimutis 
bandė užgniaužti faktus 
apie Janušausko streiklau- 
žiavimą, bet negalėjo. Jų 
spauda slėpė tuos faktus, 
bet “Laisvės” iškelti faktai 
pasiekė plačiąją visuomenę.

Iškilo Audra, Skandalas
Visas nešvarus “antrojo 

skridimo” biznis .yra' laiko
mas slaptybėje. Pasirodo, 

■ kad ALTASS valdyboj, ku
rios visa galva yra Grigai
tis, jau senai eina rietenos, 
peštynės, ginčai, niovybės 

i už garbę ir pinigus. Bet vi
suomenei nebuvo duota ži
noti. Nuo visuomenės bu
vo) slepiama.' Nuo darbinin
kų buvo kaulijami pinigai, 
bet jiems kišeniųje ponai 
špygą rodė. Grigaičio kom
panija laikėsi kunigų politi
kos: “Nesirūpinkite tuo, ką 
mes darome, o darykite, 
kaip mes liepiame.”

Kodėl ponas Janušauskas 
atsisakė skristi į Lfetuvą? 
Kodėl jis'rezignavo? Kodėl 
ALTASS (Grigaitis, šimu
tis ir tt.) slėpė ir slepia nuo 
visuomenės tą šmugelį, ku
ris yra slaptai varomas var
de antro skridimo?

Janušausko 
nenukrito iš giedro dan-

Sovietų Sąjunga Atmetė 
Švedijos Paskolą

Savo laiku “Laisvėje” buvo rašyta, 
kad Švedijos valdžia nutarė duoti Sovie
tų Sąjungai nemažą finansinę paskolą, 
už kurią darbininkų tęvynė turėjo pirkti 
Švedijoje mašinas ir kitus pramonės pro
duktus. Dabar Maskvos “Pravda” pra
neša, kad Sovietų valdžia siūlomą pasko-' 
lą atmetė, neima, nesutinka su sąlygo
mis!

Nustebo Švedijos buržuazija ir jos so
cialdemokratinė valdžia. Pranešimai iš 
Stockholmo sako, kad šis Sovietų žygis 
supurtė visą Švediją, kaip baisus perkū
nas. Ponai socialdemokratai manė, kad 
^ie baisią malonę Sovietams padarys, o 
dar daugiau Švedijos kapitalistams pa
gelbės nugalėti krizį, bet neišdegė. Val
džios ministerial kalba ir būdavo j a. 
Spauda dejuoja, skundžiasi, kad Sovietai 
uždavė Švedijos politikai ir bizniui 
smūgį.

Įdomus pareiškimas valdžios ir social
demokratų partijos oficialio organo “So
cialdemokratas”. Laikraštis rašo:

“Laike diskusijų, kurios ėjo aplinkui 
suteikimą Sovietams paskolos, niekas ne
manė, kad Maskva galėtų paskolos sutar
tį atmest. Su atmetimu pei\ Maskvą pa
skolos išnyksta galimybė patenkinimui 
svarbiausių Švedijos interesų. Išnyksta 
puikiausia galimybė suteikti mūsų pra
monei ir žemės ūkiui didelę pagelbą. Vė
liaus rateliai, įtraukti į Suklaidinimą me
lagingais paskalais ir tvirtinimais, su
pras,- ką mes nustojome.”

Taip, nepatenkinti likos Švedijos kapi
talizmo “svarbiausi interesai”. Socialde
mokratų valdžia dabar dejuoja!

Mekleriai pamatė, kad Ja- sl.s * zmo, kad su-
nušausko vardu nebesiseka vĮepyt011]ls spėkomis, gud- 
biznį varyti. Žmonės pra- iaa^ Paslėpdami savo darbus 
dėjo visuose kampuose kai- nuo visuomenės, jie daug 
bėti ir .keikti tuos mekle- daugiau pasinaudos. Štai 
rius, kad jie juos apgavo, kodėl ALTASS Valdyba ei-rius, kad jie juos apgavo. k°del ALTASS Valdyba ei- 

Matote,: čia susidarė kri- na vieno.
tiška situacija. Gal ir pats* Jieško Durnių, Patys Nu- 
Janušauskas pamatė, kadi 
jo “didvyrybė” užgęso, kad j 
po didvyrio kepure pasiro
dė paprastas streiklaužys, 
darbininkų priešas.' Žino 
jis, žino grigaitiniai apgavi
kai, kaip baisiai lietuviai 
darbininkai neapkenčia 
streiklaužių. Juk tie dar
bininkai ir šiandien strei
kuose susiduria su streik
laužiais. Na, o dabar “tau
tos didvyriu” Grigaitis, Ši-

duodami Durnais
Štai kokį juokingą daly

ką mes turime prieš savo 
akis. Klerikalų vadai iš 
“Draugo” pastogės oficia
liai įeina į ALTASS valdy
bą. “Draugas” karštai re
mia tą visą darbą. Bet da
bar “Draugo” redaktoriai 
apsiverčia durniais ir pa
reiškia:

“Kokios tos-sąlygos, apie tai 
smulkmenų neturime.' Kiek iš 
šalies girdėjome, jos, ištikro, 
buvo nepriimtinos. Gaila, kad

(Tąsa 5-tam pusi.)rėmimui!

