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KRISLAI
Gardner ir Middlefield. 
Religija I Tomas.
Karo Prisirengimai.
Rochester Mokykla. 
“Šviesa” ir Nariai.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Gardner, Mass., mūsų buvo 
nedidelė ALDLD 53-čia kuopa, 
bet apsijungus su LDSA drau
gėmis, kuopa išaugo iki 21 na
rio, nes vietos draugai ir drau
gės gavo ir naujų narių. Bu
vusios LDSA kuopos draugės 
prisiuntė per drg. A. Sliekį $5 
aukų Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo reikalam.

Pereitais metais Ohio valsti
joje Huntsburg ir Middlefield 
apielinkėje mūsų draugai, rodo
si, farmeriai, sutvėrė iš 7 narių 
ALDLD 51-mą kuopą, šiemet 
ne tik jie visi sumokėjo duok
les, bet dar 8 naujus narius ga
vo. Bravo, draugai farmeriai!

Atsikreipus pas draugus del 
“Religijos” I Tomo, jau gavo
me 7 knygas nuo ALDLD 97 
kp. iš Plymouth, Pa.; 5 iš Pa- 
tersono nuo 84 kuopos—3 kny
gas nuo 13 kuopos iš Easton, 
Pa., ir keletas draugų prisiuntė 
po vieną egzempliorių. Tai apie 
20 knygų jau turime ir galė
sime padengti užsienio draugų 
arba ir čia, Jungt. Valstijose, 
reikalavimą. Ačiū draugams, 
kas atsiliepėte į centro prašy
mą.

Valstijų imperialistų 
yra paskirta karo rei- 
$1,372,378,000. Už

Jungt. 
oficialiai 
kalams 
tuos pinigus bus išbudavota 101 
naujas karo laivas, apart jau 
budavojamų, kurių yra apie 50, 
1,184 nauji karo orlaivia i ir 
abelnai sutvirtinta armija ir 
karo laivynas.

Dabar Jungt. Valstijų, karo 
jūrų laivynas persikėlė iš Ra
miojo vandenyno į Atlantiką, 
kur jis turės manevrus. Per 
Panamos kanalą virš 100 karo 
laivų perplaukė į vieną parą. 
Taigi skirtumo nėra, kur yra 
sukoncentruotas Jungtinių Val
stijų karo laivynas, Atlantike 
ar Ramiajame vandenyne, nes 
tik vienos dienos klausimas jo 
perkėlimui.

Japonijos imperialistai sako, 
kad Jungtinių Valstijų imperia
listai nori tik užbovyti Japoni
ją, neva perkeldami savo karo 
laivyną į Atlantiką. Jie žino, 
kad rudenį tas karo ląivynas 
grįš atgal į Ramųjį vandenyną 
dar 
ko, 
yra 
tol 
laivyno su Jungtinėmis Valsti
jomis. Dabar irųperialistų rei
kalai smarkiai įsitempė del rin
kų Chinijoje.

tvirtesnis. Prie to, jie sa- 
jog kol Panamos kanalas 
Jungtinių Valstijų rankose, 
Japonija reikalaus lygaus

Nepaisant Manchukuo ir Ja
ponijos imperialistų provokaci
jų ir užpuolimų ant Rytinio 
Chinų Gelžkelio pereitais metais 
jis davė 7,355,124 aukso rublių 
pelno.-Prie to Japonija skolinga 
11,739,991 rublį už jos armijos 
važinėjimą. Per metus laiko 
ant R. Ch. G. buvo padaryta
38 ginkluoti užpuolimai; 11 kar
tų plėšikai sukūlė traukinius;
39 kartus padegė; 19 kartų už
puolė jo darbininkus; 197 kar
tus padarė plėšimus; 60 kartų 
įvyko užpuolimai ir užmušystės 
gelžkelio darbininkų; 99 darbi
ninkus sužeidė ir 400 pavogė ir 
nuvilko į kalnus, štai kokis 
kalnas provokacijų prieš SSSR, 
kuriai tas gelžkelis priklauso 
pusiau su Chinais.

IŠ LIETUVOSGegužės. 9.d.Lake

New

varjotai tie naziai.

UŽDRAUDĖ JAUNŲ KA
TALIKŲ UNIFORMAS

“Šviesos” numeris antras ei
na prie statymo pabaigos. Kaip 
tik jis bus gatavas, tai gaus 
kiekvienas narys Amerikos Lie-

FRANCŪZŲ MASINIS 
TEISMAS PRIEŠ 

HITLERĮ

12 valandą.
Philadelphia, Pa 

burn Square, 1 p. m.

Nors Taip Keršija Smetonai
Kaunas. — Smetonos vardu 

alėjoje kažin kas laužo mede
lius. Jau apie 50 nulaužyta. 
Valdžia paskyrė 300 litų pre
mijos tam, kas išduos medelių 
laužytojus.

darbo. O kas bjauriausia, tai 
kad po streiko buvo darbinin
kams išduotos naujos knygu
tės, tuo būdu dabar jie negau
na kompensacijų, nes skaitdmi 
už naujus darbininkus.

' Weimar. — Hitleriškas pro
fesorius Hecht savo paskaitoje 
savinosi ir didžiausią anglų 
dramų rašytoją Wm. Shakes- 

, . Tikri

NUTEISTA Už MAISTĄ 
KOVOTQJAMS

tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos. Reikia, kad nariai 
mokėtų duokles ir siųstų jas į 
centrą. Taipgi reikia gauti 
naujų narių į mūsų organiza
ciją. Vietomis draugai jau ge
rai pasidarbavo.

NAZIŲ BOMBA DOLLFU- 
SSINIAMS FAŠISTAMS

Su 30 diena balandžio Roche- 
steryje draugai atidarys savi
tarpinio lavinimosi klasinę mo
kyklėlę. Pereitais metais jie 
turėjo sėkmingą ir skaitlingą 
mokyklėlę. Pageidaujama, kad 
ir šiemet energingai stotų prie 
lavinimosi darbo.

Munich. — Hitlerinė mie
sto policija uždraudė katali
kiškų jaunuolių organizaci
jų nariams dėvėti šavo uni
formas.

Loeben. — Austrijos faši
stai nuteisė metams kator
ginio kalėjimo Paulihą Wal- 
lisch, našlę buvusio Bruck 

[miesto soc. majoro, kuris ta-

, taxi 
šoferiai ir skerdyklų darbi- 

Lynch ninkai nutarė dalyvauti.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Gręsia 20,000 Rayon 
Darbininkų Streikas

Marcus Hook, Pa. — Fa
brikantams nepasiduodant, 
dirbtino šilko streikieriai 
rengiasi šaukti visuotiną 
streiką prieš Viscose Kom
paniją, kuriai dirba 20,000 
darbininkų išviso.

Pirmoji Gegužės bus tūk
stančiuose vietų Jungtinėse 
Valstijose apvaikščiojama 
demonstracijomis ir masi
niais mitingais — su obal- 
siais prieš fašizmą ir karą, 
už Sovietų Sąjungos apgy
nimą, už nacionalį bedarbių 
apdraudos įstatymą, už 
Scottsboro negrų jaunuolių, 
Tomo Mooney ir Thaelman- 

uaorui ir pinigams į no paliuosavimą ir kt. Visų 
Jo durys bus plie- vietų, kur darbininkai da

no 30 colių storio; jose bus rys masinius išstojimus toj 
įdėta mirtinai nuodingų du- ,tarptautinės darbininkų ko
jų: jeigu kas jas pragręžtos dienoje, šičia negalima

Valdžia Nuodais Sau
goja Savo Pinigyną

Washington. — Statoma 
naujas sandėlis valdžios 
auksui, sidabrui ir pinigams 
abelnai. < 

tų, tuojaus užtrokštų. San
dėlio sienos bus padarytos 
iš plieno ir betono (conc
rete) 27 colių storio. Vis
kas bus aprūpinta signalais, 
kurie sukels lermą, jeigu 
pradės darbuotis plėšikas. 
Be to, stovės dieną ir naktį 
sargybiniai, kaip ir dabar.

Federalio Rezervo pinigų 
rūsys New Yorke yra po 
vandeniu. Jeigu plėšikai ir 
dasigręžtų iki to lobyno, 
viskas įtaisyta taip, kad jie 
prigertų.

Pašalpos Komisionierius 
Pats Metė Bombą į Bedarbių 
Išrinktą Delegaciją

Pittsburgh, Kansas. — 
Keli šimtai bedarbių štur
mavo pašalpos punktą, rei
kalaudami visiems bedar
biams piniginės paramos. 
Apskrities komi sionierius 
W. A. Beasley, pagaliaus, 
sutiko priimti demonstran
tų dejegaciją. Bet kuomet 
vidun įėjo delegatai, jis pa
sigriebė nuodingų dujų 
bombą mesti į juos; tačiaus 
nepaspėjo, nes darbininkai 
jį_ ūmiai pagriebė ir primų-1 Square> 2 p 
sė* Springfield, Ill. — Berg

er’s Park.
Racine, Wis. 

Front Park.,
Zeigler, Ill. — City Park. 
Peoria, Ill.—Court House 

Square.
, Oakland, Cal

GERA ŽINIA NEATSAR
GIEM AUTOMOBILISTAM

Albany, N. Y.
New Yorko valstijoj iki. šiol>
nuteista išviso 3,000,000 au
tomobilistų * už važiavimo 
taisyklių laužymą. Valsti
jos senatas nubalsavo, kad 
jie nebūtų laikomi nuteis- 

itais, nors ir užsimokėjo pa
baudas arba kalėjime už tai 
sėdėjo. Mat, jeigu prieš 
žmogų stovi pirmesnis nu
teisimas, tai ir kitą sykį jis 
greičiau ir stropiau bau
džiamas.

Pirmosios Gegužės
Demonstracijos

ap-
būtų suminėti; todėl pa
duodame gegužinius 
vaikščiojimus -tik svarbiau
siuose bįi lietuvių darbinin
kų gyvenamuose centruose:

New Yorke bus dvi di
džios demonstracinės eise
nos; paskui nuo 2:30 iki 5 
vai. P. M. įvyks Union Sq. 
svarbiausioji bendra demon
stracija. Diena bus užbaig
ta Madison Square Garde- 
ne su milžinišku .masiniu, 
mitingu, kuris prasideą ?,:30 
vai. vakare. ' ’

Birmingham, Ala. — Ca
pitol Park. Prie Jefferson 
County kalėjimo.

Detroit, Mich. — Grand 
Circus Park.

Cleveland, Ohio. — Public 
Square 4:30 p. m.

Chicago, Ill. — Grant 
Park.

South Chicago.—At ‘99th 
and Greenbay Ave., 4 p. m.

Paterson, N. J. — Sandy 
Hill Park, per pietus.

St. Louis, Mo. — Old 
Court House, Broadway 
and Market, 4 p. m.

Boston, Mass. — Charles 
St. Mall, Boston Common, 
12-tą valandą.

Akron, Ohio. — Perkins

Paryžius.
didžiausioje Francijos sve
tainėje įvyks masinis teis- 
nias^prieš hitleHečius, kai- 

1 . . po darbininkų ir kitataučių 
___n_. — Chabet ! budelius. Gelžkėliečiai; gaU 

Park, 11th and Jefferson ^vekarių darbininkai 
St., 2 p. m.

Lynn, Mass. 
Common, 1 p. m

Salem; Mass. — Derby- 
Square, .7 p. m. ■

Peabody, Mass. — Main 
St., corner Walnut, 7:30 p. 
m. '

Nashua, N. H. — O’Don
nell Hall, 7 p. m.

Dayton, Ohio — Library
Park, 4 p. m.

Los Angeles, Cal. — Pla-!po pakartas už -dalyvavimą 
za, North Main ir Sunset,[sukilime prieš fašistus. Ji-

• ;• nai baudžiama už tai, kad
Rey- laike sukilimo nešė maistą peare’ą, kaipo vokietį, 

ir; papirosus kovotojams.,

Kenosha, Wis. — Old Re
lief Station. 55th St. ir 8th 
Ave., 3 p. m. (

Pittsburgh. — Dinwiddle 
ir Fifth Ave. to West Park, 
1 p. m.

Milwaukee, Wis. — Red 
Arrow Park, 5 p. m.Vakare 
masmitingas Milwaukee Au
ditorium, 7 p. m.

M i n n e a p olis, Minn. — 
Gateway Park, 4 p. m.

St. Paul.
House, Fourth ir Wabash, 
5 p. m.

Crosby, Minn. — In the 
afternoon.

Ashland, Wis.
Hall, 7:30 p. m.

Flint, Mich. — Moose 
Hall, 312 East First St.

Youngstown, Ohio. — 
Watt ir Federal Sts., 2 p.m.

Erie, Ohio. —‘Perry Sq., 
6:30 p. m.

Old Court

City

Roosevelto Diliai ne ■ - 
prieš Piktadarius, bet 

prieš Darbininkus

Washington. — Roosevel
to valdžia naudojasi plėšiko 
John Dillingerio pabėgimu, 
kad pervaryti kongrese se
natoriaus Copelando įneši
mus neva prieš “piktada
rius.” Atstovų rūmo ir se
nato komisijos jau užgiria 
tuos bilius, kurie reikalau
ja, kad būtų padaryta ištisa 
armija centrinės valdžios 
šnipų; o jie, suprantama, 
bus naudojami prieš kovin
gą darbininkų .judėjimą.

Laikrodžio Pavarymas 
Viena Valanda Pirmyn

; Albany, N. Y. — Nuo at- 
‘ įeinančio sekmadienio 2 vai.

naktį prasidės vadinamas 
“dienos šviesos taupymas,” 
sulig kurio reikės pavaryt 
laikrodžius viena valanda 
pirmyn 36 miestuose šioj 
valstijoj. Tarp “šviesą tau
pančių” miestų yra: New 
York, Albany, Amsterdam, 
Buffalo, Niagara Falls, 
Poughkeepsie, Rome, Sche
nectady, Troy, Tonawanda, 
Utica, White Plains ir Yon
kers.

Vokietijoj Veja Žmones 
Šalin nuo Miestų

Stuttgart. — Visai apie- 
linkei pranešta, kad žmonės 
iš farmų ir mažų miestelių 
neitų į didesnius miestus ir 
nesitikėtų ten jokios pašal
pos. Namų savininkams 
įsakyta neduoti.jiems nak
vynės. Vienintelė tokiems 
badaujantiems pašalpa tai 
dirbti miestinėse dirbyklose 
už pavalgį, kur jiems nemo
kama nei skatiko pinigais.

Du Areštuoti Deportavimui 
už Lapeliu Skleidimą

Chicago. — Už Pirmosios 
Gegužės lapelių dalinimą ta
po suimti darbininkai John 
Berg ir Uno Pavio. Juos 
laiko deportavimui į tas ša
lis, iš kurių yra atvykę.

Tikisi Atgaivint Šunį, Kurį j s',llg
Numarino 11 Dienų Atgal

Berkeley, Calif. — Prof. R. 
Cornish 11 dienų atgal numa
rino šunį, kurį dabar bando at
gaivint. Sako, šunelis jau pa
krutina ausį, kuomet ant jos 
musė užtūpia; jo akys taip pat 
mirksi, kada stipriai elektra į 
jąsias pažibina.

Viena. — Hitlerio nazių 
šalininkai užtaisė bombą, 
kuria apardė namus mau
dynių direktoriaus Holzin- 
gerio, Gmundene. Jis yra 
ųiussoliniško Dollfusso fa
šizmo karštas šalininkas.

