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PART ONE

kad jinai yra nėščia. Mote
riškė pagimdė negyvą kūdi-
kį. Teisme Daukantas aiš
kiuos, kad jis nežinojo, jog 
jo žmona yra nėščia.

Tyrinės Kunigo Protą
Nesenai buvo pranešta iš 

Lietuvos, kad kunigas Sa- 
veikis apšaudė vienuolyno 
viršininkus. Dabar prane
šama:

Kauno apygardos teismas 
paskyrė specialę komisiją iš 
doc. Blažio, dr. Vaičiūno ir 
Kauno m. gydytojo Virku- 
čio kun. Saveikio, šaudžiu
sio vienuolius, protui tirti. 
Dalyvaujant teismo atsto
vui toji komisija kun. Savei- 
kį tirs balandžio 27 d.

Vienąsyk doc. Blažys kun. 
Saveikį jau tyro ir pripaži
no jį nenormaliu, tačiau 
teismas daro pakartotinį 
tyrimą.

Blogas Darbininkų žygis
KAUNAS. — Dynerio 

lentpjūvės darbininkai pa
skelbė streiką prieš algų ne- 
išmokėjimą. Bosas buvo 
priverstas tuojaus užsiliku- 

' sias algas užmokėt, bet jis 
išmetė iš darbo streiko or
ganizatorių darbininką Ja
nušauską ir darbininkai ne
sukilo prieš šitą boso žygį. 
Smetonos valdžios tarpinin
kas irgi palaikė boso pusę. 
Darbininkų pareiga buvo 
palaikyti savo organizato
rių. f

. Worcester Gegužinė 
Demonstracija ir Pro

graminis Mitingas
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AMERIKA ŠNAIRUOJA 
PRIEŠ JAPONIJĄ

Washington. — Amerikos 
vyriausybė, sulig praneši
mu, veikiausia neims už 
gryną pinigą paskutinį Ja
ponijos pasiaiškinimą, kad 
Japonai pripažįsta lygias 
teises kitų šalių kapitalis
tams varyti biznį Chinijoj. 
Juk jau ne pirmą kartą Ja
ponija savinasi pirmenybę 
Chinijoj prieš kitas valsty
bes.

VOKIETIJA PRIEŠ APSAUGOJIMĄ LIE
TUVOS IR KITĮJ PABALTI JOS KRAŠ
TŲ NEPRIKLAUSOMOS BŪKLES

GKESINĖS VALGYKLOS | BE $1^00,000,009, REIKĖSIĄ VIEŠU DAR-
Washington. —: Kongreso 

atstovų rūmas 237 balsais 
prieš 114 nutarė tyrinėti, 
•kaip ir kodėl išmesti negrai 
iš kongreso valgyklos kele
tas savaičių atgal. Kadan-. 
gi negrų masės labiau links- j 
ta į komunistų'pusę, tai ir Į 
kongreso ponai darys tyri- į 
nėjimą, būk išreikšdami pri-' 
tarimą negrams. Bet juk! 
minima valgykla yra veda
ma kongreso paskirtos vai- Japonija keletas dienų at- 

įgal paskelbė savo intenciją 
.šeimininkauti visoj Chinijoj, 
Roosevelto valdžia pašoko 
juo labiau ginkluotis. Ne
gana, kad kovo mėnesį Roo
seveitas pasirašė Vinson bi
lių, pagal kurį Amerika sta- 
tydinšis 72 naujus karo lai
vus ir 30 pojūrinių valčių, 
išviso 214,380 tonų, ir 1,184 
kariškus lėktuvus, — kam 
bus išleista $1,500,000,000. 
Dabar savo kalboj,-pasaky- 
toj spaudos atstovams bal. 
25 d., jis pareiškė, jog rei
kalaus iš kongreso dar dau
giau pinigų ginklavimuisi. 
Sulig N. Y. “Times” prane
šimo bal. 26 d., prezidentas 
veikiausia bus kongreso 
įgaliotas tam naudoti “neri
botas sumas pinigų iš vie
šiems darbams' skiriamų 
fondų.” Po priedanga vie
šųjų darbų, neva bedar
biams šelpt, jau yra iš tų 
fondų paskirta ir naudoja
mą 275 milionai dolerių ka
ro laivartis statyti. Dabar 
numatoma paimti dar 500 
milionų dolerių karo laivam 
iš to šaltinio.

Pasirašydamas viršminė- 
tą bilių, Rooseveitas taipgi 
šnekėjo apie savo troškimą 
taikos ir ginkluotės suma
žinimo. Mat, juo karščiau 
imperialistai ginkluojasi ka
rui, tuo maldingiau niū
niuoja apie taiką. O kad 
nukreiptų Amerikos darbi
ninkų ir vargingų farmerių 
domę nuo savo imperialistų 
ant kitų šalių, kaipo būsi
mų priešų, tai Washington© 
valdžia per spaudą garsina, 
kad nuo 1922 nų Washing
ton© “ginklų apribavimo” 
sutarties, Amerika pasista-' 
te, bei,pradėjo statyti. “tik” 
204,2^0 torių karo laivų/kūo- 
jpett Anglija pasistatė bei 
statosi 483,299 torių karo 
laivų, o Japonija 399,554. 
Girdi, ir su dabartiniais

BU FONDU NAUJIEM AMERIKOS KARO 
‘ LAIVAM STATYT

Šnekėdamas apie Taiką ir Neva Pritardamas Ginklavimosi 
Siaurinimui, Prezidentas Rooseveitas Reikalauja Skirt 
Šimtus Milionu Dolerių iš Vadinamų Viešųjų “Pašalpos” 
Darbų; NRA Programa Yra Fašistinimo ir Karo Planas
Washington. — Po to kai

dybos.

Amerikos Inžinerijos
Žurnalas Uždraustas

Vokietijos Fašistų
Berlynas. — Valdžios pa

tvarkymu, uždrausta įveži
mas į Vokietiją Amerikos 
“Chemical and Metallurgi
cal Engineering” žurnalo, 
kuris “išniekino dabartinius 
Vokiečių valdžios vadus.” 