.ĮDOMUMAI
esu vyras, vedęs, 51 metų am-lj^s šlapime

C.

iš

jeigu ku- bočiai gyveno Europoj ir tvarkė, kad tokie darbai bū-

Tačiaus visiem su-
a.

lių minučių jinai miršta.
“Darbininkė” bitė porą 

pirmų savaičių dirba namie

sako,

lių, kaip rodo Indijoj atkas
tos liekanos.

tų leidžiami dirbti namie, 
tik uz juos turi būt moka-

Azijoj 35 milionai metų at
gal. Dabar mokslininkai 
vadina tą senovės kiaulišką 

n

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Sunkumas^ arit Krūtinės ir 
Visur

Malonėkite ir man suteikti
patarimą per ‘‘Laisvę.” Ašgai, - keltas patriotizmas, 

apgaudinėti d a rjb i n inkai. 
Surinkta keletas desėtkų 
.tūkstančių dolerių, bet ne-

priežastis? Ji tik štai, ką 
pareiškia: a

“Lakūnas James-Janušaus- 
kas rezignavo. ; '' t ■vi- i • v• , . neša medui medžidgą iš lau-

80,bilionų bicių,^ kurioj per. pįeVų. Jog darbinis
amžius tėra šėšioš savaitės 
išviso.

Kiaulių Prabočiai 35
Milionai Metų Atgal

“Sciencev Service” 
jog dabartinių kiaulių prą-

Washington. — NRA 
pradžios uždraudė namie 
dirbti darbus, imamus iš 
dirbtuvių. Bet prezidentas 
Rooševeltas 16 d. geg. pa-

Prie to galėjo prisidėti 
kita priežastis. Per aštuo- 

jos viduriu, taip kad po ke- gio, o dantys apie trijų co-1 Bet kodėl ALTAS^ valdy- nis mėnesius buvo blofyta ir 
- - ...... - ’ K ’ . ............. -’"'ba irgi slepia šito skandalo Nulyta is visuomenės pini-

gaitis, meluoja 
valdyba. t Pav., . 
nos” (ge‘g.14) rašo

“šeštadienio ryte, gegužės 
12 d., kada lakūnas James-Ja
nušauskas turėjo išskristi į 
New Yorką, jisai ALTASS 
valdybos įgaliotiniui, P. ( Gri
gaičiui, airporte įteikė žodžiu

t . •» -* • * ’ ' « ......

siusk pranešimo apie: lakūno 
James-Janušausko rezignaciją, 
nutarė ją priijnti< /A;

. “Netenka abejoti,.kad po to
kio ;ilgo ir sunkaus darbo, 
ALTASS valdybai' buvo labai

Bičių Skaičius ir Papročiai
Jungtinėse Valstijose yra av*M ketveJ^ .saXa!čiV

Smetonos Apynasris
Lietuvos Gydytojams

Iš Kauno pranešama, kad Smetonos 
valdžia* neišleido - Lietuvos gydytojų į 
tarptautinį kongresą kovai prieš reuma
tizmą. Kongresas įvyksta Maskvoje. 
Norėjo važiuoti net dvylika gydytojų.

Kodėl jų neišleido iš Lietuvos? Atsa
kymo giliai nereikia jieškoti. Kruvina
sis Smetona bijo, kad tūli gydytojai ne
užsikrėstų komunizmu nuvykę į darbi-

mutis, Tysliava, ^Pruseika 
r e^zignacija parjnko kaip tik streiklau- 

žį ir prašo iš darbininkų pi
gaus. Bjauriai meluoja Gri- njgų jų biznio rėmimui! 

ALTASb Stačiai skandalas. Taigi, 
. Naūjie- reikia jieškoti išeities. Rei

kia surasti kokias ųors /tech
niškas priežastis ir persis
kirti ALTASS valdybai su 
Janušausku. Visi tylės, vi
skas bus gerai, bus ir “vil
kas sotus, ir avis čiela.” Ot

savo rezignaciją, atiduodamas | kokia buvo ALTASS valdy- 
jam ir raktus nuo lėktuvo. bos politika.
Ir Grigaitis nori, kad jo 

ti: su1 juom liekasi ir dalis galva buvo dviejų pėdų ii- šitam blofu\ tikėtų žmonės.
• •*! i | « 1 11 AT m A GI 1 1 •

metus suneša 150 milionų- 
svarų medaus,—kaip ap- 
skajtliuoja šalies žemdirby
stės ministerijos narys J. I. 
Hambleton.
< -f »

Jis gerai tyrinėjo bites ir 
atrado, kad jos neatskiria 
savo gaspadoriaus nuo sve
tinio žmogaus;
riam jos mažiau gilia, tai 
tik todėl, kad jis moka ge
riau su jomis elgtis; • “sa- “ * ■■

Galima ir Namie Dirbt 
Sulig NRA Pataisymo

vaš” žmogus taip pat gauna i “sutvėrimą” Palaeochoeru. Ilma ta ^at\ aiga’ 
įgilti, o daugiausia nuken- Jis turėjo ilgas kaip kardus Į tuvej. --------- —
čia tie, kurie bijo ir būna iltis ir atsikišusius prieki-; prantama, jog fabrikan- 
susinervavę. Gildama žmo- nius dantis. Tuo pat laikui tams yra lengviausia 
gų bei gyvulį, bitė nebepa- gyveno kitas kiaulių prose-1skriaust naminius darbinin- 
jegia paskui gylio ištrauk- nelis TetraconMort, kurio kus nepaisant taisyklių.

“ALTASS valdyba/ i^klAu- -užteka j Janušausko vardu 
■nebegalima varyti biznį. Jis 
jau> tūrėtų skristi, o Grigai
tis < suį savo kolegomis ’dar 
■nori biznį varyti. Kaip pasi
teisinsi visuomenei, kad 

sunku skirtis su lakiniu• Jam’es skridimas neįvyksta? Well, 
Janušausku. Bet sąlygos, ku
rias jis p.ąteikė^ buvo griežtai 
nepriimtinos. ALTASS valdy
ba buVo1 priversta tai padary
ti.’'’

. ' ' L *• ‘ /L'??''..’ ' ■

Tai kodėl jūs, ponai, šių 
“sąlygų” n e p a s k e Ibiatė? 
Kodėl bijote tos “lietuvių 
tautos,” kurios vardan; jau 
astuoni ‘ mėnesiai “monkey nušauskas nūšilėis* ant Kau- 
biznį” varote?. Bijotėj nes no "apie pavasarį, bei labai 
slepiate savo suokalbį ir j anksti«vasarą. Dabar Jau 
darbus. - ’vieni sako, kad lakūnas

geriausia, tai reikia paimti- 
divorsą su Janušausku ir 
jieškoti kito lakūno. Saky
sime žmonėms, kad delei to 
skridinią prisieina atkelti. 
O tuo tarpū varysime biznį 
višaisl.garais.' Taip galvoja 
ALTASS ponai. Atsimena
te, buvo skelbiama, kad Ja-

DARBININKU 
SVEIKATA

keitimas Jums taip daug gera 
nepadarys, jei Jūs nenumcsite 
da gerą dalį nereikalingų la
šinių. Tiesa, Jums ir inkstai 

i gali būti silpnoki, jei gydyto- 
! rado baltymų, 

jcią ir gi nutu-kitnas kiek gali 
būti kaltaš.

Gerai, kad tebesate ant di- 
jetos. 'Daugiausia gyvenkite 
daržovėmis ir vaisiais. Po tru
putį pieniškų, kiaušinio try
nių ir žuvų. Mėsiškų nereikia. 
Kuo mažiausiai miltinių val
gių, skrobylų, saldymą ir rie-

' Vartokite “Haliver oil 250 
D/’ po 10 lašų kas diena, 
lodo tinktūros po lašą su van
deniu, dukart kas savaitė. Im
kite “Thyroid tablets, gr. 1, 
No. 100,” po vieną tabletėlę 

į prieš valgį. Padės Jūsų me- 
jdžiagų apykaitai sparčiau eiti, 
’padės ir kiek suliesėti, ir leng
viau bus ant krūtinės. Būkite 
dažniau ant saulės, nors po 
valandikę, su pridengta galva, 
bet plika krūtine ir kitkuo. 
Gerai būtų krūtinė teptis iodo 
tinktūra, kas dięna ar kas ant
ra diena.

žiaus. Sveriu 220 sv., ūgio 5 
p. 10 c. Seniaju svėriau da 
daugiau, bet pereitą žiemą nu
mečiau 25 svarus • ir da vis bū
nu ant dijetos. 7 metai, kaip 
jįaučiu sunkumą ant krūtinės 
ir karkimą gerklėj ir krūtinėj, 
labiausiai kai šaltį pagaunu, 
žiemos metu ir pavasarį.' Aš 
manau, kad tas paeina nuo rie- j balų : greičiau suliesėsite, 
bumo. Bet gal galėtų tas sun
kumas paeiti ir nuo inkstų. 
Man vienas daktaras sakė, kad 
yra šlapinie albumos, ir krau
jo slėgimą turiu peraukštą. O 
gal aš turiu dusulį, astmą? 
Kaip man gydytis? Kokiose 
valstijose būtų oras pritinka- 
niesnis, kad greičiau išgyčiau ?

Atsakymas

Tąip, Drauge, nuo riebumo 
Jums daug kas paeina : sunku
mas krūtinėj, sunkumas ant 
širdies, aukštesnis kraujo slė
psimas. i Oro bei klimato pa-