21,000 MAINIERIŲ TEBEKOVOJA PRIEŠ 
ALGŲ NUKAPOJ1MA SULIG ROOSEVEL

TO NAUJO PATVARKYMO
Alabamos Angliakasiai Reikalauja, kad Pietinėse Mainose 

Būty Lygiai Mokama už Darbą, Kaip Šiaurinėse; Prieš 
Streikierius Dauginama Ginkluoti Sargybiniai; Plieno 
Pramonės Darbininkai Taipgi Rengiasi Streikuoti

Birmingham, Ala. — Roo
sevelto agentai ir visa kapi
talistų spauda stebisi, iš kur 
imasi pas angliakasyklų 
streikierius toks atkaklu
mas, ir kaltina komunistų 
“agitatorius.” 21,000 Ala
bamos valstijos mainierių 
nepasiduoda algos numuši- mėgino sakyti streikieriams 
mui iki $3.80 dienai sulig prakalbą, kurioj keikė ko- 
antro NRA patvarkymo, munistus,kaipo kurstytojus. 
Pirmiau, kaip žinoma, NRA Ruošiasi streikan ir šios 
buvo nustačius po $4.60 die- kompanijos geležies mainie- 
nai angliakasiams Alaba-; riai išvien su darbininkais 
moj ir kitose pietinėse vals- Republic Steel Kompanijos, 
tijose; bet kuomet bosai su- kas sudarytų dar 8,000 
riko, kad “perdaug,” Roo-1 streikierių. Jie išdirbo 18 
seveltas ir sumažino visais!savo reikalavimų ir nubal- 
80 centų, taip kad dabar savo streikuoti, jei samdy- 
pietinėse kasyklose vienu tojai nepatenkins tų reika- 
doleriu į dieną mažiau pa- lavimų.

Pereitą sekmadienį strei-skirta mokėti, negu šiauri
nėse valstijose. Streikieriai kieriai ir kiti apielinkės 
reikalauja, kad jų algos bū- darbininkai atlaikė net ke
tų sulygintos su nustatyto- turias konferencijas, mobi- 

|mis šiauriniam mainieriam lizuotis į Pirmosios Gegu- 
algomis. žės demonstracijas.

Automohiliy Darbininky Streikai Auga
Tarrytown, N. Y. — Fi- tik apie 300. Federacijos 

sher Body septyni tūkstan- vadai bijo eilinių darbinin- 
čiai darbininkų bal. 24 d., 

; pranešimų, nutarė 
streikuoti; reikalauja algų 
pakėlimo.

Cleveland, Ohio. — Strei
kuoja 8,400 Fisher Body 
darbininkų; masiniai pikie- 
tuoja. Buvo tik apie 80 
streiklaužių, bet streikieriai 
baigia ir tuos laukan išvaly
ti. Auto Workers Federal 
Unijos mitingus Darbo Fe- Matthew Smith, tebestrei- 
deracija tyčia šaukia mažy- kuoja 4,000 įrankių ir pečių 
tėję svetainėje, kur sutelpa darbininkų.

Nušovė Savo Priešą
Šiauliai. — Bal. 3 d. ryte 

Gruzdžių valsčiau raštinėje 
Martynas Piotravičius, 23 me
tų amžiaus, nušovė savivaldy
bės sekretorių Antaną Tumė
ną. Paskui pats bandė nusi
šauti, bet nepavyko. Tumėną 
nušovė todėl, kad jis manė, 
jog iš jo kaltės Piotravičius 
neteko darbo savivaldybėje.

Tarnautojų Sunki Padėtis
Kaunas. — Įvyko tarnauto

jų atstovų pasitarimas. Pa
aiškėjo, kad tarnautojų padė
tis sunki, įvairios įstaigos, iš
meta juos iš darbo ir nemoka 
jokių kompensacijų.

Išmetė iš Darbo 40 Darbininkų

“Universal” lentpjūvyklos 
bosai išmetė iš darbb 40 dar
bininkų. Tik keli palikta prie

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Streikieriai masiniai eina 
į pikietus, kaip ir pirmiau, 
nors ginkluoti kompanijų 
sargybiniai stengiasi juos 
išblaškyti. Tennessee Coal 
and Iron Kompanija pasi
samdė dar 84 galvažudžius 
prieš mainierius; o kompa
nijos prezidentas Rt. Gregg

Antra

• kų masių.
St. Louis, Mo. — Tebe- 

streikuoja virš 3,000 auto
mobilių darbininkų.

Toledo, Ohio.
savaitė jau eina automobi
lių darbininkų streikas.

Detroit, Mich. — Nežiū
rint bosams pataikaujančios 
politikos, kurią varo Mecha
nikų Unijos sekretorius *

K aunas’. — Sovietų Sąjungo
je esą apie 50 žydų rabinų, 
kurie sėdi kalėjime už visokius 
prasižengimus. Tuo būdu Lie
tuvos reakciniai žydai dabar 
nori tuos rabinus išvaduoti ir 
parsivežti namo, kaip nesenai 
Smetonos valdžia parsigabeno 
kelis katalikų kunigus.
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Lietuvoje Komunizmas 
Neišnaikinamas

Kruvinoji Smetonos valdžia siaučia 
prieš'Lietuvos darbininkus ir valstiečius. 
Kovotojai areštuojami ir kemšami į.ka'-’ 
lėjiftius. Naujos bausmės, nauji įkalini
mai. . Vien tik nužiūrimus komunizme 
baudžia nuo šešių iki 10 metų kalėjimu.

Štai balandžio 10 dienos Kauno spau
da praneša apie naujus nuteisimus ko
vingų darbininkų. Pranešimas skamba:

Vakar, t. y. balandžio 9 dieną, Apeliaci
niai rūmai sprendė tris komunistines bylas 

“ir nubaudė: (1) Antaną Ičkauską 49 metų,’ 
amžiaus iš Kybartų, suimtą 1933 metais 
lapkričio 6 dieną, šešėriais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo su pasekmėmis Baudž. Sta
tuto 28, 29 ir 30 str. numatytomis; (2) Mar
celiną Balčiūną, 36 metų amžiaus, ir Stasį 
Balčiūną, 29 metu amžiaus abudu iš Pukiš- 

‘ kio vienkiemio, Subačiaus valsčiaus, Pane
vėžio: apskrities, suimtus 1933 m. spalių 
mėn. 10 dieną, po šešerius metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo su pasekmėmis B. St. nu
matytomis 28, 29 ir 30 str. ir (3) suimtus į 
1933 m. balandžio 30 ir gegužės 2 dieną 
Igną Laucę, 36 metų amžiaus, iš Kirkūhų 
kaimo, Obelių valsčiaus, Rokiškio apskrities, 
šešeriais metais sunkiųjų darbų kalėjimo su 
pasekmėmis B. St. 28, 29 ir 30 str. numa
tytomis; Joną Kurklietį, 29 metų amžiaus, 
to paties Kirkūnų kaimo ketvertais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo su, pasekmėmis B 
St. 28, 29 ir 30 str. numatytomisir Jopą 
Stunžių, 27. m. amžiaus, iš Kirkūnėlių kai
mo, Obelių valsčiaus, ir Antaną Ezerskį, 22. 
m. amžiaus, iš Lukštų bažnytkaimio, Rokiš
kio valsčiaus abudu po vienerius metus pa
prastojo kalėjimo, ton bausmėm‘^skaičius 

' jiedviem iškalėtus po 11 menesių >ligi teis
mo nuo likusios 1 mėnesio bausmes atleido 
lygtinai paskyrus po 3 metus bandomojo 
laiko.
Už kokios dienos “Laisvėje” tilps bu

vusio politinio kalinio aprašymas fašis
tų teroro prieš revoliucinius kalinius 
Lietuvos kalėjimuose. Tasai draugas 
dabar randasi Sovietų Sąjungoje, nes bu
vo išmainytas ant kunigų. Jis šaukia vi
sus Amerikos lietuvius remti Lietuvos 
darbininkų judėjimą ir revoliucinius po
litinius kalinius.

Mes turime neužmiršti Lietuvos drau
gų. Smagu girdėti, kad Priešfašistinis 
Komitetas vasario mėnesį vėl pasiuntė 3 
šimtus dolerių Lietuvos darbininkų judė
jimo rėmimui. Komiteto atskaita grei
tu laiku tilps “Laisvėje”.

Tegul Gyvuoja Sovietų Chinija!
Keli mėnesiai atgal buržuazine spauda 

garsiai paskelbė, kad Chinijos Nankingb 
valdžia, .vadovaujama .budelio Chiang 
Kai-sheko,- prąd$ją- liaują ir. iš eilės šeš
tą kampaniją prieš komunistus ir $0?ie-

ĮDOMUMAI

'tus Cen^alinėję. dhiijijoje. Jq armija 
buvo .gerai ginkluota; Turėjo ir kanuo- 

> lių ir orlaivių. Jungtinių Valstijų roo-s 
seveltinė valdžia davė Chiang Kai-she- 
kui už $50,000,000 medvilnės, kurią jis 
pardavė ir pinigus sunaudojo vedimui 
kampanijos prieš komunistus.*

Bet po to didelio triukšmo užviešpata
vo tyla. Iš to jau buvo galima spręsti, 
kad Chiang Kai-shekui prastai sekasi. Ir 
štai dabar pranešama, kad komunistų 
Raudonoji Armija baisiai supliekė 
Chiang Kai-sheko vieną frontą. Suėmė 
septynis tūkstančius kareivių ir labai 
daug amunicijos. Tai veikiausia bus už-' 
duotas paskutinis smūgis Chiang Kai- 
sheko šeštam pasiniojimuį sunaikinti Chi
nijos Sovietų1 valdžią, po kurios vėliava 
gyvena apie šimtas milionų darbininkų 
ir valstiečių, ,Jis turės dengtis prie sep-' 
tintos kampanijos. ' . 1 ! ’ ' ' ‘

Stebėtino gajumo ir ištvermės parodo 
Chinijos Sovietai, j Jiems gyvuotu sąly
gos labai sunkios, nes ndthri. didmaeščių 
ir teturi inažai proletariato. Bet laikos. 
O laikosi todėl, kad. Chinijos Koniuhistu 
Partija jiems vadovauja' ir juos giria. 
Tik Komunistų Partijos yądcįvybėje ga
lėjo Sovietai įsisteigti ir susiorganizuoti 
galinga Raudonoji Armija.

• Pati Komunistų Partija išaugo į mil
žinišką organizaciją. Jinai turinti apie 
keturis šimtus tūkstančių narių. Ji vei-’ 
kia ne tik ten, kur jau gyvuoja Sovietai, 
bet taip pat Nahkingo valdžios terori
zuojamose teritorijose. Nei kalėjimai, 
nei galvų kapojimai negali sulaikyti Ko
munistų Partijos darbo. Tokia yra Chi
nijos Komunistų Tartija. Ją didžiuojasi 
viso pasaulio komunistinis judėjiftias.

Studentų Svarbi Rolė
Klasių Kovoje.. < i 1

■■ >
Keli metai atgal mažai kas kreipė aty- 

dos į studentus. Jie tartum buvo užmigę 
amžinų miegų.1 ’., Bet ehoribriiinis, 'krivis 

i prikėlė: juos jš i to. midgq.‘! Šlįdentij> jridę- 
jimas rašo savo istoriją. Puišiai prave- • 
sta Nacionalės Studentų Lygos prieška
rinė kampanija pradžioje šio mėnesio 
atkr^ipg Visos šalies atydą į studentus. 
Kbihųnizmo audra pasiekė ir juos. Dar 
stoka jiems aiškumo, politinio griežtu
mo. Dar nemažai pas juos iliuzijų ir pa
cifistinio sąjausmo. Bet svarbu, kad 
studentai pradeda bruzdėti ir savo judė-' 
jimą: jurigią su revoliuciniu darbininkų 
klasės judėjimu, s Vadinasi, jie užima sa
vo vietą klasių kovoje.

Ypatingai puikiai pasirodė Kūbos stu? 
dentai. Balandžio 24 d. laikraščiai vėl 
praneša, kad Kubos augštųjų mokyklų 
studentai išėjo į gatves ir iškėlė kovos 

J vėliavą prieš teroristinę Mendieto val
džią. Jie demonstruoja, jie streikuoja, 
jie kaujasi su policija! Jie padeda Ku
bos proletariatui laimėti savo paSiliuosa- 
vimą. . ’ • -• ' ’

Jungtinėse Valstijose:', mes turime tūk
stančius lietuvių studentų. Labai dau
gelio jų tėvai yra kojnunistaiv arba ko
munistų . simp atikai. Tų tėvų pareiga pa- . 
raginti savo sūnus ir .dukteris dalyvauti 

.revoliuciniam studentų judėjime. Vieno 
studento susirišimąfe sū Nacjonale; Stu
dentų Lyga ir pasidarbavimas gali už-
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LAIŠKAS Iš SAJUNfiOS T
Visiems draugam Kliubiečiams, rūpinami, kai maištu, drabu

žiais, taip ir kambariais, žo
džiu sakant, stovi pirmoj vie
toj ir, galima sakyti, gyvena 
gerai, Lengvosios pramonės

į Hudson, Mass. •
Maskva S.S.’R.S.

12 d. kovo, 1934 ni.
Gerbiami draugai:-’ > I darbininkai stovi antroj vietoj

Lauką nuo jūs gavau, sir- lh. maisto a raažesllę nor., 
dingai aciu. Sveikinu visus ..................
draugus, . linkėdamas visiems 
geros sveikatos ir tvirtos ener
gijos darbuotis. darbininkų kla
sės naudai. Atsiprašau ' tų 
draugų, kurių užgavau jaus
mus pereitam šdvo laiške. 
Draugai, savikritika yra svei
kas dalykas ir bdlševikai kriti
kos neturi bijotis.

' Draugas G. aht tiek įsižeidė, 
kad net didelį ■ ypatišką man 
kritikos laišką- parašė. Bet ga
le laiško prisipažjstk, kad dabar 
blogi laikai, o, berto,'dar sūnaus 
mokslas daug kainuoja, *' tai; 
girdi, reikia taikytis prie aplin
kybių, kad1 darbą "neprarasti ir 
taip toliau. : •’ ’ ' 1

Be abejonės; bedarbės lai
ke darbininkui netekti darbo, 
tai skaudus smūgis. Bet ar tai 
reiškia, kad darbininkai bloguo
se laikuose turi : sustoti veikę, 
ir tik taikytis prie, aplinkybių? 
Taikytis prie .aplinkybių, , tai 
reiškia nesipriešinti bosam, bū
ti nuolankiem ir tt, .Bet jeigu 
visi darbininkai eitų taikstymo
si prie aplinkybių keliu, rtąi jie 
niekad nieko neiškpvotų.

Pramonės Statyba ir 
Darbininkų Būklė

Draugas G. bara mane, kam 
aš rašiau vien tik apie staty
bą, o nieko nerašiau apie dar
bininkų padėtį. Girdi, mes 
apie statybą žinom ir niurni 
neinteresuoja tas. Labai gerai, 
draugai, kad sekat spaudoj 
apie Sovietų Sąjungos statybą, 
bet nejaugi d. G. :ir kitus štai-- 
tyba mažiau įdomauja, negu 
darbininkų uždarbiu'įv jų gy
venimas? ‘ P ;

žinoma, negalima'sąlyti, kad 
Sovietų valdžia ir pąį’tiįja • be
sirūpina pagerinimu daiMijiĮi|ljų 
ir valstiečių būvio. Bet kame 
glūdi pamatas darbininkų rbūvio 
pagerinimo, kad ne statyme 
stambių fabiųką ir sukūrime 
stambaus kaip pramonės, taip 
ir žertas ūkio? Tiktai * sukūrę 
savo 'stambią pramonę, pasiliuo- 
suos S.S.: nuo prįklausoinybės 
kapitalistinėm šalim, nebus pa
vojinga jokia blokada ir in
tervencija, ir galėsim toliau 
tęsti" pastatymą beklasinės vi- 
šiuomenės ir sykiu vis daugiau 
ir daugiau pagerinti savo būvį. 
Kitokiu būdu, tai yra, be stam
bios savo pramonės gręstų S. 
S. pražūtis, štai, draugai, ko
dėl aš tokią svarbą /dedu ant 
statybos. ’ Nemanykit,, draugai, 
kad Ameriką < būtų ' pripažinus 
S. S., jeigu S. S,, nebūtų tvirtai 
atsistojus ant kojų pei” pereitus 
penkis^ metus. O S. S. tvirtu
mas; tki įkūrimas savo stambios 
pramonės. Už tai ir Hitleris-ir 
Japonija nors ir ląbąi.- nbtr ka
ro prieą S.;, bęt-bijo prądęt.