To žurnalo vasario mėn. 
laidoje .buvo paminėta miri
mas Šveicarijoj profeso
riaus Fritzo Haberio. Jis 
buvo Hitlerio pavarytas iš 
direktoriaus vietos Fizikos 
ir Elektro-Chemijos Institu
te, kaipo žydas ir karo prie
šininkas. Fr. Haberis buvo 
padaręs svarbų išradimą 
azoto (nitrogeno) fiksaci
jos. Tai neįkainuojamas iš
radimas žemdirbystėje. Bet 
kaizerio valdžia pasinaudo
jo Haberio išradimu gamin
ti pragaištingiausius spro
gimus pereitame' kare.

Minimas žurnalas smerkė 
i Hitlerį kaipo

šaukimus, ragindamas dar- į unteroficierių, 
bininkus į Pirmosios Gegu-'daug garbingesnę vietą 
žės demonstraciją, kuri ’ jms Haberis istorijoj,
įvyks tą dieną 2 vai. po pie-' 
tų, Salem Sq. (Worcester!
Common). Komitetas prime 
na, kad paskutiniu laiku 
veikliai pradėjo organizuo
tis Amerikoj “sidabramarš- 
kiniai” fašistai, jaunųjų pa-1 
triotų lygos ir kt, kad Ro-; oriuniJVD, 
osevelto valdžia taiso kelius kyos įr pietų Slavijos. Su- 
imperialistiniam karui ir'sitarta, kad visos tos šalys

Worcester, Mass. — Ben
dro Fronto Pirmosios Gegu
žės Komitetas išleido atsi- “pasipūtusį 

už , kurį 
už-

Balkanų Sutartis
London. — Anglų valdžia 

gavo tekstą iki šiol buvusios 
slaptos sutarties tarp ketu
rių Balkanų valstybių: 
Graikijos, Rumunijos, Tur-

Amerikos laivyno planais’ 
dar ši šalis “nepasivys” An
glų ir Japonų....

Sovietų Sąjunga Pasiūlė Pabaliuos Kraštams, Taip Pat 
Vokietijai ir Lenkijai Padaryt Sutartį, kad Bendrai Sau
gotą Finijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos Nepriklauso
mybę; Vokietija ir Lenkija Atmeta Pasiūlymą ,,
Berlynas.—Jau pora mė

nesių atgal Sovietų Sąjunga 
pasiūlė, kad Finija, Estoni- 
ja, Latvija ir Lietuva pada- 

programa BllS DepOTtUOtaS Teis- rytų sutarti bendromis jė- 
1 gomis ginti savo nepriklau-

. Toliau buvo pa
siūlyta Lenkijai ir Vokieti-

u ir japonų.... į

Komunistai senai sako, KūboS Budelis Machado
jog Roosevelto NRA “gero
vės grąžinimo” ;
yra fašistinimo ir karo pro
grama.
žingsniai vis storiau patvir
tina tuos komunistų perspė
jimus darbininkams. Atsi- slapstosi buvęs Kubos dik- del Pabaltijos kraštų apsau- 
žvelgiant į tokius Roosevel- tatorius Gerardo Machado, gojimo. Lenkija į Sovietų 

. pasimojimus, darbinin- kuris sulig Jungtinių Vals- pasiūlymą dar nieko neat- 
kai, todėl, Pirmojoj Gegu- tijų komisionieriaus Cotte-;sako; yra suprantama, kad

įmo ir Karo pro- • jr • v J* 9 goims g
Nauji valdžios DMll Kdlp ZlUOgZUfllS. jsomybę.

New York.. — Kažin kur jai prisidėt prie sutarties

to

žės privalo išeiti į dešimte- rio warranto dabar jieško- 
riopai galingesnes bendro mas areštuot delei deporta- 
fronto demonstracijas prieš 
karą ir fašizmą.

Žada Savaitei Uždaryt 
Pateršono Šilko 

Dirbtuves

Paterson, N. J. — Šilko 
pramonės kodekso valdyba 
kreipėsi į generolą H. S. 
Johnsoną, NRA administra
torių, kad bent vienai savai
tei uždarytų šilko dirbtuves,' 
kurių Patersone ir apygar
doj yra 600 ir kuriose dirba 
20,000 darbininkų. Sako, 
daugybė šilko pridirbta, ir 
94 jo nuošimčiai neišpar- 
duota.

vimo į Kubą. O Kubos da
bartinė valdžia jį teistų, 
kaipo žmogžudį, ypač už to
kį žygį: kada 1933 m. rugpj. 
7 d. pasklido gandas, kad 
Machado pasitraukė iš Ku
bos prezidentystės, ir žmo
nės ėmė iš džiaugsmo de
monstruoti, tai Machado 
įsakė kareiviams šaudyti; 
taip ir buvo nužudyta 17 de
monstrantų.

Rezignavo Visa Ispanu 
Ministerija ir Ketina 
Pasitraukt Prezidentas

ji tam priešinga. Vokietija 
gi dabar davė Sovietų am
basadoriui Berlyne atsaky
mą, kad “nemato reikalo” 
toką sutartį daryt. Mat, 
Vokietija tebesvajoja plėto
tis “į rytus”, tai yra Lietu
vos ir kitų Pabaltijos šalių 
kaštais praplatinti savo 
sienas į tą pusę, kaip yra 
pareiškęs nazių užsienių 
biuro galva Alf. Rosenberg 
ir pats Hitleris savo autobi
ografijoj.

Reikalauja Paaiškinti Anglija Nenori Tikėti 
Japonijos Politiką Japonų Pasiaiškinimui

Washington. — Japonijos 
ambasadorius Hiroshi Saito 
buvo pakviestas bal. 24 d.

