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Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a ta i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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JAPONIJĄ

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

h.

Sako, kąd Jų Teisės Chini- 
joj Negali Būt Varžomos

London. — Anglijos vy
riausybė bal. 23 d. pasiun
tė Japonijai švelnų protes
tą; sako, kad Japonija ne
turi teisės šeimininkauti 
Chinijoj; kad jinai turi lai
kytis devynių valstybių su
tarties, pagal kurią visos 
tos šalys naudojasi lygiomis 
biznio teisėmis Chinijoj. Ne
gali Japonija uždraust Chi- 
nijai ir imt paskolas iš tų 
šalių, iš kurių jinai nori.

Ministeris pirmi ninkas 
MacDonaldas atmetė seimui 
paduotą reikalavimą ištirti 
ginklų gaminimo fabrikan
tų biznį.

Clevelando “Vilnies” ir “Lai
svės” Skaitytoją ir Šėrininką 

Susirinkimas
CLEVELAND, Ohio. — Ne- 

dėlioj, 29 d., 10 vaL ryte, Lie
tuvių Darbininkų Svetainėje, 
920 E. 79th St., yra šaukiamai 
“Vilnies” ir “Laisves” šėrinin- 
kų-skaitytojų susirinkimas, ap
tarimui “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimą, kuris Įvyks 5 d. 
gegužės. Čia mūsų dienraščių 
dalininkai ir skaitytojai susi
rinkę aptars ir duos Įnešimus 
suvažiavimui, kas reikalinga 
pagerinimui dienraščio “Vil
nies,” kad pataptų masiniu 
lietuvių darbininku kolektyviu 
švietėju, organizatorium ir va
du jųjų -kasdieninėse 

Draugai “Vilnies ir 
vės” skaitytojai!

Lietuvių Komunistų
ja kviečia jus kiekviena atsi
lankyti 
kalinga 
raščių;
tytojai,

kovose.
“tais-

Frakci-

ir tarti žodį, kas rei- 
gerinimui mūsų dien- 
kokių raštų jūs, skai- 
daugiau pageidaujate, 
dailiosios literatūros,

taip iš politines teorijos ir kla
sių kovos lauko. Atsilankyda
mi atsineškite gerų sumanymų 
ir pasiūlymų “Vilnies” šėrinin- 
kų suvažiavimui. Susirinki
mas prasidės lygiai 10 vai. ry
te. Nesusivėluokite.
KOMFRAK. SEKRETORIUS.

Gimdymą Kontrolės Rilius 
Washingtone Užginamas

Senato-

i

Washington.
riaus Hastingso įnešimas 
padaryt teisėtu dalyku va
dinamą gimdymo kontrolę 
tapo užgirtas senatinėje ko
misijoje 14 balsų prieš tris. 
Bilius reikalauja panaikint 
1873 metais išleistą įstaty
mą. Senasai įstatymas, 
mat, skyrė didokas bausmes 
net gydytojams už patari
mus, vaistus bei įtaisus, su 
kurių pagelba galima būtų 
apsisaugot nuo nepageidau
jamų gimdymų.

Reikią Sužiūrėt Ginklus

N. J. Rilius Gali būt ne prieš 
Nazius, o prieš Darbininkus

įnešta bilius neva 
“nazius,” hitlerinės 
fašistus. Biliuje, be 
reikalaujama bausti

Clevelando Lietuviai Darbininkai Pirmą 
Gegužės Neš Vėliavą, Kurią Jul. Daubaras 
Išgelbėjo 1919 Metais iš Policijos Nagą
Visi Išmaršuos nuo Lietu-' darbininkus dar didesni var- 

’ vių Darbininkų Svetaines, | gai, dar sunkesnė priespau- 
920 E. 79th St., 1:30 vai. Ida. Grūmoja karo pavojus, 
po pietų.

CLEVELAND , Ohio. — 
22 d. bal. Lietuvių Kom- 
f rakei jos susirinkime paaiš
kėjo, kad Clevelando LSS 
3-čios kuopos vėliava randa
si saugioje vietoje. Tai vė
liava, kurią d. Julius Dau-

Trenton, N. J.—Valstijos 
seimui 
prieš 
rūšies 
kitko,
už pajuokimą religijos, bei 
įsitikinimo. Kadangi biliuje 
nėra įvardijama organiza
cijos, prieš kurias jis at
kreiptas, tai jis gali but pa
naudotas prieš revoliucinių 
darbininkų s u s i r inkimus, 
organizacijas bei spaudą. 
Todėl bal. 23 d. delegatai 
nuo New Jersey valstijos 
komunistų ir revoliucinių
unijų atsilankė pas senato baras ir Clevelando revoliu- 
pirmininką Powellj ir reika-' ciniai darbininkai 1919 m. 
lavo, kad tokioje formoje Pirmoj Gegužės nešė ir; už- 
bilius nebūtų priimtas. De- puolus žvėriškai dabartinio 
legacija, tačiaus, pabrėžė, majoro Daviso policijai ir 
kad jos atstovaujamos or-į legionieriam, jis ją pajėgė 
ganizacijos neatlaidžiai ko-j su kitų draugų pagelba iš- 
voja ir kovos prieš fašizmą. Į gelbėt. Tai puiki vėliava Cle 

----------- j velando lietuvių revoliucinių
Anglijai Reikią Organizuot j da’bl?1"-c o tuomet
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Fašizmą Išanksto, Sako Ex- 
Sbcialistas 0. Mosley

London. — Buvęs sociali
stų vadas, Sir Oswald Mos
ley, dabar organizuodamas 
fašistus, sako, kad Anglijai 
šiandieną dar nebūtų griež
to. reikalo įvesti fašizmą; 
tačiaus anglai pasimokinę 
iš kitų šalių. Todėl geriau 
bus išanksto pulti ir smaug
ti revoliucinį darbininkų 
judėjimą, kad jis neįsivy
rautų. P-s Mosley pasakoja, 
kad Anglijoj “patys žmo
nės” reikalaują fašizmo. O 
norėdamas gauti masinį fa
šizmui pagrindą, pritraukti 
kaip galint daugiau žmonių, 
Mosley panašiai, kaip pirma; perdavė 
Hitleris, deklamuoja, prieš Komitetui, 
bankierių viešpatavimą ir 
dedasi “kovotoju už liaudies 
reikalus.”

radosi LSS 3-čioj kuopoj, ir 
dabar daugelis jų priklauso 
darbininkiškose organizaci
jose, ypač komunistų frak
cijoj. Tų buvusių LSS 3 
kp. narių visa didžiuma ei
na su Komunistų Partija ir 
remia visais būdais jos va
dovystę. Toji vėliava, kaip 
ir Slavokų Socialistų kuo
pos, priklauso Amerikos re
voliuciniam kovingam’judė
jimui, kuriam vadovauja ne 
kas kitas, kaip Komunistų 
Partija. Clevelando Slavo
kų Socialistų kuopa perei
tam Lenino mirties paminė
jime ją įteikė Komunistų 
Partijos 6-tam Distriktui, o 
pastarasis 8-to j Nacionalėj 
Kom. Partijos Konvencijoj 

Partijos Centro

Daugelis c 1 e v e landiečių 
gerai prisimena drg. Julių 
Daubarą, tų laikų vadovau
to ją, tarpe čionaitinių lietu

je j o pa
stangomis visa LSS 3 kp. 
perėjo Komunistų Partijom 
Nemažas skaičius senų na- 

Vakar buvo trumpai pra-irių LSS., kurie ištikimai

v 1 • ‘1 TV 1 • • 1 • CL. Ldl Dv V1V11C1rasalpimy Darbų Darbininkai vių darbininkų.
Naudojami Gaudymui i 
Ginkluotą Kriminalistą

Washington. — Paskirta 
specialė- senato komisija iš
tirt ginklų dirbimą ir veži
mą į užsienius iš Jungtinių 
Valstijų. Kalbama apie rei
kalą išleist įstatymą, kad 
pati valdžia gamintųsi gink
lus, o ne kontraktoriai. Ma
noma, kad Amerikos vy
riausybė galėtų pigiau pri
sidirbti ginklų locnuose fab
rikuose. Amerikos imperi
alistai susirūpinę, kad iš 
šios šalies negautų ginklų 
tos valstybės, su kuriomis
gali Amerikai prisieit ka- armijos pulkus mūšyje ties 
riaut.

'nešta apie plėšiko John Dil-Įdirba mūsų draugijose ir 
lingerio pabėgimą nuo už
klupusių jį valdžios agentų 
ties Eagle River, Wis. Ne 
tik jis pats pabėgo, bet ir 
keli jo sėbrai. Per mūšį 
plėšikai nukoVė vieną val
džios agentą, nuo pačių ag
entų šūvių žuvo E. Boiso- 
neau, CCC (pašalpinių dar- 
bų stovyklos) darbininkas. 
Sužeista dar vienas stovyk
los darbininkas. Pasirodo, 
kad valdžia šiuos darbinin
kus naudoja tokiems pavo
jingiems darbams, kaip gin
kluotų kriminalistų gaudy
mas.

Dillingeris su ąaika esąs 
išviso nužudęs bent 13 as
menų laike įvairių užpuoli
mų.

Conchitas,

Bolivija praneša, kad “su- 
kriušino” du Paraguayans

remia visas Komunistų Par
tijos vedamas kovas, bet ne
priklauso Partijoj. Dabar, 
kuomet tapo surasta Cleve
lando 1919 m. kovos vėlia
va, kiekvienos-kiekvieno'lie
tuvio darbininko ir darbi
ninkės, o ypač tų, kurie spie
tėsi apie tą vėliavą, yra pa
reiga ne tik dalyvauti Pir
mosios Gegužės demonstra
cijoje, bet patapti organiza
torium, sutraukimui plačių
jų darbininkų masių Tarp
tautinės Darbininkų šventės- 
apvaikščiojimui. Šiemet 
Pirmoji Gegužes turės di
džiausios reikšmės, organi
zavimui darbininkų masių 
protestui prieš kylančią re
akciją, už daugiaus bedar
biams pašalpos ir prieš karo 
pavojų. Keturi metai bai-.
saus krizio, bedarbės ir ai- anos katorginių «. kalėjimo, 
gų kapojimo, ir galo nesi- Trys jų buvo nuteisti visam 
mato. ^Priešingai/ laukia amžiui.

Pieno Naikinimui Valdžia 
Reikalauja $165,000,000

Washington. — Roosevel- 
to valdžia per AAA plano 
administratorių Davisą rei
kalauja, kad kongresas pa
skirtu 165 milionus doleriu 
naikinimui pieno‘perviršio.” 
Kiek farmeriai bei kompa
nijos sunaikintų pieno, tiek

RAUDONOJI CHINŲ ARMIJA VĖL 
SUPLIEKĖ CHIANG KAI-SHEKĄ

Chiniečią Sovietą Kariuomenė Apsupo ir Nuginklavo Penkis 
Fašistinės Valdžios Pulkus; Kirto Chiang Kai-sheko Bū
riams “Kriušinantj Smūgį,” Sako Kapitalistą Spauda . ,

Fašizmas kėlia galvą ir ža-R J
da teroru išnaikinti darbi-1 valdžia jiem už tai apmokė- 
ninkų judėjimą. Šitoje va-Į tų; o vartotojams pardavi- 
landoje darbininkai • turi > nėjamas pienas būtų pa- 
suvienyti savo spėkas ir 
Pirmojoj Gegužės parodyti 
savo tvirtą pasiryžimą ko
voti ir ginti savo klasės in
teresus.

Taigi, visi Clevelando lie
tuviai darbininkai, dalyvau
kime apvaikščiojime savo 
šventės, nešdami 1919 metų 
kovos vėliavą.
• Liet. Kom. Frakcija.

brangintas ir aptaksuotas, 
taip kad kapitalistams tek
tų daugiau pelno, o valdžia 
neturėtų nuostolių. Argi 
tai ne kriminališkas planas, 
kuomet milionai bedarbių 
kūdikių džiūsta ir serga del 
pieno stokos?

Nėra Atlyginimo Našlei 
Vyro, Kurį Nužudė

ŽINIOS IŠ LIETUVOS '

Canton. — 20,000 komu
nistų armija uždavė kriu- 
šinantį smūgį fašistinės 
Chiang Kai-sheko valdžios 
kariuomenei, mūšyje ties 
Chichengu, palei Kiangsi- 
Fukien sieną. Pranešama, 
kad komunistai apsupo ir 
nuginklavo penkis “nacio
nalistų” pulkus, 7,000 kar
eivių. To sėkmėje Chiang 
Kai-sheko Cantono valdžia 
skubiai siunčia pastiprini
mus savo pasieninei armi
jai.

Raudonarmiečiai, supran
tama, kirto daug skaudesnį

smūgį fašistinei armijai, 
negu rodo šis kapitalistinės 
spaudos pranešimas.

Tai tokie vaisiai šeštos 
Chiang Kai-sheko kampani
jos, per kurią jis žadėjo vi
siškai išnaikinti Chinijos 
Sovietus ir apie tai gyrėsi 
ištisam kapitalistiniam pa
sauliui. Šiam žygiui jis bu
vo geriausia prisirengęs ir 
prisigabenęs kariškų lėktu
vų ir kitokios amunicijos iš 
Amerikos; bet viskas vel
tui prieš chinų revoliucijos 
armiją, pasiryžusius darbi
ninkus ir valstiečius.

Mažiau Geria Degtinės

Utena. — Degtinės krautu
vė seniau per kovo mėnesį 
parduodavo degtinės už 30- 
35,000 litų, bet šiemet parda
vė tik už 15,000 litų.

Liaudies Vargas ir Sacharinas 
4

Neapsakomai plačiai Lietu
voje pradėjo . pardavinėti sa
chariną. žmonės perka, nes 
pinigi] neturi cukrui nusipirk
ti. Girdi, “cukrus kaimiečiams 
ir biednuomenei pasidarė ‘po
nu’,” rašo “L. ž.”

Burtai ir Dievas Nieko Nepa
gelbėjo, o Gydytojas Išgydė

“L. žinių” korespondentas 
paduoda sekamą atsitikimą:

“Aleksas Dundulis 73 metų 
amžiaus, gyv. Šiaulaičių kai
me, Šiaulėnų valsčiaus, dvejus 
metus buvo visai apakęs ir 
saulutės visai nematė. Būda
mas tikras katalikas, lankė vi
sas stebuklingas viętas ir pa
skutiniu laiku sužinojęs, kad 
cūdauna vieta yra Pagižuvė,s 
dvare, aukavo jautį. 1933 m. 
buvo Šiluvoje, Tytuvėnuose ir 
tt., bet nieko negelbėjo. Pa- 
galiaus, išbaigęs visus pinigus, 
dar buvo pasirengęs važiuoti 
į žemaičių Kalvariją, tik del 
vadovo neradimo, negalėjo 
sumanymo įvykdyti. Paga
liau kreipės pas kunigą Oželį, 
kad paskolintų pinigų pasta
tyti koplytėlę, tikėdamas ste
buklu, bet kunigas Oželis jam 
patarė gydytis, kreiptis į 
Šiaulius pas akių spec.; Dr. 
Prialgauską, ką jis ir padarė, 
Dr. Prialgaūskas padarė jam 
'akių operacj ir po mėn. laiko 
Ai Dundulis grįžo^ į namus vi
sai sv’eikas patsai vienas be 
palydovų, dėkodamas Dr. Pri- 
algauskui už išgydymą ir me
dicinos mokslui, kurį nurodė 
kun. Oželis.

“Q jautis ir 200 lt. taip ir 
dingo cūdaunose vietose.”

• Matote, pakol žmogus ture-, 
jo pinigų ir davė kunigams, tai 
buvo gerai ir nesiuntė pas 
daktarą. Bet kuomet pradėjo 
prašyti pinigų nuo’kunigų, tai 
vietoj burtų, patarė eiti pas 
gydytoją!

Michigan City, Ind.—’Pa
bėgo keturi kaliniai iš Indi-

Per: Pittsburgh, Pa. 
angliaksių streiką 1931 m. 
kompanijų sargybiniai nu
žudė smulku krautuvininką 
Mike Filipovičių, kuris sim
patizavo darbininkams. Jo 
našlė kreipėsi į teismą, rei
kalaudama atlyginimo. Že
mesnis teismas priteisė jai 
$20,000 iš Pittsburgh Coal 
Kompanijos; bet augščiau- 
sias valstijos teismas dabar 
visiškai panaikino jai atly
ginimą. Kompanijų padau
žos, vadinasi, gali žudyt 
žmones be atsakomybės.