Na>! dabar j įa^ašysiu " nors 
L kiek: ąpięį dubininkų padėtį, 
įkąri ) yįąu taip: iąbM, ūžįčo-

=5 į azotą (nitrogeną) su de-įrodė, kad ūltra-violetinius 
iguoijiu (o^ygenp^; šią me-.^ematou|us, spindulius;iš- 
džiagą tuomet ima mažytes, juoda visi gyviai, prūdėhhnt 

“f žemėje, esančios bakterijos,' 
vadinamos ^zotbąHterijo^ 

1 kurios budavoja proteinus 
! (baltimius) bei prbtoplaz-

Žaibas Gyvybės 
Auklėtojas?

Žaibas yra vienas iš svar-jmą, iš kurios susidaro visi} 
biausių gyvybės tvėrėjų, —'gyviai ir augalai. Žemės 

elektra taip pat pagelbsti 
azotbakterijoms tame dar
be.

Proteinas, kuris yra “gy
vybės branduolys^, hriot Dr. 
C rile nuolat, hepaliaujamai 
eksploduoja; ir' visi svar
biausi kūno, smegenų ir 
nervų veikmai tai esą tik tų 
eksplozijų begalinė eilė.

Savo tyrinėjimais Crile 
ir Dr. Otto Glasser, beje,

tvirtino Dr. George W. Cri- 
le, Cleveland© Klinikos di
rektorius, duodamas prelek- 
ciją susirinkime Amerikos 
Filosofų. Draugijos, Phila- 
delphijoj, bal. 18 d. Jis gy
vybės klausimą tyrinėjęs 
per 20 metų ir priėjęs prie 
tokios išvados:

Žaibas savo trumpomis 
elektros bangomis vienija

mą, negu pirmieji, o tarnauto
jai da mažiau. Kodėl taip? 
Todėl, kad tam tikro maisto 
dar vis pas mus trūkumas—- 
ypač mėsos, pieniškų produktų 
ir riebalų. Todėl iri dalinama, 
kurie sunkiau dirbą, tie gauna 
daugiau ir tt. Sunkiosios pra
monės darbininkai gauna 1 mė
nesį į metus, apmokamų atosto
gų, o kiti visi po,2 savaites. As, 
manau, pas jus kįtajS klausimas, 
kodęį Pas nIus trūksta mėsišką, 
ir pieniškų produktų. To viso 
priežastis štai kame: kada 1930 
ir 1931 metais prasidėjo visu 
platumu ir smarkumu kolekty
vizavimas žemės’ ūkio, tai kla
sinis priešas (būožė) panaudo
jo' Visokius' būdus, kad paken
kus kolektyvizacijai ir, žino
ma, dalinai savo kontrevol i uti
nį tikslą buožės atsiekė. O tas 
atsiekimas tame, kad’ buožėm 
pavyko ne tik patiem išpjaut 
savo gyvulius, bet pasisekė su- 
agituot didelę dalį tamsesnių 
biednųjų ir vidutinių valstiečių, 
kurie ėjo į kolektyvus, kad iš
pjautų paskutinius savo gyvu
lius, kokius turėjo. Buožės įkal
binėjo valstiečiams, kad nieko 

j nereikia neštis į kolektyvus, nes 
I girdi, valdžia viską duos. Taipgi'j kalbėti.

Ketvirtačl, Baland. 26, 1934 

padėtyje, kuomet nariai reika- 
dūują, kad jisai nekalbėtų.

Darbininkai Išėjo Streikan

Balandžio 16 d. darbininkai 
nutarė pradėti streiką. Ne
paisant, kad Greenas ir kiti 
vadukai bandė gelbėti bo
sams, 9 dirbtuvių darbininkai 
išėjo streikan. Darbas jose 
visai sustojo. Kol kas nerei
kia pikietuoti, nes nėra streik
laužiu.

Dar bininkai reikalauja po 
„ . .v ........ .. . I $1.121/’ į valandą. Kaip kasSu bolsevjstimais linkėjimais. ga)j pasakytii kad perdaug 

darbininkai reikalauja. Bet 
dalykai kitaip yra. Keturi me- 

rtai laiko atgal bosai įdėjo pa- 
I gerintas mašinas ir su jomis 
paleido du darbininkų kur dir
bo trys, 
bininkas 
ninkus. 
bininkai 
po 4-5 valandas į dieną, 
sitaiko, kad kitą dieną visai 
negauni dirbti.

Darbininkai Kairėja

Čia lokale buvo prezidentu 
net 22 metus J. D. Scully. Ji
sai jau taip įsipyko darbinin
kams, kad jie jį labai neken
tė. Mat, jisai jautėsi tikras 
“karalius” šiame lokale. To
dėl pereitais rinkimais, sausio 
mėnesį, susirinkime darbinin
kai ištrenkė iš vietos poną 
Scully. Išmetė ir sekretorių.

Dabartinė valdyba yra John 
O’Haro—prezidentas, Dennis 
Carroll—sekretorium, šie vy
rai atrodo »į darbininkų drau
gus ir jei tik bus veikta ge
rai, tai streikas bus laimėtas.

Streikieris.

Jūs, '(ĮraųgaD prhšęb atsiųsti 
Lenino! if Slalind lpaveiksl.uk: 
Prisiunčiu, nežįnau ar gausite 
ir jeigu gausitė, ar patiks ju
mis. Būna visokių, bet šiuom 
sykiu geresnių negavau, tai nu
pirkau tokius, kokius gavau.

Atrašykite, kaip dirbate, kaip 
darbuojatės darbininkiškoj dir
voj? Ar rengiat kokius nors 
parengimus ir jeigu rengiat, ar 
pasekmingi ?

Na,: draugai, pasilikite visi 
sveiki, da kartą linkiu visiems 
geros sveikatos.

J. Kreivėnus.

DANBURY, CONN.
Paskutiniu laiku čia sujudo 

skrybėlių dirbėjai, čia randa
si 9 skrybėlių dirbtuvės, ku
rtos .priklauso, prie United 

jHatters of North America 
Unijos. Balandžio 13 dieną 
laikyta darbininku susirinki- 
mas miesto svetainėj,' bet ne 
visi darbininkai galėjo sutilpti 
į svetainę.

Į susirinkimą atvažiavo pats 
ponas Darbo Federacijos pre
zidentas Greenas. Lokalo pir
mininkas perstatė jį kalbėti. 
Jisai pradėjo kalbėti, kad ‘čia 
darbininkai geriau turi, kad 
Pennsylvanijoj yra’ dar blo
giau. TaČiaus nariai sukilo ir 
pasakė jam “sėskis.” 
pirmininkas pradėjo 
malšinti ir vėl prašė, 
tylėtų. O Greenas 

. LULU1. Bet nariai ir 
įkalbinėjo tiem, kurie turėjo ko-1 dėjo hepti jam sėstis, i • n • i • i i DooivaJa borl

Lokalo 
narius 

kad jie 
pradėjo ' 
vėl pra- j

Vadinasi, vienas dar
di rba už tris darbi- 
Paskiaus ir tie dar- 
gauna padirbėti tik 

Pa

kį nors gyvulį, taip: kam tau, 
girdi, vestis ten gyvuliai, žiū
rėk, tas ir tas nieko neturi ir 
eina Uolekty vanjr naudosis ta
vo gyvuliais,-pąpjauk, suvalgyk, 
o j kolektyve; kaip, neturėsit, val
džia dupįį iri tt.; ' žinoma, tam
siam yąlštieįiul,* kūrip psicholo
gija ::yra! ųięrsįėjrtiųs 'privatine 
nu'opĄv^bd,! tokia buožių agita- 
cijaį Ub^i; ^iį; Priėjo ir daug 
—pujsė-įyyulių ''tapo išnaikinta.

......Pjdwnimo Darbas
Atmenu Ž9->30-31 metais 

davo nueisi ant rinkos, kur 
važiuodavo valstiečiai, tai 
d^vo retas valstietis matyt, kad 
neturėtų atvežęs parduoti mė
sos, o vis būdavo tai karvę, tai

bū-
su- 
bū-

Pasirodo, kad Greenas turi 
ir kantrybės ir gerus nervus, 
kad jisai gali kalbėti tokioje

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

’ Telephone: Humboldt 2-7964

D A R B IN IN K U 
SVEIKATA

SILPNAS VAIKAS, NETVIR
TA IR MOTINA

Ir aš prašytai! patarimo per
sos, o vis Dūdavo tai Karvę, tai “Laisvę.” Mano vaikas, 9 me- 
didžiusią kiaulę, tai keletą avių, tų> turėjo dideų šalt- per ka^ 
papjąutų atvežę parduodavo, j^das, ir jį išbėrė tokiais spuo- 
Ir rrtėsa>būyo po 10-15 kapeikų ; g-aįs? baltom pūslėm, lyg kad 
svaras. Dabar aš .manau jūs, nudeginta. Daugiausiai 
paklausit, o kurgi buvo valdžios burną išberdavo, ant rankų ir

Jarfeš^r'?>trūmįlriiŽiaŠ ^darbo 
valandų. Požeminiuose darbuo
se (jirba 6 vai. į dieną, sunkioj 
■pramonėj viršutinėse dirbtiivę-; 
se 7 vai. ir lengvojoj prambpėj,j. 
taipgi tarnautojai ;Mirbą|į)j) 8‘ 

<val.v Sunkiosios pf'amoii&S ^dar-
• i • v t , ii _■ ž c-'..j-?• x -

azotbakterįjoipis ir. baigiant 
žmogumi. O iki šiol buvo 
manoima'į kad'tokių spindu- bininkai uždirba į ’-mėnesį nuo 
jiu {egali duoti tiktai škūlej 150 iki 400 rubliįų rte^yošibs 

(žvaigždės ir tam tikros lėm- pra"., d^nin^.1 ° ’ -'A .nuo L30 iki 2K0 riihhri .v friano-
pos.

” Protėinams kūne nuolat
eksploduojant, darosi trum- nes darbininkai turi visur pir
ui “Žemiau-* nertu" raudoni0 menybę ir visukuom geriau ap-

nuo 130 iki 250 rūblįtį -į:
sį; iix tarnautojai nud 100 ‘iki
175 rublių. Sunkiosios pramok

pi “žemiau * negu* raudini” 
spinduliai; > nuo kurių pri- 
klauso ir proto veiklumas. 
O kada žmogui duoda paim
tų iš gyvulių virš-inkstinių' 
(adrenalini'ų) ir thyroidinių 
(kaklinių) liaukų sulčių, tai 
daugiau pasidaro ir šitokių 
spindulių. Tos liaukos, va-

•—?-----r . ........ ------- ----- --------—z

dinasi, didina protinį veik
lumą. ' •. .........
r Dabar DiV iCrile tyrinė
siąs, kaip susidaro žemiau
sia jo minima gyvybės for
ma—azotbakterija.

organai, kad dąleido iki to? 
žinoma-, iš pat pradžių ne tuoj 
buvo suprasta, kad čia varoma 
kontrevoliucinis darbas, vėliau į 
buvo užždraustk be gyvulių 1 
daktaro daleidimo. "pjauti kar-1 
ves. Bet ir tai gaudavo netei-l 
singus; paliudijimus ir pjauda
vo. Laužytojus įstatymų val
džia labai skaudžiai bausdavo, 
bet kada eina klasių kova, tai 
nįeko nežiūrima, o žiūrima, ku
ri pusė laimės. Da ir dabar, 
nors buožė ir galutinai politi

ant šlaunių. Ir sako, kad la
bai niežti. Vakare išberdavo, 
o ryte jau nebebūdavo. ‘Tai 
taip buvo 10 dienų, paskui vi- 

j sai išnyko. Po kiek laiko ir 
vėl pasikartojo, kaip tik šaltį 
turi. Lig keturių sykių taip 
buvo, ale paskutinį sykį tai 

j visai mažai buvo.
Buvau pas gydytoją, tai sa

kė, kad jam nuo valgio taip 
yra. Jis yra silpnas išiftažens. 
Pieno negeria, kiaušinio try

niai ir ■. ekonominiai sumuštas,! ^° .neva!^’ į1 n*e ^ar- 
bet. fiziškai visgi jisai gyvas.' 
Tiktai' tie buvo ten pasiųsti, iš 
kur niekad nebegrįžta, kurie 
atvirai išstojo, kuriuos pagau
na juodą darbą dirbant. Bet ne

i žovių. Labai prastą apetitą 
turi, pienkai valgo ir visada 
piktas, nervipgąs. Kaip jam 
galėtau padaryti geresnį ape
titą, jį sudrūtinti? Jis greitai

augimas, kai jo organizmas 
auga. Kraujas jam pasidaro 
silpnas, jo šarmuotumo (alka- 
linumo) laipsnis žemas, o ža
lingų rūkščių kiekis padidė
jęs.

Kuo greičiausiai ir kuo stro
piausiai griebkitės. Drauge, vi
sokių priemonių, kad vaiką 
sutvirtinus. Kad jam apetitą 
pataisius ir greičiau atgavus, 
gaukite ioduotos geležies siro- 
po: “Syrup iodide of iron, 3 
ozs.” Duokite po 10 lašų, į 
vandenį, po valgio. Taip gi 
duokite bent kartą kas diena, 
po gerą šaukštą žuvų aliejaus, 
“cod liver oil.” Duokite ir 
mielių, bent po plytelę kas ' 
diena: mielės turi daug vita
mino B, kurs apetitą taiso ir 
nervus padeda atgauti.

O kai jau dėl maisto, tai 
Jūs privalot, ar šiaip ar taip, 
vaikui duoti daržovių, vaisių, 
kiaušinio trynių, žuvų, mėsos, 
rūpesnės duonos. Nežiūrėkite, 
kad jis ‘‘nenori” : pavartokite 
kiek ii- prievartos. Kitaip iš 
jo nieko nebus. Maistas yravisus ant. syk galima sugauti, i1’ šaltį,,pagauna, potam visai 

Daugelis klasinių priešu slap- nusibaigia.
tai. veda savo juodus darbus. ‘Patarkite da ir man, jo mo- Pats pamatams sveikatos dės- 
Ir dabar yra .atsitikimų, kad/hnai. Esu 29 metų ir esu silp- _ _
buožės įstoję slaptai į kolekty- n<a’rmažos sveikatos.
vus, i _ „
įčiepina limpančias ligas ir tt. j ka nutirpus. 
Įf. tokiu būdu raguotų galvijų i b" ~ 
iii (kiaulių skaičius palyginus su į . . ..
1916 metais, sumažėjo ant pu-j dienas skauda vidurius. 
Į
mėsiškų ir -pieniškų produktų.! kėę. Dieną tai da nieko, ,o

! vakare tai visai mane dusina I seed, 
tie dūmai. 'Vandeniu, kartą

ATGAirviuiAQ j kartų į dieną.
AlbAKYMAb ] Geležies toniko. “Iron Am-

Apie Jūsų vaiką gydytojas! monium citrate.” žuvų alie- 
teisybę sakė, kad jam nuo vai- Į jaus, iodo Jūs ir gi vartokite, 
gio, nuo ne^avalgymo paeina' O kam Jums tų pypkės dū-

tai.veda savo juodus darbus.
■tinai.

lr Jums pačiai, Drauge, rei- 
Jūs

o i . Tankiai i .
paskui nuodija gyvulius, i kairį šoną skauda .ir kairė ran- kia pusėtinai pasišokėt.