Tokio. — Japonijos vy
riausybė paaiškino Anglijos

paaiškinti Jungtinių Valsti- ambasadoriui, kad Japonai 
jų užsienio reikalų ministe- neturi tikslo varžyti kitų 
rijai, ką Japonų vyriausybė > biznio Chinijoj, nors Japo- 
ištikro nori pasakyti su sa-prijos užsienio reikalų mini- 
vo pareiškimais, kad Japo- (sterija bal. 17 d. ir pareiš- 
nai turi būti “Chinijos glo- k kad Ja į turi ^Qt 

vyriausi Chinijos “globėjai 
ir “tvarkos palaikytojai”. 
Dabar Japonijos vyriausy
bė nusiskundė, jog kitos ša-

bėjais.” Veikiausia buvo
svarstoma ir Japonijos pro
testas prieš Amerikos ka
riškų lėktuvų siuntimą Chi-
nijaUr prieš paskolas Chinų ^‘‘ketina’“ duoti Chiniji 
valdžiai.

fašizmui; kad bedarbių pa
šalpa kapojama; kad gyve.- 
nimo pabrangimas 25 iki 30 
nuošimčių daugiau negu pa
naikina tuos neva pakėli
mus darbininkams algos su
lig NRA. • .1

Atsispyrimui prieš didi
namas darbininkam sunke
nybes, prieš karą ir fašizmą 
ir už Darbininkų Bedarbių 
Apdraudos Bilių, H. R. 7598, 
visi todėl yra šaukiami į ga
lingą gegužinę demonstra
ciją. Po demonstracijos bus 
masinis mitingas svetainėje 
po num. 29 Endicott St. Ja
me bus dainų, muzikos ir 
prakalbų. Mitingo pradžia

bendrai gins viena kitą nuo 
priešų. Anglijai ši sutartis 
nepatinka. ’

Roma. — Du komunistai 
nuteisti 6 iki 8 mėnesių ka
lėjimo už veikimą prieš Mu
ssolinio fašizmą.

Atgaivino Šunį, 12 Dienu Numarintą

REIKALAUT PALIUO- 
SUOT 45 NUTEISTUS 

LENKIJOJ
Lutske, Lenkijoj, 45 uk

rainiečiai tapo nuteisti kalė- 
jiman po 3 iki 8 metų. Bu
vęs N. Y. ukrainų komunis
tinio- dienraščio redaktorius 
Michale Drdla gavo 8 metus 
bausmės. Jie buvo kaltina
mi kaipo dalyviai \ ukrainų 
valstiečių - ; sukilimo prieš 
Lenkijos imperialistus.

Reikia, siųst protesįus- 
reikalavimus, kad: jie būtų 
paliuosubti, — šitokiais ad
resais : Polish Embassy, 
Washington; Apellacyjny 
Sud, Lublin, Poland ir Len
kijos konsulatams įvairiuo
se Amerikos miestuose.

Madridas. — Visas Al. 
Lerroux ministerių kabine
tas pasitraukė, pareikšda
mas, kad prezidentas Alcala 
Zamora jais nepasitiki. Pa
sklido žinios,kad ir pats pre
zidentas ketina rezignuoti. 
Matyt, ligšioliniai Ispanijos 
valdonai prarado pasitikėji
mą suvaldyt revoliucinį dar
bininkų ir valstiečių judėji
mą, visuotinus streikus ir 
kitus masinius veiksmus 
prieš kapitalistus ir prieš 
visą buržuazijos tvarką.

Nepaisant Jokių Skolų, 
Hitleris Ginkluosis

1-mos Gegužės Minėji
mai tarp Mainieriu

Berlynas. — Fašistų val
džia sušaukė konferenciją 
tų užsienio kapitalistų, ku
rie buvo skolinę Vokietijai 
pinigų. Hitlerininkai sako, 
kad bent tūlam laikui tu
rės būt sustabdyta skolų bei 
nuošimčių mokėjimas. Kai 
del ginklavimosi, tai Vokie
tija, esą, turi ginkluotis, ne
žiūrint jokių skolų. Grū
moja nepirkti ta vorų iš ki
tų šalių, kurios neperka iš 
Vokietijos.

didelių paskolų, o nekviečia 
Japonus i talką finansuoti 
Chinus sulig 1920 sutarties.

London.—Žymiausias An
glijos imperialistų laikraštis 
“Times” nelabai pasitiki 
Japonijos p a s i a iškinimui, 
būk jinai nevaržys svetim
šalių biznio Chinijoj; nuro
do, kaip Japonija atplėšė 
nuo Chinijos Mandžuriją, į 
kurią dabar tik Japonams 
durys pilnai atdaros.

Worcester, Mass. Drgg. 
Svarbus Pasikalbėjimas

Berkelęy, Calif. — Cali- 
fornijos Universiteto profe
sorius R. E. Cornish buvo 
numarinęs šunį, kurį paskui 
laipsniškai gaivino naujau
siais mokslo būdais, ir 12 d. 
šuva, buvo tiek atgaivintas, 

8 vai. vakare; įžanga veltui. (kad galėjo loti ir ėsti. Pir- 
~—7777— x ūmesniuose bandymuose bu-

Viena. Uždaryta pas-| V0 atgaivinta du šunes,: ku- 
kutinė svetainėje, kur dar,rie betgi už keHų valandų 
buvo leidžiama susirinkti po atgijimui paskui gajuti- 
darbininkams, nepritarian- nai numirė. Jų galvų tyri- 
tiems fašizmui. nėjimas parode, jog numa-tiems fašizmui.

rinimas daug pąkenkė sme
genims.

Kaip du pirmieji, taip da
bartinis tyrinėjamas šuva 
buvo numarinti iki tokio 
laipsnio, kad jautriausiais 
instrumentais negalima bu
vo surast pas juos gyvybės 
ženklų.

’ i « T

Šie patyrimai bus naudin
gi gaivinimui prigėrusių, 
dujomis užtroškusių arba 
elektros nutrenktų žmonių.

Italų Demonstrantai Sude
gino Mussolinio Pavidalą

Calabrijoj, Pietinėj Itali
joj, sodžiuose ir miesteliuo
se buvo didelių demonstra
cijų prieš Mussolinio mokes
čių ’rinkėjus. Vienoj de
monstracijoj viešai sudegin
ta < Mussolinio pavidalas 
(čiučela). 12 demonstrantų 
areštuota. (

Schuylkill, Pa., pavieto 
Bedarbių Tarybos rengia 
demonstraciją Pirmojoj Ge
gužės' 2 vai. po pietų prie
šais teismo rūmą ’(Court 
House) Pottsvillėj, Pa. Bus 
prakalbos ir reikalavimai 
bedarbiams geresnių gyve
nimo sąlygų. Visos apie- 
linkės lietuviai darbininkai, 
masiniai dalyvaukime.

Minersville, Pa. — Pirmo
joj Gegužės rengiama pra
kalbos 7:30 vai. vakare, ant 
kampo Sunbury ir Fourth 
gatvių. Lietuviai darbinin
kai, skaitlingai dalyvauki
te.

