
KRISLAI
Į “Sklokos” Narius
Prūseiką šaukia pas 

Socialfašistus.
Rašo Komunistas

Ką darysite tie darbininkai, 
kurie priklausote prie “sklokos” 
ir sekate paskui Prūseiką ir 
Butkų? Jūsų vadai remia So
cialistų Partijos rengiamą ge
gužinę demonstraciją New Yor
ke. Bet kad apgauti jus, tai 
‘‘N. Gadynėje” tyčia paslepia 
Socialistų Partiją, kuri atme
tė bendrą frontą, ir meluoja, 
būk gegužinę jų demonstraciją 
rengia įvairios unijos. Prūsei- 
ka ir Butkus reikalauja, kad 
jūs eitumėt į Socialistų Parti
jos demonstraciją, o neitumėte 
į bendro fronto rengiamą-Union 
Square demonstraciją, prie ku
rios yra prisidėjus ir Komunis-

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimčsite 
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Fanatikas Perdūrė Japonų 
Laikraščio Redaktorių

O koks tikslas Socialistų Par
tijos rengiamos demonstracijos 
Madison Aikštėje? Jis tikslas 
yra, kad suskaldyti darbininkų 
spėkas, kad nesuleisti socialis
tinių darbininkų su komunisti
niais darbininkais. Iš esmės, 
šita Socialistų Partijos demons
tracija pasitarnaus valdžiai ir 
bosams. Tą puikiai supranta 
buržuazinė spauda. Ir štai fa
šistinės buržuazijos, Hearsto 
juodlapis “New York Ameri
can,” sveikindamas Socialistų 
Partijos ir reformistų demons
traciją, atvirai pasako jos tik
rą tikslą. Štai to juodlapio pa-

• reiškimas:
“Tikimasi, kad šimtai tūks

tančių susirinks į Madison Są. 
aikštę, kad sudėti savo lojališ- 
kumą (ištikimybę) valdžiai ir 
kad “parodyti opoziciją (prie
šingumą) komunistinių grupių 
revoliuciniams idealams.’ ’

Prūseiką ir Butkus reikalau
ja, kad jūs dalyvautumėte ši
toj demonstracijoj! Pagalvoki
te, draugai darbininkai, kur 
jus nuvedė nelemti oportunis
tai. Nuvedė jus jau sudėti iš
tikimybę Roosevelto valdžiai! 
Meskite juos šalin. Dalyvauki
te bendro fronto demonstraci
joj, kuri įvyks Union Square 
Aikštėje.

Tokyo. — Tūlas Yasurato 
Naoe pavojingai kardu per
dūrė dienraščio “Asahi” re
daktorių todėl, kad per jo 
laikraštį buvęs apšmeižtas 
buddistų kunigas S. Honda. 
“Asahi” rašė, kokį “reketą”, 
šis dvasiškis varė, rinkda
mas aukas dažnai per prie
varta.

Kareivių Delegatai į

ROOSEVELTAS MIL10NAIS DOLERIŲ 
NUSKRIAUDĖ GELŽKELIEČIUS, PATAR

NAUDAMAS KOMPANIJOMS
A ’

Prezid. Rooseveltas su Vadais Nutarė Gelžkeliečiams tik

Ar Sugrįš Pilnai Sąmonė, 
Atgaivinus Numarintą Šunį?

Berkeley, Calif. — Per 
dvyliką dienų buvęs labora
torijoj už troškiu tas šuva, 
dabar mokslininkų atgaivin
tas, taisosi; čda beveik kaip

AUTO. ĮRANKIU MECHANIKU VADAI 
META LAUKAN KOVINGUOSIUS 

STREIKO DARBUOTOJUS

Dalimis Grąžint Pernykščių 10 Nuošimčių Algos Numuši-i swikas, urzgia, kaip 
mą; Taip Išnaudotojų Kišeniuose Palieka Milionus, o! Tranti^'pro^CoiTsh Ta-
Darbininkai Negauna nei po $15
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas vėl niekšiš
kai nuskriaudė du milionu

Jaunucliy Konferenciją gSS S-’
prieš Karą ir Fašizmą i jo jiems šiemet liepos 1 d. 

sugrąžint 10 nuošimčių al
gos numušimą, kuris buvo 
pernai padarytas. Per Roo- 
sevelto patarpininkavimą ir 
darbininkų vadų pasidavi-

ko, kad šuva dar pilnai ne
atgriebė sąmonės. Nežinia, 
ar pavyks pilnai atgaivinti 
svarbiausią jo smegenų da- thew 
lį, kurią pažeidė numarini- 
mas.

mą dabar pustrečio nuošim
čio bus grąžinama liepos 1 
d., kita pustrečio nuošim
čio 1935 m. sausio 1 d. ir li
kę 5 nuošimčiai 1935 m. bal. 
1 d. Šitaip Rooseveltas su
taupo kompanijoms daugelį 
milionu dolerių kaštais dar- . .. . v n
bininkų, kuriem vidutiniai j kaėija pnes Sovietus 
neišeina nei po $15 algos 
per savaitę.

t ‘ 
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CHICAGO. — Illinois Na-
cionalės Gvardijos 131-mo 
pulko nariai išrinko delega
tus į valstijos konferenciją 
kovai prieš karą ir fašiz- i v #

i • v • • * * i i * Pražudyta Pusketvirto Biliono Doleriu gvardiečiai prisideda prie |n v T
• i * i * * ią šaukia i Smulkiųjų Sutaupymų Šalies Bankuose jaunuolių sekcija Amerikie- Į c t

čių Lygos Kovai prieš Ka
ra ir Fašizmą. Konferenci-4, V

ja įvyks gegužės 13 d., New

Socialistas Matthew Smith Išmetė iš Svetainės ir Policijai' 
įdavė Eilinių Streikierių Draugą; Jis su Sėbrais Nuspren
dė Iššluot iš Mechanikų Unijos Visus Komunistus ir Re
voliucinius Darbininkus

Mat-,kaip tik išmanė . Dabar 
Į rengiasi išbraukt iš organi
zacijos James Bella, John 
Andersoną ir kitus kovin
guosius. Už ką? Už tai, 
kad komunistai ir kiti re
voliuciniai darbininkai ragi
na, kad 3,000 streikuojan
čių mechanikų ir 1,000 pe
čių (kakalių) darbininkų 
masiniai pikietuotų, kad iš
rinktų eilinių narių streiko 
komitetus ir nesileistų Smi- 

Socialistų Partijos Į thui parduot juos kapitalis- , _ 1 •v J *1 I j za n • j i —i •

Detroit, Mich.
Smith, sekretorius! 

Mechanikų Educational U- j 
nijos, įnešė distrikto komite-; 
tui išmest iš organizacijos ! 
visus komunistus ir jų pri-1 
tarėjus; taip jo sėbrai ir j 
nutarė. Bal. 25 iš aštunto' 
tos unijos lokalo susirinki- i 
mo buvo ištemptas ir polici
jai įduotas John Mack, vie- 

entai bal. 27 d. areštavo dar nas iš kovingiausių darbi-1 
keturis sovietinius tarnau- ninku, i 
tojus Rytinio Chinų gelž- narys, mechanikų išdavikas Į tams. O Smithas su sėbrais 

būk šie Smith tyčia nešaukė laiš-i slapta kuždasi su fabrikan- 
kais to susirinkimo, bet su- tais, kad apsukt streikierius 
telkė į jį savo šalininkus, ir su Roosevelto Darbo-Ko- 
Susirinkime Smith ir jo pa
lydovai pliovojo komunis
tus, vadindami “šnipais” ir1

Nauja Japonijos Provo-

Mukden. — Japonijos ag-

kelio; “nužiūri”, 
tarnautojai prisidėję prie 
suardymo japonų armijos 
traukinio bal. 17 d., kuomet 
eksplodavo bomba garvežy
je. Tai dar viena Japonijos 
imperialistų provokacija, 
idant gaut priekabę karui 
prieš Sovietų Respubliką.

WASHINGTON, 
lionai darbininkų ir ;kitų 

Jerusalem bažnyčioj, kam-[smu^^ depozitorių gąluti- 
pas California Ave. ir Le-;nai prarado 3 bilionus ir 
moyne St.; prasidės 9 vai. .500 milionu dolerių, kaipo 

z • v is ryto. ’pasekmė bankų užsidarymo
Chicagos Universiteto stu-Į1933 m> kovo mėnesį. Ša- 

dentai per bendrą konferen- ]įes įgc|0 ministerija prane- 
ciją socialistų, progresyvių kacį įįe jų sutaupymai 
ir komunistų, savaitė atgal “ant visados užšalo.” 

[išrinko tris delegatus į mi-' .1 - - - - - Buvo sumanymų, kad val
džia atmokėtų smulkiuosius 
depozitus, dingusius ban- valdžia, ar ne?

ŽINIOS IŠ L1ETUVOS i nim5 prieškarinę ir priešfa- 
 šistinę konferenciją. Ren

' Mi- kuose. Bet Rooseveltas ir 
jo šalininkai aštriai -pasi
priešino. Antra vertus, 
Roosevelto valdžia jau “iš- 
skolino” (teisingiau sakant, 
sukišo) apie 4 bilionus do
lerių bankieriams ir fabri
kantams per Finansų At- 
steigimo Korporaciją ir pa
skyrė dar 4 bilionus, kuriais 
šelps turčius, skolinusius ki
tiems pinigus ant morgi- 
čių. Tai “gera žmonių”

misijos pagelba suvaryt 
juos atgal darban be tikrų 
laimėjimų.

IŠ LIETUVOS
nuošimčiai pagaminto

Nuskriaudė Darbininkus

KAUNAS
ka delegatus jaunieji mai-

“Hajgard irinieriai, krautuvių tarnduto-.------- riajgčUU H ----------------- ---------------------- -----------_ * BJ,V1 nil r J”
Schultz” kompanija statė Tel- jai ir įvairių kitų įmonių flgftforOO hlCCĮriC vO. Daktaras Gydė
šių Kretingos geležinkelį. Ji- Į jaunuoliai, 
nai neišmokėjo darbininkams 
algų. Labai daug darbininkų 
šitaip tapo nuskriausta. 1---- ,
bininkai skundžiasi ir traukia į 
bosus į teismą, bet Smetonos 
valdžios teismai pritaria bo
sams.

Policija Reikalauja Susirinki
mų Protokolų

Kauno policija buvo pradė
jus reikalauti, kad jai leistų 
peržiūrėti visų susirinkimų 
protokolus, ar neras ko nors 
“išdavikiško”. Padarytas iš
bandymas su klerikaline pava
sarininkų draugija. Dalykas 
atsidūrė augščiausiam tribuna- 
le, kuris nusprendė, kad polici
ja neturi teisės reikalauti pro
tokolų peržiūrėjimo.

Rusai Valstiečiai iš Lietuvos 
Važiuoja Brazilijon

Vienas vokiečių bankas turi 
nupirkęs žemės Brazilijoje ir 
gabena ten valstiečius. Banko 
agentai pradėjo rankioti Lietu
vos valstiečius ir vežti Brazili
jon. Lietuvoj esama kelių 
tūkstančių taip vadinamų rusų 
“paselenčikų”, kurie buvo ap
gyvendinti Lietuvoje caro lai
kais. Jų gyvenimas labai var
gingas, kaip ir visų Lietuvos 
biednųjų valstiečių. Todėl šim
tai jų pasiduoda minėtam vo
čių bankui ir važiuoja Brazi- 

, lijon, kad tik pabėgti iš Smeto
nos “rojaus.”

Dar HITLERINIAI RIEČIĄ 
GALVAS AUSTRIJOJ

Viena. — Hitlerio fašiz-i 
mo šalininkai buvo gavę iš 
armijos penkis kulkasvąi- 
džius ir 300 šautuvų. Ant
ri jos hitlerininkai šaukia 
boikotuot prekybą:—nepirkt 
drabužių, čeverykų ir įvai
rių kitų daiktų, kurie nėra 
būtinai tu o jaus reikalingi.. 
Jų tikslas — ekonominiai 
pakrikdyt ir prisitaikius 
ginklais nuverst Dollfusso 
fašizmą, kuris padarytas 
sulig Mussolinio kurpalio, o 
to vietoj įvest Hitlerio fa
šizmą. Bet vienas ar kitas 
fašizmas yra lygiai mirti
nas darbininkų klasės prie
šas.

Užmušimai Pakilo 100 nuoš.
Washington, D. C.—Ant 

kiekvieno miliono Amerikos 
gyventojų 1933 m. buvo nu
žudyta po 107 žmones, tai 
yra 100 procentų daugiau 
negu 1900 metais.

• v' 
1S>

i Streikieriai Laimėjo Plėšiką Dillinger;

 St. Paul, Minn. — Val- 
TT.T.mT^_T.T. ~ !džia ketina traukt teisman

’ . . |vieną is miesto daktarų, N.
Visus savo reikalavimus lai- Mortensoną. Jis apgy- 
mėjo 1,500 darbininkų, jg plėšikui John Dillinge- 
streikavusių prieš Arrow- rįuį pašovimo žaizdas, ku- 
Hart and Hegeman Elec- rjas jis gavo laike išplėšimo 
trie Co. Nors streikas buvo $52,344 iš Mason City ban- 
vadovybėje Darbo Federa
cijos, bet darbininkės ir

Jis apgy-

ko. Daktaras apie tai ne
davė vyriausybei raporto.

darbininkai masiniai pikie- Sykiu jis patarnavo ir Dil-
tavo ačiū kairiųjų nurody
mams.

lingerio sėbrui plėšikui 
, Hamiltonui.

Tebestreikuoja 1,500 dar-' 
bininkų prieš Whitney lėk-; 
tuvų kompaniją; masiniai 
pikietuoja po 500 ir dau- 

' giau.
BUFFALO, N. Y.—Stip

riai laikosi 2,000 streikierių 
prieš Curtiss .lėktuvų kom
paniją. Revoliuciniams Dar
bo Unijų Vienybės Lygos 
kalbėtojams išreiškia 
kaus pritarimo.

aiš-

Bučkiu Sulaužė Žandakaulį

Easton, Pa

Už PINIGUS PARSIDAVĖ 
KLEBONAS

PANEVĖŽYS. — “Jau 
buvo rašyta apie nusinuo
dijusią su savo meilužiu 
Dubauskienę. Jos lavoną 
laidoti kapuose nebuvo leis
ta. O nesenai “Švyturio” 
traktieriuje begirtuokliau
damas staiga mirė Andrilio- 
nis. Mirusio žmonai sumo
kėjus apie 60 litų klebonui, 
jis į kapus priimtas. Tuo 
labai užsigavo Dubauskie- 
nės vyras, nes jo žmona bu
vus religinga, o Andr. Pa- 
nevėžyj žinomas girtuoklis. 
Kilo konfliktas, kuris pasie
kė net vyskupą. Paaiškėjo, 
kad nepriėmimas į kapus 
įvykęs del to, kad Dubaus
kas neturėjęs tiek pinigų, 
kiek' sumokėjo Andrilionie- 
nė.

“Del šio įvykio net klebo
no artimieji subruzdo ir da
bar daro žygius, kad arba 
Dubauskienė būtų leista ka
puose palaidoti, arba And- 
rilionis būtų iš kapų iš
keltas.”

Anglijoj Geriau Apsidirba 
i su žmogžudžiais

LONDON. — Pernai šia
me mieste, turinčiame 8 mi-

John Gorlovski, 48 metų be
darbis, 138 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, pasikorė, žmogus 
negalėjo daugiau pakęsti var
go ir sunkaus gyvenimo.

Atleido Darbininkus 
Darbo *

TAURAGĖ.—Tauragės “Mai
sto” bekonų skerdyklos bosai 
atleidžia, darbininkus nuo dar
bo. Tie darbininkai atsiduria 
bado padėtyje.