Viduriai nedir- ir maisto dabokite, tai ir 
■ ba. gerai," p, kai-paimu ką dėl viduriai geriau tvarkysis. Li- 
; vidurių, tai paskui kokias dvi monado gerkite bent po kvor- 

Ir la- tą, po dvi kas diena. Jeigu 
viduriai vis da nepaslankūs, 
tai imkite ir sėmenų, “flax 

po 3 šaukštus su šiltu 
ar daugiau

kės. Vot kpdęl-trūksta pas musjbai nepakenčiu dūmų iš pyp-
— L 5 ~1 - - - * 1. < * i*” 1  _ 1 2 J  ' Ir "n TA i n 4- i z-J aL a zs

17-tame partijos • suvažiavime 
nutarta, kad trumpiausiu laiku 
turi būti išrištas gyvulininkys
tės''klausimas.

Vot daug maž tokis darbinin
kų būvis.’ Sunkiausi laikai jau 
pergyventi ir antra penkmetinė 
bus daug ' lengvesnė, palyginus 
su pirmąja, kas ir dabar jau 
jaučiaiųa. Bet trūkumų da vis 
gi bus, nes ant syk vienais me
tais negali tie visi nedatekliai 
išnykti.

Na, gal užteks, jei ko norė
site sužinoti, ko čia nepalie
čiau, klauskite, atsakysiu.

j tie išbėrimai ir visas jo silpnu- mu reikia? Jeigu kas Jums 
mas., Jei vaikas nevalgo pie-: namuose orą nuodija, tai ir 
no, kiaušinių trynių, daržovių, i Jums ir vaikui ir bet kam nuo 
tai iškur gi jis gali būti svei-jto sveikatos nebus. Athiinki- 
kas ir tvirtas? Juk jam dėl to te tai. Tai ne juokai: rūkymo 
pasidaro stoka mineralų, vita- dūmai yra stiprus nuodas. Rū- 
minų, šarmų ir kitokių esmih- korius išvadinkite laukan, jei 
gų dėsnių. .Be ,jų'jam apseitį nesusivaldo, kaip teliukai, 
negalima, dabar, kai jo pats pypkės nožįsdami.

lpaveiksl.uk
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( Mūsų laikraščrairtš finansinė Kralikauskasį užkjaųsė man^s, 
parama pasidaro būtinai rei- ką gero veikiame ’darbininkų 
kalinga, šis reikalas yra dide- klasės labui.
lis, bet jis gali būti lengvai at
liktas, kuomet kiekvienas są
moningas darbininkas, bei dar
bininkė pridės petį prie to 
svarbaus darbo. Jeigu skait- ; Draugas Kralikauskas, kaipo 
lingai atsilankys į šį rengiamą iš veiklesnės kolonijos, 
šokių vakarą.

šis vakarėlis bus geras tuo- gyrė mūsų darbą ir pasižadė- 
mi, kad jame grajis visų jo pats atvažiuoti į mūsų pa
mylimi muzikantai, broliai Bi- rengimą.
lidai, kaip jau yra žinomi vi- drg. K. išpildys žodį, 
sai plačiai apielinkei; o .jeigu į žiuos su savo drauge ir 
kurie dar nesate girdėję, kaip 
jie žavi šokikus ir visą atsi
lankiusią publiką, tai dabar 
turėsite progą patirti, tik ne
patingėkite atsilankyti. Tas 
šokių vakaras įvyks ateinantį 
Šeštadienį, balandžio 28 d., 
7:30 vai. vakare, Darbininkų 
Centro svetainėj, 338 Central 
St.

Atsižvelgiant į gyvenimo ap
linkybes ir įžangą darome ma
žą—15 centų ypatai ir 5c jau
nuoliams žemiau 16 metų am- 

Visas uždarbis eis pu
siau abiem viršminėtiem dien
raščiam.

Todėl prašome visų vietinių 
darbininkų, kaimynų ir iš to
limesnių apielinkių, miestų bei 
miestelių, į svečius atlankyti 

' sėdėdami, nieko negaus. Sako, mus ir paremti šį svarbų tiks- 
’• ’ '* - ----------” lą.

Aną dieną sutikau draugus 
Kralikauskus — lawrenciecius,

Kaip lietuvės Mergaitės Philadelphijoj 
Kovoja prieš Skurdą ir Badą

PHILADELPIIIA, Pa.—Ne- darbininkų bei darbininkių, 
labai senai susiorganizavo šia-1 kad pasiųsti į bedarbių namus, 
me mieste lietuvių Bedarbių kurie reikalauja pašalpos, kad 
Taryba. Į Bedarbių Tarybą patirti jų padėtį, 
susirašė daugiausia suaugę 
darbininkai, paskiaus susirišo 
su tarptautiniu veikimu ir pra
dėjo statyti savo reikalavimus. 
Ir jau iki šiam laikui veik vi
siems iškovojo pašalpą.

Kuomet darbninkai bedar
biai ėjo pavieniai į pašalpos 
įstaigas ir tenais laukė, sėdėjo 
dienas, tai daugeliui tas lau-. 
kimas buvo beviltis. Nes tie 
ponai gerai supranta, kad 
neorganizuoti darbininkai yra 
bejėgiai, jie negali parodyti 
kovos. Todėl darbininkai, su
žinoję apie Bedarbių Tarybas, 
rašėsi į jas, ypatingai rašėsi 
jaunuoliai.

Nesenai įstojo į Bedarbių 
Tarybą šoltošiutė ir Gružins- 
kaitė. Abi jaunos ir energin
gos merginos. Jos ne tik kad 
stojo veikiman, bęt pradėjo ir 
kitus jaunuolius organizuoti į 
Bedarbių Tarybas, reikalauti 
pašalpos. Jos kiekvieną penk-j 
tadienį eina į pašalnos įstaigą rną į susirinkusius, kad jie, čia 
(Broad ir Cherry St.) reika-'
Jauti bedarb. pašalpos, ypa- i reikia kovoti už savo reika- 
tingai padeda tiems, kurie ne- j lavimus, o ne maldauti. Mal- 
gali kalbėti gerai angliškai. ! davimais negalima nieko gauti

Galima pasakyti, kad jos iš tų ponų. Tik organizuoda- 
turi gerų pasekmių. Pereitą Imiesi galėsime laimėti, 
penktadienį įvyko didelis su- Į Tada keli šimtai darbininkų 
sikirtimas su tais ponais, kurie sykiu sustojo ir pareiškė savo 
yra galvomis pašalpos dalini- tvirtą reikalavimą. Daugelis 
mo. Ponai nenorėjo įsileisti darbininkų pasižadėjo stoti į

Ta- Bedarbių Tarybą.
Tas vieningas bedarbių dar

bininkų pareiškimas, pareika
lavimas ir privertė ponus iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus. Vadinasi, čia pat pasi
reiškė, kad darbininkai tik 
vienybėje gali laimėti.

Lietuvių Badarbių Taryboj 
priklauso daugelis lietuvių ka
talikų darbininkų. Jie prade
da įmatyti, kad su maldomis

Gružinskaitė čia vėl ponui 
pastebėjo, kad jisai meluoja, 
nes darbininkų dabar galima 
gauti tūkstančiai, kurie gali 
Užimti tą vietą. “Aš pati esu 
baigusi augštesniąją mokyklą, 
esu bedarbė ir galiu užimti 
tą darbą. Duok man

Ponas, norėdamas 
teisinosi:

—Matai, čia reikia 
siu darbininkų.

—Kokių patyrimų? Jums 
reikia patyrimo, kaip mulkin
ti darbininkus ir imti kyšius.— 
Jam buvo atsakyta.

Paskiaus kalbėjo nauja ne
grė darbininkė, kuri pasakė 
gerą prakalbą. Tai ponams 
ir gi labai nepatiko, nes čia
buvo daugelis darbininkų bei žiaus. 
darbininkių, kurie laukė savo 
eilės. Kai kurie darbininkai 
eina po kelis mėnesius ir ne
gauna pašalpos.

Kalbėtoja padarė atsišauki-

darbą.” 
išsisukti

patyru-

Išdaviau jam vi
są “raportą” mūsų rengiamo 
vakaro. Suprantama, pasisku
binau perstatyti draugui K. ir 
tikslą to rengiamo vakaro.

greit 
suprato tikslo svarbumą, už-

kuoti mūsų bendrą veikimą. 
Ypatingai jaunuolių klausi
mas mtims svarbu, šiuomi 
klausimu būtų ką pasitarti.

Draugai Egeriai tankiai mus 
atlanko. Veikiausią ir dabar 
jie bus; būt labai gerai, kad 
ir kiti draugai, turinti galimy- 

atvažiuotų ir pagelbėtų 
para- 
spau-

Ponai nenorėjo 
10 bedarbių delegatų, 
čiaus jie turėjo įsileisti. Kuo-1 
met buvo nurodyta, kad dau
geliui bedarbių darbininkų 
reikalinga pašalpa, tai tie po
nai sakė, kad duoda pašalpą, 
kiek jie gali. Bet delegatai 
griežtai užprbtestavo prieš tai 
ir nurodė, kad tai yra tik mul
kinimas darbininkų akių.

Tuomet policistas prišoko 
prie vienos tų merginų Gru- 
žinskaitės, ir pagrasino ją iš- pilvą negalima papenėti, 
mesti, kad jinai kelianti triuk
šmą. Bet jinai jam labai grei
tai ir piktai atkirto: “Jei tu 
būtum 3 dienas nevalgęs, tai 
ir tu triukšmuotum”. Policis
tas tada pasitraukė, o ponas 
viršininkas vėl ėmė teisintis, 
kad jisai neturi užtenkamai

WORCESTER, MASS.

KONCERTAS
“LAISVĖS” NAUDAI

Bedarbių Taryba turi įvai
rių “keisų” ir reikalavimų, už 
kuriuos prisieina ilgai ir sti
priai kovoti kol gauna pašal
pą. Buvo atsitikimas, kad rei
kėjo iškovoti vienai moteriai 
pašalpą. Jinai turi namą ir 
jisai jau yra išmokėtas, bet 
motris jau senyva — neturi 
drabužių nei maisto. Gi sienų 
negrauži. Todėl reikėjo su po
nais ilgai kovoti, kol gauta ! 
jai pašalpa. Bet pagaliaus i 
gauta ir jai pašalpa. Tai ma
tome, ką reiškia tvirta organi
zacija.

Bolševikas.

K. Menkeliuniutė

LOWELL, MASS

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. 
Taipgi 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*

Paskutinis Šokių Vakaras Ž»e- i 
minio Sezono Paramai Darbi- ■ 

ninkiškos Spaudos
I

Dar kartą ir jau paskutinį j 
žodį reikia tarti visiems dar- j 
bininkų klasės draugams, sim- 
patikams ir geriems rėmėjams 
darbininkiškos spaudos. Ši 

i žiema jau pasibaigė, bet dar- 
I bininkų reikalai pasilieka tie 
j patys. Klasinė kova—kova už 
i kąsnį duonos, už kasdieninio 
gyvenimo reikalus visuomet 
tvirtėja. Idant laimėti kovą 
už darbą, už socialę apdrau- 
dą bedarbiams ir už abelną 
pagerinimą darbininkų padė
ties, darbininkai turi subuda- 
voti savo stiprias organizaci
jas, o tam būtinai reikalinga 
turėti stiprią ir galingą spau
dą. Ir todėl ne tame svarba, 
kad baigiantis žieminiam se
zonui ALDLD 44-ta kuopa 
rengia vakarą, bet svarbu, 
kad šis vakaras rengiamas be 
galo svarbiam tikslui. Tikslas 
yra paremti finansiniai mūsų 
komunistinius laikraščius — 
“Laisvę” ir “Daily Workerį”.

Ateina vasara, žieminiai i 
parengimai, kurių per visą ša
lį abelnai turima daug, užsi
baigia. Su tuom daug Spau
dos darbų, o podraug ir fi-

Pilnai tikiu, kad 
atva- 

vei- 
kiausia pakvies ir kitus drau
gus. O jie geri kaimynai ir 
dar geresni draugai.

Lowellieciai jų niekad ne
pamiršta už jų duotą koncertą 
anais metais. Jų Liaudies 
Choras, muzikališkps spėkos 
ir pavieniai dainininkai davė 
mums tokią programą, kokios 
mes niekad, nebuvom turėję. 
Tuomet 
čiulada 
ciečiai. 
susitikti 
raščių naudai ateinančią su- 
batą, bal. 28 dieną.

Na, o draugai našviečiai, ir
gi turėtų puikiausį pasilinks
minimą, atvažiavę pas mus. 
Be to, draugų našviečių ir 
mūsų veikimo problemos labai 
panašios. Jiems atvažiavus, 
galėtume nekuriais klausi
mais pasikalbėti ir gal būt 
galėtume daugiau sukomuni-

daug pasidarbavo Ig. 
ir kiti draugai lawren- 
Mes mylėtume su jais 
mūsų parengime laik-

pradeti prisirengimą prie šios 
konferencijos. Artimiausiame 
kuopos susirinkime apkalbėki
te ALDLD Apskričio ir orga
nizacijos abelnai reikalus ir 
imkitės reikalingų žingsnių iš
rinkimui delegatų į minėtą 
konferenciją.

Kuopos, kurios dar neužsi
mokėjo duokles į Apskritį ųž 
1933 metus, turi tai padaryti. 
Tuojaus bus išsiuntinėta kuo
poms laiškai pakvietimui į 

stro-1 konferenciją. Gavę tokius pa- 
' kvietimus, reikia greitai imtis 
darbo. Kuopos turi prirengti 

įvyks antradienio gerus konferencijai raportus iš 
kaip savo veikimo 1933 metais.

Jei delei kokių priežasčių 
pas Green ir Central St., Low*- kuopos negautų laiškų, tai ši-

bę, 
mums sudaryti itin gerą 
mą mūsų darbininkiškai 
dai.

Lowellio darbininkai 
piai rengiasi prie Pirmos Ge
gužės masinio mitingo atvi
ram ore. 
vakare/ gegužės 1 d
7 :30 vai., Rogers Square, kam-

ell, Mass. Bus geri kalbėto
jai. Gautas iš policijos tam 
leidimas ir todėl skaitlingai 
dalyvaukite prakalbose.

J* M. Karsonas.

ALDU). ŽINIOS

ALDLD10 Apskričio 
Reikalai

tas pranešimas turi būt pakan
kamas delei pakvietimo j kon
ferenciją. Todėl, draugai ir 
draugės, imkitės darbo ir vei
kite, kad mūsų konferencija 
būtų sėkminga dideliu skai
čium delegatų ir gerais tari
mais.

ALDLD.10 Apskričio Sekrt., 
A. Senkus, 

111 Mt. Vernon Ave.,
Grand Rapids, Mich.

varosi gyveniman. Kol-kas 
negalime daug pasigirti savo 
nuveiktu darbu, gavime ALD 
LD narių, taip ir mūsų spaudai 
skaitytojų.

Iki “Vilnies” dienraščio da
lininkų suvažiavimo beliko 
mažiau, kaip dvi savaitės. 
Chicago mus iššaukė padėti 
sukelti 100 naujų skaitytojų 
“Vilniai.” Detroitas ėmėsi 
darbo ir matosi, kad jeigu mes 
taip palengva dirbsime keli, o 
ne visi kuopų komisijų nariai, 
tai mes su trijų mėn. planu 
pasiliksime užpakalyj.