Maskva. — Istorijos Mu- 
zėjuje Kremliuje, apart ki
tų istorinių dokumentų, at
rado ir vieną laišką Jurgio 
Washington©, pirmo Jung
tinių Valstijų prezidento.

Madrid. — Nežinia kas pri
rišo bombą prie- buvusio vi
daus ministerio Alonso au
tomobilio rato. Bet šoferis 
ją laiku pastebėjo ir nuėmė.

Viena. — Trys senmergės 
iš buvusių Austrijos kaize
rių Hapsburgų šeimynos at
sidarė viešbutį. Tikisi dide
lio biznio iš ponų. .

ALDLD 11 Kp., ALDLD 
155 Kp. ir Aido Choro •

Nariams!
Draugai ir draugės, ma

lonėkite visi dalyvauti pasi
kalbėjime, kuris įvyks šį 
sekmadienį, balandžio (Ap
ril) 29 d., 10:30 vai. iš ryto, 
Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott St. Šiame pasikal
bėjime dalyvaus drg. R. Mi- 
zara iš New Yorko. Turi
me daug svarbių klausimų 
išrišti. Visi draugai, daly
vaukite ‘šiame pasikalbėji
me. , į •

Šaukia Kom. Partijos 
Lietuvių Frakcija.

Frakcijos Sekr, J. Jb
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Kapitalizmo Gelbėjimo Pranašai 
ir Talkininkai

Rooseveltas dirba: sukaitęs, kad visą 
krizio naštą siivei-sti ant darbininkų ku
pros. Jis jau atvirai pasiskelbė streikų ' 
laužytoju ir algų: kapotųjų. Bet socialis- : 
tų “Naujienos” jo žygius ir darbus svei-; 
kiną. Atsiminkite, Grigaitis panašiai 
garbino “demokratą” Wilsoną. Roose
veltas irgi ruošia Ameriką prie karo, tai 
Grigaitis jį jau perša lietuviams darbi
ninkams. Tokia misija visų menševikų, 
visų Antrojo. Internacionalo ricierių.

“Naujienos” (bal. 24) rašo: “Dabar ji
sai (Rooseveltas) ketina pradėti derybas 
del tarptautinio valiutų suderinimo ir 
stabilizavimo. Mūsų nuomone, senai jam 
reikėjo pradėti tai daryti. Kad Ameri
kos biznis galėtų atsigauti, turi juk at
gyti biznis ir kitose šalyse...”

Labai: gražiai skamba: Grigaitis senai 
linkėjo ir padėjo kapitalistų klasei susi
tvarkyti ir kiečiau prispausti darbinin
kus. Jis senai troško, kad Rooseveltas 
eitų tuo keliu, kuriuo jisai dabar eina, 
O tik kelios dienos atgal Rooseveltas įsa
kė Alabamos mainieriąms' atsisakyti 
streiko ir grįžti darban su nukapotomis 
algomis. Geležinkeliečiams jisai paliepė 
sutikti su algų nukapojimo pratiesimu 
iki 1935 metų. Automobilių pramonės 
darbininkams ir kitiems Rooseveltas už
korė kompanionas unijas. Šitas Roose
veltas staiga priėmė Grigaičio “progra
mą” ir troškimus! Well, nejaugi dabar 
Rooseveltas nepakvies Grigaičio į savo 
“smegenų trustą” ?

Ne Stębūklai, bet ,, 
Naujas Gyvenimas

Į Nėw Yorką pribuvo Sovietų laivas 
“Kim’L Tūkstančiai amerikiečių ėjo pa
sižiūrėti laivo darbininkų gyvenimo ir 
tvarkos. Ir surado, kad darbininkai turi 
visus parankamus, dirba ir gyvena ant 
laivo ląbai smagiai. Tuo tarpu ant Ame
rikos laivų darbininkai sugrūsti į dvo
kiančius urvus turi naikinti savo sveika
tą. Jų gyvenimas nepavydėtinas.

Maskvos “Pravda” praneša, kad iš No- 
vorosijsko tuoj aus išplauks į New Yor-

ką ir Baltimorę kitas Sovietų laivas, bū
tent “Komsomol”. Jis irgi atveš AjmerL ; 
kon įvairių tavorų. • Toliaus atplauks 
daugiau laivų. Juose visuose tvarka ir 
gyvenimas toks pat. Pirmoje vietoje sto- į

Daugiau Snnpatijos ir teiojaiis os Mūšy 
Kovingiems Draugams 

'.-.•..'■•z . .

vi laivo darbininkų reikalai ir gerovė.
bevertę ignoraciją savo klasi
nių draugų turėtume : griežtai 
kovoti, nes tai neša žalingumą 
pačių draugų tarpe.

Nuotikis štai kame: Kovo 20 
d. d. A. Levanavičiaus Šeimynoj 
įvyko liūdnas nuotikis; r; kada 
draugo gyvenimo įiraųgę jąplęir 
do—mirė po . sunkios? bpjerAzi
jos' ligoninėj, pąlikdąmĄ di
džiausiame -nul ddinjię" ; 
draugą, dvi dukteris, 'dW ląai- 
žiutę mergaitę, 6 pįėtų ^rwąįs, 
kurią auklėjo? nupl gimtbsf die
nos kaipo savo MdjMį itf ; ve
lionė Kostancįja MovanAyiČiėilė 

?—Kųčihskiutė,' nė|)jnajžiaušio at
minėsimo neturėjo linkui tos

> Našlaitės; kad ne jos kūdikis. 
Tokios geros širdies buvo mo
teris. * ; ■ . j

• i Levanavičių šeimyna, Minėrs-1 
villėj žinoma, kaipo pąvyzdinga 
šeinflyna gyvenime’ taip pat ir 
visuomenei naudinga žiūrint 
klasiniu žvilgsniu. A. Levana- 
vičius kaip 1919 m. įstojo ' į 
L.S.S. 15 kuopą, nepertraukė 
ryšių su revoliuciniu darbinin
kų judėjimu, visuomet dalyva
vo kairiajam sparne. Ir sun
kiausiuose Palmerio . reakcijos

I laikuose neatsisakė nuo pavo
jingiausios užduoties, nuo jam 
1 paskirto darbo, šiandien randa- 
! si K. P. eilėse, priklauso prie' 
| ALDLD kuopos, užima organi- į 
: zatoriaus vieta, ir abelnai at-1Keus v.eun.uose

__ L- i i. _ j : darbininkuose? -I, 
| Tokie pasireiškimai • negeis- j
tini.

Bet tai nėra joks stebuklas. Tokia da
bar sistema visoje Sovietų Sąjungoje. Iš 
gamybos ir visų -gyvenimo sričių pama
to tapo išplėštas* pelnas. Visas darbas 
vedamas labui darbo žmonių. Jūrinin
kai ir laivų darbininkai nėra išimtis? Jie 
yra sūnūs ir- dukterys darbininkų tėvy
nės. . Viskas,-ką ji turi, priklauso jos vai
kams. Jie naudojasi tuo, ką jie pagami
na, ką jie atsiekia. Ant savo sprando jie 
nebeturi parazitų; lapkričio didžioji re
voliucija apsidirbo sų parazitais. Komu
nistų Partijai Vadoyūūjįnt, kapitalistų 

, viešpatavimas tąpo Aušlūotas ir įsteigta 
. proletariato diktatūra. Toj pačioj Ko j 
’murtistų Partijoj, vadovybė j e dabar smąrj 
kiai budavojąmas Socializmas. “Kim” 
darbininkų gratis įVvenimas mums pd-i 
rodo,; kaip jau daug; darbininkų tėvynė 

.yra nuveikus pagerinime liaudies būklės.

Tegul Šios Dienos Bus Mūsų 
Karštoji Rugiapjūtė

Jau tik kelios dienos iki Gegužės Pir- 
• mos. j Koks dabar’ • mūsų svarbiausias, 
darbas? Ką tuojaus turime daryti?

Atsakymas tegali būti vienas: Turime 
paleisti darban visas savo spėkas ir visą 
energiją mobilizavimui Lietuvių darbi
ninkų gegužinėms demonstracijoms. Vi
sur demonstracijos bus tarptautinės. Vi
sur lietuviai’ revoliuciniai darbininkai 
prisideda prie tų demonstracijų. Tai ir 
gerai, nes Gegužės Pirmoji yra tarptau
tinė darbininkų kovos diena, diena visų 
darbininkų solidarumo ir demonstraci
jų. Lietuviai darbininkai, turime* susi
lieti į vieną Amerikos proletariato ar
miją!

Bet neužtenka, kad revoliuciniai dar
bininkai dalyvausime gegužines demonst
racijose ir susirinkimuose. Turime su
šaukti į demonstracijas mases tų darbi
ninkų, kurie iki šiol nedalyvavo darbi
ninkų kovose ir kurie buvo po įtaka lie
tuviškos buržuazijos. Krizis atšaldė 
tuos darbininkus nuo buržuazijos. Kri
zis pastūmėjo juos arčiau prie revoliuci
jos.. Mes turime pasiekti tuos savo bro
lius ir sužadinti juose kovos dvasią.

> Gegužės Pirmoji suteikia mums auksi
nę progą atsiekimui to tikslo,.

Visi “Laisvės” skaitytojai, . visi darbi
ninkiškų organizacijų nariai ir narės, vi
si komunistai ir komunistų simpatikai, 
šias kelias likusias dienas paverskime į 
karščiausios rugiapjūtės dienas. Visą 
nuo darbo nutikusį laiką pašvęskime agi
tacijai už gegužines demonstracijas. Aiš-. 
kinkime lietuviams darbininkams svarbą 
šių demonstracijų. • Kvieskime juos jose 

| dalyvauti. Raginkime juos eiti į gatves!

H I C* L . I TA RJf • v ■ i City Hall Common bus dide-Draugų J. biuruos ir J. Urman Maršrutas demonstracijos, paskirs 
į ! vakare bus prakalbos Lietuvių 

('Svetainėj, 29 Endicott St. 
! Bus gera programa, daly
vaus ir Aido Choras.

Conn. Valstijoj
Lietuvių

Man išrodo, kail mes : prieš

Įmąi gilia, bulžuA^ijos pdlitįką. 
Ir jo 'dabartinė j politika yra 
buržuAžijos ' politika. Jis de- 

i da pastangAs, kad atitraukus 
kuo daugiausia darbininkų nuo 
revoliucinio judėjimo, kad rė

PenktačL, B aland. 27, 1924
---— ., 1....... . ■ 1 . 1

ti už kovą prieš skebuš; Viė1' 
nas pikietininkas peiliu per
durtas. • 1 ; ; • '

resnibji yra slaugė, dirba ligo- voliuciiiį judėjimą susilpninus 
niiiėj, o jaunesnė dalyvauja vi- kuo daigiausia. Amerikos 
suosė darbininkų svarbesiuose buržuazija .tą patį daro. Jų 
susirinkimuose. Taip pat stovi tikslas yra,. kad palaikius pūs-

niiiėj, o jaunesne dalyvauja Vi klio dAųgi'alisią. Amerikos
Miške Nužudyti 4 Unijų 

Vadai Vokietijoj.
eilėse progresuojančių jaunuo
lių. Yra viltis, kad truputį: 
daugiau subrendus metais, bus 
gabi organizatorė darbininkų 
eilėse. Tai argi mum negėda, 
kad atsiskyrus tokios šeimos 
Sotferiai, iš ,-supįpratusių darbi- 

hkiį wpb| į irhes praleidom, 
Jdajpd niekani I hežinoma drau-.

■ : Ką įreikilaj kaltinti už tokį ap- 
‘sįĮeidmą?; žinę’ma, draugus )oeį 
(jiĮafUgę^ kuriė j dalyvavo laido
tuvėse ; į fek^įtlihgąį, : negalini a 
kaltinti/ /j|4 Išpildė savo Juž-

tančią kapitalistinę sistemą 
dar ant toj jaus. O kad ati
traukti darbininkus nuo revo
liucinio judėjimo, taį ; tokie 
Pruseikos Butkai turi -dangs
tytis revoliucinėmis frazėmis, 
kad tuomi* ; suvylus 
darbininkų. 1 ę .

Tad: minėtose į 
bus atsakyta smulkmęfiiškai į 
visus JRrusėikos; nęteisingyis už- 
metimus K/P. ir revol’( " 
darbininkų judėjimui. Visi lief 
tuviai .darbininkai' dalyvaukite

da ugia u

prakAĮbose

Miške ties Dinslakenu,' Vo
kietijoj, rado lavonus pernai 
nužudytų keturių darbo unijų 
vadų. Bet ir daugelį kjt(ų fa
šistai yra išvežę į miškus ir 
nugalabinę. Hitlerio vyriausy
bė išleido pareiškimą,-’ kad 
“nežinia kaip tie žmonės 

f r
mi-

5,000 Gaudo Dillingerį.', .
' f t
1 * t 

Pabėgusį įplė-s kpo skaitlingiausia iš Vįąų ko.-i CHICAGO.— Pabėgusį Jplė-
duotį. Visa * atsakomybė piįola į Ičnijų^‘, Pfię to , bus gražus šiką žpiogžddį John DiŠp|gerJį 
ant tų draugų, kurie rašo zi- koncertas. Prasidės 2, yąl. pę su jo, sėbrais gaudo 5,^00 „fe* 

Tarp kurių pietų, balandžio 29 d. į-mais. į '‘Laisvę”. '
, ir ąš vienas bučiau. Bet ant kO 
: tikrenybėj kaįtė puola, būtinai i ■
reikia paaiškinti. t St.

Aš buvau užkviestas pasakyti Istpeikieyiai Chevrolet auto- 
prakalbą prie velionės 1 
todėl man nebuvo tinkama sa- , . , L . .
ve reklamuoti. Drg. A. Arba- 
čiauskas buvo užimtas darbu, 
neturėjo laiko tai atlikti, jis 
prašė d. K. Arminą parašyti. , 
Ir K. A. prižadėjo. Bet del ko 
tai nepadarė? Delko ignoravo, 
tai .kitas klausimas.

Bet jeigu pasireiškia toks 
j ignoravimas prieš pačius savo 
! draugus, taip kaip galima ti- j 
Į kėtis masinės įtakos vietiniuose,

I lieka jam paskirtą darbą ■ nub i <^al^'1*n^uose’ !
į organizacijos. Jo gyvenimo!
! draugė niekuomet nebuvo prie- i 
šinga tam veikimui, kuris klasi-l 
niai susipratusiam darbininkui! ? “i
priklauso, visuomet draugiškai ir p pi iv* HA J9 
pritarę. Visuomet buvo rėmėja. MS DUS DmdllflZlO L30f 
savo gyvenimo draugui revoliu-! _____ i. >
ciniam darbe. _ j PHILADELPHIA, Pa.—Jau

Viena didžiausia nelaimė, kad ^uvo rašyta, kad yra rengia- 
pats A. L. nuo sunkaus mainų j ma balandžio 29 d. koncertas 
(angliakasyklų) darbo, kurį prakalbos, 928 E. Moyamen- 
pradėjo dirbti da jaunose die-‘s|ng. ^ve., Lietuvių svetainėj, 
nose, nuo. dulkių ir dujų nu-;Apįe programos dalyvius jau 
stojo spėkų, sugadino plau- j buvo rašyta, tad netenka kar
čius, kad jau negali sunkaus 
darbo dirbti prie mainų dulkių. 
Tad jų gyvenimas jau ;-----
vargingas buvo kęli metai, at-j' 
gal, bet visgi da .si^k tiek už-1 
sidirbdavo. Bet ka'dA bedarbė n 
išstūmė ant gatvės, kaip .ir 
daug kitų darbiniųkų ir reikė
jo pragyvent tik iš tos mizer- 

„jios pašelpos, tai jų gyvenimas 
visai pablogėjo. Bet kada šei
myniškas Jų gyvenimas buvo 
draugiškas, tai kiek turėjo, vis- 
kuom lygiai dalinosi. Velionė 
nesijautė svaika jau nuo 8-9 
metų, reikalavo gydytojo per- 
egzaminavimo, ir eiti ant ope
racijos anksčiau. Bet sulaikė 
neturtas. Bet ji visuomet ma
ne esanti da tyirtesnė už savo 
draugą, ir namie - nuo kokio 
sunkesnio darbo pavadavo, sa
kydama: “Jau tau persunku, 
tu visai kvapo neturi.”

' ■ Reporteris.

Louls. — Astuoni

kapo, mobiiįų kompanijos areštuo- ko pašautas.

deralės valdžios agentų, j ppjir 
cijos ir savanorių medžiotojų, 
žada “greit” jį apsupti ir su
imti. Sulig naujesnių ’praneši
mų, dar vienas gaudytojas li-

J. Ramttnuuskas

toti.
Draugas A. Bimba kalbės: 

?ana • “Įsigalėjimas Vokietijoj fašiz- 
i mo ir Austrijos darbininkų su- 

'. kilimas.” Kovo 25 dieną L.
i Pruseika bandė aiškinti minė
tą klausimą, bet jis daug nesą- 
monių pripasakojo darbinin- 

j kams. * Jis daugiau kaltino 
j Vokietijos Komunistų Partiją 
už įsigalėjimą fašizmo -Vokie
tijoj ir kodėl K. P. nedarė jo
kio sukilimo. O Austrijos dar
bininkai turėjo sukilimą, jie 
kovėsi prieš fašizmą. Socia
listai turi daugumą darbininkų 
savo įtakoje. Komunistų Par
tija neauga, silpna Austrijoj. 
Darbininkai davė didelį mūšį 
prieš fašizmą. O Vokietijos 

'Komunistų Partija buvo tvir
ta, turėjo šešius milionus bal
suotojų ir ji jokio mūšio neda-

Vakare 
vai. TadDraugai J. Siurba ir J. Or- Lietuvių svetainėj, 354 prakalbos prasidės 7 

man vyksta į Connecticut vaĮs- Park St. • - • . > nesivėlinkite*.
Visus LDS ' natiusį visu$ | .. ; ; ;

' •Gegulės 4 dieną 
kalbos, kalbės draugas* H.' Mi- 
zarą. Prakalbos įvyks’ taip 
pat Lietuvių Svetainėj, 2p En- 
dicątt Št., 7 vai. vakare: Visi 
darbinitikaį ir draugai turime 
dalyvauti šiose prakalbose ir 
reikia kitus kviesti 
lyvauti.

tiją LDŠ Reikalais, šaukiama 
jaunuolių, suaugusių ir tėvų ir “Laisvės”. skaitytojus kviečia- 
vaikų susirinkimai. .

Jiedu -huą sekamose viętose
Balandžio 2'9 d 

pietų, Bridgeporte. Susirinki-, 
mas jaunuolių ir 
įvyks Ljėtuvių svetainėj, 407 
Lafayette St.
• Balandžio 29 d., vakare,,bus | 
Waterbury ir dalyvaus 
jos Choro parengime.

Balandžio 30 d., New 
ven, Lietuvių svetainėj,. 
Front St. Susirinkimas prasi
dės 7:80 vai. vakare.

2 vAl>. po

suaugusių

me dalyvauti tuose sūsirinkb 
muosei Ne tik patys dalyvau
kite, bęt taipgi atsiveskite gavo 
draugus ir pažįstamus. * •'

Padarykime tuos susirinki
mus kuoskaitlingiausįais.

LDS 5-to Apskričio Narys, 
J, Strižauskas.

bus pra-

josfe d a-

Vili-1

Ha-
243

Worcester, Mass.
Priešfašistįnio Komiteto su

sirinkimas įvyko balandžio .17 
d. Susiriiikime dalyvavo ' ,14 
delegatų.; Tai reiškia, kad ne

Geg. 1 d.. vakare, Oakvih rvjsį lankosi delegatai į. suši
lę, V. žiūraičio svetainėj, Falls į rinkimus, -

Jk Avė.
Gegužės 2 d., vakare, Water-

‘ bury, 774 Bank St.
f Gegužės 3 d., vakare, Hartfor-
į de, Laisvės Choro svetai-
f nej,57’Park St:

Gegužės 4 d., New Britain.

Mūsų delegatai pranešė, 
kad konferencijoj, kuri įvyko 
delei prisirengimo, prie Piphos 
Gegužės, dalvavo 21 delega
tas riuo 11 olgąPiz.acijų, De
legatai pranešė, kad* Pirmip 
Gegužės, 2 vai. po pietų, ant

J.

jati
Prie

yra 
šio? 

pradėti

j Birželio 10 dieną 
rengiama piknikas, 
pikniko jau laikas 
rengtis, Piknikas įvyks Olym
pia' Parke. Komisijoj darbuo
jasi draugai Palonis, Jucius ir 
Bakšys. ' ’ .
•J . 1 —2------ (i,

♦ ’

(Šekantis susirinkimas .įvyks 
gegužės 22 dieną, 8 vai., va
kare. Tajil-, draugai, nepamirš
kite susirinkimo šios, organiza
cijos.> Būkite'visi ir laiįlcu.

Koresp. J. Kižys.

Taigi, netekus savo ištikimos v^-. Partija, turėdama armiją 
gyvenimo draugės, d. A. Leva- 6,000,000. ir- nedavė' jokio 
navičiaiis' gyvenimas' žymiai i mūšio, tai kas nors ir kur nors 
pablogėjo. ' . ' < . <• U1A negerai

Bet. kaip gi mes pasielgėm? 
Gėdą ,net', prisipąžįnti! Vietoj 
duoti , draiigišką.. sutvirtinimą 
pepųpųlfi dvasioje ? del;; to įįliūd- 
hųmb; vietoj turėt''sąvp'gilėse 
tokį draugą, kuriį r šiandieni
niam darbininkųjhdėj ime: yra; 
labai pageidaujamas, meą iąnQ-> 
ravom. ' Ne Vienu' žodeliu -:per: 
Spaudą nepaminėjome j o tą liūd
ną likimą, nors jis yra “Jįąiis-.- 
vės” ir “U. W.” rėmėjas:

IVįes pasielgėm' taip, kaip re
liginių fanatikų va'dai? Jei 
žmogus neturtingas J mirė, tai 
nepaisant, kad jis visą' savo 
darbą? išąukavo ^savo . išnaudo- keno ji reikalus gina. Jis pa 
tojams, bet 'kadangi daugiau J 1 ’ j

nebeturi, tai ir< ųebereikalin- 
gAšJS ; ;; '■ : <, s ; _ ..

Draugė Levanąvįčienė buvo 
laisva, nepripažino jokio religi- 
jinio fanatizmo, ir paskutinėse, 
dienose prięš mirtį, siūlėsi “dū- 
šii| kilpčiūs,” bet jo malonės 
griežtai atmestos buvo. Laisvai

jdki.ų^religijinių'; praartą j

Nejaučia tb “Medaus” 
‘ ’ Momento - ’

l'J___ _____J______  '
■ » t. ■

’ hi , l Į ■'

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964
. , a ' T M

tik 
kai 
ne-

Esu jauhA ’moteris: da 
keli mėnesiai laiko atgal, 
.ištekėjau/ Prieš ištekant
turėjau < lytiškų’ susinėsimų su 
jokiu vyru,—tai vis doros pa
sekmės—“nekaltybės” išlaiky
mas. Nors ištekėjau už myli
mo vyro, kurį labai myliu, la
biausiai tuomet, kuomet ren- 
giavos prie lytinio veiksmo, bet 
turiu pasiskųsti’ vieną dalyką, 
kad, nors mano vyras man ir 
labai išjudina jausmus, ir di
džiausias noras manyje kyla 
atlikti patį veiksmą, bet labai 
retai aš jaučiu tą “medaus” 
momentą, ir tai labai trumpai. 
Daugiausiai pasitaiko, kad 
praeina veiksmas be ‘“medaus” 
momento,’'o tuomet jaučiuosi 
blogai. Tai gi pasakykit, gydy
tojau, kas čion yra kaltas— 
ar mano vyras ar mano lyti
niai organai netvarkoj. Aš 
labai, labai gailiuosi Ištekėju
si be praktikos, ir dabar nė 
vienai merginai nepatarčiau

ge, visai normali moteip$, ir 
Jūsų lytiniai jausmai yra nor
malūs. Kad Jūs labai menkai 
arba ir visai nejaučiate, orgaz
mo, “medaus” momentą, tai 
perdaug tuo nesusikvatšinki- 
te, Drauge. Matote, ;(ĮideĮėj 
daugumoje visai normalios ly
tiškai moterys, kai pradeda 
lytiškai gyventi, susinėsimus 
turėti, tai išeina keletas, net ir 
keliolika mėnesių, kol joms or
ganai visai susitvarko, kol jos 
pradeda jausti pačią gilumą 
orgazmo. Jų organai, liaukos, 

į lytiškai gyvenant, savingai su
bręsta, pagerėja ten kraujo 
apytaka ir išsitobulina nervų 

j jautrumas, pajautų gelmė.
Tai ir Jūs, Drauge, manau, 

ir be nie jokių priemenių, lai
kui bėgant savaime “subręsi- 
te” ir geresnių turėsite pasi
tenkinimų. Tiesa, lytinis jaus
mas galima žymiai pakelti tam 
tikrais vaistais, liaukų prepa
ratais, labai naudingais prepa
ratais. Sakysim, būtų Jums 
pravartu keletą savaičių imti

» liaukos, “Thyroid 
I tablets, gr. Į4, No. 100,” po 
1 vieną prieš valgį. Gali būt 

. Skydinė liauka 
lyra perdėtinė ant lyties orja- 
.... j y privalumų. Jeigu 
kaip, manding, ir šitas prepa-

tokį didelį apsirikimą, šioj sri- j skydinės 
ty, padaryti. I 

Turėčiau dar paklausti daugi.
įvairių klausimų, bet laiške dAUgehau. 
ne vieta. Man labai įdomu 'ri’° 
žinoti, kuomet vyras geriausiai 11 
pasitenkina. Jei, pav., mote-
ris būna nesusijaudinus laike ■ ratas ^iai Jums pasitarnau- 
veiksmo, ar vyras tokį pat ma-1^1: 
lonumą turi ar ne ? Kaip rei
kia pasielgti, kad vyrui geriau

: “Menocrin (Harrb>w>er), 
sanitablets No. 100.” Imkite 
ir šitų tabletėlių, po. dvi prieš 

įtikus—geriau patėhkinus? Aš va^i- aike mėnesinių abu 
galėčiau savo vyro paklausti I P^paiatu apleisk^tę. Tiedu 

1 • ; • ’ ■ •— - ipraparatai veikia lyties orga-
■ nūs. Yra ir kitokių liaukų 
| preparatų, su adata leidžįa- 
!mų į J^ūną,, bet jų veikiausia 
Į Jums neregia.

su komunistais, 
šaukia. Pruseika. Vis gi buvo 
geriau veikti po demokratine r 
respublika, negu pou fašizmu.- Apie tai, bet, viena, dar ne-■ 

:KomUiiiznlas Vokietijoj Visai|drįstų,,q antra,-man yra.sun- 
sBnaiklntas. Fašizipąs .pasiliks" ku apie-tokius dalykus kalbė- 
ąnt gana ilgo laiko.: Hįi'cferis^į ti, nes jis liembka lietuvių kai- 
turi daugumos žmonių įteįmę’’bos, o aš silpnai kalbu anglų.

" “ ' t kalboj Tokiu-būdu ir kituose! Vyras didesnį malonumą
' 1 atvejuose ; mudviejų tarpe lie-Kūri, kai nujaučia, kad mote- 

ka: daug neišsiaiškinamų dėly-^ 
kų; bet vis viena aš jį myjiu, 
tik kaip čia atitaisius, pageria
ntis lytiškus susinėsimus? Ma
lonėkite atsakyti per “Laisvę.”

Atsakymas. 
‘ k ■■ • * • I , • I

Įdomus, „gražiai, taisykliškai
/parašytas laiškasĮ Tūlų netaip pateisinamas ir gan esmingas, 
esmingų dąlrų..netalpinau, nors O paskiau ir savaime, ir natu- 
visas laiškas labai sklan- raliai visa kas sklandžiai eis.

nedirbtinai I Tiesa, lytiškas patyrimas, 
“praktika,” anot Jūsų, daug 
Reiškia. Tatai tvirtina visi 
seksologai, lytinio gyvenimo 
tyrinėtojai ir žinovai.

Būtų naudinga pasiskaityti 
D-ro Wm. J. Robinsono kny
ga : “Sexual Truths,” D-ro F. 
W. Robie: “The Art of Love,” 
“Sexual ethics” ir t.L

.ir tt. * ;: i. , c •
•Ispanijos valdžia visi eina 

dešinyh ir dešinyn, sako' Pru- 
sęika. Turjbūt Pruseikama1- 
nb, kad; dabartinė Ispanijos 
valdžia yra dabai radikališk'a, 
užtai dabar ji eina dešinyii. 
Bet jis neaiškino darbinim 
kams, kokia ta valdžia yra,

'likp tokį, supratimą darbinin
kams, kad, būtent, dabartinė 
valdžia yra darbininkiška ir ji 
virsta dešinyn. Vadinasi, dar
bininkai negali valdyti šalies. 
Jis nesakė, kad Ispanijos val
džioj yra socialistai ir jie eina 
dešinyn, arčiau su fašistais 
.glaudžiasi. Kodėl Pruseika to 
neaiškino darbininkams? To-

mirė, laisvai buvo palaidota be del, kąd jam svarbu apginti 
... Y šociąlfAšistų rolę, o pasmerkti 

Dukteris auklėjo laisvai. Vy- komunistus. Pruseika ištiki

džiąi,’ -natūraliai, . 
sutyąrjky.taš. Galiu drąsiai 
spręsti,; kad jo autorė yra su-' 
pratinga, kultūringa drauge.

Na, , tai dabar bandysiu 
Jums, Drauge, ką patarti. Jū
sų laiške yra keletas punktų, 
reikalingų paaiškinti. Bendrai 
imant,: manau;' nepasiriksiu 
Jums pafeiškįš, 'jog Jūs, Drau-

turi, kai nujaučia, kad mote
ris yra gerai patenkinta. Tū
lam laikui, kol Jums jausmai 
sutobulės, Jūs galite nuduoti, 
judesiais, mimika ir žodžiais 
duoti vyrui suprasti, k^d ge
rai pasitenkinate. Tai, žino
ma, bus dirbtinumas, aktoriš
kas nudavimas. bet jis pilnai

6 >.