Danijos Soc. Vyriausy
bė Sulaužė du Streikus

Copenhagen. — Danijos 
socialistų valdžia su minis- 
teriu pirmininku Stauningu 
priekyje sulaužė skerdyklų 
darbininkų ir laivininkų 
streikus. Laivininkai net iš 
už barikadų kovėsi su poli
cija. Dabar Stauningas 
įnešė seimui sumanymą, 
kad visi streikai būtų per 
prievartą “sutaikomi.”

Sušaudys 2 Graverius 
Sovietų Sąjungoj

Moršanske, Sovietų 
jungoj, tapo bal. 23 d. 
teisti sušaudymui, kaipo 
grafteriai, M e d v i e d evas, 
traukinių tvarkytojas, ir 
Pšeninas, narys Moršansko 
bačkų dirbtuvės valdybos. 
Medviedevas už kyšius siun
tinėdavo greičiau ir dau
giau tavorinių vagonų tū
loms pramonėms. Pšeninas 
buvo vienas iš tų, kurie pa
pirkinėjo Medviedevą ir ki
tus gelžkelių viršininkėlius. 
Tuo būdu traukiniai buvo 
siuntinėjami ne ten, kur jų 
labiausia reikia ir trukdoma 
įvairūs svarbiausi darbai. 
Už panašius nusikaltimus 
nuteista dar septyni kiti į 
kalėjimą.

Apie mėnuo atgal buvo 
sušaudymui nuteisti penki 
gelžkelių važiotės tvarkyto
jai, per kurių apsileidimą 
įvyko mirtinų nelaimių.

nu-

Jeruzale. — Prasidėjo tei
smas prieš tris sionistus-re- 
vizionistus, kurie nužudė 
Dr. H. Arlazoroffą, Pales
tinos Darbo Federacijos vei
kėją.

Natchez, Miss. •— Baigia
ma kanalas, kuris ištiesins 
Mississippi upes alkūnę ir 
sutrumpins laivams kelią 20

įmyliu.

Skirtumas tarp Chica- 
gos ir Sovietą Mokyklų

Chicago. — Pereitą penk
tadienį Sovietų Sąjungos 
ambasadorius A. A. Troja- 
novski kalbėjo apie Sovie
tų mokyklas susirinkime 
Amerikoniškai-Rusiško Kul
tūrinių .Santikių Instituto; 
be kitko, atžymėjo, kad Ru
sijoj 1914 metais nebuvo nei 
8 milionų vaikų lankančių 
mokyklas; o dabar Sovietų 
šalyje mokyklas lanko virš 
26 milionai vaikų. Ant ry
tojaus pats Trojanovskis su
sitiko Chicagos mokytojų 
demonstraciją, kur marša- 
vo 3,000 mokytojų, reikalau
dami atmokėt $30,000,000 Į 
užvilktų algų. Su mokyto- į 
jais buvo ir minios vaikų, Į 
reikalaujančių mokėt algas 
mokytojams ir gerint sąly
gas mokiniams mokyklose.

ATLEISTI POLICISTAI 
PRALAIMĖJO BYLĄ

Philadelphia, Pa.—Penn- 
sylvanijos augščiausias tei
smas patvirtino teisę viešo 
saugumo direktoriaus palei
dinėti nereikalingus policis- 
tus ir gaisrininkus. Atme
tė skundą 130 policistų ir 
ugniagesių, kuriuos atstatė 
pirmiau buvęs direktorius 
Schofield.

Francijos Fašistai Gau
na Ginklu iš Vokietijos

Paryžius. — Ruošdamiesi 
kriušint darbininkų Pirmo
sios Gegužės demonstraci
jas, Francijos fašistai tūks
tančiais perka ginklus. “L’- 
Humanite” praneša, kad 
jie parsitraukė milioną au
tomatiškų revolverių šovi
nių iš Vokietijos. Šią amu
niciją gavo nupigintomis 
kainomis. Francijos minis- 
te.ris pirmininkas Doumer- 
gue padeda fašistams gink
luotis.
Francūzų kapitalistų spau

da pilna išgąsčių del gali
mų proletariato sukilimų.

Apart plačiai planuojamų 
Pirmosios Gegužės demons
tracijų, valdžios darbininkai 
ir tarnautojai tą dieną ' 
šauksią visuotiną savo strei
ką prieš algų nukapojimus.

Finijoj 24 Nuteisti 
Kaipo “Šnipai” .

Helsingfors. — Užsibaigė 
: dviejų mėnesių slaptas teis
mas prieš 24 asmenis, kurie 

'buvo kaltinami būk tai kai- 
į/ipo “Sovietų” bei Vokietijos 

’ šnipai. Jų tarpe vienas am
erikietis mokytojas A. W. 
Jacobson gavo 5 metus ka
lėjimo. Pastebėtina, jog fa
šistinė Finijos valdžia jau 
ne kartą teisė revoliucinius 
darbininkus bei Sovietų pri 
tarėjus kaipo “šnipus.

Roma. — Italija užbaigė 
statyt tris naujus karo lai
vus bal. 22 d.

BOMBA AUSTRIJOS 
DARBININKŲ BUDELIUI

Viena. — Keli asmenys 
pereitą šeštadienį buvo su
žeisti, trūkstant bombai tuo 
laiku, kada Emil Fey turė
jo pradėti prakalbą koncer
te. Jis pagarsėjo kaipo dar
bininkų, budelis laike pasta
rojo sukilimo. Bet čia pasi
taikė taip, kad ne Fey, o ki
tas jo vietoj atėjo kalbėti.
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Lietuvos Kunigų Planas 
Nedarbui Prašalinti

Kauno klerikalų “Rytas” (bal. 3 d.)( 
garsiai paskelbia kovą mašinai. Strkips-' 
nyje “Kova su Mašina” redaktorius ap
verkia likimą bedarbių ir paskui siūlo 
savo gyduolę nuo tos ligos. Vietoj 
džiaugtis, kad mašina paliuosuoja žmo
gų nuo sunkaus, fizinio darbo, klerikalų 
dienraščio redaktorius reikalauja, kad 
“būtų atsisakyta bent krizio metu apsau
goti patentais tuos išradimus, kurie nie
ko kito nesiekia, kaip tik išstumti žmo
gaus darbo jėgą ir ją pakeisti mašina.” 
Antra, girdi, “reikia išimti iš vartojimo 
tas žmogaus darbą išstumiančias maši
nas, kurios neša augščiau nurodytą 
žalą.”

Taigi, mašinos turi būt metamos lau
kan iš pramonės. Tegul esti darbinin
kai vėl pakinkomi į sunkų fizinį darbą! 
Tokia yra “Ryto” ir katalikų bažnyčios 
gyduolė nuo nedarbo.

Bet šita gyduolė yra reakcinė. Siūlo 
naikinti progresą, grąžinti atgal istorijos 
ratą į praeitį, į barbarizmą. Komunis
tai griežtai atmeta šitą progreso ir mok
slo naikinimo planą.

Tik todėl, kad mašinos pagelba kapi
talistas išmeta darbininką iš darbo, tai 
mašina dar nekalta. Reikia kovoti prieš 
kapitalistą. Reikia ta mašina iš kapita
listo atimti ir pavesti tam darbininkui. 
Tada bus darbo valandos sutrumpintos, 
darbininkas galės likusį laiką praleisti 
mokslui, apšvietai, kultūrai, gyvenimui.

Taip pasielgė Rusijos darbininkai. Nu
šlavė kapitalistus ir visus parazitus, at
ėmė iš jų mašinūs ir dirbtuves. Dabar 
jie neturi bedarbės. Tuo keliu eis Ame
rikos ir Europos darbininkai. Visa ka
talikų bažnyčia negalės pastoti kelio.

Kunigai bijo šitos išeities iš krizio. 
Baisiai jos bijo “Ryto” redaktorius. Mat, 
darbininkų pasiliuosavimas reiškia pa
baigą žemiško rojaus taip pat kunigams. 
Tą puikiai parodė rusų revoliucija.

Imasi už Gerklių “Naujienos” 
Ir “Draugas”

“Tautos vienybė” jau braška, plyšta 
visais galais. Dar taip nesenai Chicagos
“Draugas” ir “Naujienos” sudarė bend
rą frontą ir skelbė svietui, kad dabar 
jau ‘visa tauta” remia ‘antrąjį skridimą 
per Atlantiką”. Bet jau prasidėjo ėmi- 
masis už gerklių. Matomai gišeftas pra
stai eina, tai sukčiai pradeda niautis, ko- 
liotis ir keiktis.

“Naujienos” paskelbė, kad Janušausko 
lėktuvas bus “apkrikštytas”. “Draugas” 
’(bal. 21 d.) per visą puslapį paskelbia, 
kad “Lituanica II gaus alkoholio krikštą” 
ir sako, kad naujieniečiai visą tą biznį 
išnaudoja savo reikalams. Dar ne taip 
įtaisu būtų, jeigu jie nebandytų įžeisti 
katalikų bažnyčios, nes krikštas priklau
sąs tiktai bažnyčiai, o ne girtuokliams!

“Draugas” atvirai primeta, kad skri
dimo ruošimo komitete yra varomas 
‘monkey biznis”. Jis šaukia:

“Kuomet del ‘Draugo’ protestu kai kurie 
• žymesni netobulumai komitete buvo atitai

syti, ‘Draugas’ nustojo pliekęs komiteto so- 
cijalistus. Socijalistų organas priverstas 

y nuleisti toną, paleido muilo burbulą, būk 
‘Draugas’ buvo priverstas prisidėti. Ne, 

A ponai socijalistai! ‘Draugas’ tiktai tiesai 
r nusileidžia. Koliai ‘Draugas’ atstovauja 

tiesai, toliai jis plieks socijalistus, kuomet 
" jie bandys visuomenę išnaudoti. Lietuvių 
/ tauta yra katalikų tauta ir socijalistams kė- 
" sinant;s panaudoti viešą lietuvių tautos 

žingsni trk savo Įstaigos sustiprinimui, ar 
laisvamaniško kromelio iškėlimui — “Drau-

gas” netylėjo ir-netylės. Kas kita yįrą antį-j 
rasis transatlantinis skridimas, ir kas kita 
jo vairavimas išnaudojimui katalikų visuo
menės dūosnumo ir jos principų. Su savo 
nešvaria politika, ponai socijalistai, trauki
tės iš kelio!”
Žinoma, klerikališki ricieriai iš “Drau

go” pastogės nė kiek ne geresni. Mato
mai, juos truputį apgavo ir toliau nustū
mė nuo lovio, todėl jie g voltu rėkia ir 
kaltina Grigaitį ir jo kolegas “bandyme 
visuomenę išnaudoti.” Pamatysite, bus 
dar daugiau peštynių, kaltinimų ir suk
tybių. Tie elementai, kurie sukasi ap
linkui šitą Janušausko biznį, yra nelem
ti išnaudotojai. Jų rankos yra sutaptos 
visokių subankrutavusių bendrovių juo
da smala. Nebesiseka anam biznyje, tai 
sugalvojo naują būdą išnaudoti darbinin
kus ir nukreipti juos nuo kovos už

- gerinimą įsavo būklės. ;

Atvyksta Nauji Žebravotojai 
Savo Kisenius Pasipildyti

Pranešama, kad laivu “Majestic” 
vyksta Amerikon kunigas F. Kemėšis,
“Vilniaus Geležinio Fondo” pirmininkas, 
prof. B. Vitkus ir “prakalbininkasV P. 
Babickas. Jie čionai važinės su maršru
tu ir rinks pinigus iš Amerikos darbinin
ku neva Vilniaus atvadavimui, k*

Jų tikslas mums aiškus. Jiems rūpi ne 
Vilniaus atvadavimas, bet savo ir savo 
partijų kišeniai ir Amerikos lietuvių ap
gaudinėjimas. Puikiai mes pažįstame, 
demagogą ir burtų šinkorių kunigą Ke
mešį. Tai didelis klerikalų šulas, kuris 
jau senai laižo Smetonos kruvinas ran
kas ir iš jų valgo. Su visa šių ponų mi
sija lietuviam darbininkam nepakeliui. 
Jie, žinoma, verks, bėdavos, pieš vaizdus 
apie Vilnių, idant sugraudinti darbinin
kų širdis ir paskui pasinaudoti iš jų.

Vardan Vilniaus visokio plauko šarla
tanai ir mekleriai yra sau lašinius ant 
kupros užsiauginę. Jau kažin kur dingo 
“Vilniaus Vadavimo Komitetas”, po ku
rio skraiste sukčiai suėdė šimtus tūks*1 
tančių litų. Dabar staiga išdygo “Vil
niaus Geležinis Fondas”. Tai naujas fi
gos lapelis Kemešiams, Vitkams ir Ba
bickams.

Prez. Rooseveltas Streiklaužio 
Ir Darbininkų Priešo Rolėje

Alabama valstijoje streikuoja apie 50,- 
000 mainierių. Prezidentas Rooseveltas 
oficialiai reikalauja ir įsako, kad tie mai- 
nieriai grįžtų į darbą su nukapotomis al
gomis, ir dar begėdiškai nukapotomis! 
Ta pati NRA dar kovo 31 d. pripažino, 
kad mainieriams būtų mokama šiaurinė
se valstijose į dieną $5, o pietinėse $4.60. 
Bet Rooseveltas dabar atmetė šitą pa
tvarkymą ir reikalauja, kad mainieriai 
sutiktų grįžti į darbą ir pietinėse valstį 
jose dirbti tik už $3.40 į dieną. Tas 
reiškia, kad jie turi priimti nukapojimą 
algų po 80 centų į dieną.

Tai bjauri prezidento streiklaužiška 
rolė. Atvirai atsistoja anglies savininkų 
pusėj ir grūmoja streikuojantiems mai
nieriams !

Taip pat Rooseveltas kerta geležinke
lių darbininkams. Kelios dienos atgal 
jisai įsakė geležinkeliečiams pratęsti iki 
pradžios 1935 metų algų nukapojimą 10 
nuoš. Jeigu geležinkeliečiai drįstų išeiti 
į streiką,, tai Roosevelto valdžia ginklais 
padėtų kompanijoms juos malšinti. Juo 
toliau, juo daugiau klasių kovą aštrėja, 
tuo atviriau Rooseveltas pasirodo, kaipo 
darbininkų neprietelius ir. kapitalistų 
agentas. . . ■

New Yorko valstijoje susivienijo visos 
juodžiausios spėkos prieš užgyrimą pa
taisymo prie Jungtinių Valstijų konsti
tucijos/ kuris uždraustų nepilnamečių 
vaikų darbą. Katalikų bažnyčios kuni
gai ir didžiųjų universitetų prezidentai 
susijungė su stambiaisiais darbdaviais 
už palaikymą vaikų darbo. Jie reikalau
ja, kad N. Y. valstijos seimelis neužgir- 
tų to pataisymo.

Reikia, kad du trečdaliai valstijų už
gintų pataisymą, idant jisai virstų įsta
tymu, dalinai konstitucijos. Pastaruoju 
laiku net keturios valstijos atmetė patai
symą, o neužgynė nė viena!

Kur Neleistina Žentui 
Kalbėtis su Uošve

vo pranešta, kad as , kokių ne-I nesupranta, tik lįiano, kad'jau 
būtų ir baisių tekniškumų( rei
kalavau. Tad aš čion, kad nu
šviesti dalyką, pabriešiu, kaip 
dalykas buvo tikrenybėj. i 

Vasario 11 d. draugas Bim-i 
ba lankėsi Waterbury su pra-1 
kalbom ir dalyvavo lietuvių | Drg.. yra senas partijos na- 
Kom. .Partijos narių ir artimų ' rys jr kovotojas. Turėjote, 
simpatizatorių Nusirinkime. Ta-1 drauge> guprasti jo jei ma. 
me susirinkime ir buvo išpildy-' , ... ... ,rtete kokį nors netikslumą, tai 

reikėjo asmeniškai prieiti prie 
Tas jūsų 

■protestas kaip tik ir davė pa- 
I matą “lermui”,

tijos” vieneto sekretorium" tuo-dl'a^U 
jaus šaukiau partijos vieneto 
susirinkimą, kaip kad priderėjo. I 
Bet kad draugai lietuviai, kurie 1 
didžiumą narių sudaro partijoj,! 
surądo laiko visokiom prakti
kom' ir kitokiem susirinkimė
liam, tik partijos susirinkimui 
nebuvo laiko, tai partijos susi
rinkimai nebuvo laikyti per tris 
savaites ir tų naujų narių ap
likacijos nebuvo perduotos par
tijos vienetui. Tie nauji, na-!