Draugai! Mūsų pasiimta 
revoliucinė pereiga reikalauja, 
kad mes energingiau mestu- 
mės darban. Užsidekime, kad 
per šias kelias dienas nepra
leisime neaplankę kaimynų 
kalbinant užsirašyti dienraštį 
“Vilnį.”

žodis coreletiečiams. Drau
gai, iki šioliai jūs stovite pa
skutinėj vietoj su gavimu skai
tytojų. Draugai, pasipurenki
te, išsijudinkite darban. Argi 
jūs, draugai, pasiduosite Co- 
linwoodui, kuris atsistojo pir- 
mon vieton?

ALDLD 15 Apskr. Organ.
J ALDLD 15 APSKRIČIO VEI

KIMO REIKALU PARA
GINIMAS

ALDLD 10 Apskričio meti
nė konferencija įvyks birželio 
3 d., 10 valandą ryte, pas drg. 
Juodaičius, R. 1, Custer, Mich. Brangūs Draugai ir Draugės:

Vieta randasi vieną mylią į Antras veikimo mėnuo eina 
šiaurius (North) nuo Custerio. prie pabaigos, bet mūsų veiki- 
Visos ALDLD kuopos turi jau ■ mo planas labai lėtu tempu

Bagdad. — Mirtin nu- 
smerkti keturi arabai, ku
rie užmušė amerikietę Ray 
Fishcer ir vieną vokietį.Jie- 
du keliavo aplink žemės 
skritulį.

Svarūs Viduriniai Lapai
yra lengviausi lapai

Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei
Be to, “It’s toasted”—del gerklės apsaugos. Ir 
kiekvienas Lucky yra pilnai šiuo rinktiniu tabaku 
prikimštas—padarytas apvalus ir kietas, laisvas 
nuo liuoeą—štai kodėl Luckies užsilaiko gerai— 
kodėl, jūs atrasite, Luckies neišdžiūsta—tai svarbus 
dėsnis kiekvienam rūkytojui. Suprantama, Luckies 
visuomet ir visais atžvilgiais yra malonūs jūsų 
gerklei.
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KUR tiktai puikiausias tabakas auga—Jungtinių 
Valstijų pietuose, Turkijoj, Graikijoj—visame 

pasaulyje, mes surenkame del Lucky Strike pačią 
tabako derliaus grietinę. Ir tai reiškia tiktai švarius 
vidurinius lapus. Viduriniai lapai yra lengviausi 
lapai—jie turi geresnį skonį ir ūkininkams už juos 
mokama aukštesnės kainos. Tie švarūs viduriniai 
lapai yra vieninteliai naudojami Luckies išdirbime.