Budapest, Vengr. — Val
dininkėlis Zoltan Viniss 
taip smarkiai pabučia
vo vieną’merginą, kad trijo
se vietose sulaužė jos žan
dakaulį. Nuteistas mėne
siui kalėjimam

[EXTRA! EXTRA!
Išgautas leidimas iš mies

to valdžios Pirmosios Gegu
žės demonstracijai!

Demonstracija prasidės 3 
vai. po £)ietų nuo 7-tos ir 
Northampton gatvių, ir 
Northampton gatve trauks 
iki Front St. į Riverside 
Parką. Ten bus laikomas 
mitingas su kalbėtojais ir 
1.1. Vakare kaip 8 vai. bus
masinis mitingas ir pąsi- lionus gyventojų, buvo su- 
linksminimas-šokiai Van- imta 21 žmogžudis; 11 jų po 
derveer Svetainėje, kampas,areštu nusižudė; 10 kitų ta- 
9-tos ir Washington St. > j po nusmerkti. Amerikoj gi

Lietuviai darbininkai, įsi- , vidutiniai tik vienas iš de- 
tėmykit laijką ir vietas ir,šimt žmogžudžių būna nu- 
demonstruokite Gegužės, baustas, sulig pernykščių 
pirmą! Iapskaitliavimų spaudoje.

Mobfaokimės Pirmajai Gegužės!
Lietuviai darbininkai! Nie-'dės augti. Juk vakarykščia 

kur neatsilikite nuo tarp- žinia iš Patersono sako, kad 
tautinių konferencijų ir pri- 94
sirengimų Pirmosios Gegu- šilko neranda pirkėjų, pana
šės demonstracijoms, revo- šiai i 
bucinėje vadovybėje. Mūsų 
organizacijos privalo būti 
pirmaujančiomis Raudonos 
Gegužinės mobilizuoto jomis.

Neapsigaudinėkite tuom, 
kad keliais centais pakelta 
alga. Gyvenimo pabrangi
mas daugiau negu suryja 
tuos uždarbio priedus. Be
darbių dar tebėra 16 milio- 
nų, o jų minios išnaujo pra-

ir kitose pramonėse. 
Tatai reiškia dar didesnę 
ateinančią bedarbę.

Mobilizuokitės ir didžiau
siomis masėmis su kitų tau- 
tij darbininkais demonst
ruokite Pirmojoj Gegužės 
už Darbininkų • Bedarbių 
Apdraudos bilių, prieš karą 
ir fašizmą, už Sovietų Są
jungos apgynimą ir politi
nių kalinių paliuosavimą!

General Motors Prezidentas Už Pilvą Dirbt Faunose 
Urzgia prieš NRA

Boston, Mass. — General 
Motors automobilių korpo
racijos prezidentas Sloan 
smerkė NRA už tai, kad 
“perdaug” varžo fabrikan
tus. Žioply £ nemato, jog 
Rooseveltas su NRA sten
giasi išgelbėti kapitalo pel
nus, suardyti darbininkų 
judėjimą ir išvaduoti paties 
kapitalizmo kailį.

Žalingų Vabždžiu Debesys
Little Rock, Ark. — Atsi

rado didžiausi miglynai ma
žyčių vabalukų ore. Įtrauk
dami juos per nosis, dvesia 
gyvuliai. Del to jau krito 
šimtai karvių in arklių.

Valdžios Lėktuvai Kovai 
Kriminalistais

Washington. — Kongreso 
komisija įdėjo į sumanymą 
prieš kriminalistus punktą, 
kad ir valdžios lėktuvai bū
tų naudojami juos gaudyti 
bei naikinti.

SU

Tai Roosevelto Receptas
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas bal. 24 d. 
kalbėjo parodoje dirbinių, 
suvežtų iš farmų, kur iš val
džios mylistos bedarbiams 
yra leidžiama dirbt be jo
kio atlyginimo, tik prasi
maitinimui. Į tokias farmas 
siunčia ir nubankrūtuotus 
farmerius. Tuos vergijos 
ūkius Rooseveltas vadino 
“nauju gyvenimu 
biam.”
cinį judėjimą; ragino pasi
tikėti valdžios planais ir 
pašiepė reikalavimus su- • 
trumpint darbo laiką iki 
“30 vai. savaitėj”; o reika
laujančius darbo valandas 
trumpinti apšaukė “tingi
niais.”

bedar-
Jis smerkė revoliu-

Madridas. — Rezignavus 
Lerroux ministerijai, Ispa
nijoj veikia pusiau-kariškas 
stovis prieš revoliucinį ju
dėjimą.
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nukapoti algas.’* :
Tai toks yra paukštis ponas Janušau

skas. Jis streiklaužiavo. Jis dirbo Cen
tury Air Lines kompanijai, kuomet jos 
darbininkai išėjo į streiką prieš algų nu- 
kapojimą. Vadinasi, Janušauskas padė
jo,-kompanijai darbininkams algas nuka
poti.

'O šiandien jisai “didvyris!” šiandien 
šitą sutvėrimą remti ir jo vardan apgau
dinėti Amerikos lietuvius susivienijo kle
rikalai ,tautininkai, socialfašistai ir rene
gatai. Jų spauda—“Tėvynė”, “Naujie
nos”, “Draugas” ir t.t., sušilę giria 
streiklaužį Janušauską ir kaulija darbi
ninkų uždirbtus centus jo parėmimui.

Bet Kur Buvo Vyskupų 
ir Kunigų Širdys? “Idealiai” Vergijos Ūkiai

‘‘Draugas” siūlo savo gyduoles del pra- 
šaliriimo svieto nelaimių. Jis visas pa
saulio bėdas suranda žmonių “širdyse”. 
Sako redaktorius orakulas: “iš žmonių 
širdies kyla ir karai ir depresijų skur
dai... depresija kyla iš žvėriško nacio
nalizmo... karai kvla iš žvėriško nacio
nalizmo ir žvėriško etatizmo. Tie trys 
žvėriškumai visi yra gimę ir augę žmo
nių širdyse, neįsileidžiančiose dievo švie
sos, nė Kristaus mokslo apie artimo 
meilę” (“D.”, bal. 24).

Tas tiesa, kad pasauliečių širdys yra 
netikę, bet kaip su širdimis vyskupų ir 
kunigų? Ten dievo šviesos su kaupu. 
Tačiaus šitie sutvėrimai, dievo šviesa ap
siginklavę, laike karų laimina ginklus ir 
siunčia tikinčiuosius žudyti kitus ir pa
tiems žūti. Laike depresijų ir baisaus 
skurdo, tos pačios širdys laimina kapita
listus ir padeda jiems dar daugiau išnau
doti ir smaugti tuos, kurie tą skurdą 
kenčia. Taigi, dievo šviesa nieko ne
gelbsti: jinai šviečia taip, kaip diktuoja 
kapitalistų interesai.

Toliau, užmiršęs širdis, “Draugas” su-

’ sijos ir, vargų. Jis reikalauja, kad lietu
viai darbininkai priimtų Mussolinio tvar- . 
ką. Girdi, “Mussolinis jau šituo būdu 
sutvarkė Italijos valstybės gamybą ir 
įvairių tos gamybos atstovų butui pave
dė įstatymų leidimo teises, panaikinda
mas parlamentą, arba seimą. Trys ka- 

, talikiškieji mokslininkai (taip pat ir 
■ “Draugas”) siūlo, kad visos valstybės su

sitvarkytų, kaip Italija”... Tai štai kur 
atsidūrė katalikų bažnyčios šulų širdys. 
Jose gimė iš visų žvėriškumų žvėriš-

I kiausias žvėriškumas, būtent, kruvinasis 
fašizmas.

Bet darbininkai neis tų trijų moksli
ninkų ir “Draugo” redaktoriaus keliais. 
Darbininkai glausis po komunizmo vė
liava ir vers nuo sosto kapitalistus ir jų 

, gagentus kunigiškuose rūbuose.
“Draugas” patvirtina tai, ką mes, ko

munistai, skelbiame senai, būtent, kad 
katalikų bažnyčia yra kapitalo įrankis 
smaugimui ’darbininkų ir įvedimui fašis- 

ž tinęs tvarkos.

Kas per Vienas Tas Ponas 
Janušauskas — James?

Tūlas laikas atgal “Laisvėje” buvo mi
nėta, kad lakūnas Janušauskas (James) 
yra skebavęs laike orlaiviriinkų streiko. 
Dabar turime ant rankų daugiau faktų 
apie tą sutvėrimą, kurio* vardan Varomas 
didžiausias jomarkas visokių politinių 
meklerių. Turime ant rankų pareiški
mą Lakūnų Susivienijimo prezidento po
no David L. Behncke, kuris patvirtina, 

j kad Janušauskas streiklaužiavo. Jo pa
reiškimas angliškai skamba:-

| / “Mr. James never was a member of the 
Air Line Pilots Association.

“At one time Mr. James flew for the 
Century Air Lines during the now fa
mous Century strike when Mr. Cord 
was employing non-union pilots in an at- 

I tempt to reduce wages.”
Lietuviškai pareiškimas skamba:
“Ponas James (Janušauskas) niekados 

nebuvo nariu Air Line Pilots Associaci- 
jos. /

“Vienu laiku ponas James dirbo del 
t Century Air Line laike dabar garsaus 

Century streiko, kuomet ponas Cord 
samdė nelinijinius lakūnus, bandydamas

ji

Rooseveltąs žada atidaryti pietinėse 
valstijose daugiau vergijos- fąymų, kurias i 
del geresnio skambėjimo jis vadina “ko- 
operatyviais ūkiais.”

Į tas farmas yra siunčiama benamiai 
bedarbiai ir nubankrūtuoti smulkieji far- 
meriai ir pusininkai ten dirbti tik už pa
valgą ir pastogę. Jos yra žinomos dar 
vardu “subsistence farms”, reiškia, pra
simaitinimo ūkiai. Bet prezid. Roosevel- 
tas dabartinėje jų dirbinių parodoje Wa
shingtone sakė, kad reikėtų surast ge
resnį žodį tokioms farmoms pavadinti, 
negu “prasimaitinimas”, ir jis jąsias gy
rė kaip “naują gyvenimą” nublokštiems 
į patį dugną proletarams ir buvusiems 
pusproletariams. O kapitalistiniai laik
raščiai, kurie piktinasi panašiomis lau
kų vergijos įstaigomis Vokietijoj, garbi
na tokius “ūkius” Amerikoj, kaipo “idea- 
lį” miestų paliuosavimą nuo trukšmau- 
jančių bedarbių perviršio; ir su pasigro
žėjimu jie nurodo, kaip Amerikoj, dole
rio žemėj, o “apsieina tie žmonės be jo
kių pinigų”... Tuo tarpu, beje, kapita
listų gazietininkai jau mažiau tepliauš- 
kia apie tariamus “vergų darbus” Sovie
tų Sąjungoje, nes tai jiems išeitų patiems 
sulig patarlės: “Vagie, kepurė dega.”

Tokią “idealę” vietą Rooseveltąs su
randa šimtams tūkstančių1 bankrutuoja
mų farmerių per’ pačią NRA politiką su 
josios atlyginimais už užsėjimų-užsodini- 
mų mažinimą ir lauko ūkio produktų ir 
gyvulių naikinimą, kas yra daroma, idant 
didieji žemės savininkai, buožės, ir spe
kuliantai galėtų brangiau gauti už lie
kamus produktus.

Bet gal ir smulkiems farmeriams bei 
pusininkams yra kiek naudos iš tokios 
politikos?—rNe. Jie dažniausiai beveik 
nieko negauna už laukų nedasėjimą bei 
produktų sunaikinimą. Apmokėjimui 
skiriami valdžios čekiai ateina ne vieno 
smulkaus fermerio vardu, bet sykiu ir 
vardais visit ponų, kuriems jis skolingas. 
Be jų pasirašymo farmerėlis negali če
kio iškeisti pinigais; ir jie pirmiausiai 
atsiskaito, kas jiems “priklauso;” to dar 
neužtenka, ir vargšas vis pasilieka iki 
ausų skolingas tiems siurbėlėms. Skar
dus gi nuolatinis brangyn ėjimas f armė
nui’ reikalingų įrankių ir kitų fabrikinių 
dirbinių stumia jį į dar gilesnį, neišbren
damą liūgyną. Tuo būdu, mažinimas 
dirbamų žemės plotų abelnai išeina nau
dai tik stambiųjų ūkių ir piniguočių, iš 
antros pusės, atimdamas darbą ir duoną 
vis didesnėms masėms laukų darbininkų.

Šiemet iš šalies iždo jau išmokėta 200 
'miiionų dolerių už ūkio gamybos siauri- 
nimą bei naikinimą, ir dar sulig Roose- 
velto programos bus už tai išeikvota apie 
$1,000,000,000, iki baigsis šie metai. Prie 
to jis reikalauja, kad kongresas paskirtų 
165 milionus dolerių extra apmokėjimui 
už pieną, kurio didelį nuošimtį ragina 
naikinti.
f O kas viso to beprotiško naikinimo lė

šas turi apmokėti? Nagi, varguomenė, 
kaipo pabrangintas kainas, padidintus 
mokesčius valdžiai arba gaunant už dar- 
į»ą bei produktus “atlyginimą” vis ma
žiau tevertais popieriniais doleriais, ku
rių valdžia taip daug spausdina, kad ne
drįsta žmonėms nei pasakyt kiek.

Čia ir vėl buržuazijos laikraščiai šlykš
čiai šunvuodegiauja: talpindami žinias 
apie naujus šalies iždo eikvojimus naiki
nimo darbams, deda tokius nekaltus ant- 

’^alvius, kaip kad “Valdžia steigia dau-
1 ginu kopėratyvių farmų!”

Revoliucinių Politinių Kaliniui.1 įdomumai
I 1 ’ T~~ -r—

/’'• • I • ■ "ST 1 - * * Ar Galima MoksliškaiGyvenimas Liet. Kalėjimuose Nustatyti Kūdikio Lytis?
* t • . i

_ ... . .. i Šis klausimas jau senai
‘įsuka galvas mokslininkų, 
i Ne vienas tėvas ir motina 

antrą grupę kaip taisyklė j sapnuoja, kaip laimingi jie 
; > uz’!būtų, jeigu galėtu susilauk-
i puolikai, žvalgybininkai ir; ti tos lyties kūdikio> kokios 

i jie trokšta. Ypatingai tė
vai, kurie yra žemo susipra
timo, dažnai pyksta ant sa
vo žmonų, kad jos pagimdo 
mergaites, o ne berniukus.

Anglijos žurnale “Lancet” 
daktarai Harold Taylor ir 
Gordon Kirvan-Taylor rašo 
apie savo patyrimus šiame 
reikale. Jie sako, kad jiems 
pavyko pakeisti vokiečių iš
rastus būdus nustatymo kū
dikio lyties. Jie mano, kad 
jų išradimas bus patvirtin
tas faktais, jog galima iš- 

Jie 
kad trys bandymai 

i jau pavyko ir motinos pa- 
| gimdė tokios lyties kūdi
kius, kokios nustatė dakta- 

Kiti keli

Kankinimas, Prastas Maistas, Sargy Žiaurumas ir Ligos i fašistai padalino visus rev.
Naikina Lietuvos Darbininkų Klasės ir Valstiečių Geriau- Lipytais
sius Kovotojus: Amerikos Lietuviai Šaukiami Remti Lie- kišami visokie šunyčiai, 
tuvos Komunistų Partiją

----  ‘kitas bradas. Jiems duoda;
mą, bet pavasarį ir rudenį. į geras kameras, naujus val-Aštrėjant klasių kovai

Lietuvoj, vis dažniau atsi- Ypač bloga žiemos metu se-i diskus rūbus, pasimatymus •• i — • • t _ __ _ • T _ _ _ _.veria sunkios geležinės ka
lėjimų durys, pro kurias
įžengia ginkluotos sargybos Krosnys 
lydimi revoliuciniai kovoto- kūrianamos, 
jai. Neskaitant gyvenančių 
emigracijoj, laikomų ištrė
mime ir po policijos priežiū
ra, dar virš 400 revoliucinių 
politkalinių tupi įvairiuose 
Lietuvos kalėjimuose. Dau
guma iš jų laikoma stipriai 
saugojamuose Kauno ir 
Šiaulių kalėjimuose. Zara
sų ir Ukmergės kalėjimuo-

nuošė kalėjimuose, kur sėdi! be grotų ir kitas lengvatas, 
dauguma revpolitkalinių. Į Tikėdami , sudemoralizuot 

suirusios, mažai' dalį mūsų draugų, vieną ki- 
, greit atšala.’tą is jų priskiria prie šios 

Ne geriau ir vasarą. Nuo’grupės. Prie pirmos gru- 
įkaitytų mūrų sienų ir di-'pes priklauso didžioji dau- 
delės kamšaties trošku, oras, gūnia rev. politkalinių, ku- 
sugedęs, dulkėtas. Kame- ri tomis privilegijomis nesi- 
ros parenkamos blogiausios naudoja. Bet yra dar bau- 
ties išeinama vieta ir ten, džiamoji grupė, kurioj faši- 
kur sunku prasiskverbt sau- štai stengias kuo ilgiau ma
les spinduliams. Pasivaikš- rint valdišku maistu ten pa- 
čiojimas kalėjimo kieme su- tenkančius mūsų draugus. anksį0 nustatyti lytis.
mažintas iki pusės valan- Visokia parama iš laisvės Į sako

- . ___ * - • • .__ 1 • . i ..-i ?. Iš literatu-; 4 
Įėjime. ros leidžiama naudotis tik'”

Atimtos visos nuosavos: valdiška biblija. Desėtkai--
knygos. Laikraščiai iš už- draugų iš revpolitkalinių i patarimai. Kiti keli 

tarP°Jaiks nuo laiko paten-1 bandymai dar laukia rezul- 
ka į šią grupę. Be to, daž- —motinos dar nepa-
nai atsiduria karceryj. Kati- j gimdč kū.dikįų
no kalėjimo rūsyj yra įtai-; šitiė daktarai tvirtina, 
sytas geležinis narvas, į^ku-j kad kddįkį0 iyįjs priklauso 
rį kišami sunkiai nusižen-;nuo pobūdžio sulčių, kurios 
gę kaliniai. Karceryj tam- randasį moteriškės orga- 
su, oras nepakenčiamas, šal- • lluose> taip pat nuo laiko- 
ta, miegot tenka ant plikų tarpio. Jie surado, kad tos 
narų, o mist vandeniu ii’|sultys tuojaus po mėnesinių 
duona.

Prasižengimu laikomi vi
sokį niekniekiai: nespėjimas 
atsistot prieš kalėjimo ad
ministracijos tarnautojus, 
perlėtas ėjimas į pirtį, atsi
gulimas dienos metu, žiūrė-’ri lytiškų 
jimas pro langą, pasiprieši
nimas žodžiu prieš tyčioji- 
mą ir t. t. Visa tai surišta 
su muštro stiprinimu, mu
šimais ir provokavimu, kad 
turėt “teisėtą” pamatą kuo 
skaudžiausiam nubaudimui. 
Taip, pasivaikščiojimo metu 
kaliniai turi eit viens pas
kui kitą pora žingsnių at
stume, nesustot, nekalbėt, 
nelaikyt kišenėse rankas, 
viršininką ar kitus budelius 
sutikus nusiimt kepures ir

(Tąsa 3-čiam pusi.)

se randasi apie 40 moterų, dos į dieną, pav., Kauno ka- jiems užkirsta.
revpolitkalinių. Kita dalis 
išmėtyta po kitus kalėji
mus.

Visi šie revoliuciniai po
litkaliniai apkaltinti ar tai 
priklausyme LKP ar LKJS. 
Už tai įvairūs fašistų teis
mai yra jiems priteisę nuo 
8 iki 15 metų sunkiųjų dar- j 
bu kalėjimo. Nevienas iš se
niau tupinčių draugų baus
tas mirties bausme, kurią 
del darbo masių protestų 
fašistai pakeitė amžinu ka
lėjimu. Visa eilė draugų: 
K. Požėla, J. Greifenberge- 
ris, Gieckis, P. Čiorny ir ki
ti senai jau sušaudyta. Pa
našiai teisiami ir kiti nepar
tiniai revoliuciniai darbinin
kai ir valstiečiai aktyviai 
dalyvaujantieji streikuose, 
demonstracijose, lapelių pla
tinime arba dirbantieji 
profsąjungose.

Fašistu valdžia netik iš
plėšia šimtus revoliucinių 
■darbininkų ir valstiečių iš 
darbininkų judėjimo, ilgam 
atima jiems laisvę, bet sten
gias su jais apsidirbt toliau 
nuo darbo masių akiu—ka
lėjimuos. 'šiandien, labiau 
negu kada, visi Lietuvos i 
kalėjimai paversti į masi-! 
nius revpolitkalinių terori-į 
žavimo užkampius. Vietoj | 
atviro ir greito žudymo ge
riausių pavienių revkovoto- 
jų, vyksta masinis revpolit
kalinių fizinis naikinimas, 
padengtas progresyvinės si
stemos skraiste. Materia- 
lės paramos teikimas iš lai-' 
svės tupintiems kalėjimuos 
draugams, tame skaičiuj ir 
ligoniams, žymiai apsunkin
tas. Kalėjime tupintieji įe ir r 
gauna juodos kavos puodelį j daryti, 
ir 200 gramų tokios pat da išprauski galvą, labai man i 

pie- ima skaudei galvą? Skaudėji-

sienio neįleidžiami, vietos 
buržuazinės spaudos gavi
mas trukdomas. Leista 
naudotis tik kalėjimo kny
gynais, kuriuose sukrąuta 
visoks patriotinio ir tikybi
nio turinio šlamštas. Fizi
kos, geografijos ir kitų 
mokslo vadovėlių Kauno ka
lėjime randasi po 2-3 e'gz. 
tūkstančiui žmonių. Augš- 
tesnio išsilavinimo draugai 
prisikiriami prie inteligen
tų ir izoliuojami nuo kitų 
draugų. Visa tai daroma 
su tikslu atimt galimybes 
lavinimuisi. Fašistų vėldžia 
visuose savo puolimuose, at
sidurdama į revoliucinių po
litinių kalinių organizuotu
mą ir darbo masių paramą 
revoliuciniams p o Ii t k a 1 i- 
niams, visų pirma stengias 
stigniužint tą vienybę. Tuo 
tikslu ji atskiria žydus nuo 
lietuvių, dalį draugų sodina 
su kriminalistais, atski
riems draugams siūlo ap
leist revpolitkalinių kolek
tyvą ir tapt maldaūninkais. 
Už tai žada net laisvę. Ei
nant progresyvine sistema,

yra neitralės, bet juo arčiau 
prie kitų mėnesinių, tuo 
daugiau jose atsiranda rūk- 
šeių. Laike lytiško susine- 
šimo tos rūkštys atsiskie- 
džia. Jeigu moteriškė netu- 

susi nešimu, tai 
mėnesis iš mėne- 
vienodos—beveik 
po mėnesinių ir

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

tos sultys 
! šio esti 
i neitralės 
i laipsniškai pasikeičia toliau 
Į nuo jų.

Jie sako, kad jie ištyrė 
ir atrado, jog rezultate ly
tiško susinėsimo tuojaus po 
mėnesinių gimsta berniu
kas, o prieš mėnesines gims
ta mergaitė. Jeigu taip, tai 
jie sako, kad įleidžiant į 
moters lytiškus organus 
tam tikrų pritaisytų skys
čių galima nustatyti kūdi
kio lytis! Tačiaus jie per- 
sergsti, kad dar reikia pa
laukti ir nesiskubinti prie 
griežtų išvadų. Reikia 
laukti rezultatų tolimesnių 
tyrinėjimų. Girdi, trijų pa
vyzdžių neužtenka. Kuomet 
bus surinkta daug pavyz
džių, kaip moksliškai pavy
ko lytį nustatyti, tik tada 
bus galima drąsiai tvirtinti,

GALVĄ SKAUDA
Drauge gydytojau, patarki- 

man per “Laisvę,” ką
„ . Kiekvieną kartą, k a- į

duonos pusryčiams;
turns ir vakarienei po bliū- 
delį sriubos ir po tokį pat 
šmotuką duonos. Cukraus 
visai dienai po. 25 gramus. 
Aišku, kad tokio valdiško 
maisto nepakanka. Rev
politkalinių jėgos be para
mos iš laisvės greit turėtų 
išsekti.

Visi rev. politkaliniai iš
vilkti iš nuosavų rūbų ir, ap
rengti valdiškais senais, su
plyšusiais, ne pagal ūgį. Šil
ti nuosavi daiktai atimti. 
Tokiu būdu atimta galimy
bė apsisaugot nuo šalčio. O 
šalta kalėjime nevien žie-

Į gryčioj. Galvą gerai nusi 
šluostykite ir da pubūkite pus
valandį, galvą sausu rank.š- 

"jluosčiu apdengusi.
Bandykite galvą mazgoti | 

i kas diena, bent per keletą, sa
mas prasideda kaktoj ir eina į vaičių. Jei patogu, geriau 
į viršų galvos. Kuomet toks j Prleš gult eisiant; nusiprausti- j 
galvos skaudėjimas užeina, tai i8* sau h’ gnltumčt.

l burnoj darosi tirštos seilės, 
taip gi ir nosis kiek užgula. 
Ypač labai skauda, jei, išsi-j 
praustis, išeinu į lauką.

Viduriai veikia i 
kuomet pasisaugoju\su maistu. 
Toks galvos skaudėjimas tęsia
si keli metai.

Atsakymas

Ganą ypatingas Jums, Drau
ge, tas galvos skaudėjimas, 
kad jis užeina po galvos išsi- 
prausimtii. Bandykite praus
ti galvą vien tik šiltu vande
niu, ir, nusipraususi, neikite 
tuojau laukan, bot pabūkite

' | kad pagaliaus mokslas pil
nai atidengė šitą svarbią 
gamtinę slaptybę.

D.

BRANGINS POPIERĄ
Boston. — International 

Popieros Kompanijos dali
ninkų susirinkime tariasi 
pakelt popieros kainas. O 
popieros brangumas blo- 

, . - , . . Igiausia atsiliepia i darbi-Vartokite daugiau tokio mais-; . , , w.
to. kame yra daug kalkiųJnmkų laikrasciUS. 
kaip kiaušiniu tryniai, sūris,' 
žirniai, piųSos, kopūstai, apel-j 
sinai, finikai (daktiliai), čielo | tinos 
grūdo javinis maistas.

Imkite būtinai iodo, po lašą 
dukart kas savaitė. Bus nau
dos, jei taip gi imsite ir žuvų 
aliejaus, bent po šaukštą kas 
diena. Arba “Haliver oil 250 
D,” po 10 lašu kas diena.

žinoma, gal tokiam savin- 
gam galvos skaudėjimui yra ir 
kokių sisteminių priežasčių. 
Kartais tokiais atsitikimais es-

*• ' i . v • Ineblogai, |ti mažoka kalkių organizme.;

Buenos Aires. — Argen- 
vyriausybė pranešė 

Anglijai, kad jeigu Anglai 
sumažins užpirkimus mėsos 
iš Argentinos, kaip kad jie 
buvo nutarę, tai Argentina 
susiaurins produktų įveži
mus iš Anglijos.

IHHH
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Aido Choras Vaidins Veikaląi va?-iu«ti ir Pamatyt nes toks 
uvr w* 'i-r* i'i . „ veikalas retai galima matyti.“Krikščionybė Praktikoje” F. T. W., Sietyno Koresp.

Metropolitan Opera ir $300,000 Jauni Veikėjai Meno ir Lite
ratūros Srityje

opera, kad ji 
Tokia išdidi, 
r,ūbais, pasi- 
muzika, susi

Tai ir vėl Lucrezia Bori, pirmininkė atsi
šaukimo komiteto, kreipiasi prie Amerikos 
žmonių, aiškiau sakant, aristokratijos, kad jie 
sumestų $300,00(), užtikrinimui operai kitų me
tų 14 savaičių sezoną, kuriame ji ir jos padėjū- 
nai, dainuo j ariL4r vaidinant aristokratų rom
antišką dailė,—gal^ų užsidirbti primadonišką 
gyvenimą, in^tucim' pačiu sykiu, kad iš garsios 
operos namo nepasiliktų vieta Salaveišių Ar
mijai ' sukrauti senus rakandus.

Kas gi atsitiko su Amerikos 
neišgali pasilaikyti pati save? 
turtinga, pasirėdžiusį puošniais 
dabinusi garsiųjų kompozitorių
šaukusi pasaulinius dainininkus, ta ponija vir
to poniška ubage? Atsakymą duoda pati pirmi
ninkė, kuris skamba ve kaip:

“Tie, ką mano, kad augštos kainos delei vie
tų buvo priežastis deficitui, nuostoliui, gali 
gerai tapsvaPstyti tą faktą, kad puolimas ope
ros lankytom, paskutiniais keliais metais, ne
buvo iš brangiau apmokamų vietų, bet iš pi
gesnių, ypatingai iš stovinčiųjų pusės.”

Kas gi yra tie stovintieji, ką privedė operą 
prie ubagystės? Tai darbininkai, kurie turėjo 
norą, palinkimą eiti į operą ir, užsimokėję 
porą dolerių, stovėdami pasieniais, klausėsi 
muzikos, dainų ;—tėmijo, kaip profesionališki 
artistai, vaidindami operą, dainomis barasi už 
vyrus ir mergas.

Krizini užėjus, daugelis darbininkų visai ne
teko darbo, kiti kad ir dirba, bet jųjų algos 
.taip susitraukė, kaip ežys, pamatęs šunį, ir 
tuom pačiu sykiu ir operos durys jiems už
sidarė.

Ponija pasiliko viena, pasieniais stovinčiųjų 
vergų nesimato, ant kurių ji pirmiaus šnai
ruodavo, nes-iš ilgo stovėjimo susikimšime, 
kiti net apalpdavo, sukeldavo triukšmą; rodo
si, jai dabar reiktų džiaugtis, bet, matote, jau 
verkia, skundžiasi, kad jeigu nesukelsite 
$300,000,—bus operai tragedija, galas!

Toliaus sakoma, kad keli metai atgal buvo 
pirmos klasės operos pastovių kompanijų dau- 
gelyj Amerikos miestų, bet visos išnyko, o 
Metropolitan opera nuo 24 savaičių susitrau
kė iki 14 savaičių;

Visa priežastis nėra dabartinė bedarbė, nes 
operos puolimas prasidėjo daug pirmiau 1929 

tai pirma pasaulinio karo, ir 
visam pasaulyj. Kokios prie-

mes žinome, buvo romantika,

m. Išteisybės, 
puolimas buvo 
žastis ?

Opera, kaip
apdainavimas ir vaidinimas nebūtų įvykių, 
kas dabartiniam amžiuje jau nusenę, nes ro
mantiška dailė paremta išbėgimu iš gyvenimo 
į magišką “niekeno žemę,” kuomet naujovinis, 
moderniškas pasaulis reikalauja privedančių 
faktų. Ir užbaigiant klausia: “Ar ilgai pub
lika sutiks lankyti operą, kuri reiškia dvasią 
praėjusių dienų?”

Dar vienas dalykas, kas liečia griuvimą ope
ros, tai tas, kad per paskutinius 20 metų, nei 
Amerikoje, nei Europoje niekas neparašė nau
jos operos. O senos operos, kaip jau minė
jome, nors jos turi gražios muzikos, augštų 
arijų,—atgyvenę savo dienas. Ir nors opera, 
kaip Anglijoj, taip ir Amerikoj kapitalistų fi
nansuojama, bet ji jau nesisarmatina pasikiš- 
ti kriukį po pažaste ir prieš darbininkų akis, 
ištiesti ranką su puodeliu—išmaldoms.

Kad buržuazijos dailė ir kultūra smunka, 
mums, proletariniams menininkams ir visai 
darbininkų klasei, nėra reikalo nusiminti. Juk 
tenai vistiek nebuvo vaizduojamas mūsų gyve
nimas. Ten ponai ir ponios barėsi už mer
gas, arba rodė didvyriškumą, kad sumušė silp
nesnius, užgriebė jųjų turtą ir užmovė savo
tišką apinasrį, kad be jų malonės negalėtų 
niekur pasisukti. Jųjų tarnai, kurie jiems 
pagamina valgius, išvalo kambarius, jeigu ir 
įvedami į dramą, operą, tai tik pašiepimui, nes 
jie skaitosi, kad jie tarnams duoną duoda.

Mes, darbininkai, turime glausti savo spė
kas, kelti proletarinę dailę ant augštesnio 
laipsnio, kuri vaizduos didumos žmonių gyve
nimą, o kuomet tą atsieksime—bus dykaduo
nių dailei visiškas galas!

Didesniuose mieštose veikia John Reed 
Kliubai. Ypatingai New Yorke minėtas kliu- 
bas ir kitos organizacijos rengia daug pre- 
lekcijų įvairiais klausimais, būtent: tapybos, 
piešimo, karikatūros, literatūros, dramos, po
ezijos, žurnalistikos ir tt.

Mano patarimas lietuviams darbininkams 
lankyti šiuos parengimus kuo skaitlingiausią, 
ypač jaunuoliai turi juos lankyti.

Savaitė laiko atgal, John Reed Kliube, 
430 Sixth Ave., New Yorke, d. Sender Gar- 
lin išanalizavo Theodoro Dreiserio evoliuci-. 
ją, jo prigimtį (biografiją) ir meninę kūry
bą. Tai nušviečianti buvo prelekcija. Drau
gas Garlin gerai supažindino dalyvius su 
Dreiserio veikalais, jų turiniu ir tendencijo
mis.

Pereitą sekmadienį buvo suruošta simpo
ziumas taip pat John Reed organizacijos, 
čia kalbėjo keli kalbėtojai: Bill Sieger— 
apie piešimą ir artistų gyvenimą; Grace 
Lumpkin—beletristikos, - novelės klausimu; 
Alfred Hayes—proletarinė poezija; Albert 
Maltz—dramos klausimu.

Galima apie šiuos darbuotojus pasakyti, 
kad jie yra bekylanti rašytojai. Lumpkin 
parašė “To Make My Bread,” kuris yra ži
nomas, kaipo vienas iš pirmųjų proletarinės 
literatūros veikalų. Albert Maltz yra ko- 
autorius veikalo “Peace On Earth.” Alfred 
Hayes yra jau pasižymėjęs poetas, kuris 
spauzdina savo eiles įvairiuose leidiniuose. 
Bill Sieger veikia John Reed Kliube, yra ar
tistas.

Svarbu čia štai kas, kad šios figūros, šie 
pionieriai darbininkų kultūros, kurie jau pa
sirodė literatūroj, dramoj, paišyboj ir žur
nalistikoj.—yra jauni žmonės. Kaip Garlin. 
Hayes, Maltz—yra dar tik tarpe 20 ir 30 
metų. Tai reiškia, kad jie pačioje jaunystė
je, pačiame lankstume pradeda darbuotis 
naujoje, socialistinėje kultūroje.

Vadinasi, męs jau turime naują, kylančią 
inteligentiją, proletarinę inteligentiją, kuri 
kyla ir pradeda savo veikimą kaipo revoliu
cionieriai veikėjai. Juos negalima lyginti 
prie tos gvardijos, kaip kad Upton Sinclair, 
Sinclair Lewis, Sherwood Anderson, Theodor 
Dreiser, Dos Passos ir kiti.

Pastarieji yra pradėję veikti buržuazijai 
ir tenais jau nuo darbo sulinkę, kai kurie ir 
pasenę beveikdami. Sentimentaliai, buržua
ziniu realizmu vaduodamiesi jei jie ir pri
eina prie kritikos-šios sistemos, tačiaus jie 
patys yra dalimi šios sistemos. Todėl veik 
neviltinga tikėtis, k^d jie taptų tikrais re
voliuciniais rašytojais ir darbuotojais. Todėl 
mes turime daugiaiNžiūręti į naują gentkar- 
tę, į jaunąją inteligentiją, kuri kilusi iš 
čių darbininkų ir pradeda savo karjierą 
mus. j .

Minėti jauni veikėjai, kurie jau dabar
sirodo, kaipo menįninkai, kūrėjai ir kritikai 
—yra pionieriai literatūroj ir mene. Tokiu 
jaunų žmonių yra gana daug, jie kyla. Tai 
pasako ir pats susirinkimas. Tiesa, kamba
rys buvo nelabai didelis. Tačiaus rengėjai 
nesitikėjo tokio skaičiaus dalyvių—jaunimo, 
inteligentijos, moksleivijos, kurie nesutilpo. 
Tai visa parodo vieną—kilimą, augimą dar
bininkų klasės visais frontais.

Jauni kalbėtojai, ypatingai kaip Garlin, 
Maltz, Hayes ir kiti, kalba dialektikiniai, su 
marksistine interpretacija. Jie lavinasi, jie 
aiškina meną, dramą, literatūrą, tapybą 
daug aiškiau, mokslingiau, kaip tie “sen- 
gvardiečiai” buržuazinės mokyklos išauklė
ti. Kodėl? Todėl, kad jie jau naudoja mark
sistinį metodą.

Šie kalbėtojai geriau pajėgia išaiškinti 
graikų dramą, krikščioniškąją tapybą, da
bartinį, buržuazinį meną ir naują, proleta
rinę kūrybą. i

Kam tik galima—dalyvaukite tokiose pre- 
lekcijose. Užsidarius kambaryje, kad ir tu
rint laiko skaitymui, negalima tiek* įsigyti 
apčiuopiamo žinojimo. Tokiose prelekcijose 
būna ir diskusijos. Tad ir priešingi argu
mentai .tenka girdėti.

pa
pas

pa-

Dalyvis.

Japonai Šaiposi iš Jungi, 
Valstiją Laivyno Lėtumo

Washington. Pasirodo, 
kad 110 Amerikos karo lai
vų pervesti iš Pacifiko van-

r
denyno į Atlantiką prireikė,ir dvi naktis, kol jie perlei- 
47 valandų laiko, nors laivy
no vadai sako, “bėdoje” ga
lėtų tatai padaryti per 24 
valandas. Japonijos spauda 
šaiposi, kad amerikonams 
prisiėjo darbuotis dvi dienas

do savo laivyną iš Pacifiko 
į Atlantiką. Ta pašaipa 
dilgina Washingtorio impe
rialistus dar labiau steng
tis ginkluotėje prieš. Japo
niją.

Wilkes-Barre, Pa. — Aido 
Choras visgi veikia. Dabarti
niu laiku smarkiai ruošiasi 
prie vaidinimo veikalo “Krik
ščionybė Praktikoj.” Tas vei
kalas «bus vaidinamas gegužės 
12 dieną.

Iš praeities jau gerai darbi
ninkai žino, kad Aido Choras 
gerai vaidina ir patenkina pu
bliką savais vaidinimais. Tad 
nereikia abejoti, kad ir šis pa- i 
rengimas bus labai malonus ir 
geras. Veikalas vaidinti ūmai 
sumanytas, bet labai gerai 
rengiamasi, todėl bus gerai at
liktas. !

Be to, reikia priminti, kad I 
šis parengimas jau yra pasku-Į 
tinis parengimas svetainėj. 
Greitai prasidės šiltas oras ir 
eisime visi į parkus ir miškus. 
Tad gerai ir skaitlingai už- 
baigkime šį parengimą.

Kas liečia veikalą, tai jis
*■ I

yra geras ir pirmu kartu vai
dinamas. Į parengimą įžanga 
tik 35c. Paskiaus, po vaidini
mui, bus šokiai prie geros mu- Į 
zikos. Vadinasi, visi būsite pa
tenkinti, kurie tiktai atsilan
kysite.

Galima dar priminti, kad 
choras dalyvauja darbininkų 
parengimuose ir visuomet pa
dainuoja. Todėl darbininkų 
pareiga atsilankyti ir paremti 
chorą, ateinant į šį parengimą. 
Kviečiame atsilankyti ir iš 
apielinkės draugus ir drauges.

(Kur veikalas bus vaidina
mas ir kuriuo laiku ? Apie tai

Antra Darbininką Muzikos 
Olympiada

Darbininkų Muzikos Lyga 
rengia antrą muzikos olimpia
dą balandžio 29 d. Programa 
tęsis pępietį ir» vakare. Po 
pietinė programa prasidės 
2:30 vai. Gi vakarinė progra
mos dalis prasidės 7 vai. vak.

Popietį bus programa iš or
kestrų, balalaikų, simfonetų ir 
kitų instvumentalių balsų.

Vakare bus programa iš 
chorų. Dalyvauja lietuvių, žy
dų, italų, finų, ukrainų, jugo-

si a vų ii kiti, tautų chorai Revoliucinių Politinių Kaliniu
Dalyvauja 7 chorai. Kuris . T x

choras geriausia dainuos, tas ’ Gyvenimas Liet Kalėjimuose 
laimės Darbininkų Muzikos į 
Lygos Vėl u ką,. Visi lietuviai 
darbininkai turėtų dalyvauti 
šiose muzikos iškilmėse.

Teisėjais bus pasižymėję 
kompozitoriai, kaip tai: 
George Antheil, Aaron Cop
land, Charles Seeger, E. Sieg- 
meister, Georgę Maynard ir 
kiti.

Lietuviams bus labai smagu 
dalyvauti šiose muzikos iškil
mėse, nes čia dalyvauja ir 
mūsų mylimas Aido Choras.

Parengimas įvyks City Col
lege Auditorium, 23rd St. ir 
Lexington Ave., New York 
City.

“kariška” tvarka sveikin
tis.. K'auno kalėjime net 
kamerose 
ščiot nuo

draudžiama vaik- 
9 iki 11 vai. die-

DOS.

kalė jimuose 
parenka

ad- 
blo-

Menininkas.

KA DRAUGAI RAŠO APIE “ŠVIESA”?
Pirmutinis numeris mu- na savo narius labai reika- 

sų žurnalo “Šviesa” jau bus pinga literatine medžiaga.'
pasiekęs kiekvieną Ameri-1 
kos Lietuvių Darbininkų Li- j 

Iteratūros Draugijos narį ir 
narę. Ilgiausiai nebuvo 
gavę Kanadoje mūsų drau- apie “Šviesos” pirmą nume- 
gai. Su kitu, “Šviesos” nu-

indo ii nuiiuu icunu ; npic icu i
korespondentams niekuomet j draugams patinka. Esu tik- 
nereikia pamiršti, rašant apie ras, kad SU jos pagelba mes 
būsimus parengimus.—Red.)

Veikalo Komisija.

j “Inkvizicija” Newarke

Newark, N. J.—Jau 
“Laisvėje” minėta apie

į no Chorą ir apie operetes, ka
irias jisai vaidina. Pasirodo, 
| kad Sietyno Choras imasi tas 
(operetes (kaip tai “Alkis,” 
“Kova už Idėjas,” “Inkvizici
ja” ir kitos) vaidinti, kurias 
kiti chorai visai atsisakė vai
dinti arba kaip kur ir pra
dėjo, bet pametė, kad jiems 
“persunku” buvo jos suvaidin
ti.

buvo
Siety-

N e w a rkiečiai normališki 
žmonės, tad ir jiems veikalai 
buvo sunkūs. Bet kodėl Siety
nui pasisekė sunkūs veikalai 
suvaidinti? Gal bus todėl, kad 
turi gerą ir smarkią mokytoją. 
Mūsų mokytoja yra tokia, ku
ri nori baigti, jei ką pradeda.

Bet tai ne viskas. Pasišventi
mas ir iš pačių sietyniečių la
bai daug reiškia.

Šį šeštadienį, balandžio 28 
d., Sietyno Choras vaidins vei
kalą “Inkvizicija.” Tai ir čia 
reiškia, kad Sietynas vėl paė- • • mė tai, ką kitos organizacijos 
padėjo į šalį. Bet ištikrųjų 
“Inkvizicija” yra labai sunkus 
veikalas vaidinti, nes jame 
reikalinga 25 aktorių, iš kurių 
tik dvi moterys.

Paskiaus scenose, kur kan
kinami darbininkai, stoka 
technikos, kad viską natūra
liai parodyti. Ir dainos nėra 
lengvos. Buvo ir kitų kliūčių. 
Choristai kai .kurie nesilankė 
gerai į pamokas. Buvo ir čia 
sumanymas, kad veikalas rei
kia atmesti. Bet ne, Sietynas 
turi pabaigti, ką jisai pradė
jo.

Ir dabar veikalas eina prie 
p a b a i g os. T. Kaškiaučius, 
Luobikis, iš Bayonnės Viš- 
niauskas ir keli jaunuoliai 
(W. Skeistaitis, A. Dobinis, F. 
Vitkus) savo gabumais ir dar
bu padeda pastatyti veikalą 
šį šeštadienį, Lietuvių svetai
nėj, 180 New York Avė., \‘7 
vai. vakare. «.

Visi lietuviai raginami ma
tyti šitą, taip labai sujudinan
čią, darbininkišką operetę 
apie Lietuvos fašistus. Ypa
tingai draugai iš toliau turi at-

i Iš ‘Šviesos’ mes daug ką ga
gėsime pasimokinti.”

Tai taip rašo draugai

gai. Su kitu, Šviesos nu- rį. Turime ir daugiau atsi- 
meriu manome mažiau bus Į ]jepimu ir prie progos pa- 
nesmagumo. Jau gauname i duosime h. kHų draugu min- nuo draugų atsiliepimus.

Drg. J. Grybas iš Nor
wood, Mass., ALDLD 7-to
Apskričio pirmininkas, ra
šo : “ ‘Šviesa’ žurnalas ne 
tik man, bet ir visiems

paauginsime ALDLD 9-tą 
mūsų kuopą.”

Drg. J. Kasparavičius iš 
Youngstown, Ohio, sekreto
rius mūsų 90-tos kuopos ra
šo: “Su pirmu numeriu 
‘Šviesos’ visi nariai labai 
džiaugiasi ir patenkinti. Sa-

Visuose 
ministracija 
gausius darbus daugiausiai 
revpolitkaliniams. Varo į 
kalėjimo rūsį skųst bulves, 
burokus, valyt išeinamas 
vietas, koridorius, kitų ka
meras, sukt ir nešiot vande- 
nį ir pan. Tik vienas kitas 
draugas gauna darbą pagal 
savo specialybę. Bet jie izo
liuojami nuo kriminalistų. 
Uždarbis jų siekia kelioliką 
centų į dieną, o be to tie pi
nigai dalinami į liečiamus ir 
neliečiamus, kuriuos 
ma bus atsiimt baigus 
smę.

Nieko nuostabaus,
del panašių terorizavimo 
priemonių daug draugų ne- 

j tenka ne tfk/sveikatos, bet 
giamas statyti ir apie vidų-Į j,. gyvybės. Vien tik Kau

gali- 
bau-

kad

“Šviesos” No. 2 jau bai-

rį gegužės jis bus gatavas. 
Jo turinys bus dar rūpestin
giau parinktas. Taigi visų 
ALDLD narių pareiga pasi- 
mokėti savo narines duok
les už 1934 metus, kurie dar 
nemokėjo. Taipgi visi na-

no kalėjime nuo nepakenčia
mų gyvenimo sąlygų ir te
rorizavimo mirė K. Kristi- 
naitė, A. Laukaitytč^-Jofiei- 
kis, Lemanas, kiti mirė iš
ėję į laisvę. Stumbris, Bei- 

. lisas, Naras, Kučinskas Do- 
riai su padidinta energija'mas ir kiti guli kalėjimo li- 
privalo pasidarbuoti gavi-: goninėje. Jie serga džiova, 
mui naujų narių į mūsų or-: Kita dalis draugų sergan- 
ganizaciją. Eilė mūsų kuo-į čių džiova laikoma sykiu su 
pų smarkiai paaugo per (kitais. Nemaža draugų, tu-
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ko kad ji užpildo didelę Ii- šiuos kelis mėnesius 1934! pinčių visuose Lietuvos ka-

Pa., sekretorius i 
kuopos, praneša:.

metų ir draugai praneša, Įėjimuose serga ir kitomis 
kad tas atsiekta dėka žur- ligomis: cinga, reumatizmu, 
nalo “Šviesa”, kuri nariai akių, ausų, vidurių ir kito- 

. I su ukvata skaito.
D. M. šolomskas

te ratinę spragą.’*
Drg. J. čuplis iš Spring

dale, 
74-tos
“Mūsų kuopa pereitame su
sirinkime svarstė žurnalo 
‘Šviesos’ turinį ir visi pri
ėjome prie išvados, kad 
‘Šviesos’ pirmas numeris 
yra tinkamas ir pageidau
jama ‘Šviesa’ tokio turinio 
'ir ant toliau.”

Drg. J. Barauskas ir F. 
Repšys iš Findlen-Readvil- 
le, Mass., mums rašo: “Mū
sų kuopos nariai sutinka su 
‘Šviesos’ turiniu ir pagei
daujame, kad ateityje galė
tute tankiau leisti.”

Drg. A. Jakaitis iš Cle- 
velando, sekretorius 15-to 
apskričio, mums rašo: 
“Kiek tik kalbėjausi su 
draugai, tai visi sutinka su, 
‘Šviesos’ turiniu. Tik mūsų 
platintojai skundžiasi, kad 
šio krizio metu yra sunku 
parduoti po 25 centus. Bet 
kadangi ‘Šviesa’ yra skiria
ma nariams ir ne masiniam 
platinimui, tai manau, kad 
kitaip ir būti negali.”

Drg. D. Daiusevičius iš 
Franci jos, sekretorius mūsų 
121 kuopos, rašo: “Žurnalo 
‘Šviesa’ gavome pirmą nu
merį. Nariams išdalinau 
dar prieš kuopos susirinki
mą, del to, kad kiekvienas 
galėtų susipažinti su jo tu
riniu. Susirinkime buvo 
užklausta nariai, kaip jie 
patenkinti žurnalu. Kiek
vienas narys atsakė, kad 
‘Šviesa’ tai didelis darbinin
kų turtas. Ištikro Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija yra kalį) 
kokia mokykla, kuri aprūpi-

Akmenimis Atakavo Indu.su 
“Tautinį Vadą” Gandhi

Buxar, India. — Minia su 
akmenimis ir pagaliais už
puolė automobilį, kuriuo va
žiavo “tautinis vadas” Gan
dhi. Sulig pranešimų, jis 
užpultas todėl, kad reikala
vo žemiausiam indusų luo
mui daugiau teisių. Bet ga
limas daiktas, kad tai bu
vo minios kerštas už jo vi
sišką pasidavimą Anglijos 
imperialistams.

j mis ligomis. Apie jų gydy- 
’ mą daug rašyt netenka. Vi- 
jsas gydymas: proškos, jo- 
;das ir kiti pigūs vaistai. 
' Retkarčiais kuris iš jų gau- 
ina geresnį kalėjimo maistą 
arba galimumą pabūt kiek 
ilgesnį laiką tyram ore. To
kia maž daug Lietuvos rev. 
politkalinių padėtis, bet ti
krumoj ji daug blogesnė. 

[Reik sustiprint visokeriopą 
paramą tupintiems fašistų 
Lietuvos kalėjimuose revpo- 
litkaliniams. Tai sustiprins 
juos fiziniai ir moraliai, ir 
padės priartint bendrą dar
bininkų klasės ir jų išsilais
vinimą, v

Turas.
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JACOB RUPPERT BRAVORAS 
suteikia VELTUI

Savo puikią naują knygelę 
“Sekmadienių Vakąrai”, kuri 

yra pilna šaunių receptų gar- 
džiausiems valgiams pagaminti— 
valgiams tinkamiems prie alaus. 
Išpildykite šią blankutę—pasiųs
kite ir gaukit Knygutę VELTUI.

JACOB RUPPERT BREWERY
NEW YORK CITY

Please send me FREE booklet entitled 
“Sunday Evenings” (“Sekmadienių 
Vakarai”)

Name

Address

Indu.su


Ketvirtas Puslapis šeštadien., B aland. 28, 1934

Del Aiškumo Lietuviams 
Katalikams Darbininkams

J. RAMANAUSKAS

(Tąsa)
“Žemaičiams ir Lietuviams vožoti ir 

šėnavoti visas ciesoriaus vyriausybeš ant 
mūsų pastatytas, taip lygiai kaip ir vy
riausybes bažnyčios šv.... pildyti jų pa
rėdymus ir taip elgtis, idant negautų 
jokios priežasties mumis kaltinti ir šven
tą religiją peikti.” (“Apž.” No. 15, 1894 
m).

Toliaus Leonas XIII šitaip užgieda sa
vo Enciklikoj žemaičiams ir lietuviams:

“Viernai tarnaujant .Dievui liepia bū
ti vierniems ir paklusniems šviesiausiam 
ir dauggalingiausiam Ciesoriui, neper
žengiant Dievo prisakymų, vožoti ir šė- 
navoti visas ciesoriaus vyriausybes ant 
mūsų pastatytas, taip lygiai kaip ir vy
riausybes bažnyčios šv.; ščyrai ir karš
tai už juos melstis ir prašyti Dievą Dva
sios Šventos ir laimės pildyti jų parėdy
mus ir taip elgtis, idant negautų jokios 
priežasties mumis kaltinti ir šv. katali-

čiams—išvadino šviesiausiu, o nuo žvė- 
i riškų valdininkų nuplovė kražiečių krau

jus. Vietoj užtarti savo “viernąsias” 
j aveles, iškeliant žvėriškumą caro ir jo 

valdininkų budelių atliktą kruviną puo
tą su kražiečiais prieš viso pasaulip akis, 
tai tas popiežius Leonas XIII, savo En
ciklikoj, pasmerkė kražiečius, gynusius 
bažnyčią, o carą ir jo kruvinus valdinin
kus išvadino šviesiausiais; turinčiais val
džią nuo “dievo,” kaip tas pats Romos 
popas, kuris, sulig kunigų aiškinimo, būk 
esąs nuo “dievo skirtas.”

Dar reikia žinoti, kad po caro val
džia rusų bažnyčios (cerkvės) nebuvo po 
Romos kontrole, bet caras, Romos popo 
priešas, buvo jų galva. Vienok tas “šv. 
Tėvas” neužtarė savo viernuosius, bet sa- 

kruvinąjį carą, su jo valdi-

Clevelando Darbininkai Ruošiasi prie 
Pirmos Gegužės Minėjimo

vo priešą, 
ninkais.

darbininkai katalikai! Jums

Žinoma, popiežius Leonas XIII savo 
Encikliką nesiuntė tiesioginiai nė lenkų, 
nė lietuvių vyskupams, o tik pasiuntė 
pačiam carui, kad matytų, kaip Romos 
popas atsineša linkui caro kruvinų dar
bų su katalikais jo pavaldiniais. O pats 
caras išsiuntinėjo po jo letena esantiems 
vyskupams ir kunigams, kad tie skaity
tų savo viernoms avelėms, kaip prisako 
“Kristaus” nebuvėlio įpėdinis nulenkt 
galvą prieš visokią vyriausybę, nes viso
kį valdonai esą nuo “dievo” duoti.

Taigi, dabar gali būti aišku katali
kams da‘rbininkams, kaip tas “šv. Tė
vas,” augščiausia galva bažnyčios, atsi
neša linkui savo viernųjų avelių. Dar 
kražiečių kraujas nebuvo nudžiūvęs nuo 
bažnyčios sienų ir grindų, kurį caro ka
zokai praliejo’ durtuvais badydami vy
rus, moteris ir kūdikius, dar našlių ir 
našlaičių ašaros nenustojo tekėję, dar 
girdėjosi balsai kalėjimuos be teismo 
kankinamų kražiečių; o kaipgi atsiliepė 
tas “šventasis Tėvas” ant vaitojimo sa
vo avelių, kurios gynė “bažnyčią šven- 

• tą” nuo kruvinojo caro budeliškos val
džios?

Tiesiog pasmerkė už gynimą bažny
čios savo aveles, žuvusias ir sužalotas 
žvėriškų kazokų bei caro valdininkų. O 
žvėrišką carą su jo budeliais valdinin
kais—general gubernatorių Orževskį ir 
Kauno gubernatorių Klingerbergį, ku
rie surengė tą kruviną puotą kražie-

Draugai
bus dabar aišku, koki darbininkų užtarė
jai yra kunigai! Mes visi darbininkai 
esam vienos klases, visi duoną pelnom 
iš savo sunkaus darbo ir visi lygiai esa
me skriaudžiami valdančiosios klasės; vi
si esam bedarbės prispirti badauti todėl, 
kad mes savo valdonams perdaug pri- 
dirbom už menką atlyginimą, kuriuo vos 
galėjom pragyvenimą padaryti dirbant. 
Šiandien, kada darbai sustojo, mus išstū
mė ant gatvės į bado nasrus su šeimy
nom, su mažais vaikučiais ir mūs likimu 

j niekas nesirūpina. Valdančioji klasė ne- 
; kreipia į mus domės, kad mes ir mūsų 
I šeimynos badu mirštam, bet visą sunku- 
' mą šito ekonominio krizio verčia ant dar

bininkų sprando, kad kokiu nors būdu 
i išgelbėti dvesiantį kapitalizmą su jo su- 
1 puvusia sistema.

Į tą žiaurų darbininkų likimą niekas 
l nekreipia domės. Nesirūpina nė’ val

džia, nė tie ponai, kuriem darbininkai 
aukso kalnus sukrovėm, nė kunigija, ku
rią darbininkai palaiko kaipo dvasinius 
vadus, mokytojus doros, turėdami viltį, 

i kad jie užtars darbininkus skurde ir di
džiausiose nelaimėse esant, šitokia vil
tis darbininkų bergždžia buvo. Mes ne- 

' permatėm to, kad mūs pasiliuosavimas iš 
į to skurdo rymo ant mūs susipratimo ir 
■ kaip greitai mes sueisim į vienybę savo 

klasės reikalus ginti, kaip greitai išnyks 
tarp mūsų neapykanta už nevienodus įsi
tikinimus, kaip greitai nustosim sveti
mos klasės reikalus ginti ir klausyti vi
sokių rūšių išnaudotojų, kurie mus klai
dina ir skaldo į partijų partijas. Tas 
neneša mums jokios naudos, o tik silpni
na mūs spėkas taip reikalingas pasiliuo- 
savimui iš to skurdo.

NEWARK, N* J.

Pirmą dieną gegužės įvyks dide
lė 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. Amtcr. 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 solų. Dainuos ir pagarsėjęs neg
ras dainininkas William Speights, ir 
kalbės Rebecca Grecht, Kompartijos 
organizatorė. Įžanga 30c; bedar
biams 10c.

nežiū- 
darbininkės! Pir-jrint kiek tai kraujo ar gyvas- 

pat. Arjčių kainuotų.
Amerikos darbininkams šį 

prisirengę paminėti savo | metą tenka apvaikščioti pen- 
-Pirmą Gegužės? kiolikos metų sukaktuves nuo 

lietuviai darbi- vienos iš kruviniausių Pirmos 
Gegužės visoj Amerikos dar- 

ju dėjimo istorijoj. 
•! 1919 metais Pirmosios Gegu- 
jžės demonstracijos buvo žiau
riausiu būdu persekiojamos vi- 
1 ‘ : ir

; I miesteliuose. Clevelando dar- 
i bininkai tais metais Pirmą Ge- 
■ gūžės išsiveržė į gatves, po va- 
I dovyste tuomlaikinio Socialis- 
! tų Partijos kairiojo sparno, su 
draugu Charles E. Ruthen- 
bergu priešakyje. šimtai 

j tūkstančių darbininkų užliejo 
visas ' svarbiausias hiiesto gat
ves; su savo organizacijų vė
liavomis, su ūbaisiais ir su 
įvairiais darbininkiškais rei- 

T , • " i ikalavimais. Lietuviai darbi-ta Land ir Davis—jie yra ad- ... , . . , .1 i ninkai, po vadovyste tuomlai-
kinės Socialistų Sąjungos, 3 
kuopos, skaičiuje keletos tūks
tančių, taipgi dalyvavo -toj 
demonstracijoj su savo puikia 
raudona vėliava.

Miesto valdžia, po vadovys- j 
darbininku Ite t0 patieS maj'oro' kurs ir 

prasi-!šiandieną gaspadoriauja, Ilar- 
79th iI^av^s’°> būdami ištiki- 

jmais gončais kapitalistų kla
psės, negalėjo ‘daleisti, to- 
| kią demonstraciją, kokios Cle- 
įvelandas nėra matęs; taigi, 
negalėjo daleisti, kad tokis 
milžiniškas darbininkų protes
tas tvarkingai užsibaigtų.

Nujausdami išanksto. kad 
demonstracija gali būt didelė, 
miesto valdininkai suorganiza
vo visą policiją, šnipus, o taip
gi ii- keletą šimtų mušeikų, ku
riuos nugirdė ir apginklavo, i 

Kuomet darbininkai artino- i 
si pi ie miesto centio, tuohiet j (jraUgaikviečiame skaitlingai

CLEVELAND, Ohio.— Dar- jmonstraeijas sulaikyti, 
bininkai ir 
moji Gegužės jau čia 
mos lietuviai darbininkai esą- i 
me 
kovos dieną— i

Taip, mes, 
ninkai esame prisirengę pami-. 
nėti tarptautinę darbininkų j bininkų 
kovos dieną. Mes, lietuviai; 
darbininkai, visuomet einame j 
su viso pasaulio darbininkais, j 
Mes šaukiame susirinkimus ir,suose Amerikos miestuose 
juose dalyvaujame. j

Darbininkai, kurie daugiau': 
apsipažinę su Markso, Lenino i 
mokslu, aiškina kitiems darbi
ninkams 
reikšmę.
masinius mitingus, rengia de-1 

, monstraeijas ir stato valdžiai 
I reikalavimus.
’ Kapitalistinė klasės perse
kioja darbininkus. Dar tik, 
nesenai areštavo draugus Got-!

darbininkų
Darbininkai šaukia

dienos

vokatai. Juos nori valdininkai 
pūdyti kalėjimuose tik todėl, 
kad jie gynė darbininkus.

Kur Reikia Darbininkams 
Rinktis

Darbininkai lietuviai turi i 
rinktis į lietuvių i___
svetainę. Maršavimai 
dės J :30 vai. nuo 920 E 
St., 2 vai.—55 ir St. Ch 
ii* Woodland; nuo W. 25th ii 
Market Square.

Visos darbininkų parodos i 
eis į Public Square ir fenais 
laikys prakalbas. Kurio dar
bininkai negali dalyvauti de
monstracijoj, tai gali ateiti tie-1 
šiai į prakalbas, kurios įvyks 
svetainėj.

Visi dalyvaukime, eikime į 
gatves ir kelkime savo reikala
vimus.

J. R—tis.

per

tieji ir bedarbiai, susivienykite 
ir demonstrantyviai eikite į
SANDY HILL PARKĄ.

Po šitokiu obalsiu suvieny
tas darbininkų frontas šaukia 
Paterson o darbininkus apvaik
ščioti tarptautinę darbininkų 
šventę—1-mą Gegužės.

Demonstracija prasidės Ge
gužės 1-mą d., 12-tą v. 
pietus, Sandy Hill Parke.

Ir bus išstatyti valdančiąja! 
klasei šie reikalavimai: 1, už 
pakėlimą algų, kad lygintusi 
kilimui pragyvenimo. Ir prieš 
algų kapojimą; 2) už Bedar-; 
bių ir Socialę Apdraudą, už! 
darbininkų bilių II. R. 7598;! 
3) už teisę organizuotis dar-j 
bininkams į tokias unijas, ko
kias patys darbininkai pasiren
ka; už teisę streikuoti ir pi- 
kietuoti; 4) už teisę juodiem 
darb. dirbti dirbtuvėse ir; 
prieš persekiojimą, už lygias i 
pašalpas baltiems ir negrams;) 
5) prieš fašizmą ir militari-, 
zaciją jaunų darbininkų ir 
prieš rengimąsi karui.

. Draugai,, lietuviai 'darbiniu-; 
kai. be skirtumo pažvalgų esą-, 
te šaukiami eiti į demonstra- į 
ciją Gegužės 1-mą už virš pa-j 
minėtus darbininkam nepava 
d uo j amus reikalavimus.

Suvienytas Gegužės 
1-mos Komitetas.

TeL Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Centra! Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

i TIKRAS BIČIĮJ MEDUS

Lacrosse, Wis. — Strei-, 
kuoja 1,500 gumos darbiniu-' 
kų. Kompanija laužo net 
N RA statomas sąlygas. 
Streiko vadovybėje yra Am- ’ 

t I

erikos Darbo Federacija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

_ . ivisos tos juodosios spėkos bu-i
Istorine , . . , , T-» i - •vo paleista darban. Pradėjo j 

be jokios atodairos daužyti be- 
darbininkus, vyrus.

Pirmoji Gegužes
Darbininkų Diena Clevelande

Cleveland, Oio. — Draugai ginklius 
darbiniu-i moteris ir vaikus, draskyti vė

liavas ir iškabas. Daugelis 
darbininkų tapo sunkiai su
žeista, kiti net mirtinai.

GREAT NECK, M. Y.

ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks 1 d. gegužės, 7:30 
vai. vakare pas draugus Marcinkevi- 

i čius, 27-9 Breuer Ave. Drauges ir 
i susi

rinkti ant šio susirinkimo. 11-tą va
landą iš ryto Įvyks masinė demons
tracija Mineola, tat kurie draugai i 
dalyvaus demonstracijoje raportuos' 
susirinkime sėkmingumą demonstra
cijos.

“Laisvės” Įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų. c

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

; Kvot 75c ir galionas $2.50

Tuojaus Kreipkitės į “Lais
vės“ ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

darbininkai! Mūsų, 
kų, švente jau čia pat. Pirmą 
Gegužės darbininkai eina į 
gatves, demonstruoja, daro pa
rodas, rengia prakalbas ir pa-1 Drg. Ruthenbergas tapo su- 
reiškia savo reikalavimus vai- muštas ir I 
dančiąjai klasei.

Valdančioji klasė 
dreba iš baimės ir 
nes ji gana gerai 
kad viena iš tokių demonstra-1 
cijų, įsisiūbavusi, gali padary-'su taja pat vėliava dalyvaus Ikur nebus rengiama Gegužinės pa-

areštuotas. Lietu-1 
Įviam darbininkam pasisekei 

tą dieną savo vėliavą apginti ir drg. i 
piktumo, (Julius Daubaras ją, laimingai j 

supranta, į paslėpęs, išnešė.
Šiemet lietuviai darbininkai j

Specialiai Žemom Kainom 
Turo s i €Sek r. V. A.

(101-102);

MONTELLO, MASS. SOVICtį] SSjllIl^
Paminėjimui Pirmos Gegužės niasi- I 

nis susirinkimas įvyks antradienio.I 
vakare, 1 d. gegužės, 7:30 vai. va-j 
kare, Liet. Tautiško Namo didžiojoj 
svetainėj, kampas S. Main ir Vino
st. visi darbininkai turi dalyvauti infliacija Nekenkia Turai į 
paminėjime pasaulines darbininkų 
šventės, todėl apielinkių miestelių,

Cl 87-751 O a UP

ti R-akĮ jų viešpatavimui. To-1 Pirmos Gegužės demonstraei- ^Gyvaukite šiame susi-
.....- del kada tik gali ir kur tiktai : joj. Ir parodys kapitalistų 
Visi įmanoma, stengiasi tokias de-,bernui, U. L. Davis’ui, kad jo •.

j — ------ ----—------ ---- ---- 'pastangos suardyti darbininkų Į s0 lstų-
Iš Panevėžio imuo sprogo. . .bade savo brolį Juozą.

Mirė Kairis nuo sužeidi- ! Šeduvos vai., Pažeriu kai-i buvę girti. I =^- =!pastang
mo. Nelaimė ištiko, kuomet me Vaclovas ir Vladas Sa- Traukinys eidamas nuo j žinojo 17 metų jaunuolį, iviellybę’kaip tada» taip n* šit 
netoli miesto laukuose ak- muliai peiliais mirtinai su- Radviliškio į Šeduvą šuva-'ūkininko sūnų.

Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated 

sybės Dailės Ratelio Choras ir bus
1175 Fifth Ave. New York

Kviečia Rengimo Komitetas. Į_____________________ __ ________
* (100-101)'

rinkime. Bus geri kalbėtojai ir 
muzikalė programa. Dainuos Liuo-

Vaidins Sietyno Choras, kuris yra pasi
žymėjęs operečių perstatyme

, Pradžia 7 valandą vakare
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

180 New York Avenue, Newark, N. J.

A. Višniauskas, baritonas, vaidins Paknio rolę.

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

Po vaidinimui bus šokiai prie geros orkestros.
daros 6 valandą.
Įžanga 50c; vaikams 15c.

prisipažinimą” ir išduot daugiau
Choras deda visas pastangas juo geriausiai atvaiz-

Visų prašome atvykti ir pasigėrėti gražiu vaizdu. Durys at- 
Vaidinimas bus tikrai 7 valandą, todėl nesivėluokite matyti nuo pradžios.

Rengimo Komisija*

mot nueis vėjais.
Taigi, draugai Clevelando 

j lietuviai darbininkai! Susirin-

| lietuvių darbininkų svetainę, 
[ 920 East 79 St., prie kampo 
į St. Clair, apie pirmą valandą 
> i po piet, kad lygiai puse po pir- 
I mai galėtume pradėti maršuo- 
L ti į miesto viešąją aikštę (Pu b- ■ 
? j lie Square), nešdami savo ko- j 
f vos vėliavą, o viešoj aikštėj, i 
L kaip J. V. Komunistų Partijos. Į 
? Clevelando lietuvių frakcija, j 
F kaipo tęsėja tų kovų, kuriomis 
3 pasižymėjo L.S.S. 3-čia kuopa,
| yra nutarusi perduoti tą vė-
I liavą darbininkų
į vadui. Jungtinių

klasės kovos
Valstijų
Šeštam

Ko-
Dis-

| triktui.
e Švęskime savo
L dalyvaukime.
įj protestuokime prieš Roosevel- 
S J to neišpildytus ir apgavingus 
i ' prižadus ir jos žiauru perse- 
L klojimą darbininkų.

Visišventę!
demonstracijoj,

PATERSON, N. J.
Už vienybę visų darbininkų 

— Gegužės 1-mą. Gegužės 
1-ma d. yra tarptautinio dar
bininkų solidarumo diena.

Padėkime darbo įrankius 
ant 1-mos gegužės. Dirban-

jferUERTflUŠIfl DUONA
/^\SCHOLES BRKĮNG L;

168 Manhattan Avenue.v VjpK 168 Manhattan Avenue, vj
Brooklyn, N. Y.

. KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo- 

į keti gydytojui.
j Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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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šeštadien., Ealand. 28, 1534 Penktas Puslapis

Uždarykim Fabrikus Pirmą Dieną Gegužės
Phila. Pa.—Balandžio 15 d. 'vimas. kad leidimas būtų duo- 

buvo bendro fronto konferen-j tas demonstruoti.
cija prisirengimui prie Pirmos • šiais metais susirinks desėt- 
Gegužės. Buvo delegatų dau/kai tūkstančių darbininkų, 
g’iau, negu nuo šimto organi- 'Kiek jau yra žinoma, daugelis 
zacijų,’darbo unijų ir iš dirb-, dirbtuvių nedirbs Pirmą Dieną 
tuvių suorganizuotų darbiniu-1 Gegužės. Darbininkai atsisa- 
kų mažumų, bedarbių tarybų,!ko dirbti čeverykų industrijos, 
ADF lokalų ir tt. Konferenci- į kriaučiai. Pipe ii' Iron work-į 
ja buvo entuziastiška. Po a p.-, ers, ypatingai ten, kur yra 
kalbėjimui, kaip sėkmingiau j darbininkai suorganizuoti į re- 
sumobilizuoti 
demonstraciją, 
platus komitetas po vieną at-i dirbs. Tai 
stovą iš visų organizacijų ve-,'stracija bus 
dimui darbo. jsių.

Du metai atgal Phila. dar- j Kaip mes, 
bininkai, susirinkę demon- j mės? Reikia

kaip
darbininkus

tapo išrinktas | kad Pirmą Dieną Gegužės ne
šiu metų demon- 
viena iš didžiau-

Paminėjimui Pirmos Gegu
žės rengiama masinis mitingas 
italų svetainėj, 109 Oak St.. 7 i 
vai. vakare.

Kviečiami visi lietuviai dar
bininkai dalyvauti šiame masi
niame darbininkų susirinkime, 

kuo 
Prie

Pirmą Gegužės reikia 
skaitlingiausia paminėti, 
to dar reikia paminėti, 
bus ir gera muzikališka

lietuvių 
lietuvis

pro-

Daugiau areštų Klaipėdoje i T’j’ • Itarkimnlrn Vi a kuojantiems Clevelande
: VdiyiIUHK&į tomobilių darbininkams.

Klaipė-! nybe Aido. Pramonėje ^“Elta” praneša iš 
dos:

“Šiaulių apygardos
j jo balandžio 11 d. nutarimu, 
j padarius kratą, suimti

Vulksgemeinschaft automobilių darbininkų; j paroiės)
i nuolat pikietuoja Chevrolet! jauną
I fabrikus. Reikalauja ^^mainierių"

au- nuteistas 6 metams; dabar 
paliuosuotas po 30 mėnesių 
išviso.

į PITTSBURGH, PA.—Tarp ~

TARRYTOWN, N. Y.—
/ * Itautinis Darbininkų Apsi-| 

gynimas

. ’ grama. Dainuos ir
j i voliucines unijas, jau pasisakė,.Liaudies choras. Bus

’ I ir kalbėtojas.
Todėl reikia ne tik 

eiti-’ į šį masini susirinkimą, 
bet ir kitus kviesti jame daly
vauti. Parodykime, kad lietu
viai supranta savo 1 klasinius 
reikalus.

pa tiems

lietuviai, rengia- 
pasakyti, kad ir 

struoti Pirmą Dieną Gegužės, Įmes dirbame, kad kuodaugiau- 
ant 13 ir Thompson gatvės, šia sumobilizavus lietuvių dar- 
turėjo didelį mūšį su policija. 
Kuomet tik darbininkai susi- 
eiliavo eiti nuo Thompson 
Square, tai mušeikos ir polici
ja, tarsi įsiutę šunės, puolė 
darbininkus daužyti. *

1932 metais jiems pavyko 
> I^aplukdyti dartįjninkus krau
juose. Bet užtat darbininkai 
iškovojo sau teisę ne tik lai
kyti susirinkimus, bet ir de
monstracijas ant Ęaybon Pla
za. O pirmiau nebuvo galima 
koją įkelti darbininkams ant 
minėto pleciaus. .
laiku darbininkai laiko k 
bata masinius mitingus.

Nėra nei abejonės, kad mie
sto valdonai bus priversti ne 
tik išduoti leidimą laikyti su
sirinkimą ant itaybon Plaza, 
bet ir parodupti po miestą.

Dabartiniu
:as šu-

Komisija.
ibininkų, kad dalyvautų. Jau 
(mūsų visos organizacijos pa- 
Isisakė, kad dalyvaus, šiauri- 
Įnės Dalies Lietuvių Republi- 
konų Kliubas. nors nenutarė 
dalyvauti kaipo organizuotas ’ 
kūnas, bet pavieniai nariai da
lyvaus.

Gere sniam prisirengimui 
'bus didelis 
balandžio 29 d., 928 E. Mo-,c|u pulkininkus, 
yamensing Avė., 2 vai. p. p. 
Čia bus didžiausias koncertas, 
kokio nėra buvę senai. Tai 
bus mūsų lietuvių prisirengi
mas prie Pirmos Gegužės. 
Praeitą šeštadienį buvo gar
sinta virš minėtas. masinis mi
tingas per W. D. A. S. Radio 
Stotį, Broodwood Hotel. Gar-i' 
šiuo P. Lideikis. Jis yra pir- (niečių sekrdikus puošia me- 

; dabar, kai 
Roosevelto valdžia šneka 
apie Filipinų salų “paliuo- 
savima” nuo Amerikos.

Roosevelto Medaliai už 
Filipiniečiu Žudymą

listische
Klaipėdos miesto grupės vadai: į 
kontoristas Evald Gronenbcrg, j 
plaukiojimo instruktorius, Gus-j 
tavas Bertram, ' 
to seimelio stenografas ir 
zial. Volksgemeinschaft” 
vedėjas Molinus. Be to, suim-j 
ti “Christi. Arbeitsgemeinsc- i 
haft” smogiamasis būrys iš 12 ■ 
asmenų su savo vadu, Šilutės 
Herderio vidurinės mokyklos! 
mokytoju, Vokietijos karino-I 
menės atsarg. karininku, Frau-! 
su Ulrichu priešakyje. Kratos i 
metu pas suimtuosius buvo ras-1 
ta daug įdomios kariškos ir in- > 
kriminuojančios medžiagos. Iš- j 
tardyti, Bertramas, Gronenber-, 

(gas, Molinus ir kt., buvo paso-i 
dinti į kalėjimą”

Washington.! — pre- 
i'zidentas Roosevelths apdo- 

masinis mitingas!vanojo kongresiniu medaliu! 
orterį ir j 

iBearsą už narsumą. Jų at- 
isižymėjimas tame, kad 
Amerikos kareiviai po jų 
komanda 1901 metais nužu
dė 30 Filipinų sukilėlių ir 
užgrobė daug jų maisto ir 
ginklų. Įdomu, ka|d filipi-1

mininkas minėtos stoties lietu-į daliais būtent 
Dabar yra didesnis spaudimas i vių programos, 
iš darbininkų pusės ir reikalą-1 Reporteris-

Žiežirbos o sugedusias į 
Į Prūseika buvo 

J meitė”.

atmatas. Gi 
sugedus “to-

Ura, dar vienti mastu lie-.
tuviu tautos vąrdas pakilo i Tysliava su
augščiau. Gi tVioju hero- (tenkinimu patalpino šnipo 
jum, pakaliku dabar esąsi Lileno laišką, kuriame tas 
tarptautinis šnipas Pilėnas. i ponas neva aiškinasi, bet be-
Reiškia, “slow,; but sure” įsiaiškindamas pasirodo, jog Į 
rrtūsų, iš praeities garbin- Pats su savim nesusikalba, 

' L “ nes sako:
“Aš į Airiją su tikslu da

iryti interview su Larkinu 
i nevažinėjau. Iškeliavau į 
i Angliją, kad ten per pažįs-
I tarnus galėčiau sužinoti, kur

Reiškia, “slow, . but sure

giausia tauta kyla augštyn 
pasaulio akyse. J Todėl ne-i 
uždyką p. Tyslidva net ka
tutes ploja iš to didelio! 
džiaugsmo. Ir kur gi ne.I 
Juk tokį “didvyrį” turėti, I 
tai ne juokas; tai jau, bra, |Larkinas apsigyveno ir kur

r Vytautas nusilenktų, jei R butų galima rasti.’ Ne- 
Nu ir kas dar turėjo tikslo su Larkinu ma

tytis, bet jo jieškojo!
Tačiaus, negalėdamas pa- j

Ne-

. . . ..... — iškovojo, kad iš|
1 Streikuoja 2,000 Fisher Bo-;kaicjjmo paliuosuotu (ant!
i n,sena ii. it ... j   t .. i • . • u *- x

Klaipėdos kraš-j nuošimčių daugiau algos, ( 
“So-'8 vai. darbo dienos, 40 vai.: 

ljluro'savaitės ir pusę daugiau į 
A mokesnio už viršlaikio va-; 

landas. Streikięriai pasiun- ; 
tė pasveikinimą ir pasižadė- i 
įima laikytis vienybės strei- į

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS !
LIETUVIS GRABORTUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin- h 

karnai ir už prieinamą kainą , 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue d

(Arti Marcy Avenue) 1
BROOKLYN, N. Y. |

Ed. Sherwoo-į 
vadą 1931 metų, 
streiko. Jis buvo

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

(įsteigta 1910)
Sjiccialv kaina išmokimui pilno kur

so automobilių mechanizmo $50. Galima 
mokėti po $3 i savaitę. Tapkite gabiais 
mechanikais dirbdami mūsų taisymo 
krautuvėse. Jsirafiykitc dabar. Nauja 
mechanikų klasė prasidės 30 d. balandžio.

Važinėjimo Instrukcijos $10.00

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

n sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
gal ir padidinu to- 
|®Į kio dydžio, ko- 

kio pageidauja- 
9! ma. Taipgi at- 
Z maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
’ BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Gleninore 5-9467

Lai būna Laisve ir Liuosjybč Neg
rams ir Baltiems Darbininkams!

“STEVEDORE’’ 
dramatiška sensacija, pilna Isujudinimo

Į 
pasitenkinimo 
spakida.

TH KATRE,

ir gyvumo
Tai vakaras simpatijos, 

bruzdėjimo, sako
REPERTORYCIVIC

8:15 dienomvakarain 
tom 2:15; tikietni- 30 centų

ir suba- 
iiug.ščiau

DAUGELIS POPULI ARiš- 
KUMO PRIEŽASėlŲ

plačiau-
Valstijo-

Ame-

NEW YORK CITY

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

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

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

kliubai bei kitoki bizniai turi sau gsrą pelną.
TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvortinėse bonkose ir kaina už bonką 40 centu. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

sykį Atsilankę persitikrinsit
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorirner Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.
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ir 
būtų gyvas, 
gali drįsti sakyti, jog mūsų 
tauta nėra žymi pasaulio 
akyse? Dabar viskas, ko slėPti savo šnipišką vardą, 
trūksta, tai kad p. Tysliava nors piemeniškai išsikolio- 
parašytų šnipo Pilėno gar-1 ja,^ baigdamas sako : 
bei poeziją. 1 “■ -

B 'būti, kad vienas mulkiu ir/
chamuilų organas Brookly- 

Kaip matytis, tai ar L.Ine, bando mane pulti, nore-! 
Prūseika dar vis nepajėgia damas juodinti...” 
įrodyti savo ištikimybę p. taigi pabandyk apjuodinti! 
Tysliavai, arba Tysliava ap- jau ir taip juodą puodą? 
gailestauja, kad Prūseika; 
dar permažai pridarė žalos! 
revoliuciniam judėjimui bū
damas Komunistų Partijoj, 
Kad p. Tysliava “Vienybėj” 
porina, būk, jei “ne Bimba, 
tai Komunistų Partija gal 
dar ir dabar turėtų Leoną 
Prūseiką.” Ak, tas vis “ne
labasis” Bimba. Vienok, 
delei to visgi nereiktų Tys-! ALDLD 50 kuopa, 
liavai striokuoti, tik reikia 
truputį kantrybės, o jau 
Prūseika pasiskubins įrody-

patį j Vedėjas bus d. šoiomskas. 
cielių, kaip ir smetoninis.fa- ”
šistas Tysliava.

Nu, o kitaip vertus, jeigu 
jau daleisti, kad ir taip at
sitiko,. kaip Tysliava pori
na, tai ką gi jau čia Bimba 
padare blogo? Bimba tik 
atliko panašų darbą į fruk- 
tią pardavėjo, kuris atrinki
nėdamas pamidorus (toma- 
tes), geras į dėžę (beskę),

Luck v

Cigaretai yra vienais it 
šiai naudojamų Jungtinėse 
se gaminių. Kas metai jų surūkoma 
daugiau kaip šimtas bilionų.
rikoje, tabako namuose, rūkytojai la
biau mėgsta kvapsnius cigaretus, ne- i 
ga tabaką kitokiame stoyyje. Ir 
Lucky Strike cig’aretas yra popu- 
liariškiausias cigaretas pasaulyje.

Lucky Strike cigaretai yra lepių 
rūkytojų pasirinkimu. Tas, stebėti
nas jų populiariškumas turi daug 
priežasčių, šių priežasčių požymis 
yra pateikta ant 'kiekvieni
Strike pakelio pareiškime, kuris sa
ko: “Puikiausio turkiško iri naminio 

j tabako mišinys (paremtas ant origi-j 
_ . . . j nalės Lucky Strike formulos). Visai iBaigdamas, turiu paste- I naujas principas cigaretų isdirbime,!

‘It’s toasted’.’’ Į
“Puikiausias turkiškas ir .naminis j 

tabakas”—-jis yra surinktas iš didžių '
I tabaką gaminančių pasaulio kraštų. ( 
■ Laivhi, traukiniai, sunkvežimiai ga-: 

Taigi, j bena tabaką j švarius erdvius san-!
'dėliųs, kur rinktiniai lapai sensta ir 
noksta Luckies naudojimui. Bet ly
giai, kaip nekuris tabakas yra daug 
geresnis 'už kitą, taip ir nekuria, 
kiekvieno tdbako augalo lapai yra' 
geresni cigaretų išdirbime, negu kiti 
to paties augalo. Tobulam rūkymui 
viduriniai lapai yra lengviausi ir 
pilnai išnokę, kadangi apatiniai lapai 
yra smėlėti Jr žemesnės kokybės, gi 
viršutiniai lapai yra nedasivystę ir 
erzinanti. ,

Iš priežasties to, tiktai viduriniai I 
lapai naudojama išdirbime (Luckies, j 
Daugiau, kaip keturi penktadaliai ta
bako augalo atmetama, kaiplo netin
kanti Lucky Strike Cigaretui, palai
kančiam aukštą ir vienodą kokybę. i 

“Neatskiriamas mišinys, iparemtas i 
ant originales Lucky Strike formų- ' 
los” pagelbsti Luckies duoti tą ypa
tingą skonį, kurio nėra randapia jo
kiame kitame cigarete.

Be to, kaip šis puikus, parinktas I 
tabakas yra tinkamai pasendintas ir 
išnokintas, tada “It’s toasted.” Spra- 
ginimas yra ypatingas procesas, iš
rastas del Lucky Strike, gerklės ap
saugai ir geresniam skoniui.

Atsargūs išdirbime būdai užtikri-; 
na, kad Luckies būtų pilnai prikimš- ' 
ti, kieti ir be liuosų galų. Daugiau,' 
kaip šešios-dešimt patikrinimo Iran- I 
kių naudojama, kad užtikrinus, jor; Į 
visi Lųękies būtų tokie pat. Kiek
vienas žin'gsnis jūsų Luckies išdirbi-* 
me parodo rūpestingą atydą visiems 
dalykėliams ir nenukrypstantį nusis
tatymą padaryti puikesni ir gėrės- j 
nį cigaretą.

Taigi* ar stebėtina, jog Lucky i 
Strike yra populiariškiausiu, pasaulio 
cigaretų ?

Rumboniškis.

ROCHESTER, N. Y
irPrakalbos Pirmą Gegužės 

Mokykla

Balandžio (April) 29 'd.. 
7 :30 vakare, Gedemino svetai
nėj. 575 Josčph Avė., kalbės 
d. D.' M. Šoiomskas. Rengia

Pirmadienio vakare, apie 
7:30 vai., balandžio 30 d.’, 
1934 prasidės mokykla dviejų 

(savaičių, Gedemino svetainėj.

Knygos reikalingos studija
vimui yra sekamos: “Komu
nizmo ABC,” “Valstybė ir 

j Revoliucija”. Abudu ALDLD 
leidiniai ir “Tėziai Komunistų 
Internacionalo.”

Kviečiame visus į prakal
bas ir mokyklą.

Komisija.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK (Advertisement).

<».

LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA 
klasės anglis, geriausios 

2000 svarų 
Prista- 

F rašome

• Pirmos klasės anglis 
rūšies ir pilnas svoris- 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit į jūsų namus.

, įsitemyti adresą ir telefoną.
Tclefonuokitc: Evergreen 7-1661

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir. Grand St.

Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1GG1

Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy
ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METU

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Ales 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

Ofiso valandos: nuo 9 yal. iš

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
Brooklyn, N. Y894-398 Broadway, 331*335 Division Ave

SOVIETŲ 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, kuri yra daroma Lat

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

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS
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JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkąmiausias 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. 
iVelding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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



BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAINEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
M GEGUŽES DARBININKĮI DIENA

Rytoj Įvyksta Olympiada |

M

p.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

is

Dr. HERMAN MENDLOWITZ

ĮVAIRIOS ŽINIOS Prašomi Pageibon

ryto

.sai nežinojo, n. i
Kunigas atsi- rimą Gegužes Masinis Ml-

J. GARŠVA
REIKALAVIMAI Graborius (Undertaker)

REIKALINGA
kmadicntais nuo 11 ryto iki 12 dieną i

Telephonas MEdallion 3-1328 H

W-

u z

Automobilistų Žiniai

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

(101-103) Telephone Stagg 2-7057

Darbininkų

pavieniui
cialistais

PI.

WWW*

kurie 
kentė
jau n a

PRANEŠIMAS APIE 
DEMONSTRACIJĄ

organizacija j 
atstovą nuo i

dienomis 
vakarais, 
iki 1

M.
M.

Didžiojo New Yorko Liet. 
Darb. Org. Sąryšis.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

PLATINKITE GEGUŽINĮ 
DAILY WORKERI,” GAU

NAMAS “LAISVĖJ” Lex-
Visi
dai-

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

“Daily 
ir visa 
Bus ir

Daly-

cedūrą, bet kurie to nežino, 
i j artimiau- 

“Bureau of Motor Veh
icles” ir ten gaus visus patari
mus.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo G

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

vie- 
ko-

L.

Literatūros 
kuopa. Ke- 
į abi pusi 
tiems, kurie

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEW YORK, N. Y.

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

Telephone, EVergreen* 8-9770

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

PASIRANDAVOJA fornišiuotas 
kambarys, garu apšildomas, šiltas 

vanduo, elektra ir visi patogumai. 
Prie geros komunikacijos ir arti res- 
taurantų. 406 So. 3rd St., ant pirmų 
lubų. (101-103)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius j 
ant visokių kapinių; parsamdo au-J 
tomobilius ir karietas veselijoms,| 
krikštynoms ir pasivažinėjimams |

dau- 
ne- 

neg- 
pra- 
uni-

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Iš Natūralistų Prakalbų '

PAJIEŠKOJIMAI 
PAJ IEŠKOJIMAS

Vaikinas 36 metų, su 58 akrų že
mės, su gerom triobom, Klaipėdos 
krašte, pajieško merginos apsivedi- 
mui nuo 25 iki 35 metų amžiaus, tu
rinti nemažiau $4,000.00. Laiškus

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

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.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

Antradieniais uždaryta
Tel. Rupublic 9-5964

darbi-
Iš čionai j įlinkai! Nei vienas nepasilikite 

demonstracijų • nuo demonstracijų, visi daly- 
nes kuo 

Vakare

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

150-01 Coolidge Aventfe, Jamaica, N. Y.

gų 'ir koki. Kada reikalauja

bilionus 
kariniams 

matome.
yra pasiryžus dar daugiau iš
leisti pinigų prisirengimui bū- 
siančiam karui, kuriame bus I 
žudomi darbininkai ir jų vai
kai. Karinės išlaidos turi eiti 
sušelpimui bedarbių,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lorimer restautaritas, 

geroje biznio vietoje. Jau virš 10 
metų kaip laikosi tas biznis ir neša 
pageidaujamus rezultatus. Kreipki
tės 417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(101-103)

$1.00 ypatai. Tad, draugai re
gistruokitės tuojau. Galite už
siregistruoti “Laisvės” rašti
nėje.

Reikalinga moteris prižiūrėjimui 
vaikų. Pageidaujama, kad atsišauk
tų ųioteris mylinti vaikus. Darbas 
nesunkus. Apie mokestį susitarsime. 
Rašykite: A. Gaderick, 1133 Regina 
Blvd., Far Rockaway, L. L

(100-102)

Ryt dienos “Laisvėje” pilnai 
tilps Gegužinės Demonstracijų 
surašąs, kur ir kas turi susi
rinkti ir kuriomis gatvėmis bus 
maršuojama.

Automobilių laisnių biuras 
praneša, kad kurių laisniai pa
sibaigia, tai jie turi atnaujinti 

Automo-

nizuojasi darbininkų
Amerikos Lietuviu Darbi- fr0Iltai Prieš IIitIerio 

ninku Literatūros Draugijos į6z™? lr agentus 
pirma kuopa nutarė paimt 100 Jotinėse Valstijose, 
egz. gegužinio 
erio? 
mūsų 
Gegužės 
kuris yra 24 puslapių, gauna-. 
mas “Laisvės” raštinėje. JĮ 
galima platinti šeštadieni, sek
madienį ir pirmadienį. Atei
kite ir 
mo.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir. chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo!

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien.

Jau gatavi gegužiniai lape
liai lietuviu kalboj. Taigi, 
draugai, kurie turite liuoso 
laiko, esate prašomi ateiti Į 

i “Laisvės” raštinę šiandien, šeš- 
I tadieni, sekmadieni ir pasiim
ti tu lapelių išplatinimui tar
pe lietuvių darbininkų.

D. Sąryšio Valdyba.

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

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 Subatom is 
iki 7:30 vai. vakarais.

Tas kalnas yra i
Ant vir- 

va-
Tai ! siųskite su paveikslu, ant pareikala

vimo grąžinsiu. M. Bokschas, Pau
pelių kaimas, Kretingalės paštas,

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė/ .ir Irving

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

•eStas Puslapis šeštadien., Baland. 28, 1934

i nors ir aiškina darbininkams, 
'kaip užlaikyti sveikatą ir duo- 

miš- 
kad 
pats 

lyra toli atsilikęs nuo gyveni- 
Imo ir medicinos progreso ne-

■da patarimus, bet ir jis “] 
I ką žiūri.” Man rodosi,

Visi Darbininkai ir Darbininkės, Demonstruokime už Savo|natuia!istas, Billtl gnas 
Klasės Reikalus! 30 Dieną Balandžio Brooklyne Yra Ren-1
giamos Demonstracijos Del Geresnio Prisiruošimo prielsu',iai'ta>ir tokius niekus kaI 

tba. Aš sakyčiau, kad
i kiek 

tik nori savo mokslą, tai jų 
valia, bet jie faktų nesumuš, 
ką medicina yra nuveikus. Ne 

Prisirengimo Demonstracijos marina visus darbo žmones, be medicinos mokslo kaltė, kad 
skirtumo tautybės ir tikėjimo, kapitalistinėje i . 
šiandien šis kapitalo ekonomi- I neteisingų daktarų 
nis krizis 
kankinA ir dar gal ilgai kan- Į reikalingų 
kins.
si desėtkais ir įvairiais būdais. 
Bet taip neturi būti. Reikia 
kovoti už savo reikalavimus. 
Taigi visi demonstruokime už 

;v socialę apdraudą, už duo
ną ir druską! Už kambarius ir 
šilumą ir kitus reikalavimus. 

Valdančioji klasė 
dolerių išeikvojo 

i reikalams ir, kaip

Pirmos Gegužės! Visi į Gatves Protestui prieš Kapitalistinę I natūralistai gan dėstyti 
Sistemą, Badą, Vargą ir Karą!

Visi dalyvaukite parodoj 
balandžio (April) 30. Visi 
turim mobilizuotis; tad visi į 

prasidės 7 vai. 
Woodbine ir 

(Nulipkite ant

parodą, kuri 
vakare ant 
Myrtle Strs.
Wyckoff Ave. ant Myrtle li
nijos). Paroda eis iki Knick
erbocker St., paskui su maši
nom ir trokais važiuos per 
Williamsburgh iki Grand Str. 
Extension. Čia kaip 9:30 bus 
didelė demonstracija; sekcija 
turės prirengus vėliavas ir iš
kabas, kurios bus ir Gegužės 
1 naudojamos demonstracijoj 
New Yorke.

tvarkoje yra 
i, o kartais 

visus darbininkus I net vaistininkai, neturėdami 
i ir daktaro nurody- 

Skurdo prispausti žudo-j tų vaistų, receptus padaro iš 
kurios ne- 
Mano su- 

ir Kultu-

Kur Susirinkti Lietuviams Dar
bininkams Pirmą Gegužės?

Visi Brooklyno ir New Yor
ko žemutinės miesto dalies lie-; miršta nuo bado, kurie, 
tuviai darbininkai turi susi-1 darni baisiausi skurdą, 
rinkti Pirmą Gegužės, 9 :30 v. | visokias ligas, 
ryte prie Whitehall ir State į Draugės ir draugai 
Sts., ant Battery PI. 
mes su pirma 
kolumna maršuosime linkui | vaukite maršavime, 
Union Square. Tarpe 17th ir • daugiau, tai geriau. 
22nd gatvių mus pasveikins 11 d. gegužės bus masinis su- 
antra kolumna ir prisidės prie sirinkimas didžiulėje Madison 
mūsų demonstracijų ir visi!Square Garden svetainėje. Vi- 
maršuosime linkui Union Sq. įsi į demonstracijas už savo 

Darbininkai’ ir darbininkės, klasės reikalus!
pareikškite savo protestą prieš 
turčių klasę, kuri jumis badu

p an ašių gyduolių, 
atlieka savo rolę, 
pratimu, Sveikatos 
ros Draugijos, kalbėtojai užsi- 
puldinėdami ant visų mylimo 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus, tik sau 
blėdę daro.

ardytos. Moterys fašistinėj 
Vokietijoj prarado savo sun
kiai iškovotas lygybės teises su 
vyrais ir stumiamos j vidur
amžių vergiją.

Kruvinojo Hitlerio valdžia 
su savo priverstinu darbu ir 
militarizavimu veda tiesiai į 
kitą imperialistini karą. Hit
lerio valdžia nepasitenkina 
savo imperialistiniu režimu ir 
naikinimu Vokietijos žmonių, 
bet siekia plėsti savo fašistinę 
propagandą ir i kitas šalis— 
taipgi ir Jungtines Valstijas. 
Po įvairiais užsivardinimais 
nazių grupės darbuojasi 
gelyje vietų skleisdamos 
apykantą prieš žydus ir 
rus. Hitlerio agentai jau 
deda įleisti savo šaknis į 
versitetus, įvairias organizaci-!

nazių 1 
varyti 

šalyje, 
darbo,

Susirinkimas Komiteto Kovos 
už H. R. 7598 Bilių

Fraternalių pašalpos organi
zacijų komitetas, susidaręs ko
vai už priėihimą H. R. 7598 
biliaus, kuris įneštas kongre
sai!, turės susirinkimą ketvir
tadienį, 3 d. gegužės, 1934 
metais, Webster Hall, 119 E. 
11th St., New Yorke. Susirin
kimo pradžia 8:30 vai. vaka
re. Visi Pildomojo Komiteto i 
nariai privalo dalyvauti.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:. 
12—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

•

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Sekmadienį, 29 d. balan- . 
džio, City College Auditorium,: 
Darbininkų Muzikos Lyga ren
gia olympiada. Muzikalė 
programa prasidės nuo 2:30 

/ ival. po pietų ir tęsis iki 6 vai.
i vakaro. Tikintų kaina 35 c.- 

Vakarienė programa, kurią 
išpildys tik chorai, prasidės 
nuo 7 valandos. Dalyvaus la
bai daug chorų, kurie dainuos 
skyrium ir visi kartu. Į va
karinę dalę programos tikie- 
tai 50 centų. City College Au
ditorium yra 23rd St. ir 
ington Ave., New Yorke, 
dalyvaukite masiniai, nes 
nuos ir Aido Choras.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

jas, kliubus, ir šimtai 
yra slaptai įvežta, kad 
fašistinį darbą šioje 
Kaipo pasekmė to jų 
mes matome augant ameriko
niškas fašistų grupes, kaip tai 
baltmarškinių, rudmarškinių ir 
kitokiu. 4-

Jau daugelyje miestų orga- 
bendri 

kruviną 
čionai.
Tvirtas 

Daily Work- suvienytas priešfašistinis veiki- 
Jo užsisakė ir kitos'mas- apimantis visas masines 

organizacijos. Pirmos organizacijas, profesionalus ir 
Daily Workeris,” visus kitus Priešfašistiniai nu

sistačiusius elementus yra 
natinis sėkmingas įrankis 

I vai prieš fašizmo pavojų.
Marley, narys Anglijos Darbo

IJpasiimHte'ci d platini- (Partijos ir pirmininkas Pašau- 
. linio Komiteto Gelbėjimui 
'Kankinių Vokietijos Fašizmo, 
! lankydamasis Suvienytose Val- 

MIRTYS LAIDOTUVĖS igtijose, kvietė sudaryti bendrą 
j frontą kovai prieš fašizmą iš 
; visų priešfašistiniai nusista- 
! čiusių elementų, nes kova prieš 
i fašizmą niekuomet nebuvo i 
į taip reikalinga, kaip dabarti- 
|niu laiku.

Ši konferencija turėtų būt 
pradžia tikrai masinio prieš- 
fašištinio veikimo šioj šalyj, 

į Visos darbininkų unijos, pa-į 
■šalpinės draugystės, 'apšvietos, 
i organizacijos, kliubai, profe-Į 
sionalų grupės ir visos kitos j 
organizaciios, kurios tik nusi-1 . . . 1 stačiusios prieš fašizmą, turė- 
tų dalyvauti šioj konferenci- į 
joj. Kiekviena 
gali siųsti vieną 
kiekvieno šimto narių. ,

Konferencija Įvyks šeštadie- j 
nyj, gegužės 5 d., 12 vai., Ir- ! 
ving Plaza svetainėje, j 15 St. 
ir Irving Place, N. Y.

Kastantas Vienauskas, 
metų, 196 John St., mirė bal. 
25 d. Bus palaidotas bal. 28 d., 
Jono kapinėse. Laidotuvių 
apeigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

yra ta jo bagostva. Vėliau iš
sikraustė kitur gyventi. Iš vis
ko labai atrodo keisti katalikų 
kunigo prirodymai, kad tie pi
nigai priguli jam. Kunigas 
bijojo pinigus laikyti banke, 
parsinešė tą bagostva namo, 
bet taip pradėjo “saugoti” 
juos, kad ir patsai nežinojo,;

Viktoria Pūgos, gyvenanti I kur jie padėti. J
20 E. 88th St., New Yorke, įšaukė tik po to kada viskas j Ma(|įson Sq. Gankiia 
bevalydama sepą vos ištraukė į smulkmemngai buvo aprašyta J 
vieną stalčių, kuris buvo keis-Į “New York Journal” ir ki
tai užtaisytas ir iš jo pradėjo ' tuose laikraščiuose, kiek pini- 
pulti National City Bank vo
kai. Pažiūrėjus į juos surasta, pas kunigą smulkesnių priro-; 
kad juose yra 67 popieriniai dymų, tai jis sako, kad neži- ■ 
pinigai po $10, o kiti po $5, j no’, ir kur čia žinos, kad “na-j 
viso $6,700. Moteris net nu-1 bagas” buvo net “užmiršęs,” 
sigando radusi tokią krūvą pi-1 kur jie padėti, tai ką jis dau- 
nigų. Tuojaus per telefoną i giau gali įrodyti. Jis sako, 
pašaukė savo vyrą ir paklausė kad tie pinigai priguli jam ir;~ 
ar jis yra paslėpęs nuo jos pi- ponui dievui, nes poteriais 
nigų. Vyras atsakė, kad ne, dirbti. . 
bet greitai parvyko pažiūrėti I 
to radinio. Ir vyras nustebo j 
del tokios krūvos pinigų. Ta-;
da jie pamanė, kad gal tai pi
nigai Charles Lindbergho, ku-! 
riuos jis užmokėjo dešimtinė
mis ir penkinėmis $50,000 no-

Moteris Atrado $6,700, Ku
nigas Juos Savinasi

rėdamas atgauti savo pavogtą J‘ls P° 1 gegužės, 
vaikutį. Jie bijodami papulti ^distai žino atnaujinimo pro- 
į bėdą ir nesugalvodami kitoice^^’ ^et kurie 
ko, pašaukė policiją. Polici-; ^uTi atsikreipti 
jos inspektorius J. J. Sullivan-?^ ^Bureauof 1 
apžiūrėjo ir surado, kad tic I 
pinigai nieko bendro neturi su 
Lindbergho pinigais, šis daly
kas buvo paskelbta spaudoje, 
aprašant kiek pinigų ir koki Į 
pinigai, taip, kad lengva kiek
vienam pasiskelbti, kad tai jo 
jie yra. Na ir kas atsišaukė?

Atsišaukę katalikų '/kunigas 
John T. Prout, kuris ešą Rymo 
katalikų “švento” Jono bažny
čios galva, esančios ant 72nd 
St. Tas katalikų kunigas sa
kosi, kad tai jo pinigai, kad jis 
gyvenęs tame name tarpe va
sario ir rugpjūčio mėnesių, 
1933 metais ir nepasitikėda
mas bankų pastovumui tuos 
pinigus laikė pas save, kur tai 
padėjo, taip, kad ponas dievas 
davė ir jis visai užmiršo, kur

BEN GERSOVITZ
NOTARAS‘

Įsigykite Gegužinį “Daily 
Workerj”

Visi, kurie kiek suprantate 
anglų kalbą, tuojau nusipirki
te gegužinį Workerj ir per
skaitykite, nes jame yra daug 
labai gerų straipsnių apie 
įvairius darbininku reikalus.

Workeris galima gauti 
“Laisvės” raštinėj. Jis yra pa
didintas iki 24 puslapių. Skai-' 
tomas lengvai, nes paprasta 
ka^ba vartojama.

Komisija.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Pirmą Gegužės, po masinių 
j demonstracijų bus didelis mi
tingas Madison Square Garde- 

I ne. Programa prasidės 7:30 
i vai. vakare. Durys bus -atda- 
' ros nuo 5 valandos, o po mar
šo ir masiniij demonstracijų, 
tai daugeliui bus pravartu at
silsėti. Madison Square pa-

■ rengime kalbės dd. Krumbein, 
; Komunistų Partijos New Yor- 
! ko Distrikto organizatorius, 
i Clarence Hathaway, 
Workerio” redaktorius 
eilė kitų kalbėtojų, 
koncertinė programa, 
vaukite masiniai!

Trečiadienį, “Laisvės” sve
tainėje bijvo surengta Sveika
tos ir Kultūros Draugystės 
prakalbos, žmonių, kaip pa
prastai j kultūristų prakalbas, 
susirinko nedaug, apie 40 ar 
kiek daugiau.

Kalbėjo vienas natūralistas 
daktaras, kuris aiškino, kad 
visokias ligas galima išgydyti 
vien badavimu, be jokių gy
duolių. Paskui kalbėjo Balt- 
rėnas tą pat aiškindamas, nu
rodinėjo, kad būk medicinos 
daktarai tik žmones apgaudi
nėja, kad net d. Kaškiaučius,

Bus Konferencija prieš 
Fašizmų New Yorke

Užsiregistruokite Važiuoti 
ALDLD Apskričio Pikniką
Nedėlioję, 17 d. birželio 

(June) įvyksta ALDLD Aps
kričio piknikas. Tą pačią die
ną ir toje pat vietoj įvyksta ir 
ALDLD 2-ro Apskričio konfe
rencija.

Piknikas bus Newarko prie
miestyje, So. Orange, N. J., 
ant Eagle Rock kalno, Crystal 
Lake Parke.
5000 pėdų augščio. Ant 
šaus jo yra puikus ežeras, 
dinamas Crystal Lake.
labai patogi vieta piknikui.

* JYtlllIiaO, 1Y.

Galima išsimaudyti ir vėliau Klaipėda, Lietuva, 
pasišokti, po vėdinančiu nuo *
ežero oru. Didelė svetainė'---------------------

0 1 IŠRANDA VO.IIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA fornišiuotas 
kambarys, garo šiluma, šiltas van-

. Atskiras 
Puse bloko.

I nuo Jamaica “L.’ linijos stoties. Del 
kainos susitaikysime. A. J., 9015— 
143rd St., Jamaica, ant viršutinių lu
bų. (101-103)

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Žins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumu ir čiepų Ismirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

šokiams, lygi padlagė.
zika W. Žuko.

Iš Brooklyn© važiuos 2 bu-1 
sai. Vienas veš Aido Chorą, i 
O antras publiką. Antrą busa duo, maudynė ir elektra.

Lietu-1 jčjimas ir du langai.

Jau suvirs metai laiko kai 
Hitlerio fašistinė valdžia bru- 
tališkai persekioja ir spaudžia 
Vokietijos gyventojus. Tūks
tančiai vyrų, moterų ir vaikų i organizuoja Amerikos 
kankinama. K o n ce ntracijos vių 
kempės pripildytos amatinių Draugijos pirma 
unijų nariais, pacifistais, so- lionė

(eiliniais nariais), 85c, porai $1.50, 
žydais, o daugiausia komunis- užsiregistruos išanksto ir ūž
tais/iš kurių jau daugelis nu- simokėę. Paskutiniom die- 
žudyti. Visos teisės darbinin-inom: subatoje ir nedėlioję, 
kams panaikintos ir unijos iš-Į birželio 16 ir 17 kelionė bus