Venezueloj, Pietinėj Am
erikoj, pas Yaruro indionūs 
yra toks savo įstatymas: 
Žentui nevalia kalbėtis su 
savo uošve, net vienam į ki
tą neleistina pažiūrėti. Jei
gu abudu randasi viename 
šėtre, turi viens į kitą nusi
grįžę nugara stovėti bei sė
dėti. Jei norėtų jiedu pasi
šnekėt, tai leidžiama tiktai 
per tarpininką, kuris per
duoda žento žodžius uošvei 
o josios kalbą—žentui. Tos 
pat taisyklės veikia tarp 
uošvio ir marčios.

Tokį raportą parvežė Vin
cent Petrulo Pennsylvanijos - ........ T .

TVTurzSi’n; TloP'iai nebuvo priimti per tris sa-Tu perskaitę aplikacijas. Jos vis Universiteto Muzejui. jis I ites po išpildymo aplikacijų, j tiek būtų nuėję į vienetą ir vie
ką tik sugiųzo is tų indijonų |Ketyirta savaitę fnan praneša, i netas būtų išdavęs knygutes.

kad yra šaukiamas frakcijos su-į Jeigu nebuvo formališkumų pri- 
sirinkimas nedėlioj po pietų, i silaikyta ant šimto nuošimčių, 
Mat, draugai taip suprato, kad Jai draugas, kaipo vieneto sek- 
f rakei jos susirinkime galutinai rotorius, vieneto 
priims tuos narius ir jau parti- galėjote gražiai ir
jos susirinkime ateis kaipo pilni .draugams paaiškinti, kad atei- 
nariai. Aplikacijų, kurios buv.o tyje kitaip reikia narius priimt, 
išpildytos, aš nemačiau, išsky- Partijai jokios žalos nebūtų bu
rns dvi, kurios buvo prie manęs vę padaryta. Mums reikia dau- 
rodos tą pačią dieną prieš ati- 'giau lankstumo ir miklumo ap
darant susirinkimą išpildytos, | siejime ypatingai tuose susirin- 
abi po slapyvardžiais.

Prieš atidarant susirinkimą 
paklausiau "d. Z., ar visi, ką ten 
buvo susirinkę, yra išpildę ap
likacijas. Atsakė, kad ne, bet Į 
nepasakė, kurie išpildę, o ku- • 
rie ne. Tad aš pamaniau, kad 
tai bus paprastas frakcijos su
sirinkimas. ž. atidarė susirim 
kimą ir pirmučiausia pranešė, 

: kad bus skaitomos aplikacijos 
del priėmimo naujų narių, ir 
perskaitė dvi iš tų, kurių aš 
nebuvau matęs, kurios buvo iš
pildytos pirmesniam frakcijos . . ; . . . ..

i suvirinkime, kur d. Bimba daly- > 
i vavo. Tada V. K. ir aš užpro- j 
jtestavom, kad aplikacijos netu
ri 'būti skaitomos, kur dalyvau
ja nepartijiniai žmonės. Tada 
aš norėjau paaiškinti dalyką, 
kodėl aš protestavau, bet drau
gai sukėlė lermą, sakydami, kad 
taip sakė d. Bimba ir taip .turi 

(būti, nes d. Bimba geriau žino.
Sekančiam partijos susirinki

me, kur tik tas vienas iš nau-’ 
jų draugų atsilankė, aš ir vėl 
pakėliau tą klausimą ir reika
lavau, kad būtų paskirti du 
draugai pranešti Centro Biurui 
kas link tų formališkumų ir bu
vo palikta dd. Z irB.. tatai 
padaryti. Ir kada gavom at
sakymą su paaiškinimais, ko
kie formališkumai reikalingi, 
pasirodė, kad tie patys, ko aš 
reikalavau.

Dabar aš norėčiau paaiškinti, 
kodėl tie formalumai reikalin
gi. Nors tai buvo užduotis' 
Centro Biuro duoti draugams ■ 
paaiškinimas, tačiaus to nepa-1 
darė, tik “Krisluose” d. Komu- * 
nistas dūrė pirštu į mane, kad 
aš esu kokių tai nereikalingų 
tekniškumų-formališkumų j ieš
kote jas.'

Formalumai, kodėl jie .turi 
būti pildomi? Kodėl Partija 
griežtai užgina i 
slapyvardžius? Tai tam yra la
bai daug ir svarbių fpriežasčių. 
Viena, kad bosai nepavarytų 
draugų iš darbo, kita, del ta
pimo 'piliečiais ir tt. Todėl čia 
ir yra šie patvarkymai, kad 
apsaugoti narius nuo bereika
lingo pasiaukavimo. O tam mū
sų frakcijos susirinkime kaip 
tik prie nepartijinių žmonių ir 
buvo norėta skaityti aplikaci
jos, po slapyvardžiais išpildy
tos. Tačiaus draugai mAno, 
kad. tie partijos patvarkymai 
nėra svarbūs; nereikalingi. Tad 
draugai‘mes turime ve ką su
prasti, kad partija mažmožiais 
bei tuščiais kokiais patvarky
mais neužsiima. Jei patvarky
mas išleistas, tai jis turi sau 
pamatą ir turi būti pildomas.

simpatizatorių Susirinkime. Ta- i drau suprasti j jei 
me susirinkime ir buvo išpildy-1 
tos per nekurtuos simpatikus!
aplikacijos del įstojimo į Kom.
Partiją. Kiti du ar trys išpildė ' draugų ir pasitarti.
kiek vėliau.

Man būnant tame laike par-

Vakar einu gatve ir sutinku 
seną pažįstamą, gerą parapi- 
joną. Na, sako, jūs, komunis
tai, vis sakote, kad . mūsų ku
nigai nieko tokio neveikia dė
lei ko būtų galima pasigirti. 
Bet ve, dabar tai jau tą nebe
galėsite sakyti. Na, na, sa
kau, tai ką tokio naujo jums 
kunigai iškepė?

Štai, girdi, skaityk laišką,

tarpo, kur ilgai studijavo jų 
papročius. Sako, kad indi- 
jonai buvę jam labai palan
kūs. Jis mokėjęs pagerbti 
jų religiją ir papročius; to
dėl jie palaikę jį “dievų gi
minaičiu.”

Na, su šitokiu paaugštini- 
mu, gal būt, p-s Petrulo 
biskį ir pasigiria.

Nufotografuoja
Kraujagysles po Oda

Didelė pažanga padaryta 
fotografijoj, kaipo įrankyj 
tyrinėt kai kurias ligas. Da
bartiniame New Yorko val
stijos vakarinės dalies Ra- 
diografų Draugijos 'suva
žiavime Rochesteryj buvo 
parodytą, kaip nufotogra
fuoja po oda garankščiuo
tas arba' užsikimšusias 
kraujagysles, kurios iš pa-i 
viržio nėra matomos.

Fotografavimui “po skū
ra” naudoja plokšteles 
(plates), kurios perleidžia 
“žemiau kaip raudonus” 
(infra-red) nematomus 
spindulius; o tokių spindu-! 
lių galima gauti iš tam tik
rų lempų. Šitaip esą leng
viau nufotografuot kai ku
riuos dalykus po oda, negu 
su pagelba X-spindulių.

Bandymai parodė, jog su 
infra-red fotografijos apa
ratu galima visiškoj tamsoj 
nutraukti paveikslus daiktų 
už 330 mylių; ir net tiršta 
ūkana neužkerta kelio šiai 
fotografijai.

‘Kuomet FormaKsku- 
mai Kenkia”

Tokiu: aht^alviu ^Komunistas 
“Laisvės” No. 57 (krislus) ra
šo: “Verbųędami į Partiją na
rius, vengkime formališkumų.” 
Toliaus sakę: “štai kas atsitiko 
vienoj kolonijoj. Iš septynių 
norinčių įstoti į partiją, tik vie
nas atsilankė į partijos vieneto 
susirinkimą, o šeši nežinia ar 
kada įstos į partiją, o gal kiti 
niekad.” Nors krisluose d. Ko
munistas nepamini nei miesto, 
nei draugų vardų, tačiaus aš 
suprantu, kad tai buvo adresuo
jama Waterburio K. K.

Tačiaus aš nežinau, kodėl d. 
Komunistas bara mane, kad aš 
reikalavau tam tikrą formališ
kumų, bet ten pat mane išbaręs 
pats rašo, koki formališkumai 
reikalingi. Aš kaip tų formališ
kumų ir reikalavau. Galbūt, 
kad skunhe-pranešime Kom.-
Partijos Liet-Centro Biurui bu-Bet mūs draugų dauguma to

kurie norėjo įstoti į partiją. 
į Formališkumu vaduojantis, ži- 
,noma, jūs turėjote teisę protes
tuoti, nes kiekvienas

T narys turi tą teisę, kas 
atrodo negera, neleistina, 
žymas partijos taisyklių, 
reikia suprasti, kur ir kaip 
testuoti, arba kaip išvengti 
testavimo, 
gali tik blogo padaryti.

Daleiskime, kad draugai bū-

partijos 
jam 
lau- 
Bet 

pro- 
p ro

kui* protestavimas

ginčams, susi- kurį kunigas visiems parapi- 
jonams išsiuntinėjo, tai nerei
kės man aiškinti. Tai ir pats 
suprasi, kad tai bus didelis 
darbas atliktas. Tarpe kitų 
nesąmonių, tam laiške intepta 
ir šios vyriausios nesąmonės. 

Skaitykit: “Balandžio 15 d. 
bus šeimynų komunija ir 
naujinimas šliūbo.” 

Na, sakau, broli, delei 
nėra ko didžiuotis, nes tai
nas paprastas būdas parapijo- 
nam darbininkam kišenius ap- 

, kraustyti. Tie visi sakramen
tai ir šliūbų atnaujinimai nie
kas daugiau nėra, kaip tik 
gudri kunigų priemonė, kaip 
išvilioti iš biednų ir nesupran
tančių parapijonų kruvinai už
dirbtus centus. Tai tu sakai, 
kad toki dalykai biedniem pa- 
rapijonam nereikalingi? Tai 
kodelgi tie žmonės, kuriuos 
jūs vadinat sklokininkais, ma
čiau bažnyčioj sėdi ir kai ko- 
lektą buvo, mačiau, net popie
rines meta į “karzinką” delei 
ofieros? Ogi jie sako, kad esą 

\ susipratę , darbininkai, tai jie 
neaukautų, jei tas būtų tik 
priemonė nesusipratusių para
pijonų kišenius apkraustyti. 
Well, sakau, kas liečia skloki- 
ninkus, tai jie nėra jokie susi
pratę darbininkai. Jei jie būtų 
susipratę darbininkai, tai jie 
neitų į tokias misijas ir nemes
tų dolerinių ant “ofieros”. Vie
ni iš jų yra Prūseikos-Bulkaus 
apgauti, o kiti yra dideli veid
mainiai.

Po tuo laišku pasirašo mi-
nepa- sionierius jėzuitas J. Bružikas.

'Tas jėzuitas Patersone laikė 
i misijas čielą savaitę ir moni- 
i jo biednus ir nesusipratusius 

KUBOS STUDENTAI VĖL! parapijomis ir kaip kuriuos 
STREIKUOJA sklokininkus.

Darbininkas.

Čeremkovo klonyje

ūkimuose, kur yra /hepartijinių 
žmonių.

Ne vien šis atsitikimas. Daž
nai būna tokių atsitikimų, kur 
susirinkimuose draugai tarpe 

'savęs susipeša, kuomet reikia 
vienybės ir susitarimo. žinote, 
drauge, kad kartais geriau leisti 
draugams neprisilaikyti tam 
tikrų mažos svarbos formališ
kumų ir paskui jiems patarti, 
juos pamokinti, negu ant vie
tos šokti ir užrėkti, kas tik sm- 
demoralizuoja darbininkus, ku- ‘ 
rie ateina mūsų- pasiklausyti, 

į mūsų1 eiles, j 
Kaip mums atrodo, jūs 
rodėte to lankstumo.

Havana. — Bal. 23 d. pa-; 
skelbta naujas Kubos stu
dentų streikas prieš karišką 
valdžios terorą. 500 studen- atidaryta nauja didelė 
tų iš už barikadų kovėsi su lies kasykla. Į metus 
policija. Keli studentai su- j apie du milionu tonų 
žeisti. i lies.

tapo 
ang
eluos 
ang-

DARBININKU 
SVEIKATA

► Blogas Kvapas.
1

Aš esu “Laisvės” skaitytoja! 
ir norėčiau patarimo. Mano 
kvapas negerai atsiduoda. Aš 
geriu šilto vandens rytais ir 
pąsigirtihastikuoju, bet negelb
sti. Kai kada man pradeda

čių. Jei burnoje susidaro 
j maisto nuosėdų apie dantis. 
; liežuvio pašakny, ąpie tonzi- 
llius; arba, jei priskrenta glei
vių kur gerklėj, tai kvapas 
gali atsiduoti prastai.

Gaukite vaistinėje “Potas
sium permanganate, 1 . oz.”,

koštu, tai iššoksta kietas šmo-1 
telis, truputį mažesnis už ■ 
žirnį. Man sakė', kad tai pa
eina dėl nervingumo, bet ar 
tai turi kokią veikmę į mano 
sveikatą ? Aš esu 18 metų mer
gina ir šiaip esu sveika, bet j 
tas negeras kvapas kai 
padaro nesmagumo.

Atsakymas

Yra daug įvairių priežasčių, 
kad kvapas pasidaro negeras. 
Gali iš burnos negerai atsi
duoti po kokio valgymo, kame 
yra daug sieros, kaip česna
kas, svogūnai, gručkai (griež
čiai), kopūstai, kiaušinių try
niai.

Gali atsiduoti iš nosies, jei 
ten priskrenta su kraujais gli

išduoti narių kas kutenti gerklžj. ir> kai g. paprastQS Sorinės
•ties, “Boric acid, 1 lb.” Į 
: kvorta verdančio vandens iš- -
: tarpinkite du dideliu šaukštu 
borinės rūkšties miltelių. Kai 
skiedinys ataušo, įberkite į tą 
kvortą pusę šaukštelio pota- 

išiauš permanganato miltelių, 
va a j išmaišykite. Vartokite skiedi

nį burnai plauti, gerklei gar
galiuoti, keletą kartų kas die
na. Jei kas negerai su nosim. 
Uti galite to paties skiedinio 
įtraukti ir į nosis, iš delno, po
rą kartų į dieną.

Imkite iodo tinktūros, po la
šą, su vandeniu, dukart kas 
savaitė. Būtų neprošalį ir žu
vų aliejaus, bent po šaukštą 
kas diena: tai atvilgo ir at- . 
liuosuoja glites ir gleivėtą me
džiaga iš nosies ir gerklės.
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V • • Rff 1 ■ <1- MX* e • aiškinimui naujausią apsireiš-Buržuazinio Mokslo Krizis!“"■
| kaip jau matėme, priveda prie 
| atmetimo mokslo, prie pamai- 
| nymo jo kenksminga, nepri
dengta religija (kunigų bur
tais) .

Reikia paaiškinimo. Savo 
specialėj mokslinėj srityj, prie 
mokslinių tyrinėjimų ir prity
rimų buržuaziniai mokslinin
kai veikia kaip materialistai. 
Be to jie nepajėgtų padaryti 
nei vieno mokslinio žingsnio. 
Bet kuomet dalykas prieina 
prie išaiškinimo išradimų (t. 
y., prie filozofijos), jie, atsi
sakę nuo materialistinės pa- 
sauliožiūrds, priversti griebtis j 
tikėjimo į dievulį. ,

Leninas pabrėžė tą ypatybę 
buržuazinio mokslo ir perser
gėjo, kad “nei vienam iš pro
fesorių, pajėgiančių duoti pa
čius brahgiausius tvarinius sri
tyje 
kos, 
nam 
eina 

Iš 
išplaukia ir mūsų 
“Užduotis marksistų—perimti į 
ir perdirbti tuos užkariavimus, 
kurie daromi tais “mokslo pi- po 50c: 
lioriais” (t. y. buržuaziniais Veiverienė, S. Myliava, A 
mokslininkais)—sake Leninas, Vinikaitiene, V. Žukas, M 
—“bet reikia mokėti atskir-, 
ti jų reakcinę tendenciją, mo
kėti vesti savąją liniją ir kovo
ti su visa linija kenksmingų 
mums spėkų ir klasių.”

(Iš “Bezbožnik”)
Vertė V. Lienius.

“Pasaulinis kapitalas po veikme 
giliausių prieštaravimų, pamatinių 
sudribimų ir atšrėjančiai klasių 
kovai mobilizuoja visas spėkas 
valstybinio aparato, spaudą, moks
lą, techniką, visą buržuazinę kul- i 
turą, religiją ir bažnyčią, idant 
idėjiniai nuginkluoti darbininkų 
klasę, pakrikdyti šturmingai-besi- 
organizuojančias darbo mases ir 
pereinančias į kontr-puolimą.

V. I. Inninas.

Laikotarpis, Kuomet Buržuazi
ja Gynė Mčit^rializmą

Kuomet priešaušryj savo 
viešpatavimo buržuazija išsto
jo prieš feudalistinę tvarką, 
jos galingu įrankiu kovoj už 
galią buvo materializmas. Tas 
pilnai suprantama, nes perga
lė buržuazijos priklausė nuo 
besivystančios technikos ir 
mokslo, o tikras mokslas yra 
paremtas ant materialistinės 
pasauliožiūros. ,

Tiesa, buržuazijos materia
lizmas XVIII šimtmečio buvo 
mechaninis, netikras ir apru- 
bežiuotas. Dalinai tas ižais-

gyvavimui, šiandie mato su 
nuogąstaujančiu aiškumu, kas 
jš to pasidarė: kiekvienas pro
tingas žmogus žino visame pil
nume susipainiojimą ir nepa
stovumą supratime ir pasidali
nimą dailėj dabartiniu laiku.” 

Kitas apgynėjas dievo žo
džio, pirmaeilis fizikas Frank, 
kalba dar atviriau:

“Tikras teologinis suprati
mas gamtos turi savo moksli
nį pagrindą. Dievo psicholo
gija turi savas tiesas. Jų ži
nojimas gaunasi iš atidengimų 
arba išeina iš patyrimo. Net 
tas visai vulgariškas persista- 
tymas, sulig kurio gamtoje 
veikia aniuolai ir velniai, turi 
savo pagrindą, jei žinomos 
tiesos dvasinio gyvenimo aniuo- 
lų ir velnių. Visokia tikrai 
priimta teologija išparodo to
kias tiesas.”

Po šių “gilių” filozofiškų 
atidengimų skaitytojui nebus 
nuostabu, kad buržuazinio

kinama tuo, kad jau tuomet mokslo atstovai energingai 
buržuazija bijojo • besivystan- ėmėsi skelbti religiją, 
čio sykiu su ja proletariato. 
Religija ir bažnyčia, ginanti 
pirmiau reikalus feudalų prieš 
buržuaziją, vėliau pradėjo gin
ti jos reikalus prieš dirbančias 
mases.

Suprantama, buržua zija, 
trokštanti kunigų pagelbos, 
negalėjo priimti tikro materia
lizmo, iš kurio neišvengiamai! 
išeina atmetimas tikėjimo į 
dievą, t.y. ateizmas, bedievy- ^ja: 
bė.

Iš kitos pusės, mokslas (vi- Į 
sų pirma
vę) buvč> tuomet palyginamai; ^ievo atidengimų, 
mažai išvystytas ir galėjo iki 
tam tikro laiko tenkintis me
chaniniu materializmu.

Bet mokslinis žinojimas 
laipsniškai vystėsi, ir atiden- į prješais mus kaip tikrąs ma
giniai per pastaruosius 30 me
tų parodė pilną nepastovumą 
mechaninio materializmo. Nau
jausieji atidengimai galimi1 rimo baigiasi žodžiuose : ir ta- 
teisingai suprasti tik tame at-!rg dievas: ‘Lai stojasi šviesa’.” 
sitikime, jei juos išaiškinti iš 
taškaregio dialektinio mate
rializmo, geniališkai išvystyto : pamokslais religinių rašytojų: 
ir nutiesto Marksu, Engelsu,1 
Leninu ir Stalinu.

Ar gali buržuaziniai moks- tavo tvarinys—visas šis tebūk- 
lininkai (tie, sulig Lenino, “di- lingas pasaulis”; “dievo dva- 
plomuoti tarnai kunigijos”) 
atsistoti ant taškaregio dia
lektinio .materializmo? žino
ma, ne. Juk dialektinis ma
terializmas (t. y. marksizmas) 
su neginčinama tiesa, moksli
niai prirodo neišvengiamą ka
pitalizmo pražūtį ir prisiarti
nančią socialistinę, o vėliau 
komunistinę tvarką!
Atsisakymas nuo Materializmo

Veda prie Kunigijos

Todėl buržuaziniai moksli
ninkai, atmesdami mechaninį 
materialimą ir tuo pat laiku 
bijodami dialektinio, privers
ti atmesti materializmą abel
nai. Tas juos priveda prie 
atsisakymo nuo mokslo, linkui

Newarkas už Presą

ideologų vokiškojo fašizmo, 
grafas Kudėngove-Kalergi. §a- 
vo knygelėj “šalin nuo mate
rializmo!” šis buržuazijos 
viernas tarnas aiškina:

“Materializmas, dvasinė jė- 
o trumpos pergalėsga, 

buvo nupuolime, gavo stiprų 
sąjungininką besinibežiuojantį 
su Europa—Sovietinę Rusiją.” 
“Sovietų' Sąjunga paskutiniais 
keliais metais buvo ant tiek 
užimta budavojimu savo vals
tybės, kad nedrįso daryti ka
rinio puolimo ant Europos. 
Bet pasėkoj tos gilios neapy
kantos,' kurioje auklėjama jos 
jaunoji karta atsinešime lin
kui šalių, vakaruose, niekas ne
gali žinoti, kas gali atsitikti. 
O kol kas europinis idealizmas 
privalo pamatiniai išaiškinti 
savo atsinešimą linkui europi
nio materializmo.”

Atmetus melagingus požy
mius, pridengtus šiuose žo
džiuose, gauname prastai ap- 
maskuotą šaukimą prie inter
vencijos į Sovietų Sąjungą.

Kirmijantis kapitalizmas ir

chemijos, istorijos, fizi- 
negalima tikėti nei vie- 
jų žodžiui, kuomet kalba 
apie filozofija.”

Pereitą šeštadienį užėjo į 
“Laisves” raštinę draugas 
M. Dobinis. Padėjo pluoštą 
pinigų ir šypsosi. Sakau, 
ką darysime su jais? “Lai 
eina į preso fondą*”—atsakė 
d. Dobinis. Toliaus tęsė: 
“Pasidarėme ‘parinkę’ tiks
lu parinkti preso išmokėji
mui aukų. Aš pats ir drau
gai Žukauskai padirbėjome 
‘parinkęs’ surengimui. Tai 
pasekmės $48.”

Kartu su pinigais drau
gas Dobinis įteikė ir auko
tojų surašą, kuris skaitosi 
sekamai:

J. Ruseckas, A. Kvedaras, 
J. Bindokas, J. Vasiliauskas, 
M. Witkus, M. Vitkauskiene, 
J. Dulinskas, A. Daukšys, J. 
Mikšys po $1; J. Žukauskas 
—65c; J. Jodeška, A. Kut-

Kaip kurie iš jų apgina ko
kią tai ypatingą, nudailintą, I proletariato diktatūra, buržu- 
“kosmišką” (kaip sako Ein-,azįja jr proletariatas, materia- 
stein) religiją, o kiti, nesivar-( Įjmas įr idealizmas—tokios 
žydami, kalba apie 
prasčiausią religiją 
gaiš ir “dievuliu.”

Privesime keleto
j tipiškus pavyzdžius.

Di i m Ir n n

pačią pa-1 dvi sistemos, dvi klasės, dvi fi- 
su kuni-;

labiausia

Pirmininkas “Britų mokslo 
susivienijimo” Smets pareis-

lozofijos, kurios kovoja prieš 
kita kitą ir tarpe kurių pri
valo pasirinkti šių dienų moks
lininkas. Filozofija tvirčiau
siais ryšiais, nepertraukiamai 
surišta su politika ir klasių ko
va. Dabar aiškiau, negu kada 
nors buvo, matome kaip Leni-“Galima, atvirai prisipažin-!

i ti, kad mūsų dienose mokslas nas buvo teisingas, kuris mo- 
. zinystė apie tikro- pasjreiškia labiausia aiškiu iš kino, kad naujausia filozofi

ja taip pat partijinė, kaip ir- 
du tūkstančiai metų tam at
gal. Kovojančiomis partijomis 
tikrenybėje... yra materializ
mas ir idealizmas.”

žinoma, toli ne visi buržu
aziniai mokslininkai stoja 
“partijon idealizmo.” Dauge
lis pasilieka ištikimais pasekė
jais materialistinės filozofijos, 
nors ir nevisuomet apie. tai 
kalba atvirai: juk ne tik fa- 

pradeda skyrius šistinėse šalyse, bet ir šalyse 
_ . : taip vadinamos “buržuazinės 

Visagalintis tėvas gero, tai’ demokratijos” materializmas 
ir jo šalininkai yra visaip per
sekiojami. Tokia jau buržua
zinė mokslo “laisvę.”

Esantieji idealizmo liogery-

žinomas moksliniu kas
James Jins tvirtina, kad

“didis tvėrėjas visko (die
vas) pradeda dabar atsistoti

tematikas.”
Kitoj vietoj Jins rašo:
“Visa istorija pasaulio tvė-

S. Newcom, autorius knygos 
žvaigždės,

yra tavo garbingas darbas,

to teisingo _ persergėjimo į^. K. Jankauskas, T. Kas- 
musų užduotis:!, . . ...I kiaucius, E. Skeistaitiene, 

A. Jonušonis, J. Jonušonis 
J. Žilinskas, E.

žolynas, E. Zubriu te, Z.Kaš- 
kiaučienė, P. Vasiliauskie
ne, K. Jodeškiene, A. Glam- 
ba po 25 centus ir D. J. J.

400 Areštuota už Demons
traciją prieš Mussolinio 
Valdžią
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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. /

Sekmadieni, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music H&I1, Brooklyn, N. Y.

$100 
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35 
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vertės $5 
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pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais
pinigais* $

19. A. J. Katkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo
21. H.

sekamos:
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

aukojo drabužių 
daiktais

Stankus Aukojo daiktais

sockis, Antony Chesna, Jen- 
nett Krutuliutė.

Komisija padarė sutartį su 
geriausia orkestrą delei šokių, 
kuri grajys moderniškus ir 
liaudies (lietuviškus) šokius. 
Programoje dalyvaus apie 25 
asmenys. Tai reiškia, šitas pa
rengimas bus vienas iš geriau
sių parengimų. Komisija vei
kia gerai, kad šis parengimas 
būtų sėkmingiausias ir ge
riausias. Tikietai jau galima 
gauti pas choro narius.

Todėl komisija, prašo visų 
narių ir mūsų simpatikų veikti 
gerai, kad tą parengimą pa
darius sėkmingu ir geru.
A. J. Chesna, Aido Choro Sek.

Trečias Puslapis

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-94(57

512

LAISVES’ NAUDAI 
PIKNIKAI

Pati “pare”, matyt, davė • 
pelno $7.10. Draugas Do
binis pareiškė, kad Newar
kas pralenks Rochesterį au
komis presui. Newarkas 
jau yra aukojęs apie $80, o 
Rochesteris virš šimto. Ta-I 
čiaus newarkieciai žada 
pralenkti Rochesterį!

Draugas A. J. Smith iš! 
Philadelphijos prisiuntė $34 
už “Laisvės” prenumeratas. 
Prašome visų “Laisvės” ag- 

Įentų pasidarbuoti atnaujini
mui prenumeratų. Šis tar
pas yra sunkus tuomi, kad 
daugeliui organizacijų da
rome spaudos darbus vasa
riniams parengimams. Už 
tuos darbus užmokestį gau
sime tik po parengimų. O 
už popierą ir darbų “Lais
vė” turi jau dabar užmokė
ti. Taigi prašome draugų, 
kuriems jau pasibaigė pre
numerata, tuojau atsinau
jini.

Kai kurios organizacijos 
dar nėra užsimokėjusios už 
spaudos darbus, kurie bu
vo padaryti žieminiams pa
rengimams. Draugai, atsi- 
teiskite tuoj aus.

Per draugų Mizarų iš Bo
stono aplaikėme vienų dole
rį, kurį-aukojo P. Galinis 
prestf fondui.

Viso aukų šiuo kart ga
vome $49. Iš anksčiau $906.- 
14. Viso aukų preso fonde 
yra $955.14. Skolos dar tu
rime $994.86.

Šiomis dienomis daugeliui 
organizacijų išsiuntinėjome 
bilas už spaudos darbus ir 
skelbimasi “Laisvėje”. Pra
šome draugų, aplaikius bi
las, tuoj aus jas apmokėti.

P. IBuknys.

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.

Tarento. — Nuo trijų ka
ro laivų buvo pašaukta jūri
ninkai išblaškyti demonst
racija prieš fašistų diktatū
rų. 400 žmonių areštuota; 
jų tarpe yra ir buvusių fa
šistų, kurie prisidėjo prie 
demonstracijos. Bari mies
te, laike kariško . orlaivyno 
manevrų, vyriausybe įsake 
užsidaryt langus. Vietoj to 
iškilo didelė darbininkų de
monstracija prieš karų ir 
fašizmų. Orlaiviai tuomet 
nuskrido kitur manevruoti. 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.

šia tvarko tvėrime milžiniško Esantieji idealizmo liogery- 
pasaulio, visomis įvairiomis iš-'je tankiai stovi sulig politinių 
raiškomis gamtinių spėkų, vi-: persitikrinimų b u r ž u a z ijos 
somis stichijomis, oru, ---- '
žeme ir jūromis” ir tt.

Istorikas O. Shpann įtikinę- valdžią, 
ja savo skaitytojus, kad

“kuo galiau gilinsis į istori- šiai su politika dar neaiškūs, 
ją, tuo daugiau neišvengiamai Jie dar nepermato, kad jų ko- 
ir su nusistatymu prieisi prie va prieš materializmą padaro 
sekamos išvados: pasaulinė is-' juos apgynėjais fašizmo ir juo- 
torija turi stovinčius virš pa- dos, nuplikusios reakcijos. Be 
šaulio pradus. Istorija žino- abejonės, tolimesnis paaštrėji- 
ma nesidaro “danguje,” bet mas kapitalizmo prieštaravi- 
pamatiniai prasideda ten.. . mų parodys tokiems 
Apie virš-pasaulinį istorijos pa
matą privalo kalbėti kiekvie
nas protingas 
“Dievas bando 
kvėpti save, ir

ugnia,; priešų pusėje ir neretai (pa
vyzdžiui, Frank) gina Sovietų 

Tokiems mokslinin- 
; kams mokslo ir filozofijos ry- u « . w • o 'V _

WORCESTER, MASS.

KONCERTAS
“LAISVĖS” NAUDAI

, tyrinėtojas.” 
pasaulyje į- 

todel pasaulis
idealizmo su jo įvairiom pa- ga]į norėįj įkvėpti dievą.
žiūrom—teologijos (dievo žo
džiui), mistikos ir visokių bur
tų.

Tačiaus kitokio 
“dvasinio krizio” 
nėra. Labiausia 
arba buržuazijai 
mokslininkai atvirai 
kunigijos pozicijom į p^e at3isakymo nuo mokslo ir

“Asmeniškai kalbant,—rašo veda prie pat miglotų vidur- 
anglų filosofas Gustav Mea,— 
buvo normališka, kaip pirmes- 
niais laikais žmonės, kurie jau- , 
tė savyje pašaukimą būti va-Į 
dais dvasinio gyvenimo savu Į

Tame—mistiškas grūdas visos 
istorijos.”

.. . , Galėtume paduoti dar daug
i Augiau panašių ištraukų, bet 

buržuazijai «r paduotų, manome, pakanka, 
susipainioję , kaci pamatyti, kaip atsisaky- 

parsidavę . mag nuo materializmo buržu- 
Pereina ; azinius mokslininkus priveda

moksli- 
ninkams, kad mokslas ir poli
tika tvirtai susirišę. Tas jiems 
pagelbės sugrįžti prie mate
rializmo—vienintelės moksli 
nes filozofijos.
Kokia Marksistų Užduotis?

Šių dienų buržuazinis moks
las pergyvena giliausi krizį: 
stambiausieji b u r ž u a z įniai 
mokslinftikai nepajėgia teisin
gai išaiškinti naujausius apsi
reiškimus.

Kokios gi to priežastys?
šių 1 dienų mokslas padarė 

daug naujų atidengimų, kurie 
visai permaino pirmesnes pa
žiūras į tikrovę pamatinių 
gamtos apsireiškimų. Mecha
ninis materializmas', kuriuo 
mokslas tenkinosi iki šiol, da-

K. Menkeliuniutė

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 Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

Išanksto samdykitės busus važiavimui i minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

amžio burtų.
Politinė Reikšmė Kovos Bur
žuazijos prieš Materializmą

_  ' Tokis rezultatas nei kiek ne- 
laiku, pašventė save teologijai, veda prie nusiminimo “diplo-įbar pasirodo neganėtinu. Jį 
Bet per paskutinius 100 arba^muotus kunigijos tarnus.” 
150 metų tas persikeitė. Mū- ; Jiems kaip tik ir reikia ap- 
sų vakarų europinis pasaulis mulkinti darbininkus, atitrauk- 
laipsniškai pamiršo teologijos ti juos nuo klasių kovos ir, to- 
reikšmę savo dvasiniam gyve- kiu būdu, išgelbėti kapitaliz- 
nimui. Matėme ypatingai ver- mą nuo pražūties.
tingų žingsnį pirmyn tame,1 Bet dar greta to buržuazinio 
kaip dvasinė kultūra (papro- mokslo išėjimai prieš materia
liai ir dailė) dėjo pastangas lizmą turi ir kitą, nemažiau 
pasiliuosuoti nuo bažnyčios ir reikšmingą tikslą. Apie jį 
iŠsikariauti teisę savistoviam kalba, apart kitko, vienas iš

reikia pamainyti Markso-Leni- 
no materializmu. Tačiaus dia
lektinis materializmas priparo- 
do neišvengiamurhą griuvimo 
kapitalistinės draugijos, 
buržuaziniai mokslininkai 
jo kaip čumos.

Kas gi iš to išeina?
“Diplomuoti kunigijos 

nai” pradeda tikrinti, kad
terializmas abelnai netinka iš-

ir 
bijo

tar- 
ma-

šiame koncerte dalyvauja 
garsioji dainininkė K. Menke
liuniutė ir bus kiti žymus ta
lentai. Dainuos Aido Choras. 
Aido Choro Vyrų ir Merginų 
Oktetas ir grieš stygų grupė. 
Tąipgi dainuos J. Kalakaus- 
kas, basso solo ir J. Jarmala- 
vich, akompanistė grieš piano 
solo.
29 Endicott St., nedėlioj, 29 
dieną balandžio (April). Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Skaitlingai susirinkite išgirs
ti geros programos ir. paremti 
dienraštį “Laisvę”, kuris gina 
darbininkų klasės reikalus.

Rengėjai*

WILKES BARRE, PA
Aido Choras Duos Gerą Pro

gramą

Pareikalavus daugeliui drau
gų ir simpatikų, Aido Choras 
nutarė vėl surengti šokius ir 
duoti gerą muzikališką pro
gramą gegužės 12 d., 8 vai. 
vakare, Crystal Hali svetainėj.

Į komisiją išrinkta draugai 
Bruno Zelinskas, Joseph Vi-

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 jstaigos kreipkitės tiesiai aukščiau paduotu antrašu 
reikalaudami informacijų del kainų.

NARZANAS YRA PUSKV.ORTINĖSE BONKOSE
Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po cielą keisą, 
j kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitokį bizniai turi sau gerą pelną.
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.

All



Ketvirtas Puslapis

J. RAMANAUSKAS

Del Aiškumo Lietuviams 
Katalikams Darbininkams

(Tąsa)
iki šiam laikui eina skandalas, kad kuni
go brolis nė už laidotuves graboriui ne
užmokėjo, Shenandoah’rio parapija už
mokėjo, nors kun. P. A. mirė Miners- 
villėj, nes tuom laiku ten klebonu buvo, 
bet shenandoah’riečiai išsivežė palaidot. 
Apie šitą skandalą tik shenandoah’riečiai 
gali patikrinti ar tiesa.

Parapijonams kun. Miluką išvijus, ga- 
L vo už kleboną kun- S. Pautienių. Tas
• keletą metų išbuvęs mirė Shenandoah’-
• ’ ryj. Apie jo turtą, ir kaip jį padalino,
• neturiu pilnų rekordų, tik tiek žinau, 

kad paliko virš pusę miliono dolerių.
Mirus Pautieniui, jo vietą užėmė ku

nigas J. Dumčius. Šitas, pabuvęs kelis 
metus, apsiskaitliavęs, kad jam jau pa
kankamai bus amerikoniškų dolerių, pats 
atsisakė nuo parapijos valdymo ir, susi
tvarkęs savo kapitalą, išvažiavo į Lietu
vą. Parvažiavęs nusipirko Garliavos 
dvarą, kuris randasi nepertoliausia nuo 
Kauno. Laiko daug karvių ir pieną kas
dieną veža į Kauną parduoti. Nežinau 
tikrai, bet gal turi ir mulkinyčią pasista
tęs savo vergams mulkinti.

Aš manau, kad shenandoahTiečių, jo 
buvusių parapijonų, yra iš Garliavos, tai 
gerai žino ir kiek tas dvaras galėjo lė- 
šuot nupirkti; tuomet bus aišku, kas ku
nigam apeina, ar darbininkų vėlių 
šių) ganymas, ar doleriai, kuriuos 
bininkai taip sunkiai uždirba.

Dabar bus aišku, kiek šitie trys
šių” ganytojai iš suvargusių darbininkų 
prisiplėšė pinigų, kad jie galėtų kelias 
bažnyčias pastatyti kaip Shenandoah’rio. 
Bet jie, visgi, atmintyje žmonių stovi 
mandagesni tuomi, kad nekreipė domės, 
kam ta bažnyčia priklauso- — parapijo- 
nam, ar airišiui vyskupui; bile jam geras 
“biznis” iš jos buvo, tad ir parapijos ko
mitetą neignoravo. O airiui vyskupui 
taip iš jos paskirtą duoklę išmokėjo, kaip 
ir iš tų, kurias tik vienas kunigas kont
roliuoja be parapijos komitetų. /

Kun. Karaliaus Planai

(dū- 
dar-

“du-

Išvažiavus Dumčiui į Lietuvą,^ nežinia 
ar kun. Karalius pats įsiprašė, ar jį pa
skyrė shenandoah’riečiams vyskupas,, bet 
matomai, su tuo išrokavimu, kad jis pa
taisys visas klaidas padarytas jo pirm- 
takūnu. Tai yra, vėl sugrąžins bažnyčią 
ir jos visą turtą vyskupui airiui, o ko
mitetus išvaikys, pasiimdamas lant savęs 
vest visą finansinę kontrolę, įeitas ir iš
eigas taip, kaip jam geriau patinka, ir 
tokiu būdu gaus gerą vardą puo airio 
vyskupo už gerą pasitarnavimą, parduo
dant ne tik parapiją ir jos turtą, bet ir 
visus parapijonus, į pilną kontrolę airio 
vyskupo. O gal dar tikisi gaut augštes- 
niu uždėt ant kitų lietuviškų kunigų Phi- 
ladelphijos diocezijoj.

& * *

Taigi, 1929 m., kun. Kąralius nusikrau- 
stęs į Shenandoah’rį greitai griebėsi sa
vo pasibriežtą planą išpildyt.

Parapijos komitetas išnuomuodavo pa
rapijinę svetainę pobažnytiniamą skiepe 
susirinkimams laikyti ir pinigai surinkti 
už svetainę ėjo į parapijos, iždą. Komi
tetas laikėsi raktus nuo svetainės. Ku
nigas parendavodamas (išnuomuodamas) 
svetainę be komiteto žinios, davatkų ar 
vyčių susirinkimams laikyti, neturėjo 
raktų svetainę atidaryti, tai duris išlau
žė ir suleido savo šalininkus j svetainę. 
Už išlaužimą durų komitetas kunigą pa
traukė atsakomybėn į pavieto teismą. 
Teismas rado kunigą kaltu už sauvalia
vimą ir priteisė visas teismo išlaidas ap
mokėti.

Komitetas kontroliavo visas parapiji
nes ieigas, surinktas nuo parapijonų pa
laikymui bažnyčios ir išmokėjimui algų 
kunigams, kurių randasi keli apart Ka
raliaus. Kunigas atėmė iš. komiteto tas 
teises ir pasiėmė pats į savo vieno kont
rolę, kad visoki pinigai turi eiti tik per 
kun. Karaliaus rankas, o ne per kokio ten 
parapijos komiteto.

FEKISV® Trečiadlen., Balan. 25, 1934 "T'

Parapijos komitetas ir parapi jonai, ne
sutikdami Karaliaus sauvališkūmui vie
nam juos valdyti, vėl sukėlė riaušes baž
nyčioje su visais “šventabezdžiais” ir da
vatkomis, kurie palaikė Karaliaus pusę. 
Tad ir vėl prisiėjo valstijos teismui iš- 
rišt klausimą, kas kaltas ir iš kurios pu
sės kilo riaušės.

Čia taip pat teismas rado kaltu kuni
gą ir jo šalininkus; kad turi apmokėti vi
sas teismo išlaidas kunigas ir jo šalinin
kai.

Kunigo priešininkai didžiavosi, kad 
“suprovojo” kunigą, taip pat atgavo vi
sas teises parapijos reikalus tvarkyti. 
Bet jiem neužėjo mintin pagalvoti kas gi 
ištikrųjų turi sumokėti tas dideles teis
mo išlaidas. Ar darbininkai, kurie pa
laiko bažnyčią ir kunigus prie tos bažny
čios? Ar kunigas Karalius, kuris neat
nešė į tą parapiją pinigus, bet atėjo dau
giau apiplėšti darbininkus be jokio jų 
pasipriešinimo?

Jeigu me$ rimtai ir sąžiningai viską 
apgalvosim, tai prieisim prie išvedimo, 
kad mūs, darbininku, kruvinai uždirbti 
doleriai visas tas išlaidas padengė, o ne 
kunigas. Šičia reiktų tiek pasakyti, kad 
darbininkai shenandoah’riečiai ir abelnai 
visi religiniai darbininkai nors 10-tą dalį 
tų išlaidų, ką su kunigais besitąsydami 
teismams išmoka, pašvęstų savos klasės 
reikalams apginti, t. y. apšvietai, kuri 
riša tuos klausimus, tuomet mes greičiau 
prieitume prie pilno išvedimo, kas mūs 
draugai, o kas priešai. Ką gi mes pa
laikom savo sunkaus darbo triūsu — 
draugus, ar priešus? Aišku, priešus 
darbininkų klasės.
Ar Ilgai Shenandoah’riečiai Didžiavosi

Teisme Atgautom Teisėm?
Kunigas,apakaltintas Pottsvillės teismo, 

visą bylos procedūrą perkėlė į augštesnį 
Pennsylvania valstijos teismą, į Philadel- 
phiją. Augštesnis teismas žemesniojo 
nuosprendį sulaužė ir 1932 m. vėl sugrą
žino visą galią Romos trustui, tai yra, . 

' pareiškė, kad bažnyčia ir jos visas turtas 
priklauso vyskupui, o ne parapijai, ir 
kad ant jos vyskupas paveda pilną kont
rolę atsiųstam savo kunigui visus jūs su
dėtus pinigus vienam tvarkyt, nereika
laujant jokio komiteto jūs išrinkto.
Kodėl žemesniojo Teismo Nuosprendį 

Augštesnis Teismas Sulaužė?
Todėl, kad renkant parašus po klausi

mu ar jūs norit prigulėt prie Romos tru- 
sto, ar atsisakot nuo jo, pasirašėt, kad 
jūs norit prigulėt. Todėl ir jus visą nuo
savybę tas trustas pasiėmei į savo galią. 
Ir visus kunigo pralaimėjimus Pottsvillės 
teisme ne pats kunigas apsimokėjo, bet 
jūs darbininkai. Dabar jau gali būti aiš
ku, kam jūs, darbininkai, reikalingi ku
nigam. Ar'jūs “dūšias” ganyti? Ar pa
skutinius centus išplėšti, kuriuos su di
deliu vargu susitaupėt apsigynimui nuo 
bado? Pagalvokit.

Kas Išėjo Laimėtojas iš Tų Tąsymų 
Teismuose?

Turėtų būt aišku, kad advokatai ir ku
nigai laimėjo, nes jiems niekas nelėšavo, 
o tik pasinaudojo iš darbininkų nežinys- 
tės; kad dabartiniai teismai, advokatai 
tuose teismuose ir visa kunigija su pačiu 
Romos popu, kaipo galva Romos katali
kų bažnyčios—nėra darbininkų klasės 
užtarėjai, o tik yra ramsčiai kapitalizmo 
sistemos, kuri šiandien laiko: visą darbi
ninkų klasę prislėgus ir tik iš darbininkų 
triūso ir sunkatis darbo krauja tuos mi- 
lionus, iš kurių pertekliuje gyvena, o mus 
skiria į bado nasrus. Kada mes pridir-i 
bam perteklių produktų ir visokių reik
menų gyvenimui, tuomet išmeta iš dirb
tuvės ant gatvės, kaipo nudėvėtą mašinos 
dalį, ir niekas mūs likimu nesirūpina. 
Dar prie tam pasityčiodamas visas tas 
bažnytinis trustas verčia kaltę ant darbi
ninkų, kad jie nusikalto prieš “dievą” ir 
už tai turi kankintis.

Darbininkams surasti teisę save apsi
ginti nuo visokių siurbėlių, kurie ant 
darbininkų sprando sėdi, jų prakaitu ir 
krauju tunka, tėra tik viena išeitis: or
ganizuotis visiems bendrai po raudonos

(Daugiau bus)

Rašo 
Di'. ReginM’as E. E. Austin,

M. D.
Jeigu žmonės pastudijuotų ir 

sužinotų, kas ištikrųjų yra ir iš 
ko padaryta Aspwin, tai jie ne
tikėtų 
mams 
tų.

Gal 
giau yra 
nuo įvairių ligų, negu kiti vai
stai (chemikalai).

žmonės, tikėdami pagarsini
mams, jog aspirin gerai nuo 
kiekvienos ligos, tai ir pasijutę, 
kad skauda galvą, pilvą, kojas, 
ausis, gerklę, akis, rankas ir 
nuo šalčio, kataro, influenzos, 
reumatizmo, kosulio, čiaudulio, 
žodžiu sakant, nuo viso ko ima 
aspirin.

Aspiriną nepagydo ty, ligų, 
bet tik laikinai apmarina ir ne
prašalina ligos priežasties, bet, 
priešingai, dar pablogina ją.

žurnale “The British Phar
maceutical Codex” sakoma, kad 
aspirinai buvo duota keletas 
skirtingų vardų: genaspirin, 
xaxa, empirin, salaspirin ir tt. 
Šio chemikalo vardas yra ace- 
tysalicyline rūgštis (acetysali- 
cytic acid) arba o-aęetaxy-ben- 
zoinė rūgštis, padaryta iš ace
tic anhydride arba acetyl chlo
ride, arba da iš salaylic acid.

Aspiriną be pakaitos pereina 
per skilvį į plonąją žarną, bet 
plonosios žarnos dalyje, šarmi
nė rūgštis (alkalin) iš lėto pasi
keičia ir palengva pradeda at
siskirti salicilinę rūgštis (sali-! “
cylic acid). i REDAKCIJOS PASTABA-

melagingiems. garsini- 
ir daugiau jos nevarto-

būt, kad šiandien dau- 
vartojama aspiriną

žmonės daro? Nagi, pasiėmė as- 
, piriną ir tuomi apmarina skau

smus ir mano, kad jau viskas 
yra gerai, ir jau pasveiko. Taip 
manydamas žmogus didelę klai
da daro. Skausmo apmarini- 
mas su aspiriną dar nereiškia 
ligos priežasties pašalinimą, bet 
pablogina ją dar daugiau. Var
todamas aspiriną kartas nuo 
karto, žmogus save nuodija.”

Dr. C. Eggleston pripažįsta, 
kad net geriausiai patyręs me
dicinos daktaras negali pagy
dyti gripo.

Vertėjo prierašas.
Prieinamiausiu darbininkui 

žmogui “gyduolė” yra ir be iš
laidų, tai kada pajunta, kad kas 
nors blogo, kad galvą t skauda, 
kosulys, arba čiaudulys ima, ar
ba kitokia kokia nors kvaraba 
įlenda, ar nuo sunkaus darbo, 
prasto maisto, peršalimo, persi
valgymo, nuo daug vartojimo 
krakmolinio maisto, nuo rūgš
čių sudarančio maisto arba ne
tinkamai sujungto maisto 
tiesi blogai, tai geriausiai 
pąpasninkauti dieną, dvi, 
arba daugiaus. Jeigu yra 
kalas, galima atkartotinai

jau patys veikia, organizuoja
si. Jie lanko susirinkimus ir 
daro tarimus. '

(Apie parengimą dėjome ki
to mūsų korespondento pir- 
miaus parašytą korespon
denciją. Todėl tą vietą pralei
džiame.—Red.)

Jaunuoliai mano gerai veik
ti ir toliaus. Jie jau dabar 
kalbasi, kad pasisamdys gerą 
busą, užsidės LDS iškabą ir 
važiuos į “Laisvės” pikniką. 
Jaunuoliai taip pat lavinasi. 
Ypatingai jaunuoliai reikia la
vinti literatūros, meno ir teo
rijos srityje, kad jie galėtų 
suprasti darbininkų judėjimą 
pilnai.

Tenka dar paminėti, 
gerai pasidarbavo delei 
nuolių reikalams finansų
kėlimo šie draugai: V. Kau
lius pridavė į LDS kuopą $16, 
L. Tilvikas—prisidėjo su $13, 
V. Stančiukas—$9, R. Stančiu- 
kienė—$3.

Todėl ir ateityje mes visi 
turime gerai veikti ir orga
nizuoti jaunuolius. Reikia pri
minti tėvams, kurie turi jau
nus vaikinus bei mergaites, tai 
turėtų paraginti juos stoti į 
jaunuolių organizaciją..

Savininkę galima matyti nuo 7 vai. 
iš ryto iki 12-tai naktį, nedėlioję iki 
7 valandai vakare. Atsišaukite: 26 
S. 55th St., Philadelphia, Pa.

(98-99)<

kad 
jau- 
su-

jau- 
yra 
tris 
rei-
pas-

ninkauti, kas pagelbės be iš-' 
laidų, peilio ir kančios.

Kapitalistinė sistema yra pa
remta ant išnaudojimo ir pelno, 
todėl kas tik yra daroma, tai 
ne del naudos žmonijai, bet del 
pelno, kad tik pinigus gauti.

Medžiaga imta iš “Health 
Culture” magazino.

J. W. Thomson.

Kas Naujo Detroite?

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, 27 d. 
balandžio, 7:30 vai. vakare, Liet, 
svetainėje, 180 New York Avė. Drau
ges ir draugai: Darbininkų šventė, 
pirmoji gegužės, jau čia pat. Viso 
pasaulio proletariatas rengiasi iš
kilmingai apvaikšeiot, vietomis net 
į griežtą kovą rengiasi. Tad ir mes 
šiame susirinkime turime prisireng
ti ir atlikti nemažai gero darbo, kad 
savo šventę pasekmingai apvaikščio
ti. Taipgi draugijos rybose turime 
daug svarbių reikalų, todėl nebijo
kite ateiti į darbininkiškus susirinki
mus, pažinkime vienas kitą, nes jau 
laikas. Fašizmo rykštė jau iškelta, 
nelaukite kuomet ji kris ant mūsų 
nugarų. Kuopos Org.

(98-100)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopa rengia diskusi

jas karės klausimu 26 d. balandžio, 
Liet. Darb. Svetainėje, 920 E. 79th 
St., 7:30 vai. • vakare. Prelegentai 
bus A. Keršis ir K. Romandienė. 
Visi ateikite ir atsiveskite savo kai
mynus. Įžanga veltui. (97-98)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ir LDS Jaunuolių^ 

Vanguards kuopa rengia puikų šo
kių vakarėlį, nedėlioję, 29 dieną ba
landžio (April), L. D. P. Kliube, 408 
Court Street. Pradžia 7:30 vai. va-* 
kare. Bangos Choras ir Vanguards 
jaunuolės ir jaunuoliai kviečia visus 
vietos lietuvius ir iš apielinkės da
lyvauti, nes tai bus labai smagus ir 
gražus vakarėlis. Galėsite smagiai 
laiką praleisti. Bus gera orkestrą 
kuri grieš lietuviškus ir ameriko- 
nišk’’ Pavalkus šokiams. Įžanga tik 
15 centų. Kviečia visus ir visas va
karėlio komisija. (97-99)

Nėra Maistas, bet Nuodai |,Ne visi sveikatos žinovai sutin-
ka su badavimo gyduole. Taip 
vadinami “kulturistai” perdaug 
tiki į badavimą ir dažnai priei
na prie absurdo, skelbdami, kad 
visoks medicinos mokslas yra 
tik apgavystė ir kad vienatinis 
vaistas nuo visokių ligų ir skau
dėjimų yra badavimas.

BINGHAMTON, N. Y.

Ateinantį birželio menesį 
detroitiečiai laukia daug- sve
čių iš visos šalies, čia suva
žiuos delegatai Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo antran 
seiman.

Mūsų organizacijos dirba iš- 
sijuosusios, kad sukelti finan-! 
sų 
seimą. Tam tikslui 8-tą d. ba 
landžio buvo surengtas didelis ; ti, 
koncertas, kuriame dalyvavo ,l-- 
K. Menkeliuniutė. Pasekmes ' Durys atsi(]arys 5 va,„ pr0Krama 
buvo gan geros, nes susirinko j prasidės 6 vai. Įžanga 25 centai ypa- 
apie keturi šimtai publikos t?’- 
pasiklausyti labiausiai myli-: 
mos dainininkės K. M. Na., 
ir visi grįžo su didžiai malo-' 

jniu įspūdžiu, išgirdę senai 
'kiamą dailės žvaigždę. .

Na, o balandžio 29 d. taipgi

CLEVELAND, OHIO
1 Corletto ALDLD 57-ta kuopa ren- 
j gia labai puikų koncertą ir šokius 
I nedėliojo, 29 d. balandžio, Kliubo swc- 
i tainčje, 4015 E. 141st Street. Pro- 
! grama bus įvairi, kurią išpildys Jau- 

del prisirengimo pasitikti 1 nu°hų Choras po vadovyste Tillie
i Raulušaičiut'ės. Bus duetų ir kvar- 
; tetų. Atsilankę visi būsite patenkin- 

, nes bus puiki orkestrą, kuri grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

! Užkandžiai ii' gėrimai bus skaniausi, 
i Durys atsidarys 5

Kviečiame visus atsilankyti kuo
I skaitlingiausiai. • Komitetas.
1 (97-98)

*lau i Philadelphia, Pa
KONCERTAS IR 

PRAKALBOSDalyvaukime Pirmoj Gegužės! LDS 21 kp>> bendrai su Aido 
Pirmoji Gegužės yra pašau- j Choru, rengiasi prje persta

tymo istorinio veikalo “Blin
da.” į

Teko girdęti, jog daug kas 
rengiasi pamatyti šį taip svar
bų veikalą, nes del perstatymo 
daug pastangų deda Aido 
Choras ir yra pritaikyta visa 
eilė gražių dainų, o kad gerai 
atliks Aido Choras ir akto
riai, tai niekas neabejoja, 
nes Aido Choras yra pagarsė
jęs dainomis, kaip ir daile ne 
vien tik tarp lietuvių, bet ir 
tarptautiniai tarpe Detroito 
darbininkų.

Veikalas “Blinda” ne vien 
svarbus, kaipo dailės žvilgs
niu, bet ir kaipo istorinis, nes 
atvaizdina dar baudžiavos lai
kus Lietuvoje, kaip mūsų bo
čiai buvo nuosavybė dvarpo
nių ir kunigaikščių, bet po va
dovyste Tado Blindos vedė 
griežtą kovą prieš engėjus. O 
tai buvo pradžia kovos link 
nusikratymo vergijinės 
džiavos.

Patartina kiekvienam 
viui susipažinti su mūsų 
nės Lietuvos praeičia, 
progą turite 29 d. bal., 6 vai. j 
vakare, Finų svetainėj, kam 
pas 14 ir McGrove.

LDS 21 Kuopos
Korespondentas.

lįnė darbininkų kovos diena. 
Paminėjimui jos milipnai dar
bininkų išeina į gatves,, į de
monstracijas, į masinius mi
tingus prieš savo išnaudotojus. 
Kelia pasipriešinimo balsą ir 
reikalauja darbininkų klasės 
būvio pagerinimo.

Tad ir Binghamtono lietu
viai darbininkai privalome ma-

Amerikos Lietuvių Darbi* 
ninku Literatūros Draugija tu
rės didelį parengimą, kuris 
įvyks nedėlioję. 29 d. balan
džio (April), 2 valandą po 
piet, Lietuvių Svetainėje, 928 
E. Moyamensing Avė.

Aspiriną, kaipo nuodas, netu- 
' ri būt dedama į maistą, gėri
mus arba vartojama kaipo gy
duolė, nes vieton gero, tai žmo
gui suteikia blogo.

Dr. Mitchell Bruce knygoje 
Materia Medica, (tą knyga yra 
pamatas medicinos mokslo, taip 
kaip ir biblija teologijos), ra
šo apie salicilinę rūgštį (salicy
lic acid)' : “Salicilinę rūgštis la
bai greitai susigeria į kraują' ir 
cirkuliuoja kaipo sodos salicitas 
(sodium salicytate). žmogus 
paėmęs 4r nurijęs nors ir vie
ną ašpirinos piliukę, tuojaus pa
greitina savo širdies mušimą. 
Tas sudaro nenormalį, augšt,es- 
nį kraujo spaudimą; jis tuojaus 
jaučiasi nepaprastai silpnas, 
darosi šilta ir net pradeda pra
kaituoti ; taipgi galva pradeda
lig svaigti ir ausyse spiegti ir siniai dalyvauti apvaikščioji 
lig apkursta; akis aptemdo ir(me proletarinės šventės, 
išlengvo temperatūra puola I 
žmogaus kūne žemyn.

“Jeigu žmogus paims gerą 
dozę aspirinos, 4-6 piliukes, tai svai bioj pasaulio pi olėta- 
jis gali net ir sudurnavoti; pra-,riato d,ie"0J’ bet padėkime v>- 

. ... i sus reikalus i sali ir dalyvau-rasti regėjimą per tam tikra . . . . 1 .... . . . " . . ; . _ . kime masiniame susirinkime,laiką; taipgi sutrukdo kvepavi-•, . TZ • 4 ±-\ . v. .. v. i kuri rengia Komunistu Parti- 
mS; sumažėja širdies mušimas; ; Lietuvių Frakciia 'aLDLD 
nųsilpneja ir išlėpsta krauja- j 20 jr LDS 6 kuopos. KalbSs 
gysleš; sumažėja kraujo sPau-lvjenas geriausių kalbėtojų 
dimas; apima silpnumas ir pra-! drg- Harry Wicks iš New Yor^

Draugai, darbininkai, nepa- 
silikime namie bei neleiskime 

! laiko kitokiems užsiėmimams

deda prakaituoti ir kaip kada, ko Apart kalbėtojo bus ir 
šlapume atsiranda paltymų ir muzikalė programa, kurios iš- 
kraūjo. ”

Tai, matote skaitytojau, ko-1 
kius du baisius aktus atlieka 
tas kapitalistinėje sistemoje 
pelningas išrastas mirtinas nuo
das. (Vertėjo pabraukta).
Ką Ištikrųjų Aspiriną Padaro? 
•į 5 s

Keletas metų tam atgal, Dr. 
Carey Eggleston, profesorius 
Pharmacologijos CorneH’o Uni
versiteto medicinos skyriaus, 
sakė: “Blogiausį nuosprendį, 
kokį aš aspirinai galiu duoti, 
tai yra nepadori atsakomybė 
už tūkstančius mirčių, kurios 
yra sužymėta mirtingumo len
telėse, nuo šių ligų: plaučių už
degimo, sausligės, širdies ligos 
ir kitų.”

Dr. C. Eggleston sako, 
kad aspiriną užmuša žmogų ap
marindama jani skausmą. Kuo
met žmogus pasijunta, jog 
jam skauda kokią nors kūno da
lį, tai reiškia, kad gamta duoda 
ženklą, jog pas tave kas nors 
yra bloga ir būtinai tur patai
syti tą gamtos keliu. Bet kągi

pildyme dalyvaus: Aušros 
Choro dvieilis kvartetas, piano 
solo drg. Sarah Pinkus, Jaunų 
Komunistų Lyga suvaidins 
mediją “Oscar the Sap,” 
ir daugiau pamarginimų.

Įžanga 10 centų ypatai, 
rie nedirba, tiems .dykai,
masinis susirinkimas įvyks 1 d. 
gegužės; Lietuvių svetainėje, 
315 Clinton St., .pradžia 7 :30 
vai. vakare.

Draugai, 
ninkai, tad 
darbininkų 
jime.

ko- 
bus

Rū
šis

bau-

lietu- 
tėvy- 

o ta Adele Valatkiutė 
dramatiškas sopranas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
i

Programoje dalyvaus: Rusų 
balalaikų orkestrą; du vaiku
čiai šoks rusišką kazoką; lie
tuvių jaunuolių grupė sulos 

i komediją “Oscar Sapp”; Lie- 
| tuvių Jaunuolių Smuikininkų 
Orkestrą. Bus visa eilė gerų 
solistų: A. zValatkiutū, Špokie
nė ir J. L. Kavaliauskaitė iš 
Brooklyno. Taipgi dalyvaus 

, John Reed 
Kliubas sulos “Darbininkų Gy- 

Prakalbas sakys 
drg. A. Bimba temoje: Kodėl 
Vokietijoj neįvyko revoliucija 
ir kodėl buvo sukilimas Aus
trijoj ; kodėl jis likosi sutriuš
kintas. Draugas M. žaldokas

^vaikščiojimas '?'ks Lyros Choras ir.
Komunistė.

EASTON, PA.

mes esame darbi- 
ir dalyvaukime 

dienos apvaikščio- STATEN ISLAND, N. Y. 
z ' I

Gegužinės i 
antradienį, 1 d. gegužės, 8 valan
dą vakare, Ukrainą svetainėje, 35 
Warren St., Stapleton, Staten Island, venimas. 
Įžanga veltui. Bus rodomi krutami 
paveikslai ir kalbės geras kalbėtojas. 
Visi dalyvaukite. (98-99)

PHILADELPHIA, PA.
IŠSIRANDAVOJA vienas ar 

kambariai del vedusių žmonių 
vaikų arba, kad ir sihgeliui vyrui 
ar merginai. Kambariai gražūs, di- 

gumai. Randa nebrangi. Ant vie
tos yra valgomų daiktų krautuvė;

Šis Tas apie Jaunimo 
Organizavimą

Čia buvo labai sunku pra
dėti organizuoti jaunimas į 
LDS. Tačiaus darbas pradė
tas ir dabar jau duoda gerų 
pasekmių. Dabar jaunuoliai

du
be i atsakys į Pruseikos šmeižtus 

1 leidžiamus ant Komunistų Par- 
deli, yra šviesa, šiluma ir visi pato- tijos.

Įžanga veltui visiems.
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Iš Lietuvos Gyvenimo
NEWARK, N. J. — Sietyno 

Choras stato scenoje operetę 
“Inkvizicija,” kuri bus suvai
dinta šeštadienį, balandžio 
28 dieną, Lietuvių svetainėje, 
180 New York Avenue, New
ark, N. J. Pradžia 7 valandą 
vakare. įžanga tik 50 centų. 
Gi vaikams ligi 12 metų—15c.

Šis veikalas vaizduoja Lie
tuvos darbininkų gyvenimą. 
Dabartinio valdono Smetonos 
režimą ir jo blėdingą apara
tą, atsukta prieš darbininkus 
ir valstiečius. Fašistas Smeto
na užlaiko gaujas šnipų pro
vokatorių, kurie dirba klastin
gus “dokumentus, 
darbininkus ir nežmoniškai 
kankina, versdami prisipažinti 
jiems nepadarytų kalčių, čio-

kalba veik visus nustebino. 
Bet gerai vaidino ir kiti vai
kai, kaip tai Katkauskiute, 
K a 1 a u t y te, Raulušaičiutė, 
Bakšiutė, Daugžinskas. Pirmi
ninkavo Navikiutė. Ji dar tik 
12 metų, bet gerai pirminin
kauja.

Lošimą tvarkė draugė Su
kackienė, tai mūsų sena aktor- 
ka ir veikėja.

Muziką mokino draugė Meš- nininkų, jei jie lavinsis toliaus, 
kienė, kuri jau yra veikusi per I gali būti geri dainininkai ir 

solistės. Daugu- 
labai gerus bai

gtai nauji dainininkai: Joze- 
vičiukas, Mazurka. Bravaru- 
kas, Petkus—jie geri tenorai. 
Paskiaus seka Kižys, Kala- 
kauckas, Vaitelis, Grabliaus- 
kas—basai. Jie turi gerus 
balsus.

Choras turi gerų balsų ir iš 
merginų. Sopranai: Gerdaus- 
kiutė, Kalakauskiutė, Latviu- 

j te. Daugelis iš minėtų dai-

me dalyvaus ir! d. “R. Mizara, 
kuris pasakys dąug svarbių da
lykų apie mūsų veikimą!

Menkeliuniutė Dainuos 
Koncerte

Amerikiečią Studento 
Judėjimas prieš Karą

Utenoje Badauja Žmonės

Latviutė jau da-

. eilę metų prie Aido Choro, solistai bei 
I Jinai pradėjo muziką mokin- mas jų turi 
i.ti tik porą savaičių prieš pa- sus.
I rengimą ir gerai sumokino, iš-1 Ypatingai
įėjo pagirtinai. Galima šaky-:bar dainuoja solo ir daugelyje
ti, veik visi yra patenkinti d. vietų padainavo mūsų organi- 
Meškienės mokinimu. Jinai, zacijų parengimuose. Jinai 

areštuoja tokia mokytoja, kurią ir vai-' darbuojasi meno srityje ir Rė
kučiai myli. reikalauja atlyginimo.

į Pine minėto parengimo gerai 
veikė daugelis draugų bei 

nai pamatysite aiškų dabarti-1 Kitas pažymėtinas dalykas, draugių. Draugė Meškienė 
nį Lietuvos biednuomenės gy-i tai Aido Choro parengimas, gerai vadovavo chorą ir su- 
venimą, jų kovas prieš išnau-i kuris gerai pavyko. Kad pa- mokino tinkamai muziką, 
dotojus ir tt. , kenkus mūsų chorui, tai buvę Draugas Gerdauskas veikė ga-

Sietyniečiai suvaidins šią i mūsų “žvaigždės” veikė išsi- na daug prie prirengimo estra- 
operetę kuo geriausia, nes pa
rodo jų dabartinis rengimasis 
ir atydus praktikavimasis. To
kių operečių mažai kada pa
puola proga matyti, nes gali 
būt ji pirma šioj apielinkėj ir 
paskutinė. Todėl kviečiame 
visą apielinkę, o ypatingai dd. 
elizabethiečius, kurie jau pra
dėjo ją mokintis, tačiaus gal 
pabijojo. Visi ir visos matysi- times, 
mes.

Dar vienas dalykas ir pas
kutinis, apie kurį reikia pasa
kyti, tai draugės Menkeliu- 
niutės koncertas, šis koncer
tas įvyks balandžio 29 d., 7 :30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St.

šis koncertas yra rengiamas 
“Laisvės” naudai. Tad visų 
mūsų pareiga dalyvauti šia
me koncerte. Kaipo simpatF 
kai ir darbininkų judėjimo 
pritarėjai, mes turime paremti 
darbininkų spaudą. Kitas da
lykas, tai draugė K. Menkeliu- 
niutė dabartiniu laiku dainuo
ja geriau, negu kada nors ji 
dainavo. . Visi mylės pasiklau
syti jos gražaus 
balso.

Tad būkite visi
! rio ir apielinkės. 
i pilnai patenkinti šiuo parengi
mu.

ir išlavinto

iš Worceste-
Visi būsite

Tikras.

Worcester, Mass

žvaigždės 
juosę. Jie, kaip jau gerai ži
noma, ;
ra, kurį ir vadina “žvaigždės 
Choru.” J tą chorą jie kalbi
na kai kuriuos mūsų narius. 
Silpnesnius jiem ir pasisekė 
prikalbinti.

Bet kas iš jų darbo? Ką jie 
žada, kokia jūsų choro atei
tis? Vienas, tai jie žada “good 

kita, tai jie turi dar
buotis, kad jų klaidingam “pa
rpei” būtų užtektinai ant deš
ros, kopūstų ir vokiško alaus. 

Į Tai visa jų idėja.
Apie Aido Chorą galima

I pasakyti tiek, kad jo ateitis 
reikia (gera. Jame vis atsiranda! 

jaunimas ateina 
. Galima ti- 

R^-jkėtis gerų rezultatų, nes cho- 
Uras eina su darbininkų revo- 

drau-į liuciniu judėjimu. O kas liks 
tokių sklokiškų “senų 

grybų?” Jie pilni pasipūtimo.
”:Jie pasiliks ir surūdys su se-

dos. Reikia pasakyti,uiv, neup jau 5VAU1 //I | ------- *

yra susitvėrę savo cho- Gerdauskų visa šeimyna
klauso prie choro.

kad 
pri-

“žuvininkų parė, 
rengė priešfašistinis komitetas 
ir lietuvių komunistų frakcija, 
Olimpia Parke, pasisekė ge
rai. Diena buvo labai graži ir 
žmonių prisirinko gana daug.
Pirmoji Gegužės Bus Miesto 

Sode

Pirmoji Gegužės

kuria v

Jūreivis.

Lenkijos Ryšiai su

Boston. — Harvardo Uni
versiteto prieškarinė stu
dentų konferencija bal. 19 
d. nubalsavo prisidėt ‘prie 
Amerikiečių Lygos Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą; ne
remti Amerikos valdžios jo
kiame kare; kovoti prieš fa
šizmą, remti Sovietų Sąjun
gos taikos politiką ir dėtis 
su darbininkų organizacijo
mis į bendrus veiksmus 
prieš karą.

Ithaca, N. Y.—Cornell U- 
niversitete pereitą sekma
dienį susirinko 200 studen
tų į prieškarinę konferenci
ją ir nutarė prisidėti prie 
Amerikiečių Lygos Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą.

Ann Arbor, Mich. — Ge- 
I gūžės 4 d. Michigano Uni
versiteto studentai šaukia 
prieškarinę konferenciją.

Oberlin, Ohio, Kolegijos 
studentų prieškarinėje kon-

Utena. — Laike
Velykų pirmą dieną 
gas Asminavičius

pamokslo 
net kuni- 
pripažino,

l kad jo parapijoje viešpatauja 
baisi padėtis tarpe biednuome-

nes. Jis pasakė, kad daugelis 
parapijonų visai badauja, net 
jų kūnai yra ištinę. Jau jei
gu kunigas badavimą pripa
žįsta, tai tik galima įsivaidinti, 

I kokia ištikrųjų yra padėtis 
■ tarpe Utenos biednuomenės.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės iioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadieni iki 5

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

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

vpi •• • r\ _ b ULIAlCll LU. JJL IvblYcXi IlJLvJ C XYV11rrancija tie ratyS^ferencijoje dalyvavo 96. Vi
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Keli įvykiai, kurie 
spaudoj atžymėti. Vienas jų,! naujų jėgų, 
tai vaikų draugijėlės “žiburė-jir pradeda veikti, 
lio” įvykęs parengimas, p !- 
rengimas buvo su programa 
Nežinau, kaip kitiems 
gams patiko, bet man, tai pa
tiko. Vaikučiai suvaidino vei 
kalelį “Streikas Mokykloje.’ 
Vaidinimas gerai pavyko, ypa- 'nu svietu, 
tingai Jelskis gerai vaidino, j Naujos mūsų jėgos jau ga
nės jisai savo gera ii- aiškia (įima pažymėti, kad ir dabar.

Įvyks 
miesto sode, 2 vai. dieną. Pa- 

'skiaus, vakare, prakalbos 
įvyks Lietuvių svetainėj, 29 

(Endicott St. Tad visi lietuviai I 
darbininkai nepraleiskite šios 

' progos, dalyvaukite visi ir 
j kitus raginkite dalyvauti. Ne
praleiskite 1 d. gegužės.

Balandžio 29 d., sekmadie
nį, 10:30 vai. ryte, įvyks lie
tuvių komunistų, organizacijų 
narių ir simpatikų pasikalbė
jimas, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. šiame susirinki-

Vai*sava. — Lenkijos dik-' mą Lygos Kovai prieš Karą 
tatorius Pilsudskis vardu iii’ Fašizmą; nusprendė pa
savo valdžios užtikrino atsi
lankiusiam Franci jos užsie
nio reikalų ministeriui Bar- 
thou, kad Lenkai ir toliaus 
palaikys tuos pačius drau
giškumo ir politinius ryšius 
su Franci ja. Padaryta ne
puolimo sutartis tarp Len
kijos ir Vokietijos, sako, vi
sai nekliudo politinei Len
kų sąjungai su Prancūzais. 
Barthou Varšavoj pakarto
jo pareiškimą, kad Franci - 
ja niekados nesutiks Vokie
tijai leisti išnaujo apsigink
luoti.

smarkint kampaniją prieš 
verstiną studentų mokinimą 
kariško muštro.

“Dabar Tave Išteisins”

VAIDINS SIETYNO CHORAS, KURIS YRA PASIŽYMĖJĘS OPEREČIŲ PERSTATYME

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 180 NE W YORK AVE., NEWARK, N. J.

Sietino Choras, vadovaujamas B. Šalinaites

Operetė “Inkvizicija vaizduoja tikrus įvykius Lietuvoje. Perstato kaip darbininkai organizuojasi, kovoja už 
kasdieninius reikalus, už gyvenimą ar mirtį, ir kaip tuo pačiu sykiu fašistiniai valdininkai juos persekioja ir 
tremdo, daro įvairius suokalbius, areštuoja ir kankina, kad išgavus “prisipažinimą” ir išduot daugiau savo 
draugų. Operetė labai įvairi, linksma, liūdna ir tragiška. Choras deda visas pastangas juo geriausiai atvaiz- 
dint ir dainas sudainuot.

Po vaidinimui bus šokiai prie geros orkestros. Visų prašome atvykti ir pasigėrėti gražiu vaizdu. Durys at
daros 6 valandą. Vaidinimas bus tikrai 7 valandą, todėl nesivėluokite matyti nuo pradžios.

Rengimo Komisija-

Viena. — Austrijos sosti
nėje yra tūla nedidelė sve
tainė, kur dar leidžia darbi
ninkams susirinkt ir kriti- 
kuot fašistus. Bet visuo
met ateina ir socialistų va
dai; įkalbinėja pasiduot fa
šistams. Vienas tų vadų, 
Reif, buvęs per 12 metų so
cialdemokratų sekretorius, 
pasisakė, kad jis ką tik iš
sėdėjo 8 savaites kalėjime 
ir laukia teismo; o vis dėlto, 
sako, aš patariu jums pasi
duoti ir įstoti į valdiškąją 
uniją. J

“Dabar tave teismas tai; 
jau tikrai išteisins,” atsilie- j 
pė darbininkas iš publikos, i

Teisme Nušovė Negrą
Crockett, Tex. — Negras' 

Fr. Brisby, suvargęs farme- 
rys, buvo bal. 23 atvestas į 
teismą, kaltinamas, kad jis 

i nušovęs J. M. Ellisą biznie-' 
rių. Negras jį nudėjęs, ka-' 
da biznierius atėjęs reika
laut atmokėt $3 skolą.

Vos prasidėjus bylai, mi
nimo biznieriaus brolėnas 
išsitraukė revolverį ir teis

ime nušovė Fr. Brisby. Bu
vo areštuotas ir tuo jaus po 
$2,500 parankos paleistas. 
Nėra įrodymo, kad negras 
būtų nužudęs Elliso dėdę.

HITLERIS SIUNČIA VER- 
jGAUT NUŽIŪRIMŲ Te- 

VŲ VAIKUS

Essen. — Vokiečių fašis------ V U ĮSIŪČIU xclolo- 

'tai atėmė Ruhr srityj 3,870 
vaikų nuo tų tėvų, kurie nu
žiūrimi kaipo marksizmo 
pritarėjai. Vaikai siunčia
mi vergauti į dvarus ir di
delius ūkius.

Belgijos darbininkai su
rinko 464,915 frankų pini
gų reikalams Vokietijos re
voliucijos.

ROMA. — Italija užbaigė 
statyt tris naujus karo lai
vus bal. 22 d.

SOVIETU 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
Kaikuriose vietose duodama Russian 

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse, 
darni, kad tai yra Sovietų Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

iki vėlai vakare
Vodka, kuri yra daroma Lat- 

Daugelis apsigauna, many-

IISIIIQIIiaillQIlfSIliaillQIllOIIIQIIISIIIQIIISIIIQIII IIIQIIIQIIIQII MIIMIII.llll.lllB

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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



Trečiadien., Balan. 25, 1934

Visi ir Visos į Prakalbas
<♦> R*<>

<♦> <♦>

<♦> <♦>

Komunistai į Darbą del Gegužinės! Kiek Važinėja Žmonių? <♦> <b

<!> <!>

darbą! Šį Vakarą Demonstracijos

Tarptautinis Darb. Apsigy-;ĮVAIRIOS ŽINIOS V"

Peršovė du Detektyvus

♦

ryto

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Telephone, EVergreen 8-9770 J

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

turėtųGengė Persekioja Merginą

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
i—

STEPHŽN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y. ‘

Telephone Stagg 2-7057Areštavo 5 Jaunuolius

darbių apdraudos .teisę.

Viso 291

susirinki- 
25 d. ba- 

vakare, 
Piliečių

Generalis Sovietų Sąjungos 
konsulas atidarė savo raštinę

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

1000 
gėmį.

į agentai. 
Virš 100 detektyvų pakinkyta 
darban jieškoti užpuolikų, nes

NEW YORK, N. Y.

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

kuopa 
prakal- 
Pirmos 

reikalais.

1 automobiliais. Taigi 
New Yorke visada yra didelis 
judėjimas.

MONTREAL .- CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Sen gersovitz
NOTARAS

_______ .J_______ 1------ ------------

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

bus geri 
tuvių, ukrainų, rusu ir žydų 
kalbomis. Taipgi bus pareikš
tas protestas prieš Lenkijos fa
šistus, kurie teisia Lucke 59 
darbininkų ir valstiečių kovo
tojus. Ateikite visi ir visos, 
nes tik kovodami galėsime su
laikyti reakciją.

RENGĖJAI.

Tie 251 delegatas 
45 tūkstančius fra- 

narių.

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.
i Tel., Stagg 3847

vi

tradienio iki Pirmos Gegužės 
visos dienos yra revoliucinio 
veikimo dienos. Visi Komu-

ką, kad tik .neprileidus revo- 
liuęinius darbininkus į 1 
Square, bet mes 
tat dabar padarykime masi
nes demonstracijas, o tą at- 

1 sieksime tik veikdami.

Mandatų komisija pranešė, 
kad dalyvauja nuo sekamų 
tautų pašalpihių organizacijų 
atstovai:

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso- valandos nuo 1
nuo 6

iki 4 kasdien, Sęredomis ir Sukatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Beštas Puslapis

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
ls 31 atstovu susidės Vei- 

; kiantysis Komitetas, kuris vys- 
jtys tą judėjimą, kad jis pa- 
[ siektų tikslą. Nuo lietuvių į 
tą komitetą mes lietuviai ats
tovai nominavome J. Siurba.

Konferencija buvo gyva ir 
i labai vertinga. Tik dabar už
duotis, pradėti darbuotis, kad 
daugiau organizacijų pritrau
kus prie to taip svarbaus dar- 

Lietuviai turetij stengtis 
ij”augštutinėS. I daugiau organizacijų pritrauk- _ -_  I-, TYY-in In uailrimn lioin.,

lovesto-! ne mftžiau už kitus
nedarbo paliesti. Organizaci
jų atstovų priederme kuo pil- 

Union niaus*a* savo organizacijas pa- 
laimėjome,! informuoti, kas pasibrėžta į 

įveikti fraternalių organizacijų j 
konferencijoj.

J. Buivydas.

Komunistu Partijos New Komunistų Partijos ruošia- I 
Yorko Distrikto Sekretariatas m<>s Pirmos Gegužės demons- 
paskelbė, kad nuo pereito an-1 ‘racijos atsibus 1 d. Gegužės, 

antradienį, 2:30 vai. po pietų, ! 
Union Square, New ■ Yorke. I 
Bet į Union Square darbinin
kai ir darbininkės sumaršuos 

nistų Partijos nariai yra in-! dviem milžiniškais kolumnais, 
struktuojami, kad kiekvieną s vienas iš žemutinės miesto da-1 
vakarą po darbo jie privalo i lies, o antras— o________ _ , .
ateiti į savo sekcijų raštines' Kapitalistų klasė, jos valdžia, • ^rie velkim°’ nes hetu- 
del darbo prisirengimui prie' socialistai, renegatai 1 
Pirmos Gegužės, kaip tai pla- j niečiai ir trockistai darė vis- 
tinimo lapelių, kortelių, įvai
rių atsišaukimų, pasigaminimo 
demonstracijoms plakatų su 
obalsiais ir tt. Kiekvienas par
tijos narys privalo ateiti i

I sudėtas vien iš asmenų, kurie 
; turi pajamti daugiau negu 5 
j tūkstančius dolerių į metus, 
. tai iš tokių jau turėtų būt įma- 

Ei. , ve • mi mokesčiai (taksai), kad pa- 
AtSlDUVUSlOS Konferenci- , laikyt apdraudos fondą. HR 
jos už Apdraudos Bilią

New Yorke Atsidarė Sovietų 
Sąjungos Konsulatas

' 7598 bilius reikalauja, kad ski-į New Yorke, 7-9 E. 61 St. So- žmonių 
! riami karo reikalams pinigai

Dalyvavo nuo 14 tautų 251 Į^ūtų pervesti j apdraudos fon- 
atstovas. 
atstovavo 
ternalių organizacijų 
Apart fraternalių (pašalpinių) 
organizacijų narių dar daly
vavo nuo New Yorko miesto 
Bedarbių Tarybų 31 atstovas. 
Viso 291 atstovas dalyvavo.

Balandžio 22, kaip pusė po • 
10 iš ryto atsidarė New Yor
ko ir jo apielinkės tarptautine 
papėde pašalpinių organizaci
jų konferencija, kurios tikslas 
išvystyti , platų veikimą už be
darbių apdraudos įstatymą, 
kuris jau yra įneštas kongre
se per Minnesotos valstijos 
kongresmaną Lundeen; kad 
nedarbo laiku darbininkai 
gautų iš valdžios mokėti. To 
biliaus pravedimas priklausys! . ... , .I pareiškimas tapo sutiktas de

■ dą, kad iš to fondo kiekvienas, 
kuris, nepaisant, ar streikuo
ja, ar lokaute stovi, ar dirba 
didelėj ar mažoj dirbtuvėj, ar 
miesto darbuose, kaip tik nus
toja dirbęs, tat jam turi būt 
išmokama skiriama suma pi
nigų iš bedarbių apdraudos 
fondo.

—Tiesa, sako konferencijos 
šaukimo sekretorius, — kad 
Amerikos Darbo Federacijos, 
Amalgameitų Unijos, Ameri
can Protective Association or
ganizacijų vadai stoja už Vag
nerio bilių tam, kad suturėt 
kongresmano Lundeen bilių, 
kuris yra darbininkų bilius, 
kuris, jeigu taptų įstatymu, 
visgi šiek tiek apsaugotų dar
bininkus nuo alkio ir bado. Jo

vietų Sąjungos piliečiai su 
bent kokiais reikalais turi 
kreiptis į konsulatą tarpe 10 
valandos ryto ir 1 valandos po 
pietų, išskiriant sekmadie
nius. Konsulium yra drg. 
Talakonski, jo pagelbininku 
drg. Malamet.

Sukatoje ir Nedėlioję Platin
kite “Daily Worker j”

gia masinį protestą, kuris at
sibus trečiadienį, 25 d. balan
džio, 8 vai. vakare, Ukrainų 
Svetainėje, 101 Grand Street, 
Brooklyne. Prakalbos rengia
mos tikslu užprotestuoti prieš 
persekiojimą ateivių darbinin
kų. Reakcija nuolatos auga. 
Kapitalistinė valdžia jau atė
mė pilietybės popieras drau
gams Emil Gardos ir William 

ir rengiasi juos de- 
Protestuokime prieš 
Šiame susirinkime 

kalbėtojai anglų, lie-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

New York o komunikacijos 
komisionierius skelbia, kad 
1933 metais New Yorke trau
kiniais, gatvekariai, busais ir 
ferais pervažiavo 273,612,141
žmogus. Subvėmis ir elevei- j Zuzalak 
toriais kiekvieną dieną propor-Į portuoti. 
cionaliai važiavo po 456,020 
žmonių.

Holland tuneliam, po Hud
son upe, pervažiavo per metus 
laiko 8,634,064 pasažieriniai 
kar^,i; 15,787 motoriniai dvi
račiai; 379,927 busai ir 1,- 
830,867 bizniški trokai. Bet 
tai yra mažiau kaip kitados. 

! 1931 metais per šį tunelį per- 
| važiavo 12,756,174 automobi- 
I liai ir busai.

Per metus laiko iš kitų mies- j 
tų buvo atvažiavę į New Yor- 
ką 273,612,141 keliauninkai ir 
per tą laiką iš New Yorko 
pirkta tikietų 224,626,692. ži- nimas šį vakarą ruošia masi-' 
noma, tai čia įskaitoma tikinės demonstracijas už Scotts- 
traukinių ir'busų keliauninkai, j boro negrus jaunuolius. De- 
niekas nežino kiek pervažiavo! monstracijos atsibus 5 vai. va

kare, Lenox Ave ir 131 St., 
Harleme. Protestas prieš te
rorizavimą ir kankinimą . jau
nuolių. Visi darbininkai yra 
kviečiami dalyvauti masiniai. 
Kalbės drg. Krumbein ir visa 
eile kitų proletariato veikėjų.Du vyrai, kiekvienas apie 

25 metų amžiaus, pereitą šeš
tadienio vakarą peršovė detek
tyvus James J. Garvey, kuris 
greitai mirė, ir Francis G. 

j Gleason, kuris yra pavojingai 
[sužeistas. Ant jų užpuolė du 
.[ginkluoti vyrai ant 75th St. ir

Pirmos Gegužės “Daily ' Broadway ties Beacon teatru. 
Worker,” kuris bus 24 pusią- Spėjama, kad užpuolikai bus 
pių dydžio ir jame tilps labai narkotiškų svaigalų 
daug ir gerų straipsnių, bus 
gatavas prieš šeštadienį. Ko
munistų Partija išleidžia 500,- ten buvo daugiau detektyvų, 
000 to numerio kopijų ir anks- kurie suspėjo įsižiūrėti pikta- 
ti, kad pasiekus darbininkus ir j darius.

nuo Amerikos darbininkių ju
dėjimo. Jeigu organizuotai 
neišstos darbininkai su reika
lavimais, kad tas bilius tap
tų įstatymu, tai aišku, kad jis tas 
liks kongresinės komisijos pa
laidotas. Bet pasirodo, kad 
darbininkai ir jų organizacijos 
sujudo. Paskirtu laiku jau 
buvo pilnutėlė Central Opera 
House svetainė delegatų.

Prirengiamoji komisija pa
darė platų pranešimą, kaip ji I 
veikė, idant konferencija pa
vyktų. Tokios konferencijos 
atsibus ne tik New Yorke, bet j 
jos bus šaukiamos skersai ir i 
išilgai visą .
nentą. Taip pat komisijos itymą' kad du suvlrsum 
vardu sek. kalbėdamas pridū
rė, kad tam Lundeen biliui pa
kenkti, tai New Yorko valsti
jos kongresmanas Vagneris ; 
sutaisė kitą bilių, kuris griež- Į 
tai skiriasi nuo Lundeen bi- 
liaus. Lundeen bilius propo- 
nuoja, kad kiekvienas nedir
bantis darbininkas turi įgauti 
po 10 dolerių per savaitę ir po 
tris dolerius ant kiekvieno šei
mynos nario. • Gi Vagnerio bi
lius, kad pirmiausiai vieną ; palėgėliais tik todėl, kad ne 
nuošimtį patys darbininkai su-[ turi darbo ir duonos.: Jis ra- ; 
mokėtų į apdraudos fondą, bet i gino delegatus kovoti, idąnt 
streiko ar lokauto laiku iš to toks bilius būtų visų organiza- 
fondo negalės gauti darbiniu- cijų remiamas, 
kai algų. Taip pat dirbanti

I ligoninėse, miesto darbuose, 
^mažiau negu 10 darbininkų 
dirbtuvėje, tie visi pagal Vag- 
inerio bilių negalės naudotis 
apdraudos fondu. Geriau pa-i žydų 76, amerikonų 52, ita- 
sakius, kad Vagnerio bilius, tai 19, vokiečių 17, rumunu 17, 

i užtvaras darbininkams kovoti &raikų 16, jugoslavų ir čeko 
iUŽ geresnes darbo sąlygas, nes slavų 14, vengrų 13, lietuvių 
jeigu kovosi, tai prarasi be- H> rusų 5, švedų 4, armėnų 3, 
darbių apdraudos .teisę. Pa- ukrainų 2, latvių 2, nuo-bedar- 
galiaus pats bilius proponuo- biy tarybų 31, sporto organi- 
jamas, kad jis turėtų būti vy- zacijų 8, negrų 1. Viso 291

legatų griausmingu rankų plo
jimu.

Po jo kalbos, tapo perstaty- 
kongresmanas Lundeen, 

kuris parodė pavyzdžių, kaip 
biliai tampa priimti įstatymais. 
Jis keli metai atgal pasiūlė 
kongrese, kad išmokėt kare 
būvusiems kareiviams dalį bo- 
nų. Iš jo juokėsi visi Wash
ington© ponai, o ypatingai 

I kongresmanai, bet kada buvę 
1 kareiviai pradėjo organizuotis, 
į pradėjo reikalauti masiniai ir 
maršuoti į šalies sostinę, tai 

| ponai, dalį bonų jau išmokėjo. 
Amerikos'“ konti- lVeik vienbalsiai pravedė jsta-

darbininkes pirm Pirmos Ge
gužės, kad supažindžius juos 
su proletariato kovos dienos 
svarba. Komunistų Partijos! 
New York o distriktas paskirė , 
šeštadienį ir sekmadienį, 28 ir j 
29 dienas balandžio, kaipo' 
raudonas dienas platinimui 
“Daily Workerio.” Organi
zacijos, kurios’ dar beužsisakė, 
tai gali kreiptis į “Daily Wor
kerio” raštinę ir užsisakyti, 
kurios jau užsisakė, tai priva
lo mobilizuoti savo narius pla
tinimui “Daily Workerio.”

nai dolerių būt išmokėti. Taip 
ir šis bilius. Jeigu darbinin- 

i kai organizuotai išstos,- tai tas 
i bilius taps įstatymu.

Kalbėjo I. Amteris, kuris 
nurodė, kad šiandien yra 16 
milionų darbininkų be darbo, ’ _ 
kad jie neturi pastogės, kad ; 
šimtai tūkstančių darbininkų ? 
blaškosi nuo vieno šalięs kraš- - 
to į kitą, jieškodami ,pragyvepi-, 
mo. Kad tūkstančiai virsta

Užpereitą pirmadienį du vy
rai užpuolė merginą Dorothy 
Jordan, 21 metų amžiaus, ties 
552 State St., Brooklyne, ir la
bai sumušė. Jie sulaužė jai 

juosi ir nulaužė ranką. Pri- 
j buvęs slaptas policistas pasi- 
I šaukė kitą ir areštavo vyrus, 
i kurie pasivadino Frank Oddo, 
! 21 metų ir Joseph Fervola, 26 
metų. Mergina yra ligoninė
je. Buvo atsilankę koki tai 
asmenys ją neva aplankyti, bet 
pasirodo, kad tai iš jos priešų 

' genges. Slaptas policistas.su- 
’.sekė, kad tūli derėjosi valgyk
loje, kad ją išvogti iš ligoninės 
ir užbaigti. Kol kas nežino- 

I ma priežasties kas ją puola, 
ibene bus ji turėjus reikalus su 
kokia genge.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Šį Vakarą Chicagiečiai 
Loš už Čampionatą

Vakar atvykę chicagiečiai, 
LDS jaunuoliai sportininkai, 
loš ‘‘basketball” gėmį už La
bors Sports Union nacionalį 
čampionatą. Šio vakaro gė- 
mis bus be galo svarbus ir vi
si draugai ir draugės 
dalyvauti.

Chicagiečiai atvyko 
mylių vien tik lošti šį
Mes, draugai, galime nueiti ir 
pamatyti juos lošiant.

Šis paskutinis g’ėmis šio 
“b a s k e t b a 11” sezono bus 
lošiamas Finų svetainėje, 746 
40th Street, Brooklyne. Įžan
ga perkant tikietus iš kalno 25 
centai, prie durų, 30 centų. 
Gėmis prasidės lygiai 7:30 va
landą Vakare. Eikime pama
tyti ar chicagiečiai LDS jau
nuoliai laimės!

So. Brooklyne Rengiamos 
Labai Svarbios Prakalbos
Komunistų Partijos 

rengia labai svarbias 
bas prisirengimui prie 
Gegužės ir kitais 
Jos atsibus ketvirtadienį, 26
d. balandžio, 7:30 vai. vaka
re, Darbininkų Centre, kam
pas 5th Avė ir 23rd St., So. 
Brooklyne. (Įėjimas nuo 23rd 
St.). Bus geri kalbėtojai anglų ’ 

| ir kitose kalbose. Visi lietu
viai darbininkai yra kviečiami 
masiniai dalyvauti.

Rengėjai.

Rubsiuvių 54-to Lokalu 1 
Susirinkimas '

kinamas tik nuo 1936 metų, 
o ne anksčiau.

Kongresmano Lundeen arba 
H. R. 7598 bilius nusako, kad 
apdraudos fondas turėtų būt

delegatas.
Kiek kurie atstovai atstova

vo organizacijų ir kokių, ap
leidžiu, nes užimtų laikrašty
je daug vietos.

Areštuoti penki jaunuoliai: 
Kasimir Kulick, 17 metų; Al
exander Kohtenia, 16-kos me
tų B.Sparacino, 21 metų; P. 
DiBartola, 18-kos metų ir S. 
Dovana, 19 metų. Juos visus 
kaltiną, kad į kelius mėnesius 
laiko jie atliko bent 25 vagys
tes ir plėšimus. Jie paleisti 
užstačius už kiekvieną po 
$20,000 kaitei jos. Kapitalisti
nė tvarka sugadina labai daug 
jaunuolių.

Lietuvių Amalgameitų 54-to 
Skyriaus mėnesinis 
mas įvyks šį vakarą, 
landžio, 7:30 vai. 
Amerikos Lietuviij
Kliube, 80 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Visi kriaučiai daly
vaukite šiame susirinkime, 
svarba tame, kad bus prane
šimas iš augštesnių įstaigų apię 
ateinantį darbo sezoną. Taip
gi bus pateikta keletas rezo
liucijų del ACW unijos kon
vencijos, kurias aptarsime.

,K. Jankaitis.
N’"’.. ■.... 1

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN’, N. Y.

<!> <♦>

4> 4>

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Tcdefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

B

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

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 

. GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nUo 11
Avenue

. nuo 
.nuo 

Sekmadieniais 
84 Union 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos .Ligos Gydomos

197 HAVEMEYER STREET

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
dūliai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 

njĮBUji-.... ■y’- 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 
ateikit© pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę v 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

dienomis 
vakarais 
iki 1

PR. ZINS
110 Fast 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.