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

F Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
I—mM CopyrUht, 1084, Th*AanioaaTočko*Coupur. * I
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Del Aiškumo Lietuviams 
Katalikams Darbininkams

~~~-ant kryžiaus, tad reikalauja, kad’ir-meS

J. RAMANAUSKAS

(Tąsa)
Vėliavos ženklu, kuris yra ženklu solida
rumo darbininkams visų šalių. Po vado
vyste Komunistų Internacionalo eidami, 
galėsime nušluot tą visą supuvusią seną
ją kapitalizmo sistemą ir atgaut pilnas 
teises, kas mums, darbininkams, pri
klauso.

Ar Kunigas Patenkintas Savo 
Laimėjimu?

Šitą žygį taip pat turi žinoti darbinin
kai. Jis laimėjo teismuos. Jis išplėšė 
paskutinę viltį tiems darbininkams, ku
rie tikėjo, kad jie turi kokią teisę prie 
bažnytinės nuosavybės, j kurią sudėta jų 
darbas ir pinigai. Jis laimėjo visas “da
vatkas” ir “davatkorius”, kurie ant tiek 
tikėjimiško fanatizmo sugadinti, kad nė
ra mažiausios vilties pataisymui. Teis
muos šitas štabas padėjo kunigui paimt ’ 
visą galią, bet kas iš to. Atsitraukus 
daugiau protaujantiems darbininkams, 
kunigas greit pajuto, kad, pasilikus tik 
davatkų kapitonu, jo tūkstančiai taip 
greit nebeauga bankoj; tad griebėsi nau
jo skymo, kad tą pataisyti.

Kun. Karalius gerai žino, jog jis netu
ri įtekmės į atšalusius parapijonus, kad 
juos atgal susigrąžinti prie savo “biz
nio”, todėl sumanė parsikviesti Philadel- 
phijos arei vyskupo atstovą, pralotą P. 
(pilnos pavardės nėra, nežinau ar visai 
nebuvo ar tik tam daikte išplėšta), kad 
tas pertikrintų parapijonus, koki yra 
Romos Katalikų bažnyčios įstatymai, ku
rių turi laikytis. “Darbininkas”, sausio 
26 dienos laidoj, talpina savo skiltyse to 
praloto pasakytą prakalbą Shenandoah’- 
rio bažnyčios lietuviams, kaipo svarbią.

Tiesa, į tą, kas ten pasakyta, yra svar
bu duoti tinkamą atsakymą, kad katali
kai darbininkai pilnai galėtų suprasti, 
kaip kun. Karaliaus, taip ir to praloto 
melagingus aiškinimus, kurie neturi nė 
krislelio tiesos sulig istorijos faktais, kur 
užkliudo Kražių skerdynę Lietuvoj, įvy
kusią 41 metai atgal. Aš tikrai žinau, 
kad tas pralotas—kokios jis yra tautos: 
airis ar vokietis—jis absoliučiai nieko ne
žino apie Kražių nuotikius. Ir tą pra
kalbą jam pagamino, greičiausia, pats 
kun. Karalius, kuris taip pat mažai žino, 
bet jeigu kiek ir žinotų, tai toli apsilen
kė su teisybe, ką to ląiko faktai priro- 
do apie įvykius Kražių skerdynės.

Žinodamas, kad ir pačių darbininkų, 
kurie klausė tos prakalbos, mažai buvo, • 
arba ir visai nebuvo žinančių pilnai Kra
žių istoriją, todėl aš ir pasibrėžiau pla
čiau ir aiškiai išdėstyt, kad darbininkai 
pilnai matytų, koki buvo darbininkų glo
bėjai kunigai laike Kražių skerdynės ir 
koki jie yra šiandien.

Pradeda aiškinti tas pralotas, kad klai
dingai suprantą katalikai bažnyčios įsta
tymus ir duoda tokį paaiškinimą^

“Katalikų bažnyčia yra ' viena didelė 
^šeimyna, kurią rėdo šv. Tėvas Romos po
piežius; kiekviena vyskupystė yra taip
gi viena šeimyna, kurią rėdo vyskupas; 
kiekviena parapija yra irgi viena šeimy
na, kurią privalo rėdyt klebonas. Žino
te gerai, kaip liūdna yra, jei šv. Tėvas, 
vyskupas, klebonas, neturi laisvės rėdyti. 
Nėra abejonės, kad šv. Tėvas, vyskupai 
ir klebonai trokšta, kad jų žmonės būtų 
gerais.”

Matot, koki bažnyčios įstatymai 1 Jie 
sudaryta nuo Romos papos iki klebonui, 
kuriems turi tarnauti tie įstatymai turėt 
.visą galią ir laisvę tamsint darbininkus, 
iŠnaudo kaip tik nori ir daryti paklus
niais visiems siurbėlėms, visiems krau
geriams, kurie iš darbininkų prakaito ir 
kraujo tunka. Darbininkas turi būti pa
klusnus, kad ir ant kartuvių siunčia, tu
ri linksmai eiti, be pasipriešinimo, nes to
ki bažnyčios įstatymai, to reikalauja ka
talikų kunigijos išmislytas “dievas”, “ku
ris atsiuntė ir savo sūnų ant x kryžiaus 
pakabinti”, ir tas vadinamas “sūnus Je-

• žus Kristus buvo paklusnus iki mirties

taip darytume”, — taip aiškina pralo
tas.

Bet kas gi mes? Juk kunigai, kurie 
tarnąuja tiems Romos papos įstaty
mams, neina ant kartuvių, o tik laimina 
darbininkus valdančiosios klases žudo
mus kartuvėm, sušaudymais, galvų ka
pojimais, kurie reikalauja savo teisių, 
kas darbininkams pilnai priklauso. O 
kunigija reikalauja, kad tie darbininkai 
be pasipriešinimo eitų ant kartuvių, bū
tų paklusnūs visokiems savo budeliams. 
Tokia meilė Romos bažnyčios su jos gal- 

. va papa, ir visos kunigijos, linkui vier- 
nųjų “avelių” (katalikų darbininkų), 
kuriem liepia būti paklusniais. Bet tie 
jo bažnyčios įstatymai, kuriuos pralotas 
aiškina, tai yra tik kunigijos įstatymai, 
kad palaikyti suvaržius darbininkus, pri
gulinčius prie tos bažnyčios. Juose ne
kalba, kad darbininkai už savo skriau
das turėtų nors mažiausią teisę pasiguo
sti prieš dvasiški ją; reikalauti užtarimo 
prieš skriaudikus griežtai užgina. Baž
nyčios tėvai leidžia savo avelėms kant
riai priimti visokias torturas (kankini
mus) valdančiosios klasės ir be.pasiprie
šinimo, su kantrybe, eiti ant kartuvių, 
nes to reikalauja nuo darbininkų kata
likų “dievas”.

Toliau šitaip užgieda pralotas:
“Atsiminkite jūsų tėvynę po maskolių 

jungu. Tenai jums nevalia buvo bažny
čioje melstis iš lietuviškų maldaknygių 
savo prigimtoje gražioje kalboje, o tai 

i vis dėlto, kad šv. Tėvas, vyskupai ir ku
nigai buvo suvaržyti gynime savo avelių 
lietuvių katalikų. Rusų valdžia atėmė 
nuo jų prigulinčias jiems teises. Turbūt 
nepamiršote, kaip prieš kelioliką metų 
maskolių valdžios siųsti kazokai Kra
žiuose kankino jūsų viengenčius, girde 
juos upėje. Čią. Amerikoje bažnyčia yra 
laisva, valdžia nespaudžia jos; kaipgi tai 
būtų liūdna, jei čia, Amerikoje, patys 
žmonės stengtųsi daryti, kaip kad’ darė 
maskolių valdžia, kėsintųsi varžyti šv. 
Tėvą, vyskupus ir kunigus bažnyčios rė
dyme. Tuomet čia bažnyčia būtų kur 
kas blogesniame padėjime, negu Masko- 
lijoje.”

Pralotas liepė atsiminti “savo tėvy
nę pa maskoliaus jungu”, 
neturėjo nė maldaknygių savo gražioj 
kalboj pasimelsti bažnyčioje. “O tai vis 
dėlto, kad šv. Tėvas, vyskupai ir kunigai 
buvo suvaržyti gynime savo avelių lietu-* 
vių katalikų.”

Taip, tięsa, kad neturėjo maldaknygių 
savo kalba. Bet neturėjo nė kunigų, ku
rie būtų mokėję savo prigimtą lietuviš
ką kalbą, visi buvo išvirtę į lenkus. Tiek 
kunigams rūpėjo apie Lietuvos artojų 
aprūpinimą knygomis ar kokia apšvieta, 
kad dar ir prieš 1863 m., prieš uždarymą 
lietuvių spaudos Vilniuj, per Muravjovą 
koriką, lietuvius 'katalikus ne kunigai 
aprūpindavo maldaknygėmis, bet žydas 
Blumovičius Vilniuje spausdino ir gerą 
“biznį” iš to darė. Bet kunigai nežino
jo nė kas tose knygose yra, nė kokia 
kalba vartojama. Tai tiek kunigam rū
pėjo Lietuvos artojų apšvieta. ((šita ži
nia paimta iš kun. leidžiamo laikraščio 
Tilžėj, “Apžvalga”, 1892 metais.)

“Šv. Tėvas” tuom laiku absoliučiai1 ne
turėjo nuomonės, kad ant žemės kamuo
lio yra tokia tauta, lietuviąis vadinama. 
Nors iš kelių milionų viernųjų avelių 
traukė gausų pelną per lietuviškus vys- 
’kūpus ir kunigus, bet už tą nebuvo nė: 
ačiū lietuviams, o tik lenkams. Tai iš 
kur žino tas pralotas, kad “šv. Tėvas”’ 
rūpinosi lietuviais? ' ' 1 .
. Kražių skerdynė įvykė lapkričio 22 d., 
1893 m. O popiežius Leonas XIII, išleis
damas savo “encikliką”, kovo 19 d., 1894 
m„ katalikų vyskupams po caro imperija, 
kalba vien tik apie lenkus, šitokis buvo 
originalis užvardijimas:

“Šventojo Tėvo popiežiaus Leono XIII 
Encyklika arba gromata visiems lenku 
arcivyskūpams ir vyskupams 1894 me
tuose.”

Bet vertėjas Enciklikos (Išguldytojas 
—kaip jis save pasivadina “Apžvalgoj”) 
šitaip prakalba prie minėtos Enciklikos:

(Daugiau bus)

kad lietuviai

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA UETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St.,

APLA FINANSINĖ ATSKAITA

Įplaukos

Sausis Vasaris_ Kovas
2 81.82 46.82 23.87
3 23.77 20.04 30.60
4 95.24 79.67 97.45
5 24.73 22.35 43.37
6
7 35.87

17.24
30.22

16.66
21.79

8 58.12 13.18 26.16
9 39.41 43.28 52.64

10 18.70 13.51 13.13
11 ’ 17.18 12.94 18.66
12 36.85 26.94 40.10
13 26.56 7.79 18.87
14 10.32 5.76 9.54
15
16

15.43
9.98 9.76

17.89
9.55

17 51.27 54.10 44.33
19 ' 19.36 23.40 29.84
20 16.46 1.74 25.39
22 19.60 45.13 8.53
24 12.09 14.45 18.59
25 8.84 21.45 22.62
26 111.07 61.32 107.03 ,
27 49.53 27.90 27.60 1
29 12.51 16.13 14.32 i
30 19.18 25.59 22.82 i
32 21.56 10.57 28.35
33 15.61 8.61 26.46
34 40.21 15.54 16.64
35 29.57 9.58 14.97
36 11.77 16.16 9.41
37 9.16 15.78 3.26
38 28.31 46.64 36.79
39 11.34 11.59 15.68
40 21.87 48.50 51.01
41 43.36 42.97 23.05
42 11.97 8.50 6.79
43 10.49 23.65 21.82
44 26.41 42.06 27.11 1
45
46

20.07
11.26 8.68 6.82 |

47 67.40 41.31 80.69 Į
48
49 83.16

43.61
79.96

17.52
99.06

50 18.57 41.97 21.31
51 92.79 62.50 128.22 j
52 71.61 48.74 57.19
53 17.97 11.95 12.84
54
55 47.90

18.03
45.90 37.29

57
58 
Pav.

36.52
11.98

13.12
19.70
14.89 7.82

Kp.

1501.75 1

Išlaidos 
Sausis

Vardas

378.18 1524.49

i i
* Pomirtine I

17 M.
57 V.

3 J.
4 F.
5 A.
7 J.

11 J.
11 B.
13 V.
13 P.
26 P.
26 J.
27 P.
38 B.
41 J.
44 J.
44 A.
48 B.
49 A.
50 A.
50 J.
51 St.
51 B.
51 V.
52 V.
52 A.
55 K.
55 A.

Masiliūnas 
Stelmokas

Radzevičius 
Čižauskas 
Dumhauskas 

Ambrazaitis 
Baršk ietis 
ViliųŠienė 
Kazlauskas
Gudeliauskienė 
Mąžejka 

Šimonis 
Gribiiias 
Yuškauskas 

Guzevičienė 
Šimkus 
Macijauskas 
Yurkonis 
Sinus 
Darbutiene 
Ma u ragas 
Vainauskas 

Navickas 
Rumzis 
Katilius 
Mikužienč 
Marma 
Alškiene

150.00 
300.00

i
Pašei pa

6.00 
40.00 
55.00 
13.00 
54.00 
59.00 
33.00 
31.00 
50.00' 
18.00 

134.00 
115.00 

20.00 
20.00 
33.34 
20.00 

104.00 
61.00 
31.00 
27.00 
46.00 
44.00

7.00, 
4.00 Į 

29.00 1 
10.00 1

Paviene A. Paipelienė
Pavienis P. Rasimavičius
J. Alvinas
Sekr. alga
M. . Orman del teismo
Taksai

27.00
44.00

4.00
83.00
25.00

.22

Philadelphia, Pa

8 
12 
49

2
4
4
9

11
12
22
26
30
36
37
38
41
44
47
57
Sekr. alga
Advokatui H. Obernauer
Taksai

Kovas

P. Ražėnas paš. ir pom.
J. Mordas paš. ir pom.
M. Skarinkevičius pom.

Ign. Kazlauskas 
St. Stankevičius 
J. Dūdis 
P. Lukšis 
A. Baktis
O. Evalgiene 
A. Gabalis 
J. Dobilas 
J. Gvergžgis 
A. Keršis
J. Aiman
P. Yurkonis 
O. Andrulienė 
F. Sakevičienū
J. Žeimis
K. Kubilius

161.00 
168.00 
150.00

Pašei pa 
21.00 

3.00 
8.00 
2.00 

61.50 
46.00 
11.50 
11.50 
29.00 

7.00 
43.00 
63.00 

127.00 
96.50 
36.00 
30.00 
83.00 

100.00 
.62

Sutrauka
Įplaukos
Išlaidos

Lieka
Nuošimčiai

Viso pasidaro 
Balansas iš 1933

Visas turtas 
Inventorius

Viso 1258.62;

PRANEŠIMAI E KITUR

DETROIT, MICH. , •
ALDLD 188 kp. rengia speciali 

susirinkimą, kuris įvyks penktadienį, 
27-tą dieną balandžio, 7:30 vai. va
kare, 3014 Yemans St. Draugai ir 
draugės visi malonėkite dalyvaut, nes

4,404.42
4,238.20

166.22
119.50

285.72
26,844.71

26,630.43
941.25

27,571.68 
6 kėdės, po 

dolerį užmokėta; taipgi pirkta medi
cinos žodynas, užmokėta 50 centų. 
Viso pasidaro $6.50. Pridėjus tą su
mą prie inventoriaus $934.75 ver
tės, inventorius dabar vertas $941.25.

J. Galiūnas, Centro Sekr.
Knygos peržiūrėta balandžio 

1934 ir surasta taip, kaip čia 
žymėta, su tuo pasirašome, .

Centro iždo globėjai:
J. Miliatiskas 
D. P. Lekovičus 
J. Urbonas

Viso pasidaro
P. S. Pirkta raštinei

pa-

KONCERTAS IR 
PRAKALBOS

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

daug svarbių reikalų, todėl nebijo-1 
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)

A. Bimba
Programoje dalyvaus: Rusų 

balalaikų orkestrą; du vaiku
čiai šoks rusišką kazoką; lie
tuvių jaunuolių grupe sulos 
komediją “Oscar Sapp”; Lie-

j tuvių Jaunuolių Smuikininkų
ELIZABETH, N. J. 1 Orkestrą.

Bangos Choras ir LDS Jaunuolių|S0.Iist« : A- Valatkiutė, Špokię- 

Vanguards kuopa rengia puikų šo- ne ir J. L. Kavaliauskaitė iš 
, ,Y. Z1 • - ________Taipgi dalyvaus

10- ta8'Lyros Cl,oras ir’ John Reed

kare. Bangos Choras ir Vanguards | Kliubas suloš “Darbininkų Gy- 
jaunuoles ir jaunuoliai kviečia visus į veil’""’’S.” Prakalbas sakys 
vietos lietuvius ir iš apielinkės da-j , * -r,-_ , „ .lyvauti, nes tai bus labai smagus ir A. Bimba temoje. Kod 

Galėsite smagiai Vokietijoj neįvyko revoliucija
Bus gera orkestrą įr kodėl buvo sukilimas Aus

trijoj; kodėl jis likosi sutriūš-
Draugas M. žaldokas 

šmeižtus 
------ .................................... ■ - —------- įleidžiamus ant Komunistų Par-

SKAITYKIT IR PLATIN
Įžanga veltui visiems.

. • ] i • • i j 1 11— x ’ V4CVA va o JVUVUd LLllKld ĮJUlriU nU" A *■ • •*—turim daug svarbiu reikalu apka bet. k,,. j- * uOrg N Beliunienė ^ių vakarei} nedelioje, 29 dieną ba- Brooklyno.
uig. nenunient. ]andžio (Apri^ T n p m

(99-100) court street.

su-
ba-

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia interesingą 

sirinkimą sekmadienį, 29-tą dieną 
landžio, 2 vai. po pietų, 407 I.iafa-
yette St. Draugai J. Siurba "Tie
sos” redaktorius ir John Orman Na- 
cionalis Liet. Jaun. sekretorius, kai-1 
bes tame susirinkime labai svarbiais 
LDS organizacijos ir jaunuolių mo
kyklėlių klausimais. Visus kviečiam 
dalyvaut, ypač, LDS narius ir paša
linius. Ypatingai kviečiam tuos, ku
rie turi jaunų vaikų ir mergaičių, bū
tinai atsiveskite juęs į ši susirinkimą. 
Įžanga veltui. J. J. Mockaitis.

(99-100) I

HARTFORD, CONN, i ’
; i BfIJ.O.K. rengia balių Laisvės Cho
ro" svetainėje, 57 Park St., įvyks 
šeštadienį, 28-tą dieną balandžio, i 
7:30 vai. vakare. Visų darbininkui 
pareiga atsilankyti ant šio parengi- į 
mo ir paremt darbininkišką organi
zaciją. Grieš gera orkestrą del šo- j 
kių ir taipgi bus gardžių valgių ir Į 
gėrimų. Įžanga tik 25c.

Kviečia Komitetas.
(99-100)'

1547.56Viso išmokėta

. Vasaris

Pomirtinė

25 P. Garrison 150.00
34 A. Keršis 150.00

3 E. Koriznienė
Pašelpa 1

10.00 I
8 A. Pranaitis 32.00
9 U. Raudonienė 34.00
9 Ą. Žakienė 32.00

13 T. Vasiliauskas 17.00
27 A. Navakas 1 20.00
27 M. Batutis 56.00
35 M. Krikštanas 106.00
36 A,f Keršiu t. . j • . 18.00
38 T. Siniauskicnė 29.00
40 M. Taylor > • ■; ' ’ 58.00
41 M. Beliunienė . 10.00
44 J. Simkug 10.00
49 S. Virbukas ’ 30.00
49 P. Balčen 32.00
52 P. Rašius 70.00
52 A. Mikužienč 5.00
52 A. Kajutis 35.00
54 J. Vapsevičia 30.00
55 M. Katilienė 26.50
43 kp. lėšos gražjta 2.00
Kaucijos 69.32
Taksai .34
Paštas, popiera ir kitkas. 108.58
Centro Komiteto algos už 6
mėn ir kitos išlaidos: 

A. čelkis 29.00
C. Stašinskas 9.60
J. Yesadavičius 75.48
Geo. Urbonas 9.85
J. Urbonas 7.50
J. Miliauskas 8.85

Viso išmokėta 1432.02

Bus visa eile gerų

gražus vakarėlis.
laiką praleisti.
kuri grieš lietuviškus ir ameriko
niškus kavalkus šokiams. Įžanga tik ,
15 centų. Kviečia visus ir visas va-j kintas.
karėlio komisija. (97-99) • atsakys į Prtiseikos

KIT “LAISVĘ”

NEWARK, N- J.
Pirmą dieną gegužės įvyks dide

le paroda ir prakalbos, paminėjimui 
darbininkų dienos—Gegužės 1. Pa
roda prasidės 4:30 vai. po pietų nuo 
53 Broom St., kur maršuos gatvėmis 
iki Military Park, o ant Military 
Park įvyks prakalbos 5 vai. vakare, 
tarpe kitų kalbėtojų, kalbės ir drg. 
I. Arųter. Tad, visi skaitlingai da
lyvaukite ant parodos ir ant prakal
bų, Tą pat vakarą, ant Sokol Hall, 
358 Morris Ave., Newark, N. J. 
įvyks didelis koncertas, prasidės 8 
vai. vakare, bus didelė muzikališka 
programa, dainuos chorai ir bus vio
lin sohj. Dainuos ir pagarsėjęs neg
ras dainininkas. William Speights, ir 
kalbės Rebecca Grecht, Kompartijos 
organizatorė. Įžanga 30c; bedar
biams 10c.

V yriausia Jacob Ruppert’o Alaus sa
vybė yra tikras išsistovėjimas nekal

tai—švariuose sudynuose su stikliniais 
pamušalais,—kuomet tuo tarpu gamta 
ima sau LAIKĄ, kad sutvert puikųjį 
kvapsnį ir skonį-didžiausią gerumą, ku
ris priklauso RUPPERT’O Alui.

Nieku negalima pavaduot LAIKĄ

JACOB RUPPERT’S BEER
"MELLOW WITH AGE"

(99-100)

STATEN ISLAND, N. Y.
♦ 1

Gegužines apvaikščiojimas įvyks 
antradienį, 1 d. gegužės, 8 Valan
dą vakare, Ukrainų svetainėje, 35 
Warren St., Stapleton, Staten Island. 
