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KRISLAI
Pasmerkia Fašistus.
Apie “Macon” žlugimą.
Ginklai prieš Klaipėdą.
27,000 Kilometrų.
$40,160 į Metus.
“Buvau ir Būsiu

Kovotojum.”
Rašo D. M. š.

čechoslovakijos 1 a i k r a š tis 
“Ludowe Nowiny” pasmerkia 
Lenkijos ir Vokietijos fašistus, 
kurie provokuoja karą. “Lietu
vos žinios” irgi apie Lenkijos 
ir Vokietijos fašistų, planus sa
ko: “Mes jokiu būdu negalime 
raminti savę tais įsivaizda
vimais, kuriuos turi Skoropads- 
kiai, Studnickiai ir (kiti ‘bolše
vizmo naikintojai’.” Vis dau
giau balsų prieš Vokietijos ir 
Lenkijos fašistų avantiūrą, bet 
geriausiai tai darbininkų masi
nis veikimas ‘ ir Raudonosios

Angliją Su Hitleriu NRA Yra Pataisoma 
Vienija Neapykanta Bosų Naudai prieš
prieš Sovietu šalį į Darbininką Unijas

MASKVA. — Sovietų vai- WASHINGTON. — Jun-
“Izviestija” gtinių Valstijų kongreso 

nepritaria palaikymui vers-

džios organas „---- c .
rašo, kad Vokietijos hitleri- dauguma,; kaip, pranešama 
ninkai rūstauja del jjems ; _

Armijos jėga puldo fašistams nemalonių žodžių “baltaja- tinų NRA kodeksų, ^kas Jie- 
karo apetitus. ■

IN TWO PARTS

PART ONE
' t*

* • 1 • • Po dešinei — advokatas Lowell Mason, specialiai 
pasamdytas prie Jungtinių Valštijų’ senatorių ko
misijos neva monopoliams ir trustams tyrinėti. Po 
kairei——senatorius Wm. King. Pats / senatas dau
gumoj susidaro iš monopolių ir trustų atstovų. 
Roosevelto valdžia labiausia drūtina stambių kapi
talistų kompanijas; o čia daroma komedija, būk 
tyrinėsią kapitalo tūzus, neva užtardami “paprasto 
žmdgaus” reikalus.

Dolerio Vertė Bus dar 
Mušama; tatai Naujas f 
Darbininkams SįįĮ^išh
ROQSEVELT SAKO: REIKMENŲ KAINOS; , DĄRį j
NEGANA AUGŠTOS. NORS MAISTAS PAURA? 

DVIDEŠIMT PENKIAIS NUOSIMčIĄją"" G
čia pramones; todėl fabri
kantus varžančios NRA tai- 

Anglijos storžieviai vis tiek syklės veikiausia bus panai- 
gali susidėti su hitlerinin- kintos. Tuo būdu samdyto- 
kais kare prieš Sovietų Są- jai gaus' dar didesnę valią 
jungą. Vokietijos ir Angli
jos imperialistus vienija ta 
pati karti neapykanta prieš 
Sovietus.

me popieryje,” kurį paskel
bė Anglijos valdžia; bet

Susikūlus didžiausiam zeppe- 
lininiui Jungtinių Valstijų oro 
laivui “Macon”, plačiai apie tai 
buvo rašyta. Sovietų Sąjungo
je “Pravda” ir “Krasnaja 
Zviezda” rašo, kad tas nesulai
kys Sovietų Sąjungą nuo bucla- 
vojimo daugiau tos rūšies oro 
laivų. Sovietų Sąjunga jau tu
ri 6 zeppelininius oro laivus ir 
jie gerai veikia. “Krasnaja 
Zviezda” rašo, kad “Macon su
degė iš nemokėjimo tinkamai jį 
valdyti. Vokietijos panašus 
laivas vardu “Graf Zeppelin”i 
jau bent 600,000 mylių išskra- 1 
jojo ir visad laimingai.

Lenkijos koridoriuje, kuris 
skiria Vokietiją nuo Rytų Prū
sijos, ties gelžkelio stotim Choi- 
nica, užsidegė vienas vokiečių 
traukinys. Pasirodo, kad jo va
gonuose buvo rankinės grana
tos, kurias Vokietijos fašistai 
vežė į Rytų Prūsiją. Vokieti
jai, sulig sutarties, neleistina matmenų, 
per 1 .
lūs gabenti, bet ji tą daro. Jie lų Darbininkų Unijos, 
buvo vežami į Klaipėdos pasie
nį.

Angliakasių Streiko jj 
Laužymas ir Peleny

Dienos “Šventė”
WILKES-BARRE, Pa. —,'tantis darbininkų 

Trečiadienį buvo uždaryta 
visos Glen Alden kompani
jos kasyklos. Bosai paskel
bė, jog tai todėl, kad tre
čiadienis—pelenų diena. Bet 
tikroji priežastis1 yra kita— 
mažai ką tegali kompanija 
padaryti su skebais. Prieš 
ją streikuoja virš 15,000

kapoti darbininkams algas. 
. Finansų komisijos narys, 
senatorius George, tiesa, 
sako, kad turėtų būt palai
koma tie NRA punktai, ku
rie “apsaugo” darbininkam 
algas ir nustato darbo va
landas. Bėt tai yra tik pa
saka. į ’

į Nors NRA taisyklių 
; punktas 7a, neva pripažįs- 

j unijoms i 
teisę dirbvklose, bus del 
žmonių akių palaikomas, ta-i 
čiaus viskas rodo, jog Roo- ,
sevelto valdžia, naikindama J0Je!jO fcfo Vai& 
bosams verstinus kodeksus,1LKiMvinp VLI !\UUvA^Ubj VTY V b tį || •

pagelbės jiems daužyti ir ĮJzgyrC O6<lŽirDllį
darbininku unijas, ir pąty-
lomis dar labiau padės kom-
paniškoms fašistinėms uni-jninkai privertė šio miesto

TOLEDO, Ohio. — Darbi-

WASHINGTON.—Prezi- šimčiais, kitos reikmenos ' i 
dentas Rooseveltas, besikal- benį jų nuošimčių.

i bedamas su laikraščių at- I ■U?
I stovais kovo 6 d., pasakė Roosevelto valdžia bran- 
ikad “doleris dar negana nu- gina pragyvenimą, naikiti- 
I pigintas” ir kad “reikmenų darna laukų derlių ir vadi- 
jkainos dar ,nėra užtenkamai namą “perviršį” gyvulių, ir 

už tai apmoka iš šalies iž
do, iš ko, tačiaus, pasinau
doja tik dvarininkai, buo
žės ir kapitalistai, speku
liantai. Rooseveltas kelia 
augštyn pragvvenimo lėšas 
dar tuom, kad nustato kai
nas sulig NRA.

giau dolerių tiek, ant kiek' Šitaip pasirodo praktiko- 
bus nupiginta dolerio vertė, je tas išsigarsinęs politikie- 

I Tatai reiškia, kad iš savo riUS) kaipo “panrasto žmo- 
algu darbininkai galės nu- gaus geradaris.” 
sipirkti dar mažiau, negu i

■ ; Vos tik Rooseveltas pa-
! Sakydamas, ■ kad reikme- skelbė savo pasirvžimą la-( 
nų kainos nėra įvalias aug- biau praskiesti -dolerio ner
štos, Rooseveltas išreiškė ,tę. tuoimis kariniai (Liber- 

HAVANA. — Jungtinių intenciją padėti kapitalis- j t v) valdžios bonai nupuolė 
Valstijų užsienio • reikalų tams dar pabranginti cryve-idar iki 32 punktų žemvn jr 
ministerija paskelbė Kuboje nimui reikalingus daiktus, išnaujo nusmuko doleris, 
savo pareiškiiną, būk Ame- 0 nuo 1932 metų maistas lyginant su Anglijos svarais/

i pakilusios.” Taigi Roosevel- 
]to valdžia planuoja įvesti 
didesnę infliaciją, prispaus
dinti naujus bilionus dolerių 
popierinių pinigų ir tuo 
.būdu dar labiau sumažinti 
■perkančiaia dolerio spėką. 
Bet kapitalistai gražiuoju 
neduos darbininkams dau-

Amerika Grasina Įsikiš!dabar 
J Kubos “Maišatį”

suns sutarties neįeisima —priklausančių lėlėms prieš tikrąsias darbi- .valdybą užgirti valstijos sei
tą Lenkijos koridorių gink- prie Kietųjų Andiakasyk- ninku organizacijįs.,šapose. mui įneštą.hiliiį -odelei bedar- y 9!iXriinm/
4 ’ - '• • ’ ” •• ! J -'.z1 • qndrqndpc? Tgi. tn, Įrika nesikiš t smarkeianeią jau ir taip pabrango 25 riuo-‘sterlingų.

16 I irnitlAC? turipio sumąhymas, |Studentų, .mokytojų iy dar- į

■ i . - • - ! ris įneštas Jungtinitų Valšti- fišištine Mendieta.. valdžia, Rooseveltas dar Slepia "Maskvoje Žmonės dar22.375,000 Amerikoje
Sovietų orlaivininkas Vodopi- 

janov išskrido iš Maskvos lin
kui Mys Smit, tai yra linkui Į 
čukotsko šiaurinio krašto, kur 
pereitais metais jis gelbėjo 
“Čeliuskino” įgulą. Nuo Mas
kvos iki Mys Smit yra 27,000 
kilometrų. Planuojama kelio
nė atlikti su 10 apsistojimų. Tik 
Sovietų Sąjungos lakūnai gali 
atlikti tokias keliones šiaurių 
kraštu be nelaimių.

kioĮ turinio

nGyvena Tik iš Pašaipu ūkininko Mirtis Po ve^uSteigs SS^imn^p^S Planus “Karo be Pelny” ’ Neprarado Balsį
WASHINGTON. - Vy- iduOti Civic Auditorium sve-me “pataria” WASHINGTON. - Gene- LONDON. - Hit!

nausias pašalpų admmist- « & 0 s ° ®nomis, ta,nę masiniam . .kusir5nki. rimti ir palaukti naujų rin- rn)flą H Tnhnsnn ir aDsirfrus «ša)čiu „ Ane
ratonus Harry L. Hopkins za^u ų vie jaunas vyru^ k ateinantį sekma- kimų, kurie įvyks (?) rude- 
kovo 6 d. pranešė, kad afi■ 0 Itu dieni bus aiškiriąjna ineštą-mj. O “Havana Post”, iš-
Jungtinėse Valstijose dabar 111110 pnnu sumanų . seimui bedarbiu ap- .reikšdamas nuomonę Ame- 
vien iš pašaipu gvvena 5.- vežimu namo. Beva- įJaudos biJiusdlifi; 136). 'rikos ambasadoriaus Kubo- 

v . ____ •„ z.nioinnt kaz kam ratai vir- D ...... v .

rolas H. Johnson ir sęn.
Bernard Baruch išdirbo

Hitleriui
apsirgus “šalčiu,” Anglijos 
užsieniu reikalu ministeris

-a
1

400.000 bedarbių šeimynų ir 
775.000 pavienių, arba 22,- 
375,000 žmonių, reiškia, 
'penkta dalis visų šalies gy

žiuoiant, kaž kaip ratai vir-( ; 
to dideliu griovin ir mirti-1 
nai nuspaudė jaunuolį.

programą, kaip Amerika ga- 'John Simon atidėjo važia- 
lėtų'vesti karų be pelnų ka-jvimą į Berlyną pasišnekėti 
pitalistams. Planas įteiktas apie taikos sutartis, ginklą- • « • —i. • ! •_ • ____ - ••____ z?_ i-i.

Kapitalistiniai laikraščiai pa- ventojų. Pavargėlių skai- 
skelbė, kad Gloria Morgan-Van- 
derbuilt kas metai savo vienati
nio kūdikio užlaikymui išlei
džia $40,160. Tai didelė krū
va pinigų! Vien jo tarnų už
laikymas atsieina $9,000, valgis 
—$6,000, sargai — $3,600 ir 
tt. Gi tuom pat kartu šalyje 
yra apie 2,500,060 vaikų, kurie lauja, kad būttj išleista val- 
negali mokyklų lankyti, nes ne
turi kuom apsirengti ir apie 
6,000,000 badaujančių bedarbių 
vaikų; tai tokia “demokratinė 
Amerikos lygybė.”

Nuostolinga Vėtra.
VILKAVIŠKIS. — Sausio pa- | 

baigoj siautęs audringas vėjas 
nugriovė penkis apylinkės ūki-

Del Ex-Kareiviy Bony ir ™“"“
WASHINGTON.—Vinso- 

no įneštas bilius Jungtinių 
Valstijų kongresui reika-

čius šalyj didesnis negu bet 
kada pirmiau.

įje, atvirai rašo, kad jeigu prezidentuj Rooseveltui. .Jis vimosi apribojimą ir kt. 
idarbimnkai ir studentai ne- C..... „„ ......

Sovietu Sodiečiai jautr* • x i '* • ir 1 tijos su ginklais pikis į tą Visi Sakutėmis Valgo maišatį.” Reikia, mat, ap-.
/ v ginti Kūbo.je biznį Ameri-' 

Pirm bolše- ^qS kapitalistų, kurie ten 
viku revpliūcijoš Rusijoj yl?ą įvesdinę $1,500,000,000 
ant kiekvieno šimto parduo- jsavo kapitalo.
damų peilhj atsieidavo po 25 -------- ———

buvo užklaustas, ar viešai 
paskelbs tuos planus; atsa-.seimo atstovas

MASKVA.

džios bonų ant $2,100,000,- 
000 ir kad gautais už šiuos 
bonus pinigais būtų atmo
kėta bonai buvusiems pa
saulinio karo kareiviams.

Lėktuvas uraardė Mokyklą 
ir Užmušė Mergaitę

MADRIDE, Ispanijoj, lėk
tuvas krisdamas pramušė 
tfiokyklos sieną ir užmušė 
vieną mergaitę. Lakūnas

šakutes (videlcius)-, milži- Aogliia DidillŪ SaVO
Ginklavinųsi «**» SSSL*riiška gyventojų dauguma 

pirštais valgydavo mėsą,

Vienas darbietis Anglijos 
užklausė: 

kė, kad dar “nežino. simon pasinaudos šia
Iš pereito karo B. Baruch proga atsilankyti į Maskvą, 

pats turėjo 3 milionus dole- kur žmonės dar neprarado 
rių pelno; iš to karo ūmai balsų” (kaip kad Hitleris 
praturtėjo ir generolas'p0 savo iškilmių Saar kraš- 
Johnson. Du Pontai, dirb- te)? 
darni valdžiai amunicija, i 
tuo metu pasikuopė 600 
nuošimčių gryno pelno. Bet, 

i šiuos kariškus

Pranešama, kad jeigu 
Hitleris ilgai “sirgs,” tai 
Anglų užsienio reikalų mi
nisteris keliaus į Maskvą 
pasitarti apie būdus delei 
tarptautinės santaikos pa
laikymo. i

Hitleriui nepatiko Angli
jos ministerio pirmininko 
MacDonaldo “baltasai pp- 
pieris”, kur jis nurodė, kad 

, ir kitos šalvs 
smarkiai ginkluojasi, todęl 
turi ir Anglai ginkluotis, ne
paisydami nekariavimo bei 
tarnsavinio apsigvnimo su
tarčių. Del to aal Hitleris 
ir “ožiauja” prieš Angliją.

žuvį ir kt.’x-Dabar prie kiek- LONDON.^ — Anglijos pelnagrobius pasiskyrė į ko- 
vieno stalui, neilid vra nėr- valdžią ketina šiemet išleis-.misija suplanuoti-karą “be . . ka„» r* “ st«»-Gą»™ dą«ProtB

taipcęi užsimušė. Tuo lėktų- kaimiečiai iau visi naudoia karl?ko laivyno reika- joe ųie suplanuos taip, kad 
Tą sumanymą užgyrė kon-vu buvo garsinama juda- -k , eg , B „ t0 iabai nadi- ' SVa^s sterlingų da- iš naujo karo galėtų dar 
greso lėšų komitetas 14 bal- mieii paveikslai, ir jis žemai , . ' bap.yra $4.75.;.,Tajgi gink; gausingiau pasipelnyti,
sų prieš 11, patardamas, lakiojo. dėjo pirk.mag geležinių įo- iavlmulSi ant manų skiria; | ---------------------
kad kongresas jį priimtų. z ]

“Socializuota Medicina” |
PHILADELPHIA. Pa. Sekmadienį, kovo 10, 2 Pilrfarlorvci'PC Ampnkfti 

100 gydytoju įsirašė i bocia- vak po nietUi Kliubo svetak ImMUm.JSKa7fllUKIfŲPĮ 

•l08 c™* St > }^ks Lešiidįa (4 Biliony Dot Ihnc ilnhni avarhiniG} «7 t
_ . Bus aiškinama NEW YORK. U Genero-

vo pareigas. Aš—-revoliuciopie- tytą kainą daktarams už pa- Hitlerio kėsinimąsi užffrob* las Butler sako jog Amėri- 
nus nuo savo kūdikystės; aš 'tarnavimus valstijos pilie-ti Klaipėda ir abėlnai karę koj per metus yrą padaro- 

pavoiu visai žmonijai, ypau piktadarysčių, kad
_______________________________ .i«s per metus lėšuoja 14 bi- 

lionų dolerių. Taip, girdi, 
yra todėl, kad’judamieji pa
veikslai ir laikraščiai isp've- 
rina-žmones ir snieiuaia mucj, i icuhcj. mmuj, »u- mrKija sutureio au urai- apmbojimais. 93 nuošimčius 

___________  ________ ............... ... .........._________ ____ ^bedievystę.” Bet j kalėjimų siuvoširdį vienam ' negrui, ki jos tavorinius laivus. Bul-visko galima pirkti be jo- 
12 gyvenamių, 23 tvartus ir ki- Darbininkų Literatūros Dr- rekordai rodo, jog tikinčių- Jam.širdis buvo perverta as- garija siunčia savo kariuo-tkiu apribojimų, nes labai 
tus namus. Tankiai to sek- jos 54 kuopa. Įžanga veltui, jų ' prasižengėlių- skaičius meniško priešo yilyčia. Sur menę į Jugoslavijos pasienį, padaugėjo įvairių dirbinių 
mėje daug žūva žmonių.______1..............................~________________________________________________ -_x_ r-... ”

Francijos Komunistų Partijoj 
laikraštis “L’Humanite” apra
šo teismą revoliucinio Ispanijos 
darbininkų kovotojo Gonzaleso 
Čensia, kurį išnaudotojų teis
mas, už vadovavimą Asturijos 
darbininkų kovoms, nuteisė nu
žudyti. Ispanijos darbininkų 
vadas teisme pareiškė: “Revor

n* 1^ .1 M 'i ; vų, gramafonų ir kt. -i Elizabeth, N. J. !. -——
Sekmadienį, kovo 10, 2

lizuotos Medicinos Sąjungą, nėie. <...
liucijai vadovavo specialis ko- Ta organizacija reikalauja, prakalbos /labai svarbiais 
mitetas ir aš tik atlikinėjau sa- kad valstija mokėtų nusta- klaiisimais.

buvau visą gyvenimą revoliucio- 
nierium ir juomi būsiu iki pas
kutinės mano gyvenimo valan
dos.” Taip miršta revoliucio
nieriai, kuriuos visoki renegatai 
niekina ir keikia.

kitur nušliaužia žemyn ir pada- minėjimas didžiojo Lietuvos į 
ro daug frlėdies. Nesenai ledų darbininkų vndo, ’ d. Vinco 
masė sunaikino kaimelį Sche- Mickevičiauš-Kansuko. Kal- 
lenburgą. Ledo kalnas,Ajžiman- bes J Ormąn ir S. Sasna, įš 
tis 2 kilometrus pločio, nušlavė Brooklyn, N. Y. Prakalbas 
nuo savo kelio vietos bažnyčią, rengia Amerjkos Lietuvių

vų, dantinių šepetukų,:brit'.ma 3.500,000 svarų sterlih- D . , • r n pieris”, k
} /gu dąugiąu negu pernai. DORlOBrullOjaniH braiKŲ Vokietija

'■ - - - - - - - Sukilėliy Pozicijos
'api6; '4dauglau i ATHENAL—Graikų

• • • • šistų valdžios kB’iįkl vnai-
T m’P’steno pirminin- viai smarkiai bombarduoja 
ko^MaęDonaMo -pareiškimo sukilgli ven5zelist kareivi. 
(“baltojo popierio”), ^nera nes ir jų valdomą gelžkelio!

^iin^i't^ulę^is sut^u*tis liet rei— i , , *1—i* *—Sovietų Sąjungoj Jau 93%

armijoje susidarė didesnės! MASKVA. — Sovietuose 
?ruP?s priešingų valdžiai jau tik 7 nuošimčiai reik- 

įmenu yra pardavinėiami su 
Turkija suturėjo du Grai- ap^bojimais. 93 nuošimčius 

:o galima pirkti be jo-

kią stipriau ginkluotis.

Susiūta Širdis

šistų
'aikų fa-
■iški orlai-

Rengėjai, yra didesnis negu bedievių, žeistasis, sveiksta. i Bijomasi JBalkanų karo. • ,bei produktų.

“Baltoji Mirtis’*, taip vadina 
Alpių kalnų gyventojai ledų už- 
griuvimus. Aflt Alpių kalnų 
yra ledai, kurie tai vienur, tai

JOHANESSBURGO Ilgo- kariškių, 
ir ' “skleidžia ninėj, Pietinėj. Afrikoj, su-
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Ir Finlandijoj “Perdaug
| . Studentą’

Šiuo tarpu įFinlaįncįijos parlamente yra 
įneštas sumanymas, :kąd sumažinti skai
čių studentų.’ Nei viena privatinė mo
kykla, ruošianti 'studentus universitetui, 
neturi būti ^didinama be valdžios leidimo. 

• Numatoma visa eilė ir kitų žygių suvar
žymui mokslo.

Amerikoj visoj eilėj valstijų taipjau 
numatoma uždaryti pradines mokyklas 
pora mėnesių anksčiau, negu kitais me
tais, idant, sutaupyti lėšų.

Paėmus kitus buržuazinius kraštus, ir 
ten surasim panašią tendenciją: mažinti 
studentų skaičių, mažint mokyklas, o di- 

; dint karo reikalams išlaidas.
Kitaip Sovietų Sąjungoj. Tiktai kelios 

dienos atgal Sovietų vyriausybė paskyrė 
pridedamą sumą pinigų iš virš kelių šim
tų milionų rublių statymui naujų mokyk-

r—bb—s i it r/rs ■!»

“A Slap in the Face’’
Didžiosios Britanijos valdžia buvo k)ę- 

pradedanti koketuoti su Hitlerio valdžią. 
Tūlais klausimais, kaip jau ne kartą • 
spauda pranešė, Anglija manė nusileisti ; 
Vokietijos naziams. Tačiaus tas nepąr ; 
tenkino Vokietijos fašistų imperialistinių 
apetitų. Tuomet MacDonaldo valdžia, 
daugiau nelaukusi, paskelbė savo "Balta
jam Popieryj,” kad ji nieko nepaisydama 
ginkluojasi; padidina armiją, pastiprina 
laivyną ir orlaivyną ir išleidžia kur kas 
daugiau pinigų kitiems karo reikalams.

Tą pačią dieną, kuomet šis pareiškimas 
buvo išleistas, MacDonaldo valdžia pra
nešė Hitleriui, kad į ’ Berlyną važiuoja 
Anglijos užsieninių reikalų ministeris, 
Mr. Simon, su kuriuo Hitleris galėsiąs 
pasikalbėti apie tolimesnius “taikos da
lykus”, etc. Ir štai, Vokietijos valdžios 
oficialia atsakymas skelbia: Hitleris ne
galėsiąs matyti Simoną dabar, kadangi 
sergąs šalčiu. “N. Y. Times” korespon
dentas praneša, kad, tačiau, tą pačią die
ną Hitleris dalyvavo visoj eilėj darbų ir 
buvo sveikas, todėl šis atsakymas Angli
jai, reikia skaityti, buvo padarytas del 
politinės ligos arba, kaip anglai sako, Mr. 
Simon gavo nuo Hitlerio "a slap in 
face!” •

kitus kriminalistus, tą gerą mūsų tautos 
vardą^nepagadintų.

« f
.i i

Kokią gi mediciną. “Draugas” siūlo to 
blogo pataisymui? Ogi: “vaikus auklėti 
religinėje ir tautinėje dvasioje... ” tai ir 
bus gerai. Išnykstančios tuomet, girdi, 

, tos nedorybės, kuriomis dabar vaikai už
siima. Jau ne kartą buvo prirodinėta 
statistikomis, kad tikyba ir patriotizmas ‘ 
ne tiktai nesumažina vagysčių skaičiaus,, 
bet da? padidina; juo žmonės religinges
ni, juo daugiau tarpe jų apsireiškia kri- 
minalysčių. i . ’ ■ ■'

Su tuo piktu kovoti negalimą kitaip, 
kaip- tiktai kovojant prieš pačią sistemą, 
kuri gimdo įvairius kriminalistus.'* Siste
ma, paremta išnaudojimu žmogaus žmo
gum, sistema, kurioje saujelė: sirpsta, o 
milionai bad&uja, . negali riėpagaminti 
kriminalistų!1 : > •

Kiauras Maišas :■
Grigaičio įsteigtas ALTASS[ir: vėl krei

piasi “į visus geros valios lietįiyiųs,” duot 
aukų pasiuntimui Vaitkaus per Atlanti- 
ką į Lietuvą. Ragina > pačius . au
koti, rinkti aukas, iš draugijų iždo duoti 
ir pramogas tam tikslui daryti.

Kaip žinia, pereitais metais jau buvo 
paskelbta, kad pinigų surinkta apie 30 
tūkstančių dolerių. Nupirko orlaivį, ir 
tuomet paskelbė, kad 1934 metais Vait
kus tikrai skrisiąs į Kauną.

Deja, gauna Grigaitis iš Kauno prane
šimą, kad'ten "oras prastas,” todėl lėki
mas reikalinga atidėti kitiem metam. 
Na, žinoma, ir paklausoma. Dabar,
aiški, kodėl tas visas monkey biznis pa
našiai buvo darytas. Jeigu pereitais me
tais Vaitkus būtų lėkęs, tai šiemet nebū
tų buvę prpgos Grigaičiui ir Ko. pasišie
nauti dolerinių, nes nebūtų kabliuko. Da
bar gi tam auksinė proga/

Be abejo, mąstą darbininkai nerems to- 
; kio negražaus biznio. Kokia čia, paga- 
’ liaus, naudą, jei Vaitkus kada nors; ir 
•lėktų ir nulėktų į Kauną?; Pereitą vasarą 
;du Brooklyne gyveną lenkai būtlegeriai 
nulėkė į'Varšavą, na, ir kas? !

Naudą iš šito viso skridimo, aišku, vi- 
sųpirmiausiai turi tie, kurie stovi prie

a-

Grįžtant prie Tų Plepalų
So. Bostono kunigų plepalas (“Darbi

ninkas”) rašo sieksninius straipsnius 
apie “badą Sovietų Sąjungoj.” Taįlpina 
ir paveikslus iš Hearsto laikraščių, ku
riems tuos paveikslus pagamino žmogus, 
katras niekuomet nebuvo Sovietų Sąjun
goj. Aišku, mes nemanom eiti į deba
tus su tuo. laikraščiu, kuris pastaruoju 
laiku viską rėmė falsifikacijomis, fabri
kacijomis, išmistais. Svarbu, tačiau, pa
imti, na, kad ir sekantį:

nai per neapsižiūrėjimą mo ir kitais organizacijos rei- 
draugo eilėraščiai susivėta- kalais, manau, teks pakalbėti 
vo pasirodyt spaudoj. Mes APLA 26 seime.

I turim jų penkius.; Visi nau- APLA Iždo Globėjas,
dotini. Ačiū. Nepamirškit J‘ Mlliauskas-

| Suprantama, numažintas įs- 
-------- toj imas pratęsiamas iki liepos

1, 1935. Numažintas įstojimas 
[, pasilieka pusiau. Geriau sa

kant, jisai pasilieka toksai, 
koks buvo laike vajaus.

Pereitasis vajus praėjo vidu
tiniai. Buvo surengtas platus 
prakalbų maršrutas, kuris irgi 
davė šiokių tokių pasekmių. 
Gauta* keletas ir. naujų . narių. 
Supažindinta mūsų, organizaci- 

Sherry pridavė Čekį vertės riamsibūyo paleistas krivūlės ja su platesnėmis lietuvių dar-
M • < 1 TTW ’ll ‘ < 4 . ________ - • 1

j_i varyta plati agitacija už gavi- 
< ■ * ■ ■■ 1 i • < im4 naujų narių- Bet, tai vis

im a?‘ ay.mas. • ; . nepakankamai darbuotasi.-Ne
‘APLA Pirmp • Agsknčib yjsos kuopos' vajuj dalyvavo.

Agitacijos Fondo 
Reikalai i

Kol kas labai palengva mus ateityj, 
draugai ir organizacijos at- h ■' —---- -
siliepia į Komunistų Parti-1 jL ĮXfk RFIIf AI AI 
jos Lietuvių. Centro Biuro JUbA* IlEiIllAlirir 
atsišaukimą paremti Agita-| --------
cijos^Fondą, tačiau, jau gau- n « v._ T
ta. šiek tiek aukų, štai rūsiai! bumazmtas Įstojimas

. Amerikos Lietuvių Darbi- Pratęstas iki Liepos 1,1935 
ninku Literatūroj Draugi-) '
jos 84 kuopa, Paterson, N. , ; <
J., prisiuntė $6.40. Draugė p., . .. _ v I
$5.40, kaipo auką nuo Broo- ! formdj šokamas APLA. Pirmo bininkų masėmis. Per spaudtj 
klyno Lietuvių Komunistų Apskričio: konferencijoj 
Frakcijos masinio susirinki- imtaį ;tarjmas ■ ■■ : i . :
mo.' Drg. Žilinskas, iš Suf-
field, Conn., paaukojo, $1. ' vnnėerekHioi vakario £4 19- mT, ’»J«J uavvavv; T n • i j j • .Konręrenęijoj, vasario ^4, Todėl, .kuomet dabar pratęsia- 
r Lauksime; ;kad daugiau 05 vieribalsiai buvo priimta Lž -.. . • ...T ?.", Y. . 1 ” mas numažintas įstojimas, Tei-

rūpintų parėmimu Agitaci- komėndącija: . ?
jos Fondo. Fondas turi nuo- « ‘Kad" pusiau numažintas į

field, Conn., paaukojo, $1.

APLA’ .Centro Komiteto na-

1 . .• i7 . ,1,0.0 iiuiiiaz/iiudB įsiumiidč, T61-draugų ir organizacijų pasi- sekama.Centro Komitetui re- W dauį daugl!au Darbuotis
gavimui naujų narių.

latinių išlhidų įvairifems agi- stojimas, kaip kad dabar yra , y„- r. -V p- . ;
tačijos ir propagandos rei- vajaus laiky> būtų palaikomas’ j . UdUia apit

60 Nauju Narię.,
APLA pastarasis 'vajus ofi

cialiai pąsibaigė koyn 1, 19351 
Vajaus j jiiku į gaūtą / apie 60 
naujų narių.* 5$ narių' įstoji
mo blankas jąu- randasi Cent
re, bet;dair) yra žinių, kad pas 
kuopą sfektętarius randasi ke
lios nauju 'narių blankqs. išpil-

I j_.x__ A. LiJ .

kalams, o nuolatinių įplau
kų neturi. Visas Fondo iž
das susideda iš aukų. To 
reikia nepamiršti.

Centro Biuras senai gal
voja apie reikalingumą 
daug platesnės darbuotės 
delei padidinimo mūsų frak
cijų, delei šaukimo susirin
kimų kolonijose revoliucinių 
darbininkų disku s avimui 
įvairių veikimo problemų, 
bet tokiam darbui reikia 
kaštų.

per visus 1935' metus, su tu<f 
išrokavimuy kad su riumažinr 
tu įstojimu, šiuo bedarbės lai
ku galima lengviau-gauti nau
jų narių, ir tuomi esti didesnė 
nauda APLA.’

“Minimoj konferencijoj da
lyvavo Centro Komiteto * na
riai J. Gataveckas, J. Gąsiu- 
nas ir J. Urbonas, ir jie pilnai d y tos ir Hk laukiama sįisihn-- 
su tuo apskričio konferencijos kimų jąis; užgimti.: j . p ; 
tarimu sutiko. Bet kadangi nu- Sekapaės kuopos gąvdįnąują 
mažintas įstojimas pasibaigia narių: -45 ;kuopą sumušė visas. i _ _ • < ii J k l 7 J l L L ..4.1 _ ’ J, ’

Sąkąmos kuopos gavo [naują

su kovo 1, 1935, ir kadangi 'Ritąs ’ |įūįąpi’a - 9’ ntaųiis na- 
' ’ 1 ‘ ‘ j s ;stov> 50Vienatine įstaiga, gįuo laiku neįvyksta Centro riuš. Ahtrbj Vietpj 

kuri panašius kaštus pa- Komiteto pos'ėdis, tai mes virš- į kuopa ; sui 7 * nątijais' nariais.
dengtų, yra Agitacijos Fqn- 
daš. Tas svarbus darbas 
trukdosi, nes Fondo iždas 
apytuštis.

Mes tikimės, kad mūsų- 
organizacijos ir draugai at-' 

, kreips savo atydą į šį •svar- 
Į bu reikalą ir grėitM parems 

Agitacijos Fondą.
Laiškus ir aukas siųskite 

tiesiai Centro* Biurui, 46 
Eyck St, Brooklyn, N . Y. 
Norime spaudoj atžymėti 
visas aukas taip greitai, 

i kaip jas gauname.
Bet čekius arba money or

derius išrašykite vardu 
Agitacijos Fondo iždininko 
D. Kručio.

A.J.V.K.P. Liet. Frakcijos 
Centro Biuras.

minėti trys Centro. Komiteto ’Trečioj ; vietoj Movi 29 [kuopa 
nariai sutikom paleisti krivulę*su 5 nąųjjajs ;nąriaisL20 iir .’23 
atsiklausiant! kitų Centro Ko-[ (nauja);gay^; į)b tris inąujus 
miteto narių: Todėl jūs* drau- naįiuįsrj'iĮJS,!2^; 47,’51 irhJŠi 
gai, .balsuodami už ar prieš kuoposją^yd 'pof riju haiijus na-, 
pareikšitęJsavo nuomonę tuo'rius. 4,! (5,; 9j 12, ;17>4 19, 26, 
klausiipuf -o Centro sekreto-j35, 37,' ’ŠŠ/ 4T ’ii’ 54' kūoį)bs.:

gavo po vieną naują narį. Va-: 
dinasi, vajuj pasidarbavo tik-

gai, .balsuodami už ar prieš J 
pareikšitėJsavo nuomonę tuo'rius

tai 24 kuopos. Tai kodėl kitos 
nieko nepasidarbavo?

Vajaus pradžioj Centro Ko
miteto viename posėdyj buvo 
plačiai kalbėta apie vajų. 
Centro Komiteto nariai taipgi 
nusitarė parodyti pavyzdį vi
siems APLA nariams. Jie nu- 
siarė per spaudą rašyti agita
ciją, ir sykiu patys turi gauti 
naujų narių. Dabar pasekmės 
sekamos: Vajaus reikalu spau
doj rasė dd. Gataveckas, Ye- 
sadavičia, J. Urbonas ir J. Ga
siunas. Gavo po vieą ir dau
giau naujų narių sekami Cent
ro Komiteto nariai: Gatavec
kas, Yesadavičia, Urbonas ir 
Gasiunas.

Dabar Proga, ir Kiliems Il
siems Pasidarbuoti.

, Kadangi numažintas įstoji
mas pratęstas net iki liepos 1, 
1935', tai dabar bud prbga la
bai gera visiems daugiau pasi
darbuoti- Ypatingai tos kuopos 
ir, tiė nariai, kurie nėra gavę 
naujų narių, tuojaus turėtų 
stoti darban. Kiekviena kuo
pa privalėtų užsibrėžti gavi
mui mažiausia vieno naujo 
nario.

26-tas Seimas jau nebetoli— 
įvyks geg. 31 ir birž-. 1, Wil
kes Ęarre, Pa. Kaip būtų link
sma duoti seimui raportas, bū
tent, kiekviena kuopa yra pa
sidarbavusi gavime naujų na
rių. O tai galima padaryti, jei
gu tiktai visur bus darbuoja
masi. Todėl pasistengkime 
daugiau pasidarbuoti iki seka
mo Seimo.

APLA Centro Sekr.,
J. Gasiunas.

i

k

4

v

,.f Columbus, Ga.^Atsiųsta 7 
milicijos būriai prieš Cal
laway fabriko . streikierius. 
Gubernatorius Talmadge 
įvedė karo stovį prieš kovo
jančius darbininkus.

.riuš, gavęs krivulę abgąl, pas
kelbs pasekmes spaudoj.” 

Visi vienbalsiai balsavo už 
pratęsimą numažinto įstojimo. 
Drg. J. Miliauskas, balsuoda
mas' už pratęsimą numažinto 
įstojimo, taipgi pridėjo ir že
minus telpančią pastabą: 
Mano Žodis ir Pastaba Drau

gams G. P. Kom. Nariams 

Draugai! APLA C.P. Kom. 
suteikia galią Augs. Prieg. L.“ 
Amerikoje konstitucija ir 
užtvirtina APLA seimas, veik
ti tik tarnystes laikotarpiu.) GALVA SVAIGSTA, SUKASI 
Kadangi mūsų tarnyste prasi
dėjo (užtvirtinus 25 seimui) 
su 1‘ d. liepos 1933 m. ir bai
giasi liepos 1 d. šiąsmetų, to
dėl ir šios krivūlės tarimas ne
gali būt ant ilgesnio laikotar
pio, kaip tik tol#, kol, mes. turi
me galią tarimą vykdinti, tai) 
yra : mes galime balsuoti pra
tęsti APLA numažintą įstoji
mą tik lig 1 d. liepos, 1935 m., 
už ką aš ir balsuoju.

Kaip vajų., taip bile kokį 
konkursą ar patvarkymą, mes mas. 
negalime nustatyti, kad tas fuojąu verčia aht šono.

. v. . būtų vykdoma po mūsų tamy- ne a*t s i š lieciau, tai tuojau 
visiems draugams (ypačiai, bos užbai~imui. b kaip sykis 

, kaip nurodSm, gyvenantiems ši krivūlė nusako,; kad dar 
SSSR), už gausų bendra- per 5 mėnesius po mūsų tar- 
darbiavimą. \nybos užbaigimuLtaįp turi bū-

’ ‘ .1 ' t į ; * ’ < . t *—--- :— !ti veikiama, kaip mes nųta-
Rumboniškiių* — Tik dą- riam. Draugai, kokia bus tvar- 

bai> teprisirengėni draugoį ka; jei senas C.: P, l£om. baig- 
satyrą, “Reikalinga Pagal- darnas savo tapybą nustatyk 
voti”, peržiūrėti.1 i Mes ma-.' Wle .kokj patvaykyidą; dar ąnt 
nom, kad ji. šiuo tarpu’ ne- kelių meti) ar Uiti, panašiai.? 
tinka: spausdinti, nes nepasi-\ .?5 el ?auj« .’wu» 

b.< pakenkt, 
tikslui, kurio ŪieS pagęjdaU įacjja paskutiniu laiku visą! 
jam pasiekti. . / > Apleista. 'Vien nupigintas’ įste-

-----— Ijimas teigiamų, pasekmių nene- 
Pilvuzui/ P h i i a d elphia, sa. Tiesą, praeitu: laiku • tuo 

Pa.—Draugo “juokai” pėr- reikalu mes turėjom; platų 
riebūs; perdaug saūliški ir prąkąlbą maršrutą/ Mūsų sę- 

“---------- mūsų kretorius J. Gasiunas plačiąi
spaudai kitą kartą,pata- apvažiay*© kolonijas su pra- 
riam pasirinkti, geresnį sla- kalbom. Kokią jis agitaciją 
DVVardi ■ įdarė,, aš nežinau, . bet tame

Raudonam Juokui.-Gry- Hikalę .b^o nusiskundimų, 
? ■ l'dos nusiskundimus ■ patvirtina1

DR. J. J. KAdKlAUCIUS
871 Lakė, Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

the

no.

Girardville, Fa.
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veikti APLA, bet ALDLD 124 nelių, $2 ir. parsitrauks po 25 Idybos išakyta. Linkiu ę|Hų

keleiviški. Rašant

Ta Pati Medicina
Chicagps kunigų dienraštis rašo:

gams, geriausių: 
v be

tas, kaU laike prakalbų mar
šruto naujų [narių į APLA ne
gauta, tąip kaip buvo tikėtasi

pasekmių dar-
M ». 4 ,

• •• r.') <<1 r -

Pacauskas. ; Įgauti. Itelei naujų narių gavi

&
Prieš porą mėnesių Chicagoje buvo nu

žudyta duonkepio Schmitt’o žmona, šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad ją nužudė trys jau- • 
ni vaikinai—Sinkus, Žvirblis ir Halverston. 
Pirmieji du, be abejojimo, yra lietuviai. 
Sinkus 20 metų amžiaus, žvirblis 17 m.

f Žmogžudystė papildyta apiplėšimo tikslu^
Tai skaudi lietuviams žinia. Ji liečia ne 

vien jaunųjų žmogžudžių šeimas, bet mus 
visus, nes teršia mūsų tautos vargią, kuris 
ligi šiol šio krašto žmonių tarpe bdvo geras 
ir lietuviai, kaipo tauta, buvo laikomi tinka
moje pagarboje. Bet baisu, kad įsigalėjan- 
tis lietuvių jaunimo tarpe noras pasižymėti 
blogais darbais,, imituojant Dillingerius ir

žmonės besigindami nuo bado papjovė vi
sus gyvulius ir suvalgė, šunų taip pat nebe
liko. Toks tai rojus jSovietų Rusijoje.

Į S
Matote, kaip melagiai nesusitarę me

luoja. Andai "Vienybės” Tysliava rašė, 
kad, girdi, bolševikai uždraudė žmonėms 
pjauti gyvulius, todėl jie pjauna vaikus 
ir valgo. Dabar gi “Darbininko” mela
giai tauškia, kad Rusijos žmonės "papjo
vė visus gyvulius ir suvalgė.” Ten pat 
prideda, kad ir šunys suvalgyti,* jų nebe
liko.

Juokinga, kuomet melagiai nesusitarę 
įmeluoja! 1 t \

Na, beje, nesenai Grigaitis rašė’savo 
laikraštyj) kad Sovietų Sąjungoj "niekas ;

'* neturi laikrodžių.” Sovietų Sąjungos gy
ventojai. laiką sužino tiktaį- tuomet, jei 
kas nors atvažiuoja iš užsienio, kokia 
nors bagpta menševike arba buržujus.

(Akyva, ką Sovietų' Sąjungos , žmonės 
padarė su savo laikrodžiais? Veikiausiai . 
ir juos suvalgė !) : —

Mūšy Bendradarbiam Už- 
.sienyj,, — Susidėjus daugės 
liui vietinių amerikinių, rei
kalų-, kurie būtinai- reikalin
gi padengti, nieku būdu ne
galime šiuo tarpu sutalpinti 
visų. Sovietų Sąjungoj gyve- 
nančių draugų raštų mūsų 
dienraščio špa-ltosna. Be 
abejo, tai galėsime padaryti 
greitu laikui Didelis ačiū

Esu “Laisvės” skaitytojas ir 
tėmiju jūsų patarimus, kuriais 
plačiai naudojasi mūsų kla
sės broliai ir sesutės. Patarki
te ką, ir man. Aš esu vyras. 32 
meti^ amžiaus, sveriu. 183,. au
kščio 5 pėdų ir 9 colių. Šiaip 
jaučiuos labai sveikas ir stip
rus, valgau su geru apetitu 
viską. Svaiginančių gėrimų 
vartoju tik retkarčiais ir bis- 
kį rūkau. Esu vedęs. Man 
kartais- užeina gaivos svaigu- 

Pradeda galva suktis ir 
Jei

Gal nebuvo kitos kolonijos, 
taip apileistos, kaip šita nelhi- 
minga Girardville. Progresy
vių organizacijų randasi 2: 
ALDLD ir APLA kuopos, bet 
per 1934: m. neparodė jokio 
veikimo:

Nežinau, ką yra užsibriežę

'kuopa laikė savo metinį'susi- kopijas “D.W.” kiekvieną su
rinkimą ir išrinko visą naują batą. Tai matote, jau pradžia 
valdybą 1935 metams, į kurią darbo pradėta,’
įeina- šie draugai: org. — V. i Daugelis Girardvillės. senų 
Laimonas, ižd'. -— J; Mordo- draugų. pametė ALDLD todėl,

• Į kad jiems, nepatiko draugas J.
Laimonas, ižd'. — <
sa, rast. — P. Križanauskas.

Naujoji valdyba, su smar- Pacauskas, būk jis čia nevie- 
kiu org. V. Laimonu, pasibrie-; tihis. Dabar, kaip matote, jau 
žė padaryti baliuką 22 d. ba-jvisa valdyba vietinė. Lai tik 
landžio. Taipgi draugai suaū- j darbuojasi. ųDraugas J. PaT 
kavo del “Daily Workerio7 ir causkas^ klausys naujos vąldy- 
TDA, gynimui Scottsboro ber-‘bos ir dirbs viską; Įkąs tik, vai-

dai ir gerokai prasiskleidę. 
Bet esti priežasčių, kad sme
genų arterijos ir susitraukia, 
s u s i g n y ba, ir tada mažai 
kraujo pereina per smegenų 
audinius. Taip gali įvykti ir 
visai sveikam žmogui, dėl ner
vų užgavimo arba smūgio; 
(“nervous shock”), kai gau
ni labai blogą naujieną, arba 
kada paįra viduriai. Tuomet 
labai prasiplečia pilvo vidu
je gyslos,, ir į jas susibėga 
kraujo dauguma, ir tada sme
genys. trumpam laikui gauna 
permažai kraujo, tai jos ir su
streikuoja, atsisako veikti, ir 
žmogui pasidaro, alpu ir už
eina svaigulys.

Rūkymas, jeigu perdėtas, 
gali padaryti susignybimų 
smegenų ir kįtų vietų, krauja
gyslėse. Dėk viso ko, vely vi
sai. merkite rūkymą. Rūkymas 
labai daug kuo žalingas.

• J v .Kraujo apytakai reguliuoti 
daug padeda tūlos liaukos. 
Gaukite skydinės liaukos tab- 
letėlių: “Thyroid tablets, gr. 
V2, WO tablets, P. D.” Imkite 
po vieną prieš valgį. Imkite 

[keletą mėnesių, ir, jei daro
si geriau, tęskite ir toliau.

.apverstų. Ir labai tada nuima 
inane, visą išmuša; prakaitas ir 
darosi bloga ant širdies, vemt 
verčia, šis blogumas tęsias: 
po? 7-8 ar 10 minučių ir per
eina. O paskui lieku išbalęs 
kokią valandą- laiko. Bet . per 
tą blogumą, nie jokių šiaip 
trūkumų nejaučiu mintyse ar
ba šiaip kūno dalyse. Tą ne
smagumą turiu nuo 21 metų 
savo amžiaus. Daktarai tyri
nėjo ir nieko blogo nepripaži- 

Vaistais buvo kiek ap-
stabdę, bet ir vėl pasikartoja. Į-koletą mėnesių, ir, jei daro- 
Taip man pasikartoja nevie- geriau, tęskite ir toliau.
nodai: kartais po< vieną kartą ' Išpradžių galės būti naudin- 
•į savaitę, kartais po du, o kai ga ir bromo imti po truputį: 
kada po kartą per mėnesį ar
ba per 6 mėnesius.

ATSAKYMAS J
. ' Toks perijodingai pasikar
to j ąs s vai gumas 
paeina del kraujo 
iškraipymų smegenų centruo
se.

“Triple bromides, grs. 15, 100 
tablets.” Stiklė vandens ištar- 
pinkite po vieną arba ir po 
dvi tableti ir išgerkite vaka
rais, per keletą savaičių. Pas- 

Veikiausiai< kiau veikiausiai bromo nebe- 
apytakos reikės.

Žiūrėkite maisto, kad būtų 
Paprastai smegenys gau- gyvas, nesugadintas, natura- 

na gausingai kraujo: smegenų lūs, su vitaminais, mineralais, 
kraujagyslės yra beveik vieno- Ir šiaip higijenos žiūrėkite.