Įžanga veltui. Bus rodomi krutami 
paveikslai ir. kalbės geras kalbėtojas. 
Visi dalyvaukite. (98-99)

du 
be

PHILADELPHIA, PA.
IŠSIRANDAVOJA vienas ar 

kambariai del vedusių žmonių 
vaikų arba, kad ir singeliui vyrui '
ai’ merginai. Kambariai gražūs, di
deli, yra šviesa, šiluma ir visi pato-i 
gumaj. Randa nebrangi. Ant vie-' 
tos yra valgomų daiktų krautuvė.. 
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)

NEWARK, N. J. 
i

ALDLD 5-tos kuopos mėnesinis su- j 
sirinkimas įvyks penktadienį, 27 d. 
balandžio, 7:30 vai. vakare, Liet, 
svetainėje, 180 New York Avė. Drau
gės ir draugai: Darbininkų šventė, 
pirmoji gegužės, jau čia pat. Viso 
pasaulio proletariatas rengiasi iš
kilmingai apvaikščiot, vietomis net 
į griežtą kovą rengiasi. Tad ir mes 
šiame susirinkime turime prisireng
ti ir atlikti nemažai gero darbo, 4c a d 
savo šventę pasekmingai apvaikščio
ti. Taipgi 'draugijos rybose turime

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

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
pas

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY

Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 
reikalaudami informacijų del kainų.

NARZANAS YRA PL’SKVORTINĖSE BONKOSE

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

kliubai bei kitokį biznia: 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.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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Penktas Puslapis

Gazolino Isvežiotojai
Reikalavimus; Jai nebus Išpil
dyti j 72 Valandas, Bus Ap

šauktas Streikas

yra, kurie visų pasi- 
Taigi, ne del ko ki-' 
Cummingsai nedavė 
nariams balso, kuo-

j
.i.

, j Viena Aliejaus Kompanija jau 
Išpildė Darbininkų Reikalavi

mus

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Apsigynimo, kad, 
areštų, I.L.D. jiem 
legalį gynimą.

Vietos kapitalistų
deda ištisus puslapius aliejaus 
kompanijų, kad sukėlus gazo
lino pirkėjus (kostumerius) 
prieš streikuojančius aptar
nautojus. Streikieriai atsakė

243 Berlin
Globėjai: P. Andriunas, 

290 WllkinsStreet
PraąaB, 18 Dudley Street 
Budolevičia, 31 Dayton Street 
Ivanaltis, 640 Ridgetvny Avc. 
minėti iš Rocheoter, N. Y.

ateikite į 
labai geri 

Ten bus gvildena-

•Galima
Tapkite gabiais 
»nūsų taisymo 
dabar. Nauja

Street
52 Dale Street

67 Čutler Street
8 Ludwig Pk.

Partijoj, 
darbininkai nelabai 
“raudono” baubo.

Sulig 
trikto sekr. Plieno Metalo par- 
bininku Industrinės unijos pra- klausimas

balso. Tikrai 
biuro kra- 
Kodel jie

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę*’ už Organą t_ _ _ _

ROCHESTER, N. Y.
D.L.K. Gedomino draugijos valdybos 

rašai del 1984
Pirmininkas;

Viec-Pirm.: _. .

Fin. Raštininkas:

Prot. •Raštininkas: ... _

Iždininkas: K. Galinaitis, 
f ~

Maršalka: A. Bartašius,

Iždo

Industrijos Unijos Da- 
Pirmos Gegužės Ap- 
vaikščiojime

Frank Rodgers Dis-

Tarptautinė Darbininkų 
gelba Šauks Mitingą Toj Apie- 
linkėj ir Reikalaus Vacius Pa
remti Faktais Padarytus Kal
tinimus; Jiem Duos Progą Įro

dyti TDP “Rakietą”

Tarptautinė Darbininkų Pa
gelba nusitarė toj ąpielinkėj 

įšaukti masinį mitingą ir kar- 
' tu reikalauti, kad p. Cummings

VALDYBOS ADRESAI: 
Pirm. E. Benlulienė. 16 Banker Ava. 
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

. Kasos Globėjos: 
V. Baronienė, 9 Broad St. 
M. Duobienė, 221 Ame* St. 
V. Bartkienė, 29 Intervale St.

Street ! Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Ames St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Street 1 Visos gyvena Montello. Mass, 
į kare.

j tą bosų propagandą, išleis- į.su streikieriais.
vardu J ką veda Mechanics Educatio

nal Soc. of America.

metų:
B. Černiauskas,

103 Moiling
J. Miller,

8 Ludwig
J. Grigas,

202 Carter
M. Jokubonis,

72 Dayton

29 Pulaski

640 Ridgeway Avenue |
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

GARDNER, MASS 
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St. 

Iždininkai B. Bartulis, 
6Crawford 

| FInanių raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 4, 

Protokolu rašt Įninkąs, S. Rasimaviėiui,
140 Mechanic St.

• ■■■

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kanip.’ Broadway 

Chauncey Si. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Clevelando Darbininkų Kovos Plečiasi; Darbininkų Kovingumas 
Didėja; Masiniai Pikietai Laikosi Gerai ir Išveda Daugiau Dar

bininkų Streikan; Moterys Veikia

^stangoą, kad visos metalo in
dustrinės: unijos prisidėtų prie 
suvienyto Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimo, 1 geg., 4:30 
vakaro, viešoje aikštėje (Pub
lic Square).

čiųjų ir prispaustųjų žmonių. 
Ir tam svarbiam reikalui visi 
darbininkai ir darbininkės tu
ri surasti laiko, kad susirinkti 
j bendras ’prakalbas.

J. M. Karsonas.

Iždo Globojai:
v S. Petravičia, 702 No. Montello St.

J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiujaitii. 57 Arthur St

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą sere- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

Kapitalistinė Spauda Antagonizuoja Darbininkus prieš “Publiką”; Įsteigta Streikieriams 
Pašaipos Stotis; Tarptautinė Darbininkų Pagelba Ateina Darbininkams Pagelbon; Ke

lios Kompanijos jau Pripažino Darbininkų Reikalavimus

CLEVELAND, Ohio. — 21 žolino 
d. bal. streikuojanti gazolino pridavė savo reikalavimus, ku- 
stočių aptarnaut. gavo gazoli- rie jei nebus išpildyti j 72 va- 
no-aliejaus magnatų “ultima-1 landas, reikš streiką, 
tumą,” kad streikieriai pirma 
turi sugrįžti į darbą, jei nori,, 
kad darbdaviai tartųsi su jais. 
Nors “ultitnatumas” apkaišy
tas švelniais žodžiais, bet iš po 
jų kyšo nuodingas prigavingas 
gyvatiškas bošų gilys.

Ten sakoma: “Jei jūs su-i 
grįšite prie darbo ir pradėsi- ' 
te normaliai operuoti pirm ar
ba prieš 8 vai., nedėlios ryte, 
22 d. bal., 1934 m., mes tuo- ; 
jaus sutinkame susitikti su ju-, 21 d. bal., The Oil City Re
mis arba jūsų įgaliotais atsto-; finers Co., kuri operuoja mies- 
vais del aptarimo algų ir kitų i.te 35 stotis, pasirašė kontrak

tą Gr išpildė visus darbininkų 
reikalavimus. Gasoline Sta
tion Operators Union, Ne. j laiko 
18378, rekomenduoja gasoliną Darbininkai - streikieriai, 
pirktis iš jos stočių.

darbo sąlygų.”
Tas ‘‘ultimatumas” buvo ad

resuojamas streikieriams, kad 
jie turi jį priimti, kuris nie
ko nežada, kaip tą pačią ap- 
gaulystę, kurią automobilių 
darbininkai gavo nuo p. Roo- 
sevelto. Darbininkai streikie
riai savo susirinkime vienu 
balsu atsakė: 100 nuoš. strei
kas; 1OO nuoš. pikietas kol

Hartfordo Lėktuvų į 
Streikieriai Kovoja

Jie reikalauja algų pakėli
mo, sutrumpinimo valandų ir 
linijos pripažinimo. Kompa
nijos susirūpino šios dalies 
darbininkų užimtu žingsniu: 
prisidėjimu prie aptarnautojų 
kovos.

vienbalsiai nutarė paskelbti 
streiką su 23 d. bal., jei jų rei- 

nebus išpildyti mūsų reikalavi- ' kalavimai nebus išpildyti. Dar
niai. Subatoje, 21 d. bal., ma- j bininkai taipgi padarė tarimą 
sinio pikieto pagelba, uždary-! kreiptis prie tos apielinkės Be
ta dar 140 stočių. Pikietas su- darbių Tarybos, kad jie atei- 
cementuotas. Suorganizuotas tu jiem 
Moterų Skyrius (Auxiliary), dirbtuvę.
parūpinimui streikuojantiems | džiumoje susiorganizavę į Me- 
pikietams maisto. Atsikreipta i talo Industrinę Uniją.
prie Tarptautinio Darbininkų I

atsitikime 
parūpintų

saip melavo apie Tarptautinę 
Darbininkų Pagelbą, kad ji 
esanti raketierių organizacija. 
Visą vakarą kalbėjo, niekino 
ir sakė, kad ji yra raudonų
jų pasipinigavimo įrankis. Na
riams nedavė
elgėsi, kaip ADF 
tams priguli elgtis.
taip darė? Aišku, kad jiem 
nepatinka darbininkų kovin-' 
gumas. Jie priversti nors lai
kinai slėpti savo pardavystę. 
Bet darbininkuose reiškiasi 
pritarimo bendrai dirbti su 
Tarptautinę Darbininkų Pa
gelba. "Kad taip yra, tai pa
rodo šis faktas. Darbininkai 
įkūrė patys šelpimosi skyrių. 
Aukų toj ąpielinkėj tarpe kai
mynų ir organizacijų į savaitę 

surinko virš $1,300.
di

džiuma lenkai ir čeko-slavai. 
Ypač lenkai turi savo tėvynėj, 

. Lvixkljvj feh*/. J ų, kurie yra 
I Pilsudskio kalėjime už veiki- 
I mą streikuose ir prigulėjimą 

Todėl 
bijosi

Hartford, Conn. — Tebe- 
streikuoja 1,500 Pratt - 
Whitney lėktuvų darbinin
kų. Darbo Federacijos na
riai daugumoje irgi kovos 
lauke. Bet Federacijos vir
šininkai dar palaiko darbe 
nedidelę grupę mašinistų ir 
šlipuotojų. Visur tie ponai, 
mat, varo streiklaužišką 
politiką. Streikui vadovau
ja Industrial Aircraft dar
bininkų nepriklausoma uni
ja. .

Elektros Darbininkų 
Streikas

Iš 1,500 Arrow, Hart and 
Hageman Electric Kompa
nijos streikierių eina į ma
sinius pikietus po 600 ir 
daugiau.

Pereitą penktadienį čia 
kalbėjo Kom. Partijos cent-

ROCHESTER, N. Y.
D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininką* Buguliškls P.,

• 1120 North
Pirmininko pagelblninkas, Žirgulis, P., 

c:
Protokolų raštininkar Gendrenas,_ S„ 

Finansų rašt. Miller, J.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo,, 

Iždininkas Druseikis J., 
Maršalka Valečka A.,

L. D, P. Kliubas laiko 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandą.

PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRIEŠFAŠISTIN1S K-TAS, IMI:

Pirm. 8. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm.' pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa. \

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way. S. S Pittsburgh. Pa.

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Palaipinės 

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagclbininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St., Lowell, 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, 
Prot. raštininkas, V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, 
Iždininkas, St. Paulenka,

13 Walnut St., Lowell, 
Iždo globėjai: J. M. Karsonas,

10 Tyler St., Lowell, 
Ir A. Raudcliunas,

75 Union St., Lowell, 
Maršalka, M. Uždarinis,

Lowell,

Rengiamės prie Apvaikščioji
mo Proletarines Šventės

—Pirmos Gegužės

Paprastai a p vaikščiojimui 
viso pasaulio darbininkų šven
tės, Pirmos Gegužės, Lowellio 
darbininkai pas įtenkindavo 
vien tik mažais susirinkimė
liais, arba prakalbomis svetai
nėse. Ir tai daugiausia būda
vo rengiama vien tik lietuvių 
darbininkų, 
kas kitą, 
žės šventės 
tautiniai.

Išgautas 
prakalbas

i yra prisidėjusios septynios or- 
I ganizacijos apvaikščiojimui ir 
pagerbimui darbininkų šven
tės. Dar manoma įtraukti 
vieną-kitą uniją į tą svarbų 
darbą. Suprantama, mes lo- 
wellieciai dar neišgalime susi
lyginti su didmiesčiais ir su
rengti milžiniškas demonstra
cijas apvaikščiojimui tos bran
gios šventės, bet jau šiemet 
rengiamėši daug geriau, negu 
pirmiau būdavo. Labai daug 
reiškia surengti geras prakal
bas atviram ore, kur gali susi
rinkti daug darbininkų ir iš
klausyti kalbėtojų revoliucines 
prakalbas. Prakalbos yra ren
giamos visiem žinomoj vietoj, 
Rogers Square, kampas Green 
ir, Central Street. ‘ Prasidės 
7 :30 vai. vakare, 
gegužės 1 dieną.

Visi darbininkai 
tas prakalbas. Bus 
kalbėtojai.
mos darbininkų klasės proble
mos. Tai klausimai, kurie 

■ liečia kiękvieno darbininko 
kasdieninį gyvenimą. Visi 

i darbininkai privalo, tikrai su- 
DP organizacija, kad ji užsii: ' sirūpinti proletarinės šventės 

0 I apvaiksciojimu, kur bus skel
biama kova prieš karą, prieš 
fašizmą, prieš bedarbę ir prieš 
algų kapojimą. Kova už so- 
cialę apdraudą bedarbiams, už 
trumpesnes darbo valandas ir 
gerespes darbo sąlygas dir
bantiems ir abelnai už page
rinimą gyvenimo darbo žmo
nių klasės.

šios demonstratyvės prakal
bos bus be galo svarbios ir tuo- 
mi, kad tą pačią dieną viso 
pasaulio sąmoningi darbinin- 

I kai, kaip vienas kūnas, svars- 
tys tas pačias problemas, sta
tys tuos pačius reikalavimus 
savo parazitiškiems kapitalis- 

Įtams ir jų fašistinėms val- 
| džioms. Skelbs jiems kovą 
gindamiesi nuo bado ir vis di
dėjančio nebepanešamo darbo 
žmonijai vargo. Ar yra dar
bo žmogui svarbesnis klausi
mas, kaip kad jo kasdieninės 
duonos klausimas, kuomet 
skurdas ir badas’žiūri jam ir | 
šeimynai tiesiai į akis? Su
prantama, kad kito svarbesnio ! 
klausimo nėra, šis klausimas, 
kaip apsiginti nuo bado, yra 

visos darbininkų { 
nešimo, tai yra daromos pa-1 klasės, reikalas visų dirban-

38 Dirbtuvių Tool Makeriai
Sustreikavo už Didesnes Al
gas ir Unijos Pripažinimą

21 d. bal. čionai sustreikavo į iš Tekstile Unijos, įrodytų sa-. 
38 dirbtuvių Tool Makeriai. j vo padarytą šmeižtą prieš T| 
Streikas apima 1,000 darbinin
kų. Dvi šapos jau pasirašė.
Bet visos kitos atsisako kol kas

Strei-
darni atsišaukimą po
“The Real Issue”; kuriame 
nurodoma streikierių varginga 
padėtis ir kas juos privertė iš
eiti į streiką. Algos už kurias 
jie turi dirbti — su jomis ne
galima išmaitinti dirbančiųjų 
šeimynos. Ten nurodoma, kad 
yra visiems žinomas faktas, 
kad tos pačios aliejaus kompa
nijos atstovauja didžiausią da
lį šalies turto, taipgi nuo savo;" 
atsiradimo užlaiko galingus I bg ,.|ocauta>,. u 
apmokamus agentus (lobb.es), | d dirbtuvę ik 
kad paveiktu j įstatyme!avystę, .
kad taksų naštą sukrovus ant 
pečių tos pačios “motoring ' 
public/’ del kurios jie pareis 
kė didelės, nemirštančios mei 
lės ir pasišventimo, 
kymas buvo plačiai 
tas, didelio formato, 
į laikraštuką.

Worsted Mills Darbininkai 
Gerai Laikosi; United Textile 
Vadai Bjauriai Apsimelavo ir 

j Apšmeižė Tarptautinę Darbi
ninkų Pagelbą

Kadangi streikieriai Wors
ted Mills vieningai laikosi ir 

Ijų vienybės jokiu būdu negali- 
' ma suardyti, tai bosai paskel- 
i be “locautą,” kad laikys už- 

:i rudens sezo
no. Tarptautinė Darbininkų 

i Pagelba, matydama tokį kom. 
Inusįstat ymą darbininkus 
i badu priversti grįsti darban 
dar prie blogesnių sąlygų, pa
rašė laišką, kad nori padėti 

į streikieriams kooperuoti su 
jais įsteigimui virtuves pikie- 

ituotojams ir jųjų šeimynoms, 
kuriem gręsia badas. Unijos 
■vadas p. Cummings ir jojo lei
tenantai, aplaikę tą laišką, tie-

■ siog pasiuto.
! Paskutiniam unijos susirin- 

21 d. bal., šiandien ryte ga-; kime tie ponai šmeižė ir vi-

ma streikierių išnaudojimu, 
ne teikimu jiems pagelbos. Pas 
streikierius pradeda reikštis 
n e u ž s i g anėdinimas United 
Textile Unijos vadais. Yra iš
sireiškimų pas streikierius, 
kurie labai erzina unijos va
dus, kuriems nerūpi streikie- 
riu reikalai. E 

Streikieriai sako: “Jei mū
sų lyderiai neparodys dau
giau kovingumo, tai reikės 
kreiptis prie komunistų; ko
munistai 
tikėtini.” 
to ponai 
eiliniams
met plūdo Tarptautinę Darbi
ninkų Pagelbą. Pastaroji siū
lė pagelbą streikieriams. Kai
riojo sparno kovingas nusista
tymas vis daugiaus prigyja 
darbininkuose, kuomet jie iš
eina atviron kovon su bosais.

VAIDINS SIETYNO CHORAS, KURIS YRA PASIŽYMĖJĘS OPEREČIŲ PERSTATYME

Sukatoje, 28 d. Balandžio (April), 1934, Pradžia 7 valandą vakare
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 180 NEW YORK AVE., NEWARK, N. J.

* z r .

Operetė ‘‘Inkvizicija vaizduoja tikrus įvykius Lietuvoje. Perstato kaip darbininkai organizuojasi, kovoja 
kasdieninius reikalus, už gyvenimą ar mirtį, ir kaip tuo pačiu sykiu fašistiniai valdininkai juos persekioja
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.
Įžanga 50c; vaikams 15c. Rengimo Komisija*

... _, . Sekr. J. Barčas, 137 I\ro sekretorius Earl Brow- F»n- Mltr' K- Nyuševiči 

der; paliko gerą įspūdį.
Majoras Beach įsake de

tektyvams ir policijai ardy
ti visas bedarbių demonst
racijas prie City Hali.

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

i susirinkimus 
antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio, kaip 2 
vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass.

■ nosį, o metinis gruodžio mėn.
I Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė-
; Organo prižiūrėtojas,

J. M. Karsonas.

TORONTO. ONT., CANADA 
i 39 Pleasant St., I

Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto Į 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas ; 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto
Barčas, 137 Manning St., Toronto i

Sius, 98 Markham, St., |
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

! Centro sekretorius,
J. Barčas.

Nesugyveno su Pačia, tai 
Nusiskandino

Ties Marvjauka Nemune 
nusiskandino Čekavičius. Pa
liktame raščiuke- i savo žmo- t , * i
ną sako : '■ ' ! ' *

“O priešinga žmona, tu ma
no mieliausia, už tave žūvu,- o 
tu kitą gausi. Negyvenai, ne
kentėjai, manęs nenorėjai, 
kasdien mane piovei, ir išva- 
rinėjai tavo kur buvo negali
ma, buvo man painu, tu dabar 
galėsi prisipilti aruodus kąs
nių duonos, uždirbtų bulvių 
man nedavei valgyti, dabar tu 
sau viena gyvenk. Sudiev 
Onute brangiausia, kuri buvai 
mylimiausia. Sudiev amžinai. 
Akmuo ant kaklo į dugną 
traukia, geltonas smėlys man 
akis graužia.”

, MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonii. 23 Banka St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
į Liponių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A re. 
1 Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St.

Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.

LIETUVIU ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1934 m.

RAPIDS, MICH

I’residentas, ChncieR T. JnkeiiR, 1564 Turn
er Ave., Phone 72073.

Vicc-PresidenV>s, Anthony Karcckas, 730 
Nason St. N. W.

Prot. Raktininkas. Karol
Box 117 North Park.

Finansų Sekretorė, Tillie 
vis Avc. N. W.

Iždininkas, Wm. Karvelis,
Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 

kas, 1108 Ellizabeth Ave.
Mary Rasikas. 1537 Broadway Ave. N. W.

Revizijos Komitetas, Anthony- Garbanaus- 
kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas, 
515 Eleventh St. N. W., Anthony Senkus, 
111 Mt. Vernon Ave. z

Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynold 
St.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Aį>eeenkas. 724 Richmond St.. 
Tom Kloseviėius. 730 Nason St., Jim Rose, 
1256 Scribner St.

Policiantai, J. Staleskis. J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

.Rajtids. Michigan.
I
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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 iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kul i yra daroma Lat

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

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOSSheboygan, Wis. — Areš
tuota 20 streikierių Garton 
žaislų kompanijos. Darbi
ninkai demonstravo, reika
laudami juos paliuosuot.

Lithuanian Auto School 
228—2nd Avc , kampas 14th St., N.Y.C. 

(įsteigta 1010)
Specialė kaina išmokimui pilno kur

so automobilių mechanizmo $50. 
mokėti po $3 i savaitę, 
mechanikais dirbdami 
krautuvėse. įsirašykite 
mechanikų klaisė prasidės 30 d. balandžio.

Važinėjimo Instrukcijos $10.00

^3inaiiioiiiaiiioiiiaiiia»naiiioinaiiiaiiioiiiaiiiaiiiauioiiioiiioiiiaiiiaiiiaiiiainaiiioinoiii3

Jl/OZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417 •

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF 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

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

4
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Ketvirtad., Baland. 26, 1934

Dar niekados pirmiau nebu-

Proletaras.
CLEMENT VOKETA1TIS

Nedėlioję Dari). Olympiads
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

>

ĮVAIRIOS žinios ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

IDA Protesto Mitingas 3

Naujas Traukinys —
Ofiso valandos: nuo 9 vai. Ii

pi.

M.

dienomis 
vakarais 
iki 1

■i

kelis darbi- -
juos palei-;
kad darbi- darban sumobilizavimui masių
Roosevelto, Pirmos Gegužės demonstraci-

greitesnis už pirmesnius ir ki
taip padarytas.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

me-
Jo

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

FLATBUSH .OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK, N. Y.

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

Pennsylvania stotį atvyko 
i “Burlington 

kuris yra naujausios 
konstrukcijps. 30,000 žmonių 
susirinko pažiūrėti to dvide-

kuopa 
prakal- 
Pirmos 

reikalais.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

way, Houston, 7th Ave., Wa- 
rick, Greenwich, 8th Ave. iki 
38 St., 38th St. iki Park

Park Ave. iki 4th Ave.,

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kapitalisti- ’ pas kitą, dar didesnį. Tai
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

“storm traperiai,” jau ten pa
renka elementus. Jaunuoliai,

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

• SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

kaip kuriems jaunuoliams ati
darys akis, pertikrins juos ir 
pastūmės į sąmoningų darbi
ninkų kovos organizacijas.

J. Seg.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

ras. Tai tokia programa, ku-
I

ryto iki 9 vai. vakare.
Penktadieni iki 5 valandai vakare.

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

kad 
pi

re i-
ne-

numirt

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniy

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

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA
DAKTARAI:
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Ruoškimės prie Masinių Demonstracijų

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

ReStas Puslapis

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Viso pasaulio revoliucinėj 

kovos diena—Pirmoji Gegužės jvo tokis didelis imperialistinio 
jau visai arti, štai beliko tik 
kelios dienos prisirengimui ir 
galutinam proletariato masių 
mobilizavimui į demonstraci
jas.

Pereitais metais Komunistų 
Partijos vadovystėje, New 
Yorke, dalyvavo 200,000 ar 
250,000 darbininkų ir darbi
ninkių. Kiek mes galėsime 
sumobilizuoti šiemet į demons
tracijas? Sąlygos yra dar prie
lankesnės proletariato revoliu
cinių masių sutraukimui. Per
eitais metais daugelis darbi
ninkų dar buvo užbovinti NRA 
obalsiu, nes jis buvo dar nau
jas, neišbandytas. Dabar kiek
vienas darbininkas žino, kad 
NRA davė
reikmenų pakilimą, padidino 
vargą ir skurdą, nes dirban
čių darbininktj algos atsilikę 
toli nuo gyvenimo reikmenųi 
kainu kilimo. Dabar NRA 
obalsis jau nuplukęs, jau dar
bininkai praktikoje prityrė, ką
jis jiems reiškia. Pereitais Avė 
metais daugelis darbininktj ti- ta gatve iki 14th St. ir į Union 
kėjo Roosevelto pasakom, kad Square, 
jis su NRA išnaikins bedarbę,'. 
dabar kiekvienas, kaip bedar
bis, taip ir dirbantis, jau ži
no, kad tai tik pasaka, kad be
darbių kiekis yra tas patsai, 
kad vienur paima 
įlinkus, tai kitur 
džia iš darbo. O 
ninkai jau netiki
LaGuardijos ir kitų ponų pa- joms. Kas tik turite liuosą va- 
sakoms, tai tą patvirtina tas, ; karą, susisiekite su Komunistų 
kad' Jie’su u k vatą stoja į uni- : Partijos centru, sekcijomis, 
jas, kartais nesuprasdami ka- arba nueikite į unijų, kliubų 
pitalistinių žabangų, jie pa- įstaigas, gaukite lapelių ir 
tenka į ADF unijas arba net 'platinkite juos. Pasekmingu- 
kompaničnas, bet tas nesiimu-1 m as Pirmos Gegužės demons- 
ša fakto, kad darbininkai no-|tracijų priguli nuo mūsų visų 
ri organizuotis. veikimo.

* • * 1

karo pavojus, kaip jis dabar 
yra. Jungtinių Valstijų, An
glijos, Italijos, Francijos ir Ja
ponijos imperialistai smarkiai 
niaujasi del Chinijos rinkų, 
del pavergimo Chįnijos masių. 
Vis daugiau ir daugiau gami
nama ginklų.

Taigi masinėms demonstra
cijoms yra labai prielankios 
sąlygos, tik klausimas :—ant 
kiek mes pasieksime darbinin
kus, ant kiek mes suteiksime 
jiems žinių, kur mobilizuotis 
Gegužės Pirmą?

New Yorko darbininkai už
pjaus Union Square 2:00 vai.

baisų gyvenimo po pietų. Bet į Union Square 
jie maršuos iš dviejų koncen- kalo. 
tračijos punktų. Vienas punk- bando užginčyt, kad 
tas Battery PI. <
9 vai. ryte ir maršuos Broad- kaip ir pilietis.

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Pranešimas Norintiems Būti 
Jungtinių Valstijų Piliečiais

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., kas šeštadie
nį ’ nuo 7 vai. vakare duoda 
pamokas bei teikia reikalin
gas blankas gavimui pirmųjų 
ir antrųjų pilietybės popierų. 
Kli,ubo, nariai ir abelnai visi 
Brooklyn© lietuviai, norinti 
tapti Amerikos piliečiais, nau
dokitės proga. Daugelis Lie
tuvių išgyvenę Brooklyne po 
virš 20 metų ir dar nėra pi
liečiais, daugelis pasako, 
aš jau persenas, patapti 
liečiu jau pervėlu ir nėra

Niekas negali ir

“Niekis ta visa gamyba, 
Prieš lietuvišką žvalgybą, 
čia vietelė, tai kaip rojus, 
Krauni tūkstančius rytojui.”

Prie to girdėsite ir dvaro 
darbininkų dainą. Taigi visi 
draugai tą vakarą palikite sa
vo reikalus kitam kartui, o da
lyvaukite šiame Sietyno Cho
ro parengime. Po šios geriau
sios operetės, bus šokiai prie 
geros orkestros, kuri susideda 

’net iš 7 muzikantų. Taigi vi
sus ir visas užkviečiame būti 
lygiai 7 valandą vakare, nes 
laiku bus pradėta, o antra, ir 
tikietų kaina vienoda, tai kas 
anksčiau ateis, tai tas bus ir 
arčiau steičiaus, o apife tai, 
kad ten geriau, nereikia nei 
kalbėti.

ną turi kiekvienas darbinin
kas išgirsti ir pamatyti tokį 
galingą sujungtą chorą.

Popietiniam parengimui ti- 
kietas 35 centai ypatai, vaka
rinei programos daliai—5,0c. 
Ateikite visos ir visi.

J. Saulėnas.

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 anglį] 
ir <kitose kalbose. Visi lietu
viai darbininkai yra kviečiami 
masiniai dalyvauti.

Rengėjai.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
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Kitas koncentracijos punk
tas ant 8th Avė., tarpe 17th ir 
22nd St. Čionai pribus pir
ma kolumna ir abi baigs toli
mesnį maršą į Union Square.

Tat draugai ir draugės, visi

Darbininkų Muzikos Lyga 
Čia susirinks turi tokią pat teisę nepilietis, ruošia Opyjrnpiadą, kuri įvyks 

sekmadienį, 29 d. balandžio, 
2:30 vai. po pietų, City Col
lege Auditorium, 23rd St. ir 
Lexington Ave., New Yorke. 
Tai antru kartu darbininkų 
muzikos ir dainų tokis paren
gimas. Pirmą kartą buvo su
rengta pereitais metais, toje 
pat vietoje. Šių metų progra
ma bus dar geresnė ir ji tęsis 
nuo 2:30 iki 6 valandos va
karo—kaipo pirmoji dalis mu
zikos, kurią išpildys tik benai 
ir tt. Antra programos dalis 
prasidės nuo 7 vai. vakare— 
tai bus dainų programa, kur 
bus daug darbininkų chorų ir 
kiekvienas iš jų galės pasiro
dyti ką gali. Yra paskirta net 
dvylika dovanų, čionai daly
vaus šie chorai : “Daily Work-;; 
erio”, “Freiheit,” TDxA, italų 
darbininkų . choras, lietuvių 
Ąido Choras, ukrainiečių, finų, 
jugoslavų, lenkų, žydii iš 
Brooklyn© ir tt. Taigi kiekvie
nas choras dainuos skyrium, 
bet jie ir visi dainuos kelias 
naujas dainas ir tai bus tūks-

Bet kiekvienas, kuris taip 
kalba, turėtų* gerai žinoti, ka
da nelaime patinka duonpelnį, 
jo šeimyna tankiausia atsidu
ria didžiausiam skurde, ir tik 
todėl, kad jis nebuvo pilietis, 
nes tiktai piliečių vyrų našlės 
ir našlaičiai turi teisę gavime 
pašalpos iš valstijos iždo.

Kiekvienas protaujantis lie
tuvis sutiks, kad yra būtinas 
reikalas priklausyti bent prie 
vienos geros pašalpinės orga
nizacijos. Tokia organizacija 
Brooklyne yra—Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas, kuris 
gyvuoja jau., 27 metai, per tą 
laiką Piliečių Kliubas yra nu
veikęs daug naudingu ir ge
rų darbų. Piliečių Kliubas 
yra toji organizacija, kuri 
pastatė pirmą lietuvių namą 
Brooklyne, jame randa vietos 
įvairių įsitikinimų žmonės ir 
organizacijos. Brooklyno lie
tuviai dabartiniu laiku jau su
pranta Kliubo nuveiktus gerus 
darbus, todėl ir remia jį, tik

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

‘ (Undertaker)
Vedu šermenis it ualaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
ParsamdaM automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.i kriminuojami jau ir prie CWA I narf Q perstatyta- tapo 24 I 

nauji, iki liepos mėnesiui š.m.,‘i 
galima' įstoti į Kliubą iki 45; 
metų amžiąusAr-,įstojimas vie- Į 

jnas doleris., |
J. A. Draugelis*

‘11 1 1- n* 1 m . ‘ (darbų, kur jiems nenori dar-:Nubaudė Biedną Moterį ‘bus duoti.
....--------- : Apie tai, kaip neima nepilie-

Felo Biro moteris ir jos 2-jų čių tėvų vaikus į CCC, paša-
“ I 1 • f » • I v • I . — __ _metų vaikutis buvo išvykę į kojo LDS 101 kuopos narys, J 

Central Parką. B e r n i u kas jaunuolis J. P., kuris su savo 
pradėjo kasinėti prie benčiaus sandraugų buvo nuvykęs ir 
žemes. Tuom kartu pasisuko . patyrė, kaip jaunuolius siunti- 
policmonas ir areštavo tą mo-;nėja nuo vieno didelio pono, I 
tiną ir berniuką.
nis teisėjas nuteisė, kad ji už- gi šis įvykis parodo didėjan-* 
sitnokėtų $2 pabaudos arbajčią reakciją; tuom pat kartu, 
vieną dieną turi eiti į kalėji-1' * ' 
mą. Moteris neturėjo pinigų 
ir neturėdama kur palikti sa
vo berniuką, tai nuėjo su juom 
į kalėjimą. Ji yra atvykus iš 
Lenkijos, ten dirbo prie teatrų 
ir jos vyras buvo koresponden
tas. Bet čionai, aukso šalyje, 

“Vyras dirba pas kriaučius, bet( 
retai gauna to darbo, o mote-•
ris dalyvauja darbininkų teat- naujas traukinys 
raliame veikime, bet žinoma iš Sephyr, 
to įplaukų neturi.

Persekioja Nepiliečiu Vaikus ,ši™tn}eč\0 technik?s
< ■, r * stebuklo. $is traukinys yra

‘ Pasirodo, kad ponai neįma 
nepiliečiu tėvų jaunuolius į 
CCC kėmpes (prie miškų dar
bo, kur jaunuolius mokina 
daugiausiai karo muštro). Tas 
dar geriau, kad jaunuoliai ne
patenka į tas vergijos kem
pes, bet čia yra tas svarbu, 
kad diskriminuoja nepiliečiu 
tžvų vaikus. Pirmiaus čia gi- 

.jnę jaunuoliai, kad ir nepilie- 
čių tėvų vaikai, jie turėjo ly
gias teises su piliečių tėvų vai
kais, nes čia gimę yra šios ša
lies piliečiai. O dabar jau ir 
juos priskaito prie “grinorių.” 
Ką gi tas viskas reiškia? Tai 
reižkia, kad Jungtinėse Vals
tijose fašizmas greitai auga ir 
reakcija didėja. Valdonai 
CCC- kempių jaunuolius nori 
pavergti fokiais, kaip Hitlerio

i Rusu Archivyskupo 
Laidotuvės

Caristas archivyskupas 
tropolitas Platon mirė, 
laidotuvės atsibuvo antradieni 
su didžiausiomis ceremonijo
mis. Pirmiausiai jis buvo pas
tatytas rusų bažnyčioje, iš .ten 
su procesijomis nugabentas į 
244-to pulko kareivines, o pa
skui jo kūnas pasiųsta į Ca
non, Pa., kur jis bus »palai
dotas rusų bažnyčioje. Taigi 
caristai dykaduoniai dar vis 
atlieka senas savo ceremonL 
jas, nęs yra dąrbininkų, kurie 
tiem gaivalams duoda pinigų

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo W i lliamsburgho 
Sekcija šaukia didelį protesto 
susirinkimą už Scottsboro neg
rus jaunuolius. Susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 26 d. ba- 1 
landžio, 8 vąl. vakare, Social 
Youth Club, 275 Broadway, 
Brooklyne. Susirinkimas šau
kiamas protestui prieš jaunuo
lių terorizavimą. Jau trys 
metai sukanka, kaip kapitalis
tų klasė laiko tuos nekaltus 
januolius .kalėjime ir nori su
deginti elektros kedėje. Visi 
lietuviai darbininkai TDA 17, 
kuopos ir kitų organizacijų na-, 
riai ateikite skaitlingai.

TDA 17-tos Kp. Org.

Oi, Dainos, Dainelės, Girdėsit 
Newarke

Kas mylite gražias dainas,1 
tai turėsite progą ateinantį i 
šeštadienį, 28 d. balandžio, iš-j 
girsti, Lietuvių svetainėje, 180 j 
New York Avė. Parengimo | 
pradžia 7 vai. vakare. Tai' 
bus perstatymas gražios ope-! 
retės “Inkvizicija,” kurią su
vaidins Sietyno Choras, štai i 
keletas žodžių iš dainos, kurią 
dainuos/ valdininkai Zdanevi- 
čius ir Tautolis

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 diena 
Telephonas MEdalJion 3*1328

Notary Public

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

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

' tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

STEPHEN BREDES, JR
Lxefpvis Advokatas

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

197 HAVEMEYER STREET

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 

________ k i Nesveikavi- 
mai, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos, Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui


