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Nelaime Vodopijanovo.
SSSR Konkursas.
Francijos Gončai.
“Guminė Antspauda.”

Rašo Valstiečio Sūnus

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 

Workers’ baily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Visy Salių!, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r alaimČsite, Tik 
Retežius, o Išlaimisite'

A
Pasaulį! w

Sovietų Sąjungos sugabus or- 
laivininkas, drg. Vodopijanov, 
skrido į Kamčatką. Bet nelai
mė patiko jo orlaivį netoli Ver- 
chne-u’dinsko. Mechanikas už
muštas ant vietos. Mašįna su
daužyta, o draugas Vodopijanov 
skaudžiai sužeistas, šis drau
gas kelis kartus sękmingai iš- 
skrajojo SSSR ir Europą, o da
bar patiko nelaimė, 

i •
Sovietų Sąjungos valdžia pa-1 

skelbė konkursą teatrų rašė-
jams. Temą gali pasirinkti das. Jis sako, kad Vokieti- 
kiekvienas rašytojas dvasioje už1 
socializmą iš SSSR arba užru- 
bežio darbininkų gyvenimo. Už 
pirmus du geriausius veikalus 
skiriama po 15,000 rublių; už 
tris antros vertės veikalus po 
10,000 rb.j už penkis veikalus 
trečios vertės po 5,000 rublių. 
Darbas- privalo būti atliktas iki 
1 d. lapkričio, 1933 metų.
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Vokiety ta Rev.ii.cij. nePAPRASTMDIDELE;NEW^J^ 
™s "s YORKE BEDARBIU DEMONSTRACIJA

šeštadienį, New Yorke, gatai, kurie buvo išrinkti 
pirm demonst.racijiį, da^ė 
raportą iš' to, ką ponai pa
reiškė šelpimo biure/ Dar
bininkai masiniai pasisakė 
už tolimesnę kovą, del tuo
jau tinės pašalpos bedar- 
biamsL-jr darbinipkų draudi
mo.

Tuom pat 1 k^rtu, kad 
New Yorko gatvėmis mar
šavo dęsėtkąi tūkstančių 
proletarų, tai šimtai New 
Yorko delegatų rinkosi į 
Madison Square, iš kur jie 
išvažiavo į masinę bedarbių 
ir darbininkų konferenciją į 
Albany, N. Y.

Šiose‘demonstracijose ma
tėsi skaitlingai ir: lietuvių 
darbininkų, kurie ątėjo de
monstruoti už savo klasinius 
reikalus. Bet reikia, kad 
dar daugiau darbininkų 
įtraukus Į bendras: tarptau
tines proletariato kovas. ;
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Iš Vokietijos parvyko Dr.
T. S. Baker, Pittsburgh
Technikinio Instituto va-

joje revoliucija neišvengia
ma. Fašistai puola ne vien 
komunistus, bet jie, matyda
mi, kad jiems nepritaria 
masės, puola visus kaires
nius darbininkus, ir tas at
ves darbininkiją prie sukili
mo.

Sovietų Sąjungoje kiekvienas 
darbininkas, kiekvienas sugabus 
pilietis turi visas progas paro
dyti savo gabumą, prisidėti prie 
budavojimo socializmo ir kėli
mo kultūros. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai naujų rašytojų išr 
auklėta prie Sovietų valdžios.

Didelis Žemės Drebė
jimas Japonijoj

Reporterius
\ I .________ I

LONDON. — Vokietijos 
fašistai puola užsienio ko
respondentus,' kurie aprašo 
fašistų žiaurumus ir pa
siutimą. . Jie areštavo: “Iz- 
vestijos” reporterę taipgi 
areštavo anglų “Daily Her* 
aid” korespondentą ir dau
gelį kitų. Fašistai dūksta, 
kam užsienio koresponden
tai iškėlė provokaciją ir 
įrodė, kad patys fašistai su
degino Reichstago namą.

VOKIETIJOJE DARBININKU 
LIEJASI

KRAUJAS

BERLYNAS. —- Fašis- jo kambaryje. Fašistai vis 
tai besirengdami prįe rin- daugiau uždarinėja komu- 
kimų visu pasiutimu puolė: nistų-* laikraščius, o kurie

Mažoji antantė arba santarvė, 
kurią sudaro Rumunija, Jugo
slavija, čecho-Slovakija ir Len
kija vėl laikė pasitarimus. Vi
si jų planai suvedami prie ka
ro pr;eš Sovietų Sąjungą. Jos 
yra po pilna Francijos imperi
alistų kontrole. Tikri kariški 
gončai prieš darbininkų šalį. 
Šią grupę visomis jėgomis re
mia kapitalistai iš firmos Sko
da, kur gamina visokios rūšies 
karo ginklus. Skoda laike per
eito karo susikrovė miliardus 
dolerių pelno. Skodos firma 
trokšta kito karo. • •

Ispanijoje teise valstiečius re
voliucionierius iš sodžiaus Vilia- 
de Don Fadrike, kur 1932 me
tais policija išprovokavo mūšius. 
Mūšiuose keli bernai užmušta ir 
daugelis valstiečių sužeista. Da
bar išnaudotojų teismai 26 val
stiečius apkaltino. Tris jų va
dus nuteisė po 30 metų kalėji
mo. Štai ką reiškia išnaudoto
jų teismai valstiečiams.

—— r

Lietuvoje vis daugiau ir dau
giau persekiojami darbininkai. 
Dabar vien politinių kalinių yra 
jau 3,500. Į šią skaitlinę ne
įskaitoma jaunimas, kuris lai
komas specialiuose kalėjimuose. 
Fašistai puola kiekvieną revoliu
cinį judėjimą.

buvo nepaprastai didelė be
darbių darbininkų demopst- 
rącija. Union aikštė užsi- 
prūdino desėtkais ir desėt- 
kais tūkstančių bedarbių ir 
dar dirbančiu darbininku.

! Kalbėjo Komunistų Partijos 
Bedarbių Tarybų ir revoliu
cinių unijų vadai į mases 

‘ per radio aparatus. Apie 
pirmą valandą prasidėjo 
masinės demonstracijos. Per 
dvi valandas laiko 'New 
Yorko gatvėmis maršavo il
giausios kolumnos darbinin-

.' kų su raudonomis vėliavo- 
— Penktadienį mįs įr desėtkais tūkstančių 

Japonijoje įvyko didelis že- įvaįrįų obalsių ir reikalavi- 
mės drebėjimas. Jis per
ėjo 60 mylių pločio išilgai 
šiaurinį-rytinį ruožtą. La
bai daug nuostolių pridary
ta. 2,483 žmonės užmušta, 
838 sužeista ir 948 yra žu
vę, kurie veikiausiai bus už
mušti. Prieplaukose išsi
liejo jūrės ir nušlavė 2,963 
namus, 211 namų sudegė, 
apie 7,000 užsemta vande^ 
niu ir 2,000 laivelių bei vai-' 
čių žūvo?

Japonai labai' kėnčia hub 
visokių andrų ir veik du 
kartus į metus pasikartoja 
žemės drebėjimai. !, Buvo 
jaučiamas žemės ■ drebėji
mas Hawaii salose, Chini- 
joje ir Argentinoje.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
•' 1 i ;

Paryžius.—Francijoje yra 
virš 1,000,000 bedarbių. Jų 
skaičius nuolatos vis auga.

komunistus' ir taip revoliu-: 
cinius' darbininkus.' 1 Ber
lyne 35,000 fašistų ginkluo
tų maršavo gatvėmis. At
skiri jų būriai puolė ant 
darbininkų įstaigų ir namų. 
Įvyko keli susirėmimai, 
yra užmuštų- Dusseldor- 
fe jie nužudė komunistą. 
Hoecheste kovoje sužeista 
trys darbininkai ir ] 
vienas fašistas. Vokietijos 
Komunistų Partijos vadas 
d. E. Thaelrpan areštuotas

, o kurie 
dar neuždaryti, tai tiems 
neparduoda popieroš ir ki? 
tfu reikmenų. Virš 2,000 
komunistų sugrūsta į kalė
jimus. Fašistinė policija 
tolimesnėms provokacijoms 
paskyrė 200,000 markių 
tam, kas suteiks daugiau ži
nių apie Reichstago namo 
padegimą. Pagelba šių pi- 

_______ nigų jie mano susilaukti 
nudėtas daugiau provokacinių dbr
1 nosų ant j komunistų. Pa

tys sudegino ir patys duo-
vanas skiijia.

Remkite ‘Daily Worker’

Sovietų Sąjungoje vis dau
giau pagaminama metalo^ Va
sario 14 dieną pagaminta 15,- 
900 tonų čiguno ii* 16,700 to
nų plieno. Tai tik vienos 
dienos produkcija.4

Mūsų dienraščio “Daily 
Worker” padėtis nepagerė
jo. Vajus už $35,000 aukų 
ir pinigų už prenumeratas 
dar nepasiekė nei pusės to 
kiekio. Daugelis draugų ir 
draugių galėtų pagelbėti! 
bet neįvertina esamą dieni 
raščio padėtį. Paaukokite 
kiek kas. galite, pasirūpin
kite gauti naujų skaitytųjų. 
Visus pinigus, kaip aukas, 
taip ir pinigus už prenume
ratas siųskite:

“Daily Worker/” 
50 E. 13th St.,

New York^ Y.
Kapitalistinę Ameriką^ vis 

daugiau purto ekopominis 
krizis ir bankų bankrutai. Da
bar ūžėjo'epidemija . “bankų 
švenčių.Jau 25-k’i6se vals* 
tijose tos’ “šventės“ paskelb
tos. Jų ąekmėje. vargingi de-r 
pozitoriai netenka ir paskuti
nių savo taupinių. . Michiga- 
ne po tų “švenčių“ dviejuose' nierių Silezijoj, Krokavos ir 
bankuose depozitoriai 
gauti nuo dolerio jau tik 30 
centų, žmogus pasidėjo

80,000 Mainįeriy Sustrei
kavo Lenkijoje ’ /

VARŠAVA
~h - , ■ !■
. —.80,000 mai

bankuose ^gah Dambrova kasyklų, paskėl- 
.t be dviejų dienų streiku, kai- 

“seiving” $100.00 o dabar yra P° protestą prieš nukapbji- 
jau tik $30.00. Tai bent “sei- mą 15 nuošimčių algos. Ka- 
vingas!“

šinimą.

pitalistai ir Valdininkai lai
kys konferenciją, kaip su- 

“Klampynėje“ Pruseikos ir }aužyti darbininkų pasiprie- 
Bufkaus provokacijas teisina 
V? Paukštys. Jis nori pasiro-
dyti labai protingas, bet iš to ■■ ' ......... .U.L >
visko išeiife, kad. jis yra viso šmeižtas asmuo tylėtų, leistų 
labo prie Pruseikos ir Butkaus | ant jo versti visokius melus, 
provokacijų tiktai i
antspauda. • >■ > iprovoKaionus-. is tv-, nu-

Paukštys mana, kad fašistai ' rie 'šnipinėja kiekvięną yažiuo- 
nepalygins ąsmen^ elgimąsi- ir J anti Lietuvon, sukelia. provo- 
tą, ką primetė ‘klampynė.“ įkącinius skandalus ir net spe- 
Antra, jis norėtų, kad ap- cialius laiškus vežioja. , z ■Antra, jis norėtų, kad

mų.
Ši demonstracija dar kar

tą parodo, kaip auga Komu
nistų Partijos ir revoliucinio 
judėjimo įtaka. Visi de
monstrantai grįžo atgal į 
Union Square, kur jų dele-

•i: Berlynas;—Jau yra areš
tuoti 4,000 komunistų, ku
riuos. laiko kalėjimuose.

,MąskvaT tt Generolas Um
bertoNobile dar Vis yra pa
vojingoje padėtyje.

JAPONIJA UŽĖMĖ VEIK VISĄ JEHOL 
PROVINCIJĄ

v4.

shanghai: 
jos amija Aesulaik'omai’ 
na prie Jėhol 'pi

mongolų puoiįipų, bet ■ ji, iteY 
galės ' j uos apsaugoti< hub j a- 
ponų. ; Per į dužiąją sieną, 
ties Jehofc provincija, y fra 
septyni vartai čia ir kon
centruojasi chinai su vilčia 
apsiginti., . U 7 y ;

Japonija pareikalavo Ulių 
Čhinijbs, v kad > chinai ••jįl- 
trauktų savo armiją iš mie
sto Tensin, kuris rahdįį'fei 
už tos sienos ir t už PęipIJi- 
go. • Iš visko aišku, kadją- 
pbnijos armija užims Pėi- 
pingą, Chinijos sostinę ir 
Tensiną. Toje srityje Am-

lorti-' 
ie’i-.

prbvinėijos' 
sostinės Chengteh. Čhinai' 
negali niekur atsilaikyti ir 
nėra vilties, kad jie. galėtų 
apgynti tą ' miestą. Japo
nai gula ant to miesto iš 
trijų pusių. Tik vienoj die
noj mūšių chinai neteko 
1,500 kareivių užmuštais. 
Kiekviena diena apie tiek 
pat gyvasčių kainuoja Chi- 
nijai.

Chinų armijos traukiasi 
prie didžiosios chinų siėnos, 
kuri išbudavota iš akmenų erikoš ir; Anglijos •imperiU- 
ir plytų labai augšta, plati Jistai turi daug,fabrikų ir 
ir stora. Savo laiku ši šie- imperialistų reikalai i turės 
na apsaugodavo chinus nuo pablogėti.

, ; W. i’ . . -„‘j •. ; . . V s-.' 1 

New Yorko Valstijoje . . Rooseveltas “Siisirūniuo” 
Užsidarė Bankai - - - - - -

Detroit, . Ąlich.-—Tu kstąn- 
čiai streikįėrių šturmavo 
Briggs dirbtuves,

į? iy’: ■' 1 1 1

London, — Anglijoj, valdi* 
nįnkąi '$aįno, kad j^oosevel- 
tųį ųžęmųą prezidento vietą, 
jjqą ifr.Amerikos.reikalai nę- 
pągępš. Varžytines (už rin
kas-s tumįh prie karo..

. A, . 4 ---

t... Washington. Valstijos 
ponai, dejp daug pastangų, 
kad , įdarius iškilmingas 
laidotitves senato r i a u s 
W/' ■ ' J

ų v* \ .

Tokyo
' ja atšaukti iš Japonijos sa
vo atstovą. Karas einą ke
linti metai, bet jis nęra^ ofi
cialiai paskelbtas, J

W .11 II..—I»ll II1WM.

Tokyo. — Japonijos laivas 
“Haru Maru” iš Amerikos 
vežė 102 automobilius Chi- 
nįjaL Dabar juos užgrobė 
^■Japonija. > •

Chinrja grumo

J.

'' WASHINGTON. :Roo-
New Yorko valstijos gu- seveltas, naujas šalies prezi- 

dėhtas. iJfsuširūpinor jbankų- 
(pądėtimi. i Jis pirm užim^ 
siant jpreziįento vietą kak 
bejosi ifr konferavb-su bah-i 
kibiais ir ^varste, kas da-- 
rytį. ’■ ■ Darbininkai nuoG to. 
°šūpirūpinimo’f nieko, * gėrėt 
heshlauks. i; Visa tai. dafro- 
ma'kapitalistų naųdaLuip ?*

bernatorius H. Hlf Lehman 
paskelbė bankųr “šventęT* 
Visi bankai su “ šeštadieniu 
užsidarėJąnt 2 diJnų. Tetf 
tą laiką hiekąą nešąli išimti’ 
pinigų? ’ Jeigu tas j ari* pąlie- 
ie iįr New Yorką,' tai laišku, 
ant' kiek ekohcąhihiš ’kriziš 

‘įjūrio Amerikoje kapitalisti
nę Sistemą. Nęw Yorke yrą 
visd kąpitalįzįmb širdis. Ui; 
nansieriai diktuoja ne vien 
Amerikai, bet visam kapita-,. 
listiniąm pasauliui, f

IŠPLATINO KOMUNISTI- 
• • NĮŲ ATSIŠAUKIMŲ

Iš vasario 13 cL j 14 d. 
nakties metu Panevėžy bu-

Washington. — Valdžia 
pąskyrė $274,000 del tobuli- 

;nųnę karo,priepląukos New 
rYorkę^<ant Rast; upės. . ...
r'>:rvrrr.—■■■ i 'J . 

į • Tokyo, -p Du jąppųai įm- 
pęriąliątąi į susifrądė, patyp 
šąyę pėįlįaįą, kąda; jįp; nega
lėjo prieiti ;;prie ųiiniste^iO; 
Sąįto ir generolo Sadao.

į*'Valstijoj

Frapcija Nori Paskolą

jjumuuo | Cinu JU VC1BU viouniuo inciuo, ll<XJt\VlCO HlCLU l dncVCiJ DUT 

roberinė ir trečia,' Paukštys pateisina; rasta išmėtyta gana1 daug 
• Jproyokato,rius,komunistinio turinio f atsi* 

šaukimų. > Suimta keliolika 
Ašmeną. * v r Laukiama \ t dar 
:naujų suėmimų. ' ;

Mexico ("ity.
Chiąpa’s vląas Ichlalikį’ baž- 
nyei a s u ž d a 1 *ė v a 1d ž i a.

KAUNO STOTY TlADO 
UŽTAISYTĄ GRANATĄ
Vienas vaikinas Kauno

> ’.5 ' . ■ t .. t

geležinkelio stoty, rūsy, ra
do užtaisytą’rankinę grauž
tą; Šis radinys Kauno sto
ties geležinkeliečių tarpe su
kėlė ; didėlį išgąstį ir sam-i 
bruzdį:. manė, kad kokia 
pikta rhnka norėjo ką rųi^

PARYŽIUS. — Franiii^ 
•jos imperialistai; nusprendė 
užtraukti naują paskolą 
ant ^$395,000,000 arba 10 
miliardų frankui Jie nuo-, 
latos . ? išleidžia) »didžiausias 
sumas įpinigų skaros rei^at- 
lams.jTaigifdabaružtraūks 
hatįjąv’jungąi ąntydarbo rkla* žudytis Granatamamųf-dar

)/ (; i bO, pesprdgo.sės kaklo."* . p ?- {
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Paskelbta “Banką Šventė” įtaikė Slaptą Konferenciją 7 
24 Valstijose Del Karo z

* 4 ' . < ' . , j v

Jungtines Valstijas pur- WASHINGTON. — Root 
to viešpataujanti^ krizis., seveltas pirm užimant pre- 
Jau 24 valstijose paskelbta židento vietą laikė sjąptą 
“bankų šventė,” kuri apima'konferenciją su Hoovėriū, 
18,000 bankų. Bet po šio 
pranešimo. dar užsidarė vi
soje New Yorko valstijoje 
bankai, tai yra svarbiausio
je , kapitalizmo širdyje, kur 
yra' 372 bankai; ’ Nuo/ šių 
“švenčių”, nukentės darbi- 
njrikų klasė, viena, kad ban
kai ^apriboja įdėlių išėmimą, 
o antra jau daugelyje vietų 
jie numušė pačių įdėlių kie-‘

ministeriais ir karininkais, 
kur buvo svarstoma Japoni
jos pasiryžimą^ užimti Tįęri- 
siną ir Peipingą. Tas pa
liečia Amerikos, kapitalistų 
reiklūs ir todėl nutarta, 
kad Visas karo laivynas Ra
miajame vandenyne būtų 
gatavas karui, taipgi suStip- 
r įriti karo' orlaivių kiekį 
Hawaii srityje.

Anglijos Karo Laivynas Prie

LONDON. — Anglija turi 
Chinijos vandenyse 24 karo 
laivus, apart submarinų. Di
džiuma laivų btoyi prieplau
koje, Hong^ongir jų tarpe 
didelis kreizeris .“Kent.” 
Apart to, ten yra devyni 
submąrinai. Visa tai laiko
ma* gatavai karui*, prieš So
vietinę Chiniją ir Sovietų 
Sąjungą bei kitus, imperia
listus.

Išlietom
•Fašistų Tėlšmhi Siaučia

’ Lapkričio 12 d. Marijam
polėje kariuomenėš teismas 
teise 23 darbininkus už pri-‘ 
kląūšymą Komunistų Parti- 
tijąp Pas vieną būk tai ras
ta . komunistinių laikraščių 
ir vėliava. Vieną. darbinin
ką pasmerkė 15 metų sun- 
^kiųjų darbų kalėjimo, antrą 
—8 metams, kitus po 
■žiau. Šioj byloj buvo
vokatorių. kaip pav. Jor- 
kunas ir Kazlauskas.
nas teisiamas darbininkas— 
Jonąs Kaupas iš Kalvarijos 
—labai nęgerai laikėsi. Jis 
teisiną vadino visokiai po
niškais žodžiais ir 
jo nebaigt.

i

i. »

ma- 
pro-

Vie-

maldavo

Už SSSR Pripažinimą -
. • ' \ • v

i.. .* • r .« * .>

Nesenai New York Tim- 
ese” tilpo bjaurus B. Colby 
straipsnis prieš pripažinimą 
Sovietų Sąjungos. ? Dabar 
jam atsako Frank Arnold, 
kuris sumuša visas Colby iš
vadas. Arnold įrodo, kad tai 
sena WilSono kvaila politi
ka, kad Amerika turi labai ‘ -X •
daug nuostolių del nepripa
žinimo SSSR; Darbininkai, 
reikalaukite, kad Amerika 
pripažintų SSSR.

“Poterių” Diena
VATIKANO MIESTAS. 

—Romos papa paskyrė, kad 
visi katalikai turi melstis B 
d. balandžio. Tatai daroma 
neva ^minėjimui . 1900 metų 
kfristaus pamaldų. , Tai ap
gaudinėjimas tikinčiųjų dar
bininkų, kad jie mažiau rū
pintųsi savo gyvenimu, kad 
mažiau kovotų, o paklusnes
ni būtų ponams.

Visiems “Laisvės” 
Skaitytojams

Draugai ir draugės 1 
“Laisvės” Administracija 
prašo, kad visi siųstume- 
te savo prenumeratas bei 
pinigus už bilas Money 
Orderiais, tai yra paštos 
perlaidais. , Del daugelio 
priežasčių mums yra pa
rankiau paštos perlaidai, 
negu bankų Čekiai. 
' r ■ * - * I
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ŠAUKIME LIETUVIU ORGANIZACIJŲ 
. BENDRO FRONTO KONFERENCIJAS

Pasiekime Visas Lietuvių Organizacijas, Kuriose Priklauso 
Darbininkai; Laimėkime Jas Kovai Už Bedarbių 'Pąšalpą 
Ir Apdraudą; Keturiy Mėty Bedarbė Nuplakė Skaudžiai 
Visus; Laikas Organizuotai Ir Bendrai Gintis Nuo Bado.! 1

. < i * • ; \ i j ' s •. > • . v
‘ 1 ‘ ’ J ’ / . /

Visoj eilėj miestų buvo surengtos diskusijos klausimu 
bendroj ronto prieš bedarbę, už bedarbių pašalpą, ir ap
draudą. Tos diskusijos parodė, kad yra daug sentimento 
už bendrą veikimą bedąrbių reikalais. Kai kur musų 
draugai stebėjosi skaitlingu atsiliepimu tų darbininkų,' 
kurie iki šiol nėra buvę jokiam darbininkų judėjime. Tik, 
deja, ne visur mūsų draugai suprato diskusijų svarbą ir 
nesistepgė su jomis pasiekti plačiąsias lietuvių darbininkų

1 mases. Kitur netgi nepasistengė diskusijas surengti.
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Centro Biuras 

ragino diskusijas rengti labai aiškiam tikslui, būtent, su
žadinimui kitų sriovių darbininkų, išgirdimui jų nuomo
nės, iškėlimui bendro fronto obalsio ideologiniai. Tas 
darbas turėtų eiti pirmyn savo keliu. Daugiau diskusijų, 
daugiau viešų susirinkimų bedarbės klausimu! Nereikia 
pasitenkinti surengimu vienų diskusijų. Jas reikia rengti 
kuo dažniausia. Per jas reikia verbuoji darbininkus į be

darbių \tarybas. Kur tą mūsų draugai kolonijose suprato, 
pasekmės buvo puikios. Kai kur iš diskusijų išsivystė 
bedarbių tarybos, pirmi konkrečiai žingsniai bedarbių or
ganizavimo darbe. ' . ; ■ .

" Bet jau laikas eiti Įoliau. Jau laikas daryti antrą žing
snį. Reikia dabar susisiekti su įvairiomis lietuvių orga
nizacijomis, kurios daugumoje susideda iš darbininkų. 
Turime šimtus draugijų, kuopų, kliubu, chorų, ratelių ir 
tet., kurios yra tiesioginėj revoliucinių ^darbininkų bei ko- 
ippnistų įtakoje. Jos dar nėra organizaciniai surištos ;su 
tįdarbių j ii dėjimu. Jos dar nėra* konkrečiai įtrauktos į 
.BfeHarbių kovaš. *O!b$J$tbių reikalai turėtų būti svar
biausias jų rūpestis.

Paskui eina organizacijos kitų sriovių ir partijų. Ka
talikų sriovė turi šimtus įvairių organizacijų/bei parapi
jų. Jos irgi daugumoje susideda iš darbo žmonių. Tau
tininkų sriovė turi organizacijų savo įtakoje. Yrą ke
letas organizacijų, kurios randasi ideologinėje sociąlistų 
jiakoje. Jau mes jškėlėm klausimą bendro fronto visų 
syįovių ir partijų darbininkų. Tas obalsis turi pasiekti 
darbininkus visų sriovių organizacijose.

: Dabar mūsų revoliucinės organizacijos turi' griebtis už 
ta be galo svarbaus ir būtino darbo. Reikia eiti prie šau
kimo bendro fronto konferencijų. Kiekvienoj didesnėj 
Sėtuvių kolonijoj turėtų įvykti bendro fronto konferenci- 
jįpį kovai už bedarbių pašalpą ir apdraudą.
;;Bet tos konferencijos neturi būti šaukiamos ant greitų
jų, Reikia gero ir atsargaus prisirengimo. Reikia duoti 
užtenkamai laiko. Būtinas reikalas ne tik pasiųsti kon
ferencijos kvietimą įvairioms organizacijon^s ir laukti, 
kąd jos išrinktų delegatus, bet taip patfturi būt'stengia- 

' iMsi pasiųst į jų susirinkimus atstovus, žodžiu rėikia 
Mesti organizącijas, prašyt balso jų susirinkimuose ir 
aiškint svarbą ir reikalą bandro veikimo už bedarbių, pa
šalpą ir apdraudą. ,

' Draugai, pradėkite šitą didelį darbą sū, tikru proleta
riniu pasiryžimu. Keturių metų bedarbė skaudžiai plaka 
y&us darbininkus. Juos turime laimėti, ko vai prieš'alkį. 
Laimėsime, jeigu veiksime sistemačiai, neatlaidžiai, pa
aukojusiai. i

Drg. R. Beniušis
Draugė Rožė Beniušienė, 

velionio žmona, nuoširdi re
voliucinio judėjimo darbuo
toja, “Vilnyje” < ačiuodama 
giminėms ir draugams už 
prisidėjimą prie šermenų 
rašo: 1 1.

“Netekau savo mylimiau
sio gyvenimo draugo ir re
voliucinių veikėjo.”

Šiuose žodžiuose yrd daug 
pasakyta. Draugas [R. !Be- 
niušisibuvo revoliucionierius 
nė žodžiais,’ b'et darbais. ' •

Velionio Draugas tani pa
čiam “Vilnies.V1 numefirj; se
kamai* pradeda apie jį;

“Kiekvienas; kuris pažint) 
velionį? draugą Bėniušį, pir
mučiausiai pasakys? kad su 
jo mirčia nustojome geriau
sio kovotojo lietuvių darbi
ninkų tarpte Detroite.”

Taip, netekome draugo, 
kuris buvo mintimis ir kū
nu atsidavęs komunistiniam 
judėjimui, Jis mažiausia 
kreipė ątydos į savo asmens 
reikalus ir stojo gynimui 
darbininkų klasės reikąlų iš- 
statydamas? .save į pavojų; ;

Jis pereitą vasarą, kuo
met baigė dvisavaitinį, kur
są darbininkų mokyklos 
Chi’cagoj pasakė: ‘‘ką mes 
išmokome, tai ta's užsiak- 
centuos tik aktualėsė ■ kovO^ 
sė,: grtimtynėšė prieš* išiiaū* 
dotojuš.” Į keletį savaičių 
draugūs R^. Beniūšis-Alkan’ų 
Maršavime pirie Briggs dirb
tuvės tavo skaudžiai ’ polici
jos ; sužalotas; ’ Jis ' ^pernai 
dalyvavo Alkanų Maršavi- 
rne.į Washingtpną.K Nųyąr- 
gęs dra^^" -'-t—*- 
įdegimą’ir mirė.

Drg. R. 1 Bęniųšis buvo 
mainierys/ sunkaus darbo 
proletaras ir drąsus kovoto
jas. Reikia, kad kas pla
čiau parašytų į “Laisvę” iš 
detroitiečių apie nuoširdų, 
užsigrūdinusį ir drąsų revo
liucionierių drg. R. Beniu- M •
SJ. *

.... ... .... "ri'TW/ 
lAimių. Bet jei kramto, vadai 
nesusipras', nS Diėvas tepasi
gailės. ; j .

“Draugas’; nori įkalbai 
k a t( a likąms darbininkams, 
kad dievas valdžią kontro- 
JijUoją ir šaukia: Jai dievas 
kraštą saugojo nuo nelai
mių, p jūs, alkani žmonės, 
laukite, ką tas dievas pa
sakys vyriausybei.

Tačiaus vieną faktą tie 
kapitalistų* lekajai turėjo pa
sakyti tąi, kad / gyveninio 
našta .sunkėją ir jei ji nebus 
palengvintą^ tai ;nė. reakci
ja, nė kunigai negalės išgel
bėti išnaudotojų viešpatavi
mą—-“dievas nepasigdilės.”

Klaidos Pataisymas

* Straipsnyje “Karolis Mar
inas ir Mūsų Dienose Mark- 
sizmas-Leninizmas”, kuris 
tilpo “Laisvėj”, vasario 27 
ir 28 dienose, įsibriovė dvi 
Klaidos.

C * mm

'^Pirmame straipsnyj pasa-
i

■>> 4 ( r v

^Marksui, ant laimės, teko
Iriįti tvėrėju Pirmo Interna- 
cinnalė-»Pasaulinio Darbinin
kų Susivienijimo, kuris bu
vo įkhrtas Londone 1859 
m.”

Turėjo būti pasakyta: Ku- teitas statė .klausimą: “Ąr 
ris buvo įkurtas -Londone Galimas Moksliais Socialiį- 
1864 metais.

---------------- ■------ ------------ -----------—r-—

Kitoj vietoj, 'kalbant apie 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partiją, pasakyta:

/ I . • i

“Bernsteininis elementas 
aiškiai pakėlė galvą”-ir tt.

Turėjo būti pasakyta:
Oportunistiųis elementas 

aiškiai pakėlė galvą Vokie
tijos SociAldėinokratų parti
joj apie 1882 metus. 1‘

Bernsteinab pasirodė' daug 
vėliau, apie į dešimts metų 
po Markso mirties, tai .pa
baigoje devyniolikto" šimt
mečio. 1901 metais, gegu
žės 17 d., Berlyno Studentų 
“Sąjungoj Lavinimuisi Vi
suomenės Mokslų/7 Berns-

mas?’; Toj paskaitoj jis. iŠ-

ip.- ji, ~i~-. - f-- -................ 1— "■ 1

Oo, SLA Ponai Gabens Savo Pasėkėjus
• ‘ I r ; , r . 1

Lietuvon Tavoriniu Laivu Kartu Su 
Arkliais Ir Karvėmis

SLA fašistiniai valdonai 
pastaruoju , laiku .pradėjo 
daug garsinti sąvo ekskursi
ją Lietuvon.. SLA organe 
“Tėvynėj” tejpa ekskursijos 
skelbimas, kuriame tąrp ki
to ko -štai kas sakoma: <

“SLA trečioji' ekskursija 
Lietuvon puikiai įrengtu, ir 

• patogiu American Scantic 
i linijos ,gąrlaiyiu Scanmaįl. 
}Be persedimo tuo pačiu laL 
vu į Lietuvos uostą fcląipe- 
rt ’ « • v ' * •••

Rirmadien., Kovo .6, 1933
3

Žihoma,1 Lietuvos ‘ fašisti
niams valdonams nesvarbu, 
kaip SLA ponai nugabentų 
būrį amerikiečių į fašistinę 
Lietuvą^ tavoriniu ar kito
kiu laivu; už tai frš'stai 
jiems bus dėkingi. Fašistai 
žino, kad ir su karvėmis ir 
arkliais nugabenti "tėvynai
niai” paliks fašistams Šiek 
tiek dolerių.

Bet SLA vistick be
gėdiška; elgiasi. Juk jeigu 
paėmė tavoiirį laivą, ta- tu
rėjo taip ir pasakyt. Bet ta-

. Taigi, iš Chicagiečio apra
šymo pasirodo, jog SLA po
nai- pasirengę savo pasekė
jus gabenti į Lietuvą “tėvy
nę” tavoriniu laivu, kartu 
,su arkliais ir karvėmis.

Už tai Chicagietis bėda-
ivoja: “Man ‘ atrpdo, kad'čiaus jie taip,; blofina, lyg 
SLA. centras del Mių do-jt^s laivas būtų vięm < pui-

t

, “Ekskursiją keliaus visais 
žvilgsniai - patogiose sąlygo
se nepaprastai žemomis lai
vakorčių kainomis. Svar
biausias patogumas, tai kad 
garlaivis turi tik vieną kla

lerįų extra-komiso turės 
daųgiąu. nemalonumo, ir 
abejotina, ar pasiseks su
rengti , kięk ; skąitlingesnę 
ekskursiją.”

bi ausiu ir patogiausių pasa- 
žieriniu. Tuomi, žinelė 
jie; bi/utriaį mulkina savo 
pasekėjus. ....

i > i. -:' Ttmytojas.
.......................      —•......................... .. ........——— — - r."? ■

Ar Darbininkės Moterys Turi Dalyvauti T 
Revoliuciniame Judėjime

“Darbininkes” Padidintas . • * 1 1 * l j I' laixrn rnvrnai Irlsjaci hnrort'

Numeris 1
; • X .

Išėjo iš spaudos padidin
tas numeris “Darbininkės”, 
skirtas Tarptautinei Darbi- 
nįnkių Dienai. Laikraštis 
dvylikos , puslapiu. Telpa 
daug naudingų pasiskaity
mų apie moterų kovas ir 
gyvenimą; apie tarptautinę 
dieną. Darbininkų organi
zacijos , turėtų užsisakyti 
bunduliais ir plačiai pas
kleisti prieš Pasaulinę Dar
bininkių Dieną, kuri įvyks 
kovb ‘8 d? ' ',Ą U: • 1

i 1 //T/. D - ■ < i j ; . ; ;

it ų r/'1 ■ ''' ;

Dar Vis*Tikisi ''
Tūlas jązuįtas Brand Bit

ter- Čhicagds 'klerikąlam pa
sakojo,.'kad reikia dėkuoti 

j u n j > n n j n’ ■' ikomumstąųis, kad ^jįę- ęavo 
ilgas gavo plaučių bandymu “įrodę,” tad mark/

Susirūpino
Kunigų “Draugas” susi

rūpino, kad ir dievas galįs 
neišgelbėti kapitalistinę val
džią nuo žmonių sukilimo.

■ Klerikalų lapas turi jiri- 
pažinti faktą, kad skriau
dos ir išnaudojimas darbi
ninkų didėja.. Lygiiįa net 
su Francijos buvusiais mo
narchais. 'Esą: ■.... \ ;

Kur tik p^sisliksi, višUt žriio-’ 
,.nių plėšimas vyksta. Jei ne 
mokesčiais,' tai kitomfe’ Iprie-* 
-moneihis. 1 ' 1 ■; '■ * ' 1 ’
' . >•.’< 1 v.■-.( . >

* Panašus stovis kitados'buvo 
•prahdtlzų monarchijoje valdo- 
yvaująnt kailiui Liudvikui k^ 
.turioliktajam.

Atrodo, kad ir X Valstybės* 
žygiuoja tuo Prancūzijos keliui 
Dieve, saugok kraštą nuo ne-

sistinė teorija “negalima” 
praktikoj. Jis kalbėdamas 
Chicagbj, ;Stųdebeker te'at-, 
re/bandė posmuoti. Girdi f

šiandien jie jau išsižada tų 
savo supuvusių principų ir vi
są valdomą valstybę kapitaliz
mą sistemai suka. Nusikra
čius komunistiškų principų 
valstybė visąis atžvilgiais daug

• ką laimės. , ’
Šimtus kartų klerikalai ir 

visa kapitalistų klasė yra iš- 
sireiškus, kad kapitalizmas 
Rusijoj sugrįš. Jėzuitas ir 
šiuo kartu labai skaudžiai 
nusivils. I x

Sovietų Sąjungoj sparčiau 
būda yojaipas socializmas, 
negu kuriais kitais metais. 
K ą p i t a rištiniai elementai 
ekonominiame ir socialiame 
gyvenime visiškai .baigiama 
išnaikinti. ?; Antras;: Penkių 
Mėtų klanas ir yra paskubi* 
nifrias ^eklhsėš
visub,mępes>.' J (j?'t,ai\ yra so| 
ciaįizmo įsikūnijimo. ĮkūnL 
jimo šeštoje dalyje pasatų

Japonija Didina Savo Armiją

/TOKYO. '— Pargrįžo iš 
“nusiginklavimo” konferem 
,cijos admirolas O^sami Na- 
gūto ir generolas Taketomi. 
Jie pasitarė sh valdžia ir nu- 
fąrė padiOįti;JąpbhijbS; re- 
guliarės arini j bs skaičių ant 
10,000 kareivių;'. > Qra^tiS 
^Hj^feinldąvi^ą^^'Phfkl^k- 
vfeiiai; imperialištų '< kbiife-

.. .......... .......... . -■ '*'■ *•■■ .. .......... " K

dėstė savo refOrmistinę te
oriją. Nuo/tada Bėrhstei- 
nas pasidarė žymus Markso 
teorijos iškraipyto jų vadas.

z Norintteji plačiaū susipa
žinti *su^okiętijOs So.cialde- 
m o k r atidos oportūhižinu, 
skali tylite Lenino “Valsty
bė ir Revoliucija” ir Engel
so “įVIoksĮitim Socializmo Iš^ Felicijai yis daugiau -būdavo- 
siplštdjimas/’ . ' ' jjama pXtWvhj;

■ y tankų ir kitų kąrd pabūklų.

Jaivų pirmai klasei, būtent: 
visi kambariai yra išlauki
niai' su langais, ruimingi, 
gražiai išpuošti, su regulia- 
rėmis lovomis del dviejų ir 
trijų asmenų... Jokių res- 
trikcijų nėra, kad vienai da-, 
įiai keleivių negalima čia ar 
ten eitį, tuo ąr kitu naudo
tis. Visi keleiviai lygūs ir 
visi visais* patogumais ly
giateisiai naudojasi...”’ . .

Nh> o štai ką ‘pasakoja 
tūlas Chicagiętią “Naujieno
se” (No, 50):

“ ‘Tėvynės’ No. 7 š. m. pa- 
tėmijau paskelbtą SLA Eks
kursiją ‘Scantic American’ 
Linijos i laivu; ( ‘Scanmail’. 
Ten pripasakotą apie viso
kius patogumus ir smagu
mus, taip kad rodos, Eks
kursijos rengimo komisija 
surado kažin kį naujo ir ne
paprasto.

, “Kądąngi aš pats esu su
interesuotas važiuoti Lietu
von ir noriu paremti savo 
organizaciją, tai pradėjau 
teirautis pas vietinius laiva
korčių agentus apie minėtą 
liniją ir jos laivus. Netikė
damas . vienu agentu, krei
piausi prie keleto, ir štai ką 
patyriau:

“ ‘Scantic Am. Linija’ ne
priklauso prie' pasažierinių 
laivų klesos, nes visai neturi 
pasažierinių laivų. ‘Scan- 
mail’ yra tavorinis laivas, 
apie 8,000 ar 10,000 tonų di
dumo, ir turi šonuose įtai
sytus kambarius 40 kelei
vių. Prakrausčius nekurtuos 
kampus ir įrengus : dar ke
letą kambarių, laivas gali 
sutalpinti iki. 80 keleivių. 
Laimais i& N e W1Y orko į’ Klai
pėdą gali1 riųplaukti (žiho- 
ma, jeigu vejąs bus geras) 
į 15. ar 16,.dienų. . : ’ ' 'į

“Išgirdęs tokius, įdalykuš 
tiesiog . nusistebėjau iš SLA 
ekskursijos rengėjų tokio 
pasielgimo.. ; L D

Toliaus jis , abejoja, ar 
“atsiras, daug tokių, kurtė 
norėtų 16 dienų \ suptis ant 
tavorinib ‘ laivoį—nežiūrint, 
kad laivakortės ir yra tru
putį pigesnės/ būtent: vieną 
pusę $2.50P,o į-abi- puses 
$7.50 pigiau, negu' ant Vidu- 

i$|Įib’ ^ą^ėiįįjlio
/'‘Na, ir^olįaus jis., prašo 
SLA ekskursijos rengėju 
paaiškinti: “Kiek tas laivas 
paprastai sutalpina keleirtų 
(heskaitAiit: arklių ir kar-

Daug tenka sutikti darbi
ninkių, kurtos pasako, kad 
neverta per daug užsiimti 
veikimu revoliuciniame ju
dėjime. Tai, esą, savęs be
reikalingas varginimas ir 
daugiau ant savęs dedamo
sios pareigų be laiko save 
pasendinsime. Jos nurodo, 
kad lai vyrai daugiau vei
kia. Gi yra tokių vyrų, ku
rie priešingi, kad moterys 
dalyvautų darbininkiškame 
judėjime. Dar bando argu
mentuoti, kad su-moterimis 
niekas nesiskaito. Yra labai 
daug pio^erų, kurios nenori 
dėtis prie revoliucinio judė
jimo.

Bet ar jūs? sesutės, pamislL 
j ate apie tai, kaip Rusijos 
moterys žiūrėjo į savo kla
sės reikalus? Jos greta vy
rų kdvojo prieš carizmą ir 
kapitalizmą iki pasiliuosavi- 
mo. O šiandien jos dar 
veikliau dalyvaują socialis
tinės kūrybos darbuose. Jos 
įvairiose įstaigose - užima 
vietas grę,ta vyrų.

Darbininkės, kurios kal
ba, kad nereikia stotį į orga
nizaciją ir dirbti, tai nepa
žįsta savo klasės reikalų. 
Neprisieina daug kalbėti, 
kad moterų širdis neturėtų 
atjausti tų bedarbių kentė
jimų ir matyti mirštančius 
savo vaikus iš bado. 17,- 
000,000 bedarbių turėtų mus 
pastūmėt į smarkesnį veiki
mą. Stokime į Lietuvių 
Dar bininkių Susivienijimą 
Amerikoje ir kitas darbinin
kiškas organizacijas.

Draugės^' lmes Veikiame 
darbininkų* eilėse, ne tam, 
kad iš to turėti asmeninę; 
naudą/bėt kūd kovoti kartu 
už yispį/ reikalus ir 
susilaukti šviesesnę ateitį . 
Man, regiSj kad kiekvienos nelienė, rodosi apie 60 ir <L

se varguose esam. To .ne
užtenka, jei tik mes savo 
skriaudas jaustume, tai bū
tų saumylystė. Kiti darbi
ninkai lygiai vargsta, /tai 
bendrai ir kovokime, kad 
tuos vargus panaikinti.

Draugės! Mūsų darbinin
kų pasiliuosavimas eis kar
tu su visos1 darbininkų kla
sės pasiliuosavimu. Mote
rys eidamos išvien su visa 
klase panaikins ' privatinės 
nuosavybės sistemą ir . su
kurs savo klasės valdžią. 
Tuomet bus sutraukyti rete
žiai, kurie per amžius laikė 
surakinę darbininkų klasę ir 
kartu motelis.

; Kovo . 8 d. viso pasaulio 
moterys darbininkės rengs 
masinius mitingus, tai .bus 
minėjimą^ pasaulinės Dar
bininkių Dienos. Mes, Ame
rikos moterys darbininkės 
turime plačias mases darbi
ninkų sukviesti į savo pa
rengimus ir demonstracijas. 
Tai bus kartu demonstraci
jos už bedarbiam pašalpą, 
už vaikam šiltus pietus mo
kyklose ir reikalingus rū
bus, tai demonstracijos prieš 
imperialistinį karą ir bur
žuazinį terorą; tai kovos 
diena . prieš kapitalistų 
priespaudą ir už darbininkių 
vienybę.

Darbininke..

darbininkės krūtinėj turi 
rastis pagieža prieš darbi-

NEWARK, N. J.
I -------------------

Sietyno Choro Vakarienė.
Scott Nearing Prakalba*

Vasario 19 dieną sietynie- 
čiai turėjo smagią pramogą, 
vakarienę, kuri labai, puikiai 
pavyko. Ačiū darbščioms sie- 
tynietėms, kurios ne tik ska
nią vakarienę sutaisė, bet -ir 
daug tikintų pardavė. ;Dau- 
giausįa tikietų pardavė d. Sta-

Sheistaitienė apie 30. Po ma
žiau pardavė ir kitos draugės. 
Prie valgių gaminime, dirbo

ninku kanjijntojns. Tik pa- sunkiai šios dd . Skeistaittsn8
mislinkite: visko yra per
daug? o bedarbiai ir jų šei
mynos turi mirti badu, o 
tie, kų’He stoja į kovą rei
kalaudami maisto alkstan
tiems, tai kankinami kalėji
muose.

Aš gerai pamenu, nuo 
mažų dienų, kąs mane gla
monėjo ir kas mane barė. 
Taipvpat nepamiršau, kaip 
paaugus pradėjau dirbti. 
Mokyklą tik' kaip sapne ma
čiau. Taip ir > kitos darbi- 
luhkes sunkaus darbo pri
slėgtos iulgo ir tuose pačiuo-

Stanelienė, Vitkauskienė, ...Ra- T 
džįuvienė, Dobini,enė ir Pauk- 
štaitienė. Laike vakarienės d. 
Buknys iš Brooklyn© pAsAkė 
trumpą prakalbėlę ir paprašė 
kas gali aukoti del bedarbių- 
Surinkta viso $13 su centais.

Choras vedamas mokytojos 
šalinaitės sudainavo apie/ 5 
smagias daineles, vėliaus tęsė- < 
si šokiai iki vidurnakčio. Pub
likos buvo virš 300. Turėjom 
draugu ir iš Brooklyno, Ba- 
yonnės ir Elizabetho. Varde 
Sietyno Choro visai publikai, 
aukautojams, svečiam^, o lą- Ir žj 
biausia gaspadinėm ir aukau- 4. į

(Tąsa 4-tam Pusi,)



TIMMINS, ONT. CANADA

apie

Hplyęke

Čia gyveno Tom Mooney

SKAITYKITE NAUDINGAS KNYGAS

25c

Visos už $1.00

- rašyboje nėra pri 
Tas yra skaitoma ma

Harry Simms Atminčiai 
Bus įsteigta Mokykla

ers-
labar 10c

Galima traukt ir 
stos į Amerikos Lietuvi' 
giją, tas gaus BILE SE1 
vąną. f

iter.- Kny 
yta. Būti- 
asiniai są-

neduo&i'
negausi darbo. Norė

sią knyfeą parašė Dr. J. 
Geriausia knyga apie žmo-

1- 
Atspausdįnta ant labai geros popie

ti. 628 puslapių.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1.00. 
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

Atmosfera. Arba Ojro Gaz;ai 
rašė Dr. A. Petriką ' 
rai apdaryta 
kaityti. ■)'

Karolio Markso Teorijos Sistema. . Parašė L. B.
Budin. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 
336 puslapių, apdaryta. / i <j

Kaina buvo$1.50. Dabar 25c
/ Vienas tomas Lenino Raštų 25c

Visos knygos tik $1.00

$5.00 Vertės Marksizmo Raštą už $1.00
Liudoviko Bonaparto Brumerio -18-ji ir. Piliečių 

Karas Francijoje. Parašyta K. Markso. Bū
tinai reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 
360 • puslapių, apdaryta.

Kaina buvo $2.00. Dabar 25c

čionai dar yra daug darbi
ninkų, kurie neturi klasinio su
pratimo. Tokius bosam aj> 
gauti kur kas lengviau. Be
darbei padidėjus, kyšių ėmi
mas už darbo davimą pasidarS 
paprastas dalykas 
kyšio 
darni gauti darbą anglių kasy
klose, darbininkai duoda 
bai didelius kyšius. Kiek teko 
patirti, kyšiai nepaprastai di
deli. Kartais darbininkai tu*, 
ri duoti bosui net $200 tikėda- 
miesi gauti darbą. Įdavus ky
šį rūpestis nesibaigia.. Turi 
laukti net metus ir daugiau iki 
gaus “darbą.”

Vienas darbininkas, kurį tg^ 
rąi pažįstu, įdavęs kyšį lau
ke du metus. Jis buvo’ pririš
tas prie tbš Vietos. Eidavo fy-

KomufeĮsmna? ijr. Krikšęionyb
, , . W. , M. T . J

' tikėjimą. • -Apdaryta
17 1 . ,’Al ’* ') / •! 'įtiiiia buvo $1.25č.J babar

Komunizmo A-B-C
geriausi: 
tai iština 
>r karai 
daryta. ( Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavskis- Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c.

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

Istorijos ir Politikos Raštai $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucines Ko

vos Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes jo
je aprašoma Vokietijos socialpatriotų išda
vystės ir .kovos po karo. Turi paveikslų. 
280 puslapių. Apdaryta.

. Kaina buvo $1.25. Dabar
Politines Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikš-

‘ noras. Labai naudinga ir reikalinga kiek- 
, t vienam perskaityti knyga. 256 puslapių.

’. Apdaryta. ' Kaina buvo $1.50. Dabar 25c 
Rūšijds Istorija. Parašė Pokrovski. 320 pusi. La-
. , . bai naudinga, . Kaina buvo $75. Dabar 50c

. < , j Visos už $1.00
Aliejus. Knygą turi 800 puslapių, gražiai apda

ryta. Parašė (garsus Amerikos rašytojas Up
ton Sinclair. Apysaka, labai užimanti ir

. . i ■ naudingą. Kaina buvo $2.50 Dabar $1.00
Sovietų Sąjunga Penkioliktais Metais. Parašė 

d- R. Mizara'. Knyga turi 300 puslapių. 
Daug paveikslų iš Sovietų Sąjungos gyve
nimo. Naudingiausią knyga dabartiniu me
tu. Tai istorija 15-kos metų gyvavimo dar-

1 bininkų ir valstiečių valdžios..
Kaina $1.50. Dabar tik 75 centai

pasirenkant bile knygą. Kas dabar 
lų Darbininkų Literatūros Drau- 

" .ETĄ KNYGŲ VELTUI, kaipo do- 
Kas pirks nemažiau, kaip TRIS SETUS, arba 
$3.00 vertės, tas gaus TIK UŽ $2.50.

čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ja; ;o čia nenorima dalėisti 
nei išgirsti apie lak j i

Kitos kolonijos turėtų im
ti pavyzdį ir paraginti jau
nuolius rengti prakalbas po
litiniais klausimais ir 
Sovietų 'Sąjungą.

Įdomiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V. Kapsukas. Tai įdo- 

’miausia knyga apie Rusijos caro laikų vieš- 
patayimą, darbininkų kovas ir ant jų puoli
mus, bei kankinimus kalėjimuose. 320 pus
lapių. Gražiai apdaryta.

• Kaina buvo $1.75. Dabar 50c
Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius.

Knyga tiktai iš spaudos. Tai atsiminiipai iš 
piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
patraukianti knyga.- 364 puslapių. Kaina 50c

* Abi knygos tik $1.00

SPRINGFIELD, Mass.
Čią taipgi įvyko anglų kal
ba surengtos prakalbos,! ku
rioj ) buvo i dabai. / sėkmin
gos. Seniau ei,ai mažai susi- 
rinkdąyo, jį . darbininkiškas 
prakalbąs, ypatingai, mažai 
ateidavo >amerikonų, i Dabar 
jau daug Jajikosi, ką įrodė 
šios prakalbos.. ; ■ | . (

Čia , seniau darbavosi ir 
dabar palaidotas Harry 
Simms, ;kurį pernai Ken
tucky rųainų .bosų nusamdy
ti mušeikos užmušė. Vieti
niai draugai renka aukas 
pastatymui paminklo jo at
minčiai ir įsteigs jo vardu 
mokyklą delei lavinimo jau
nuolių darbininkiškoj dva
sioj. Geras darbas.

ir nevertu jokįp. pąsRĮkėji; 
mo., , Tai vis savotiška pro
paganda, « kad .apsikarsčius 
tautiniais symbolais galėtų 
ilgiau naudotis darbininkų 
sukrautais jam turtais, kuo
met jų minios jau badauja.

Taigi, rašyba yra didelis 
dalykas. Ją galima ir su- 
švelnint ir paaštrint. Tik 
reikia mokėti ’ją naudot. 
Joje vartojamas švelnumas 
priklauso nuo to> į ką yra 
kalbama. Paskui, nepatar
tina naudot tiek tų ir taip 
toliau, ir tani panašiai. Tai 
a p S ireiškimas ' tinginystės 
j ieškojime tinkamesnių žo
džių, užbaigimui sakinio/

Rašant kokį dalykėlį, rei-

Daugelįs net gerų darbuo
tojų mūsų organizaciniam 
veikime mano, kad pasimo
kinus taisykliškiau rašyti, 
negu mūsų tėvai mokino 
mus, yra tuščias laiko eik
vojimas, nes jis neturi nie
ko bendro su prasilavinimu 
abelnam žinojime. Grama
tiška rašyba yra tik moks
las, kuris kala galvon su
pratimą, kad visų, pirmiau
sia reikia pasirinkti mintį, 
paskui gražių žodžių rūbais 
apvailkti ją, idant skaityto
jas matytų ant popiėros dai
liai apkaišyta ‘išsireiški-

nęy įkalinimą, nes mažai su
sipratusių šiame j kampely j 
Mass. Dabar šis krizis dau
gybei) atidarė jau akis ir 
jie pradėjo domėtis Kapita
listų rengimusi į karą.

< Tom Mooney jau darosi 
tradiciniu kovos ir organi
zacijos pradžiai įrankiu čio
nai. Stiprus jo gynimui 
sentimentas jau pasisklei-

Darbininkų Sveikata už $1.00
Darbininkų Sveikata”

J. Kaškiaučius
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. . .
ros. ir turi daug Vpavdikslų
Gerai apdaryta audeklo viršeliais

Naudotojų Tikyba. Turi 32 puslapių.1 Naudin- ' >
giausia knygelė apie tikėjimą. . i ■- i

Kaina buvo į 10c. Dabar 2ę
>■ t Viso» keturios kartu už* $1.00 

ū :•>.£ r i ,r; w. ■

tau ir Mokslo Knygos už50c ...
Pasaulio Stebūklai. parašė Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Knyga , labai naudinga ir verta kiek
vienam darbininkui sbėi darbininkei perskai- 
tyti- 416 puslapių. ... Apdaryta.

Kaina būVo $2.00. Dabar 50c
1 ir Jų Ypatybės. Pa-

.. Turi 128 puslapių. Ge- , 
Kiekvienam patartina 

Kaina buvo 75ę.
Abi knygos kartu perkant150c

matytis" su bosu, ar negaus 
darbą. Jis vaikščiojo per du 
metu, bet darbo vis nėra. Pa- 
galiaus gauna laišką, nei pats 
nežino nuo ko, kad tas bosas, 
ką kyšį paėmė, pasitraukė iŠ 
mainų—išvažiavo į savo gim
tinę.

Tas apgavikas—darbų par
davinėtojas apskuto ne tą vie
ną darbininką, bet jų daugelį. 
Dažniausiai bosai apgauna 
tuos darbininkus, kurie ne
skaito darbininkiškos spaudos- 
Prie jų bile koks žulikas pri
simeilinęs pasodina į kalio
šus.

Draugai, organizuokimės ir 
skaitykime savo klasės laikraš
čius, tai tinkamiau galėsime 
apginti savo reikalus.

Miškų Darbininkas.

Kritika yra traukiamoji 
jėga, inžinas į pirmynžan- 
gą, bet ir čia reikia naudo
ti pamatuoti argumentai, 
kad išlaikytum neklumpan
čias daromas pastabas. Ty
čia apvertimas augštyn ko
jomis kito minties, ištempi
mas ant savo kurpalio, idant 
MUųlengviau mušti oponen
tą, yrh skaitoma prie dema- 
gogystės. O gauti demago
go vardą—prasta garbė.

Apibūdinant kokias pa
triotiškas iškilmes if puotas, 
buržuazinis rašytojas matys 
jose symbolą tautiškos gar
bės, prakilnumo ir kultūros, 
o darbininkas visus tudf 
taurių kilnotojus ir šaukė
jus ura, priskaitys palaiky
tojais šios išnaudojimo ir 
priespaudos; sistemos.,

Darbininkų koresponden
tui, arba vaizdelių rašyto
jui, nereikia bijoti įvesti 
savo rašte masių sukilimo 
dvasią, paėmimui valdžios 
į savo rankas, nes buržuazi
niai^ rašytojai, kad apgynus 
principą privatinės nuosavy
bės, prie kiekvienos progos 
suranda vietos dėstymui sa
vų pažiūrų. Knygoje “Ra
šyba” skaitau ve ką:

“Jeigu mokytoja nori pa
statyti vaiką ant kojų jaus
me patriotizmo, kuris buvo 
mokinamas neapkęsti isym- 
bolų' tautizmo, ir-kuris pa
lankiai tiki idėjai Sovietų 
valdžios, ji bus išmintinga 
paklausti savęs, kokias išti
kimybes jis turi, prie kurių

Didelis ALDLD knygų nupiginimas. Skaitykite jas ir 
švieskitės. Naudokitės proga. Kuopos ir platintojai-— 

platinkite darbininkų tarpe

• Jąunuoliai n surengė p ra-, 
kalbasi High ’School audito
rijoj. c Šusirinko labai daug 
jaunuolių ir vietinių gyven^ 
tojų. Jaunuolių atėjo, nes 
kai kurios mokytojos ragi
no, kad eitų pasiklausyti.

Po prakalbų visam mies
tuke kilo ginčai apie Sovie
tų Sąjungą.'‘ Jie persikėle į 
vietinę spaudą. Tūlį užsi
puolė ant “board of educa
tion?, kam tie davė svetai
nę tokiom prakalbom. Vie
ni teisinosi, kad nežinojo ko
kioj dvasioj bus prakalbos, 
kiti ginčijo, kad jau laikas 
visapusiai dalykus rištu Šie 
ginčai geras dalykas, nes 
verčia vietinius daugiau 
mąstyti ir prisiminti, kad 
S. S, darbininkų būklė gere-

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo , 
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose, Kny

ga ant geros popičros ir verta kiekvienam 
perskaityti. I 450 pusiąpių, gerai apdaryta. • ;

. Kaina buvo $1:50. Dabar 25c
Klasių Kovos IstorŲa Amerikoje. Parašė A« Bim

ba. Kiekvienas darbininkas ir darbininkė 
privalo, perskaityti šią knygą. Gražiai ap- *, » i 
daryta ir turi 608; puslapių. s, , ;

i Kaina buvo $2.2į>. Dabar 50c 
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c.,

Keturios Knygos Apie Religiją už $1.00,
Religija. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matui ai- > 

tis. ; Knyga turi 250 puslapių. Gražiai ap- ' 
daryta. Išaiškina iš kįur, atsirado visokie 
“Šventieji?, “stebūklai”, “šventės” ir tt. Tik- 
kras šaltinis Žinių (apie tikėjimą. Kaina $1.00

Kunigo Išpažintis. Paraše buvęs kunigas P. Vi- 
liūnas. Z Tai;ganą jįdomi knygelė. Puslapių ,

Kaina 20c
: i) M i j i / ■ •>.-1 't . ‘ •: ; i ’ [•

T.’.“.'*’’.*. r. <Parašė vyskupas; i , 
Brown. Knygoje yra daug faktų -apie į (, . 
į. Apdaryta. 224 puslapių.

Matote, Sovietų valdžios 
formos palaikytojas, yra 
perstatomas hiekšu,žuliku

$4.50 Vertės Leninizmo Raštą už $1.00
Parašė N. Bucharinas. Tai 

as klasinis vadovėlis. Išdėsto kapi- 
iS tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės 
i. Turi 208 puslapius ir gražiai ap-

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola* 
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nJE vienas aepagelbčjo 
man. Draugas rekomendavo man In* 
karo Pain-Expėlleri ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias iš visų linimentų.” 
' \ į J. 8.

Lockport, N. Y.

ir suprantamos kalbos. K;ai- 
šiojimas augštų ir vadina
mų garbingų žodžių, be ku
rių galima lengvai apsieiti; 
kad pasirodžius mokytu gal
vočium, — niekam neneša 
naudos. Skaitytojas, nesu
prasdamas -tų žodžių reikš
mės, meta šalin visą rašinį.

Svarbiausia, padėjimas 
tinkamo pamato savam kū
riniui. Kada idėja aiškiai 
nustatyta rašytojaus minty, 
visada galima tikėtis tikros 
išraiškos. Miglotumas yra 
pasekmė apsileidimo prota
vime.

i •
Mokinimasis ‘ rašyti yra 

būtinas reikalas, nes juo 
taisykliškiau parašysi iš 
darbavietės korespondenci
ją, tuo bus mažiau taisomo. 
Kiek redakcijos praleidžia 
laiko ištaisymui ’ korespon
dentų raštų, tai tuo Ihiku 
galėtų pagaminti straipsnių 
ir apie kitas mokslo šakas, 
o jų mums būtinai reikia.

Rašyba ne : kareiviškaš 
“tuftas”, ;

kblėgijos’ ‘mokytdja1 thlą 
Amy Hewes, kuri sakosi bu
vusi vietų Sąjungoj, kelius 
pyWps, labai bjauriai kalba 
ąpiė' darbįnmkų: šalį. Pasa
kei ja!, būk tiek darbo. unijos 
ilgina j įdąr jo* į vąlandąs iki 
8 ir darbo savaitę iki 6 die
nų, kapoja,darbhųnkaių alr 
gas ir t. p'; , j, ,

Nežinia kokiais sumeti
mais, šioji “profesore” tą ra
šo, nes pati Amerikoj nėra 
narė unijų. Matomai, nori 
pasitarnauti p. Greenui, nes 
čia reakcinės unijos eina 
prie galutino bankrūto—na
rių skaičius smarkiai jnažė- 
ja. , Idant sukelti ūpą, rei> 
kia rašytj, kad S. S. unijos 
neatsako darbininkų reika
lams. Ištikrųjų S. S. unijos 
auga kasdien. Dabar na
rystė jau 17,769,000. O kas 
link darbo valandų liginimo 
ir algų kapojimo, tai net di
džiausi šmeižikai * nedrįsta 
tai sakyti.

Holyoke1 darbininkai ren
giasi šaukti šią “profesore” 
į debatus su darbininkų S.S. 
pasiustos1 delegacijos nare. 
Geras dalykas—refikia. mela
gius numaskuoti. i ; ;

■ i i : K. B. K-ne. ) 
■ 1 ‘ 1 ’ J(Bus daugiau) ”

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gb: 
ga turį 200 puslapių, gęrai apdąi 
nai turi perskaityti kiekviėnasjk 
moningas darbininkas. , ‘

Kaina buvo $1.50- Dabar 25c

šiosi; mokyki^ ir; būk geras, 
ir raudonas koresponden
tas!! Lai mūsų dienraščiai* 
lieka tikrais atspindžiais 
darbininkų gyyerjimo; jy lj£f

, HOLYQKE, .Mąss.—Pra
kalbose j Antį Karinio Kpp- 
gr|0so klausime; labai 'doųiė- 
jo^į vietiniai. Tūli prisime
ną Tom Mooney, kuris Ho
lyoke užaugę.! ; Jau pradėjo 
ąuprąsti, kaęį jįs pęreitę ka
ro ręakcijos ąuka.; . ■ ... /

, pirmiau,p^ąžai (domės;bu-1 
vo kreipiama. vietinių; į Moo-

1 ........... t............■■■■.■—■Tip ■■■■■ I I ................... .

RAŠYBA JUOS REIKŠME įspūdžiai Iš Maršruto Po Vakarinę Dalį
JI i s■ * 1 t t i ? < k . i < < f > r ) r./ t i r t i\W -i; - J » ■ > ■> ' i r • I .

Mass. Valstijos Ir|JįState^ Ijlew Yorką I
Jaunuoliai Pasidarbavo ';;

EASTHAMPTON, Mass. 
—Čia, kaip ir visur, darbo 
mažai. Kurie dirba, gauna 
labai mažai mokėti vietinėse 
■audinyčiose—už tai Sovietų 
Sąjungos darbininkų ebūfclę 
susidomėjo visi. Seniau čia 
nebuvd galima užsiminti 
apie tą šalį. Dabar jau ki
tas klausimas., Sugrįžus ke- 
liom dienoih (čia seniau gy
venau), daug atėjo, klausinė
ti ir' teirautis' apie’ŠJ Sąjim-

vasaros laukinėmis gėlėmis 
apsikabinėjusi pievoje vai
ko peteliškes,-žodžiu, moki
nimasis rašyti — išdykumo 
darbas! i

Tačiaus praktikiniam gy
venime mes matom ir žinom, 
visai ka kita. Didelė didžiu
ma susipratusių darbininkų 
skaito visokius laikraščius; 
juose prirašyta špaltos įvai
riais klausimais, su kuriais 
nevisada sutinkame. Mes, 
pasidrąsinę rašome pasta
bas, kritikuojam pirmesnį 
rašytoją ir jau prasideda 
polemika, argumentacija.

Tokiam atvejyje, kad ne
palikus visišku nežinėliu, esi 
.priverstas jieškoti faktų tuo 
klausimu ir knygose. Vadi
nasi, pramokus taisykliškiau 
rašyti, greičiau galima įsi
gauti-ir į laikraštinę vagą, kas 
padeda gilinti ir klasinę są
monę ir abelną žinojimą. 
Taigi rašyba, sužinojimas jj galėtų prisidėti 
spaudos ženklų, geras ir aiš
kus ’ ; skaitymas, kumštelia 
pašonėn ir liepia1 eiti toliau,> 
pirmyn! ! i

Padėjimas tinkamo pama
to rašybos subudavojimui, 
kad sklandžiai ir vaizdžiai 
nuplėšus kalbamąjį klausi
mą, profesorius J. C. 
French sako, turi dalinai ir 
prigimtą sugabumą.

Tačiaus, skaitymas kny
gų pagarsėjusių autorių, 
kurie yra geri literatai ir 
beletristai, pavyzdžiui, kaip 
Maksim Gorkis; tėmijimas 
jo parinktų žodžių, išsireiš
kimų ir palyginimų, daug, 
daug pamokina, padidina sa
vąjį kalbos žodyną. Tas 
būtinai kiekvienam reikalin
ga, nes tankus kartojimas 
tų pačių žodžių viens paskui 
kitą, 
imta 
žažodyste. • ‘

Augščiau minėtas profe
sorius mokina, jog rašybo
je būtinai reikia vengti nu
dėvėtų palyginimų, nevadin
ti stovintį medį kiemsargiu, 
arba inžiną peklišku baisū
nu.’*, Toli aus, negalima sa
kyti ir šitaip: mėnulis skais
čiai, švietė, kuomet padan
gė buvo apsiniaukusi ir ne
simatė nei vienos žvaigždės. 
Ir jeigu tokis išsireiškimas 
^nueina net spaudon, tai pa
rodo, kad autorius, parašęs 
kokį nors dalyką,—rniekąd 
neperžiūri jį savo kritikos 
akimis.

Neleistina taip pat ir per- 
didelių palyginimų. Pavyz
džiui, kraujas bėgo iš veido, 
kaip ,iš vulkano lava į mažą 
duobutę. Čia yra tūkstan
čius. sykių padaūgintaą pa
lyginimas - ir neišlaikantis 
sveikos kritikos. Visur rei
kia būtinos lygsvaros.
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Vertė VALSTIEČIO SŪNUS

GIRIU BROLIAI
J. STRAUJAN

(Tąsa)
Vaikinas uždarė akis. Aplinkui kvepėjo 

žolės, kvietkos ir atsidavė drėgna žemė. 
■^PrisimiAė pereitų metų karšta darbo diena 

prie šienapjūtės. Jis tarnavo už berną pas 
dvarponį, kaimyną to staršinos, kurį rytoj 

wtures užmušti. Ir kaip tai atsitikdavo, kad 
’ laike lauko darbo jam tankiai prisieidavo 
greta dirbti su šviesiaplauke Elzbieta, kuri 

: tarnavo pas tą pat^ dvarponį, kur’ir jis.— 
Jam patikda^o-jos šviesūs plaukai, skaistus 
veidas, smagios ir melsvos jos akys, drąsūs 
žingsniai. Pavagčiomis žiūrėdavo į ją, bet 

; gėdijosi, kada Elzbieta tiesiai žiūrėjo jam 
į akis. Kartą po pietų, kada jau šienapjū
tė ėjo prie pabaigos, jis gulėjo prie kve
piančio šieno kupetos, greta .su juom atsi
gulė ir Elzbieta. Jis nudavė miegąs. Elz
bieta taip arti atsigulė, kad jos plaukai pa
lietė jo veidą. Jautė malonumą ir norėjo 

. juoktis. Bet jis gulėjo nejudėdamas. Ir 
štai pajuto, kaip karšta ranka išlengvo pa- 

; lietė jo plaukus ir veidą... Bet tuom kar
tu pasigirdo ar šeimininko balsas šaukian
tis prie darbo. Elzbieta atsikėlė, jos pavyz
dį pasekė ir jis, pilnas džiaugsmo...

Tą prisimindamas, Andrius nusišypsojo. 
Jis žinojo, kad Elzbieta pasiliko ten pat 
tarnauti. Rytoj jie turės praeiti pro tą 
ūkį. Rytoj... Andrius prisiminė rytdie- 

; nos darbą, ir šalta sriovė persirito per jo 
kūną. Rytoj reikia užmušti staršina. Už
mušti ... Baisiai atrodė: prieiti dviems ar
ba trims prie gal būt neginkluoto žmogaus 
ir nujauti jį ant kelio ar viduje lauko. An
drius jau šaudė į žmones. Bet tai buvo tik- 

’ ras karas: nes ir dragūnai šaudė į juos, nu
šovė penkis jo draugus ir daugelį sužeidė. 
Andrius tada nei negalvojo apie tai, ką 
reiškia užmušti žmogų. Jis darė tą pat, ką 
ir jo draugai pagal darbo užsiėmimą iš re
voliucinio ratelio:. Kodolas, mokytojas ir 

* T"dragūnų sudegintas kriaučius. Visi jie 
šaudė, puldami barono dvarą, kurį gynė 
dragūnai. Šovė jis ^žiemos metu ir į ruda
barzdį girios sargą, kada tas su kareiviais 
vijosi jį ir Kodolą. Bet > tada ant jų darė 

"puolimą, ir mažiausias susvyravimas galė
jo kainuoti jiems gyvastį. O rytoj turėjo 
atsibūti visai kitokis įvykis. Tiesa, star
šina gelbėjo baudžiamosioms ekspedicijoms 
ir pagal jo nurodymą daugelis buvo sušau
dyta. Bet šiame ramiame pavasario vaka- 
Ye, kada taip maloniai kvepėjo kvietkos ir 

_žolė, nesinorėjo galvoti apie pralietą kraują 
.. įr tai, kad rytoj ir vėl jis bus pralietas.

Vos šlamant medžių šakoms, traukdamas 
kvietkų kvapsnį, Andrius pradėjo užmig-

—U-uu-uuu! uuu-uuu-uuu ! — Pabudino 
■\ jį ilgas šaukimas pelėdos balso: tai Kodo- 
.. las žadino draugus ir kvietė iš girios į ke-
K fionę. x \

*

Visiems įvyksiančių užpuolimų daly- 
*. viams Kodolas padalino vasarines kepures 
į , įr kaip kuriuos kitus drabužius; Visą tai 
į gavo kalvis ir Okun per girios sargo žmo

ną. Kiekvienam davė po pasportą. Pas- 
portuš parūpino mokytojas per savo drau
gus, su pagelba Jonelio-piemenuko. Dabar 
girios broliai, atsitikime susitikimo su žan

darais ar kitais viršininkais, galėjo lengvai 
peysistatyti samdiniais, bejieškančiaįs

* darbo. ’ ‘ '
Mokytojas, kalvis, Upmanąs ir Okun iš- 

,ėjo pirmieji, nes iki barono Dano dvaro bu- 
,vo toli: reikėjo eiti per tą girią, kurioj pir- 
ūmiausiai girių broliai buvo apsigyvenę. Iki 
^valsčiaus starostos namų buvo tik kokių 
\ keturių valandų kelionė, kurią reikėjo atlik-
• ti daugiausiai tiesiai per pievas ir laukus. *

Po vidurnakčio išėjo Auzanas, Lankovs- 
kis ir Andrius. Jie ėjo žinomais takais, 

X kaip žinomo sodno takeliais. Tiek daug 
'kartų čion ėjo, kad kiekvienas užsisukimas 
ir krūmas jau žinomas. Kada priėjo girios 

’kraštą, tai rytuose jau pradėjo rodytis auš
ros pradžia.

Dar Kas Link Toronto Lietuvių Šnipų 
Veikimo

R^tai dega1, sklaido tamsos skraiste, 
Į pražūtį tyliai einam mes; ' 
Veidai rūstūs...

dainayo Lankovskis.
“Veidai rūstūs... ”—pakartojo Andrius 

pats sau. O paskui pradėjo pritarti Lan- 
kovskiui jo mylimą “Raitelių dainą.” Dai
na laikinai privertė užmiršti pavojų ir 
sklaidė abejones ir troškimą gyventi...

1 1 k

Pii 
Už
Drąsiai

yn«
dsv'e

ft šviesią ateitį, t • f , 
nesunku priirriti1 mirtį; < 
tiksime rpes ją... '
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prie t virš minėtų . organizaciją 
avantiūristiniais - sumetimais.
Kuomet šiam tipdi nepavyko . 
šiose organizacijose pridengti 
sayo avantiūristiniai tikslai, 
tai prasišalino iš viršminėtų, 
organizacijų ir pradėjo orga
nizuoti atąką ant atskirų drau- ; 
gų, prisidengdamas revoliu- v 
cinėrn frazėm. Jo darbai griež 
tai skiriasi nuo jo revoliucinių 
frazių. Todėl, mes, ALDLD 
84 kp- laikytame susirinkime, 
vasario 19-tą dieną, 1933 m., 
4 North Bridge St., nutarėme* 
visas susirinkimas prieš vieną, 
pranešti viešai darbininkiškom ‘ 
organizacijom, kad jis nebūtų 
priimamas į darbininkiškas or
ganizacijas, kaipo netinkamas 
elementas, f Jis eina-į jas tik 
avantiūristiniais sumetimais.

Kur tik jis prisiplaka prie 
organizadijų,. visur’ stengiasi 
sukelti suirutę tarpe narių ir 
prie progos pravesti savo ^avan
tiūristinius tikslus. Todėl mes 
pranešame viešai, kad už-» A. * 
Petkaus (Petkevičiaus) dar
bus darbininkiškos organizaci
jos neatsako, nes jis nėra dau-v 
giau darbininkiškų organizaci
jų nariu. ,

P. S. Jei bus reikalas, tai 
bus iškelta jo avantiūra viešai- 

ALDLD 84 kp Komitetas:
Qrg. J.4 Lepsevičius, 
Prot. rašt. J. Bimba 
Fin. rašt. J. Matačiunas.

(Tąsą iš 2-ro pusi.) 
tojams del bedarbių tarybų 
širdingai ačiū.

Vasario 26 d., įvyko prakal
bos. Surengė. Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuopa 
South River, N. J. streikierių 
naudai. Publikos buvo apie 
500-600.< Kalbėjo profesorius 
Scott Nearing, kuris* vietinės 
publikos labai mėgiamas. 
Tiesa, yra ko pasiklausyti, nes 
kalba labai aiškiai, išlėto, ne
sikarščiuoja. Jis nesumuša- 
mais faktais pliekia kapitalo 
tvarką ir labai skaudžiai ker
ta per nugarą. Kalbėtojas 
sakė, kacK kapitilizmas eina 
prie išsigimimo, prie saužudys- 
tės. Darbininkų klasė turi 
budėti, organizuotis,' kad išsi
laikius 1. gyviems ir pasiėmus 
vadelės į savų rankas, nuo 
p u V a n c i o's klasės—“ruling 
class.” Kiek surinkta aukų ir 
literatūros- išplatinta, neteko 
sužinot. • Ant galo buvo duo
dami raštiški klausimai, kurių 
buvo apie 20. Į klausimus pro
fesorius trumpai ir labai aiš
kiai atsakinėjo. Iš klausėjų 
galima buvo suprasti, kad jie 
labai susiinteresavę dabartine 
politine padėčia ir ne tik“ šios 
šalies, bet ir Sovietų Sąjungos 
padėčia. Tokios prakalbos 
pageidaujamos - tankiau.

G. Albinas.

TORONTO, Ont. — Vasario, 
'26 d. buvo surengtas koncertas 
svetainės palaikymo naudai, 
kurioj darbininkai susirenka 
praleisti laiką ir laisvai su
meta po kelis centus svetainės 
palaikymui. Į koncertą atsi
lankė ir šnipas, Juozas Kra
sauskas, ir norėjo įeiti į sve
tainę, bet prie durų tapo < su
laikytas, kaipo nepageidauja
mas asmuo darbininkų paren
gimuose. Čia J. KrasaUskas 
viešai pasirodė kaipo šnipas: 
Atsivedė detektyvus ir su de
tektyvų: pagėlba norėjo i įsi- 
briauti į svetainę, rodydamas 
pirštu į tą draugą, kuris J.} K. 
sulaikė, kad būk < jis kelia “tro- 
belį” ir neleidžia jo įeiti. Be; 
to, J. K. detektyvams sakė, 
kad “čia pirihos klasės-koihu- 
nistų parengimas.” Tai matot, 
koks judošius!

Matyt, detektyvams pasiro
dė, kad jo šnipinėjimas per 
daug aiškiai žioplas, tai liepė 
J. K. išeiti ir palikti viską ra
mybėj ir eiti į švento Jono 
Draugiją, apie kurią detekty
vai, matyt, žino.

Dar prieš koncertą J. Kra
sauskas pradėjo skelbti, būk 
jis “gavęs” laišką, grąsinantį

K< veda pof 
Ujimus, tai i

f 1 t ’
—Drąsiai. sutiksime mirtį,;—atsiliepė 

das girioje. I? snaudžianti ląukai, ir giria, 
ir tolimoji aušra, atrodė, klausosi dainoš, 
kurioje apdainuojama paskutinės minutės 
gyvybės, apie kovą už laisvę ir džiaugs
mą... < - • '. jy

Išėjo ant didelio kelio. Po dešinei matėsi, 
namo raudoni stogai, kur pereitais metais 
tarnavo Andrius. Per gyvenamio kaminą 
povaliai rūko dūmai... “Elzbieta jau už
kūrė pečių,”—galvojo Andrius.

Sveikutė Elzbietyte!” norėjosi jam su- JWi
'jį užmušt už šnipinėjimą. Kas 
link to laiško, tai galima tiek 
pasakyti: Arba jį pats J. K. 
pasigamino, kaipo “priežastį”

ai-

u

sukti taip mylimai merginai. Jis pradėjo 
povaliau žingsniuoti, bežiūrėdamas į tą so
dybą. Auzanas klausiančiai pažiūrėjo į 
vaikiną. Andrius pagreitino žingsnius ir 
pasivijo priešakyje žingsniuojančius drau
gus.

Girių broliai praėjo nedidelę giraitę, už 
jos jau prasidėjo valsčiaus staršinos, Rau
dos, laukai. Lauke dar nieko nebuvo. Abie- 
mis kelio pusėmis tęsėsi tamsūs, dar neužsė
ti laukai; tolumoj, prie namų, nuo nedidelio 
vėjalio siūbavo žalia jūra pasėlių. Visa gi
raitė skambėjo nuo paukščių čiulbesio, ant 
lauko kilo į augštį vieversėlis ir' skambėjo, 
kaipo kokis varputis; po išakėtą įlkųką išlė
to žingsniavo dvi varnbs ir keletas kuosų.

Girių broliai pasuko iš kelini į krūmus, su
sėdo ir pradėjo laukti. Žiūrėdamas į pa
dengtus rąsos žolynus ir lapus, į kylantį 
raudoną saulės kamuolį, tokį malonų, kaip 
ir kitados, besiklausant paukštelių čiulbe
sio, Andrius ir vėl pajautė krūtinėje kokį 
tai spaudimą. Nesinorėjo galvoti apie tai, 
kas už keleto minučių... gal būti ant žvil
gančios rasos, apšviestos saulės spinduliais, 
pasilies žmogaus kraujas...

Iš sodybos išvažiavo vežimas, pravažiavo 
žieminius pasėlius ir pasuko į pavasarinių 
lauką. Nuo vežimo nušoko žmogus, nuėmė 
plūgą, pastatė jį ir pradėjo iškinkyti arklį.

Lankovskis ir Auzanas klausiančiai pa
žiūrėjo į Andrių: tik jis vienas pažinojo 
sodybos gaspadorių—staršiną, jo draugai 
nepažino jo.

—Dar ne jis,—tarė Andrius.
Paskui vežimą į lauką išvažiavo sėjamo

ji mašina. Paskui ją ėjo augštas vyras, 
dėvintis pilką kepurę. Andrius parodė 
draugams į vyrą, einantį paskui mašiną.

—Štai ir Rauda. .,
Palaukė, kol Rauda atsitolino nuo arian

čio samdinio. •
—įNa; einame!.'- . , t
Auzanas drąsiai atsistojo ir pakraščiu gi

rios išėjo į lauką ton pusėęų nuvažiavo
Rąuda, tik apsėjęš prie kėfio šmotelį. Pas
kui AuzanąJ ėjo Andrius. Lankovskis iškil- 
gai kelią ėjo linkui starših’os ūkio: atsitiki
me, jeigu kas norėtų , pribūti ūkio gaspado- 
riūi į phgelbą, tai Lankovskio buvo pareiga 
revolveriu’ pastoti kelią.

Rauda, pamatęs prisiartinančius ^žmones, 
sulaikė arklius.

—Sveikas gaspadoriau,—prabilo; Auza
nas, biskutį kilstelėjęs kairę ranką, o deši
nę laikydama^ kišeniųje. Andrius tylėjo.

—Sveiki,—atsakė jiems Rauda, nesu
prantančiai žiūrėdamas tai į vieną, tai į 
antrą. Matomai, jis nepažino Andriaus: 
jaunas vaikinas paskutiniais metais apau
go plaukais ir labai pasikeitė.—Ko jums 
reikia? ;

j&auda manė, kad pas jį, kaipo pas star- 
šiną, atėjo koki tai žmones su reikalais.

(Bus daugiai)

geresniam provokavimui dar
bininkų, arba koksai provoka
torius galėjo parašyti, 1 toks 
pat, kaip J. K. Darbininkai 
tokiais,nešvariais darbais ne
užsiima, kaip slaptai grąsįnan- 
čių laiškų rašymu bei .ant at
skirų asmenų irf šnipų keršiji
mu, Mes su šnipais viešai ko
vojame, stengiamės parodyti 
darbininkams, kad jię yra dar- 
kų išdavikiai. Taįpjbųvo paro
dytą vasario 26 d. koncerte.

Taigi darbininkai, kurie dar 
netik 
liciją
aiškiai pamatėt, kad jis eina 
šniįib ^pareigas. > < •. / t 
t ‘Tokie. J. K. sū provokacijom 
ir policijos pagelba nesugrius 
mūsų organizacijų, nes darbi
ninkai, pamatę šnipų tokius 
šlykščius darbus, pasibjaurės ir 
dėsis į darbininkiškas organi
zacijas.’ ‘ 1 '

Klaidos Pataisymas
“Laisvės” 46- numeryj buvo 

rašyta, kad Vedeckis atvedė 
detektyvus į Bangos Choro pa
rengimą. V-kis tame parengi
me nebuvo. Atvedė kitas as
muo,’ matyt, J. K. kompanijo- 
nas, tas asmuo pirmą sykį ma
tytas ir nepažįstamas. Bet vis 
viena V-kis įtartina ypata šni
pinėjime.

D-kas.
PATERSON, N. J.

KIT “LAISVĘ” ~ 
SKAITYKIT IR PLATEN-

Kaip Mes Kovoja
me Prieš Alkį

MONTREAL, Canada.—Va
sario 1 d .buvo , atžymėtinai 
kovingą t demonstracija Mopt-, 
reale, kur, francūzai ir kitų 
tautų darbininkai reikalavo 
tuojautin^s pašalpos. Miesto 
ponai ątsįsąkė priimti delega
ciją, o tuo pačiu mėgino re,- 
akcionieriai kalbėti į dešimt
tūkstantinę minią. 'Meš ata
tinkamai juos nubaubėme. Po 
to, tuojaus gavome i laišką iš 
miesto valdybos, kad mūsų de
legaciją priims kitame trečia- 
dienyj. Kitame trečiadienyj 
susirinkę bedarbiai prie mies
to rotušės reikalavo to pati'čs. 
Delegatai, išėję iš miesto val
dybos, pareiškė, kad pilną ra
portą išgirsime bedarbių 'ta
rybos salėje. Išklausę Raportų 
ir sužinoję, kad miesto ponai 
visai nesirūpina pašalpos pa
gerinimu, nutarėme tęsti kovą, 
rengti demonstracijas iki bus 
laimėta. K
Vas. 15 d-, vėl pasiuntėm de
legatus į miesto valdybą, o tuo 
pačiu suruošėme demonstraci
ją, bet pėsčia ir raita policija 
neleido susirinkti prie miesto 
rotušės. Tačiaus gatvės buvo 
patvinę darbininkais. Polici
ja nepajėgė išskirstyti iki su
grįžę draugai pasakė, kad ei
tume į bedarbių salę. Po to 
ant Vitre St., flaphouzėj įvy
ko griežtas darbininkų protes
tas; jis paširei^jčė daužymu :di- 
šiiį ir laužymu rakandų. Poli
cija visu žiaurumu užpudlė ir 
daugelį 'darbininkų - I apdaužė, 
bet jų thipj pat keletas reiką- 
lavo !tned.ięinoą, pągelbos. Ka
pitalistine ,spauda pąskelbė 
“sukilipią,” : buvo areštuota 
trys draugai. Baudė het tri
mis kaltinimais, nors\ tie nie
ko bendro su tuo ^‘sukilimu” 
neturėjo. Tuo buržuazija ne
pasitenkino ir vasario 17 d. 
areštavo Bedarbių Tarybos se
kretorių, R- Weir ir antrą 
draugą, W. James, kuris buvo 
skundų komisijoj, Juodu kal
tina krimin&lio sihdikalizmo 
nusikaltime.

Bedarbiai 
organizuotis 
no j e ,turime 
neatstovavo
bet visus Montrealo bedarbius

Kanados Darbininkų Apsi
gynimo Lyga tūri; Višu^tnat

kurną mobilizuoti savo narius 
darban, kad būtų galimas jų 
gynimas pravesti, r Turime suį 
kelti jų paliuosavimui atatin? 
karnas ir reikiamas sumaą pi
nigų. ,

Buržuazija puola tuos-drau? 
gūs ii? kaltina prigulėjime prie 
Komunistų1 Partijos. < Jie tuo 
rehidamiesi nori užsmaugti be
darbių organizaciją, padaryti 
ją nelegale. > Budėkirąe,. kad 
alMūšti it^'lbtiifžudzijdš įkšimo- 
jimą. : , . , , ?

Viešas Pranešimas Darbininkų 
Or gani z aci j om

Tūlas Antanas Petkus (A. 
Pe^iavičius) savo laiku pri

gulėjo prie Amerikos Komu
nistų Partijos, Amerikos Lietu
vių Darbininkų ' Literatūros 
Draugijos ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo.

■ Šis tipas buvo prisiplakęs

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 13 sekcijų reny 

gia bazarą, kuris įvyks subatoje ir 
nedėlioję, 11 ir 12 kovo, Rųsų Darb. 
Name, 995 N. 5th St., pradžia 't"Vai, 
vakare. Kviečiame lietuvius ■' daly
vauti šiame parengime. Bus s|ramų 1 
užkandžių ir šokiams gera muzika.' 
čia pigiai galėsite įsigyti daiktų, ku
rie jums, reikalingi ir visųse: kal
bose literatūros rasite, kurios visi 
pageidaujate. Kviečia Rengėjai.

; ! -f (52-54)

BALTIMORE, MD.

Kunigo Mehdelio Chepsui

Kas dvi savaitės per radiė 
Mendelis garsina savo kromą. 
Kad paįvairinti savo biznio 
garsinimą, duoda muzikalę da
lį. Bet tas koncertas tai tik
ras kunigiškas. “Chepsui.”

St. Alfonso Choras gieda ir 
vis tas pač 
kad kitok 
melodija, tai tikri laidotuvių 
maršai. ‘

Kunigas Mendelis po kiek
viena programos dalim garsi
na savo biznį: kad tą ir tą 
vakarą bus tokis ir tokis šokis, 
tai vakarienė; “įžanga 50c. 
visi dalyvaukite.”. Parapijįonai 
turėtų pasakyti tam dievo a- 
gentui: “tu, kunigėli, išdalink 
bedarbiams ir biedniems savo 
turtą, o tau dievas,1 kaipo sa
vo agentui, atiduos tūkstantį 
kartų daugiau.” Jei ‘kasi iš
drįstų taip pasakyti,j tai ifr^en- 
delis prakeiktų tokį: parąpijo- 
na. ( ’ 1 i >

/ • • ,

Kad daugiau apmulkiųti 
savo parapijonus iV iškaulinti' 
nuo jų daugiau pinigų, jis pa
sidžiaugė per radio, Vkad vie
nas lietuvis yra šventų sura
šė—St Kazimieras. Tai di
džiausia garbe lietuvių tau
tai-” čia reikia pasakyti tam 
dievo agentėliui, tai didžiausia 
nelaimė lietuvių tautai- Tiek 
daug pinigų iškolektuota1 iš 
parapijorių' ant mišių ir kito-- 
kių maldų. Vadinasi, visas 
maldas ir visas aukas dievui 
ant garbės duotas “velniukas” 
nusinešė ant trišakio. Geriau 
sakyt, kunigėliai suniamniojo 
parapijonų centus., _ ..

Parapijonas

ainas. Matyti, 
nemoka. O jau

SUBSCRIBE ; NOW FOR THE

Woman’s paper to be in new, magazine form *

THE WORKING WOMAN J
50 E. 13th St. /. New York, N. Y. •

• 1 įL * * } * •
First issue to be 4*eady for Int’l Women’s D&y March 8 ;
ENCLOSED FIND 50 cents for one year’s suscription j 

30 cents for six month’s subrip tio^ *
— i.ij> į. i, ..i.i. — iiwi -i ■ .i 

to the WORKING WOM^N

Name.....................................

Address

City* State ..y.

Bundle order rate 4 cents per copy
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KAINA $60.00

“Laisvės” Skaitytojams

turi dar stipriau 
ir jų teismo die- 
įrodyti, kad jie 

tik patys save,

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

“Laisvė” gali pristatyti .jums*! narųus šių metų, vė- 
b] Įiaūsibį išdirbinio,) su jn^jals ph|ootiltnihiąi^įį

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAŠ MAŠINĖLĖS,

Portable masina, tik šį rude-
X•* ! ■ ; ii : , nį patobulinta su naujais paran- 

kumais prietaisais, dabar gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.”

Didelė Nuolaida
Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

kas'mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina' darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau- sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboard^.” \

i RAŠYKITE; “LAISVE”
427 Lorixner.St.; Brooklyn, N. Y
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Pirmadien., Kovo 6, 1933 Puslapis penktas
(

i > t

Viso

Sovietų Chocolate SaldinesOAKLAND, CALIF.

33rd St.

Komisija

PADARYTOS SU VAISIAIS IR MEDUMI

sei

SOVIETU MIŠRIOS SALDAINĖS
DĖŽUTĖSE PO VIENĄ SVARĄ, KAINA 39c

A.P.LA. REIKALAI 427 Lorimer Street

IS LIETUVOS
PHILADELPHIA

Rusiška PIRTIS Turkiškapas

Avė
ir So

Visoms ALDLD Kuopoms ir Nariams

Centro Komi- 
viskas abelnai

INfiS
STĖS

Street

Street
Street

Įplaukos 
$1,969.92 
2,257.43 
2,242.12 
1,560.07 
1,822.35 
1,686.91 
1,486.12 
1,721.17 
1,872.69 
1,649.58 
1,639198 
1,971,37

$24,070.84 
komisijos tų

Išmokėj. 
$1,993.56 

1,171.58 
972.95 

1,468.85 
2,014.2$ 
1,120.49 
2,075.19 
/2,349.50 

497.69 
1,182.21 
1,820.45 
1,050,19

Plečkaitis, 
Urbanavičius

1932 m. 
Sausio 
Vasario 
Kovo 
Balandžio 
Gegužės 
Birželio 
Liepos 
Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Spalio 
Lapkričio 
(gruodžio

,$2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.Q0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

JLETOJŲ VYRŲ IR 
] DRAUGYSTEI,

Bedarbių Reikalai Pra
laužė Patriotų Sieną

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

Už Kuriuos Kandidatus 
Balsuoti į APIA Centro 

Pildomą Komitetą

$23,136.09
934.75

12 Dėžučių Parduodama už $4.25 
Du Tuzinai Dėžių už $8.00

patvarkymą.
kad jų

Apysa- 
Taigi, mokeki- 

šiyskite į centrą. Kurie nariai

Draugai ir Drauges! šiuomi pranešame, kad jau 
spausdiname brošiūrą apie bedarbę. Apie 20 d. ko
vo ji bus gatava. Jos spausdinsimė ir platinimui. 
Siųskite užsakymus dabar, kad galėtume kartu su 
narių knygomis pasiųsti ir platinimui brošiūrą. Kuo
poms duosime 50 nuoš. nuolaidos. Mokėkite duokles 
ir siųskite į centrą. Kaip tiktai brošiūra bus baigta 
spausdinti, imsimės už darbo apysakos. Drg. V. J. 
Senkevičius, mūsų organizacijos pirmininkas, jau 
verčia labai gražią apysaką vardu “Spalis 
ką bus gatava apie gegužės mėnesį 
te narines duokles 
nori užsimokėti už pereitus metus, jeigu jie del kokių 1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA. PA, 
Telefonai: Bell—Oregon 1118 

Bey stone—Main 1417

sutaupymo 
čekių 
MorgiČiaus 
C. Sekr.

Šeras

London
kipys padūrę po 74 piylias į 
valandą laiko. 1?ai greičiau
sias važiavimas,, kokis yra 
atsiektas traukiniu.

Viena Dėžutė Sveria Virš Svaro ir Parsiduoda 
Po 49 Centus

D. M. ŠOLOMSKAS 
ALDLD Centro Komiteto Sekretorius

Perkantiems nuo 6 iki 12 dėžučių* kaina 28c už 
dėžutę. Perkantiems po du tuzinu dėžučių 

ir daugiau, kaina 27c už dėžutę.

$10,748.23
3,017.^6
9,310.00 

50.00 
10.00

V. jfemtchawska
G. Ginsberg
J. Rimkevičius 
Mrs. V. Findliene 
J. Valiuntonis 
D. Sandzecki 
J. Raudonius 
Marshall
M.. Nąval. , i '
J. Savickas
M. Zaveckfes
A. Laurinavičius
A. Barauckas 
P .Kontrimas
K. šiukštįs 
A. Dinas
H. Semels

Už Komisiją

Persiuntimą Apmokame. Pinigus Prašome Prisiųsti 
Kartu su Užsakymais.

Laisniuotas Grahorius
PennayIvani* ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamu 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, praSau kreiptis prie 
Kiangs ąekančiu antrašu:

Ant 
Ant 
Ant 
Pas 
“Laisvės

Kuopą Komisijos Raportas, 
Kuri Peržiūrėjo APLA Centro 

Komiteto Knygas Vasario 
19 d., 1933 m.

Po Fulton ir Bimbos pra
kalbų Vilijos VChoras diktai 
sustiprėjo. Choro narės, kaip 
Remeičiutė ir ,Praleikiutė jęįaug 
pasidarbavo , ir- jom pavtyko

TUOJAU REIKALAUKITE IR NAUDOKITE JAS

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Maas.

ValffyWa 1931 metam:
Pirm. W. Geluievičia,
Pirm, paeglb. A 

258 Amea St.
Nutarimų • rašt. .

49 Sawtelle Ave.
Turto rafit,

12 Andover St. 
ligonių rašt. M.

153 Ames St.
Iždininkas M 

0 Burton St.
Iždo glot

B. Z 
vlčia. 
Maršalka A. Ęarkguakas,

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Varčiai ir Adresai

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jj galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios 

šies kenuotos žuvys.

Nuošimtis , 
Nuoš. už morgič. 
Už morg. komišin 
Bankoj rastų 
“Laisvės” Šeras 
Buvo likę iš 1931 
Inventorius /

Pirmininkas J. BagdžiUnas, 228 Duffy, 
( , , Pittsburgh. Pa. Tel.

Vice- pirm. J. Kulponas, 27 Corlet St 
Wilkes Barre, Pa., , Tel.

Kasierius K. RantlavCikas, 613 Main St
i Edwardsville, Pa., Tel

Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave.
Wilkes Barre, , ------

Finansų raS S. C. Kasparas, Ž7 Lynch Lane
Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061

Duobkasys, Jonas Kuhtonas, 27w Corlet St.
Wilkes Barre, PT “

Centro Telefonas 91840 po Aui
21 Ferry St., 1

K. WBeniu&is
P. Blusis
P. Bugačiauskas
P. Jauniškis ‘ '
J. Samas '
Z. Januškis 
Workers Bakery 
J. Lomlach
V. Žąsinas, f
J. KvedaYavitfius
A. Chalilis
E. Lavrinavičius
J, Paleliunas
A. N. Narutavičius
A. Laurinavičius
G. Kuprėnas
V, Navagruckis 
A. Matuliavičaitė t 
G. Verbliugevičius 
P. Grigaliauckas 
P. Pranevičius

M. Vidrukas
P. Pūras
P. Gudžiūnas
V. Staponavičius
M. Grazackauskiėne
K. Ginkus
G. žąsinas
W. Dylis
M. Rakauckas

A. Urbanas
A. Matuliavičius
P. Pauplis
A, Elačiuk
H. Sragen
M, Naviedomdkis
P. f Gutauckas
C. Šležienė
P. Nilan , 
G. šventich
J. ■ Strimas
P. Chiamiauskas 
M. Adomaitis 
G. Karalius
E. Ciarniaučkaitė • i
A. Ęetęiunas 
P, Paulavičius1 
G. Railiaim
K. žalenas 
J. Missel 
V. žalis
S: VinckevičiUs
G. Waloch • ,
J. R. Wach *
V. Daubaras ’ '
A. Monkus'
S. z Paknis
P. Miliuckas ,
T. Marshall 
T. Yasiulionis

51 Glendale St. 
Sauka,
Stripinie; i 

. j.
Venėlauekie,

JazUkevičla,
Miškini*,

. 2;.. ■) , '
5 ja.1: P. Krušai, 141 Sawteiie Ave., 
lanavičia, If Glendale ,St., J. Bale-

Sovietų Mineralinių 
Vandeny

NARZAN IR BORJOM

Kartu viso
Seka parašas 

kuopų narių, kurie peržiūrėjo 
APLA Centro Komiteto kny
gas ir visą APLA centralini 
turtą abelnai. ♦

Joseph Mažeika 2 kuopos
J. Gataveckas 3 kuopos
W. Stacinskas 8 kuopos
J. A. Shiuket 50 kuopos

P. S. APLA 
te to knygos ir 
atrasta tvarkoj,

Vietos kapitalistiniai laik
raščiai rašo,i kad Board of Su
pervisors, * Salvation Army ir 
Red Cross nutarę, kad pąvie- 
niamir tom šeimynom, kurios 
neturi vaikų, neduoti pašalpos. 
Pavieniai vyrai turi registru©? 
tis j State Labor Camps. Tie, 
kurie turi žmonas, turės jas 
palikti ant “dievo valios,” o 
patys, jei nenor badauti, tai 
eiti į kalbamą “campę.” 
Klausimas, ką jie darys , su 
moterims? Matyt buržuazine 
labdarystė pasirengus jaunes
nes moteris nublokšti j . pros
titucijos urvus, o senesnes ba
du numarinti. . , '

Fašistų Lietuvoj 3,500 
Kalinių

Pagal oficialius davinius 
1932 metais, tai yra šeštais 
fašistų viešpatavimo metais, 
Lietuvos kalėjimuose sėdė
jo sugrūsti 2,975 kaliniai. Iš 
jų 2,532 vyrai ir 443 mote
rys. Jų skaičiuj 797 sėdi be 
teismo, kaip “tardomi.” Į šį 
kalinių skaičių neįeina ad- 
ministratyviu būdu komen
dantų ištremti, kurių yra 
nemažiau kaip 100. Taipgi 
čia nepriskaityti nepilname
čiai; kaliniai, uždąryti į taip 
vadinamas ‘fauklėjamo įstai
gas”, kurių taipgi yra ■ apie 
40Q’. T&igi išviso' Lietuve j 
yra apie 3500 kalinių. Pa
lyginus kalinių skaičių su 
gyventojų skaičium, fašistų 
Lietuva kapitalistinių vals
tybių tarpe užima greta Ita
lijos vieną, iš pirmųjų vietų. 
Ji kalinių gausumu net pra
lenkia Lenkiją. Lietuvoj iš 
kiekvienos dešimties tūks
tančių gyventojų kalėjime 
sėdi 15. ' ■ • , ( 1 .

NEW BRITAIN, Conn. — 
Bedarbių Taryba, vasario 28 
d., buvo sušaukus konferenci
ją kovai už padidinimą bedar
biam pašalpos ir už įvedimą 
socialės bedarbių apdraudos. 
Buvo nutarta, ant greitųjų, 
rengti mieste alkanųjų eiseną 
prie rotušės kovo ketvirtą die
ną ir išstatyti reikalavimus 
miesto ponam.

Taip pat, kitas labai svarbus 
dalykas nutarta, tai tas, kad 
prisidėti prie maršavimo į vaL 
stijos sostinę, kuris prasidės iš 
visos valstijos miestelių kovo 
20 d. ir baigsis to paties 
,mėn. 27 d. Konferencijoje 
planai sudaryti geri. Dabar 
tam reikalinga sunkiai padir
bėti, kad planai įsikūnytų.

Kuomet buvo kviečiamos 
draugijos siųsti delegatus į 
minėtą konferenciją, tai neap
lenkta nė lietuvių pašalpinės 
draugijos. Draugijų nariai, 
kaip ir visi bedarbiai praran
da tą, ką pirmiau buvo susi
taupę. Pinigus pravalgė, na
mus atima už nepasimokėjimą 
reikalingų mokesčių ir tt. Bet, 
vadinami patriotai trukdė rin
kimą delegatų, taip kaip jie 
galėjo. Tačiaus, kur buvo 
darbininkams sąmoningai aiš
kinta reikalingumas laikyti to
kią konferenciją, ten ir dele
gatai likos išrinkti. Vadina
si, patriotų užmūrytas sienas 
jau pradeda pragriauti. Tai 
pirmutinis toks apsireiškimas.

Vilijos Choras

Pin. turto viso 
Inventorius

ADRESAI: 
16 Bunker Ave.

TurskienS, 79 Vine St.
Zizen, 673 N. Main St.
Cereškienė, 87 .Battle St.

.. 81 Clarence St,
Kasos Globėjo*:
9 Broad St.

221 Amea St.
29 Intervale St.

PotauB, 184 Amea St.
Šimanskienė, 88 Vine St.

.a**.

19 E. 19th St.
13 E. 17th St.

1802 S. Wood Ave.
v »■>» JUlllUVIl. XM* <J.

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:30 vai, vakaro, po 
numeriu 1601 Wood Ave., linden Hall, Lin
den. N. J.

TEISYBBS A
MOTEIR 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—-4th - Ave., Mo-į
line, Ill. ( .

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, Ill.

Fin, seki. B. Daucenskas, 1552—10th
• Ave;, E; Moline,' Ill. '• 1
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th

Ave., Moline, Ill. ' ' ’
Iždininkas M. Jonaitis’, 215—17th

Ave.. E. Moline, Ill.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th; St

& 5th Avė., Moline, ,111.
Maršalka J. Kairis, 2435

Moline, III

Viso $21,879.71 17,716.44 l
Pelno likt) Už 1982 $4,163.27

ROCHESTER, N. Y.
f L. D. P. KLIUDO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Eirmininkas Buguliškis P., *

'• , 1120 North
Pirmininko pagelb'ininkas, žirgulis. P

52 Dalė 
Protokolų raitininkas Gendrenas, S;, 

67 Cutler 
Finansų ražt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagclbininkai: 

Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J

Maršalka Valcčfca A.,
L. T). P. Kliubas laiko 

vienų mėnesi 
vakaro; prad

Vasario 4: d., ALDLD 142 
k#>. surengė puikią. yąkarięnęk 
Žmonių į pokilį prisirinko 
daug. Kięk teko nugirsti, tai 
kuopai liks $34.09 pelno. Mū
sų kuopelė galės daugiau dar
buotis ir reikalui esant paau
kauti darbininkiškiem reika
lam.

Reikia pasakyti, kad vaka
ras pasitaikė prastąs—snieguo
tas oras, bet tas nesulaikė pu
blikos nuo lankymosi į darbi
ninkišką* parengimą.

Prieš parengimą pruseiki- 
niai menševikai bėgiojo, net su 
sirinkimus laikė tuo tikslu, 
kad pakenkti rengiamam ban- 
kletui. Jie gyrėsi, kad neis 
ant parengimo ir tuo kitus su
laikys. Buvo pradėję girtis, 
kad be jų kuopa negalėsianti 
gyvuoti. Dabar šėlsta iš pik
tumo, kuomet 1 pamatė, kad 
darbininkai stovi su visu re
voliuciniu judėjimu ir pemia 
Literatūros Draugijos kuopą.

Darbinjpkąi nesideda .prie 
juodo darbo ir darbininkų or
ganizacijų draskytojų.' šalin 
menševikus buržuązijos tar
nus. Lai gyvuoja, Riverside 
Literatūros Draugijos 142 kp.

i t < Sparnelis.

Aukavusių Vardai Pagelbai 
Rasimavičiaus

Moterų
Pašelpine Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS

Pirm. E. Bcniulienė.
Vice-pirm. 
Prot. rašt 
Fin. Rašt. 
Ižd. M. Klimavičienė,
V. Baronienė, 
M. Duobienė, 
V. Bartkienė, 
Ligonių Rašt. M 
Maršalka J. T

Viso* gyvena Montello, 
kare.

Kovo ir balandžio mėnesiuo
se bus rinkimas APLA Centro 
Komiteto ir rinkimas delegatų 
į sekamu seimą. Dabar reikė
tų apkalbėti, kurie kandidatai 
tinkamesni ton svarbion vie
ton. Mes juk turime žiūrėti, 
kad išrinkus tokius draugūs, 
kurie rūpinasi organizacijos 
reikalais, stoja už vienybę dar
bininkiškų spėkų ir darbuojasi 
darbininkų judėjime.

Kandidatų yra.nemažai. Po 
porą ar daugiau į kiekvieną 
vietą. Kiek aš pažįstu kandi
datus, turiu pasakyti, kurie, 
mano supratimu, tiktų būti AP 
LA Centro Komitetonariais.

Pirmininku geras Čelkis ar
ba Gataveckas. Abudu nuo se
nai darbuojasi darbininkų eilė
se. J. čirvinskas visiškai ne
tinka ton vieton. Jisai skloki- 
ninkas, nenuorama, pasižymė
jęs triukšmadarys. Už čir- 
vinską nepatartina balsuoti.

Vice pirmininko vietai K. 
Stašinskas ir P. Martinkus— 
abudu pilnai geri. Patartina 
už bile kurį balsuoti-

Sekretoriaus vietai J. Gasiu- 
nas ir J. K. Alvinas — tinka
mi ton .vieton. Bile už kurį bal
suojant nebus nuostolio,’ J. Se
nulis visai nežinomas veikime, 
niekur nepasižymėjęs. Vargiai 
iš jo būtų tinkamas tai vietai. 
Atrodo, jam mažai rūpi orga
nizaciniai reikalai.

Iždininko vietai J. Yesadavi- 
čius ir K- Levine—geri. Abudu 
darbuojasi delei organizacijos 
labo. Abiem apeina darbinin
kų reikalai. Bile už kurį pa
tartina balsuoti. B. J. Blons- 
kis pasirodo nepilnai pastovus.

Iždo gįpbėjų vietai tinkami 
J. Urbonas, J. Miliauskas, Jur
gis Urbonas ir D. Lekavičius. 
Iš tų keturių už bile tris pa
tartina balsuoti- J. Girštoff 
eina pjyeš vienybę, J. Barš- 
kietis man gerai nežinomas.

Būtų gerai, kad ir daugiau 
draugų per spaudą padarytų 
tinkamų pastabų delei šių rin
kimų.

Pittsburgh© Bedarbis.

G. Mateioietė
K. Premevičius 
P. Kuleikis 
J. Urbanavičius 
S. A. Findlay 
P. Deavenas
J. Ghekanauskas
C. Pumputis f
V. Ząsas
A. Vaitauja 
G. Gustaitis .
K. Stankevičius 
St. Daylidonis 
K. Mustaikis 
E.‘ Pliukaityte 
M. Smith
R. Zableckaitė 
E; Vaišnytė
U. Beaker .Drew

K, Manoliuk

Bedarbiai tokiu valdžios pa
sielgimu labai pasipiktinę. Pa
sipiktinimo nepakaks. Mes 
turime stropiai organizuotis 
ir stoti į kovą. Buržuazija 
nepaiso bedarbių. Mes išnau
dotojų valdžiąr.galėsime pri
versti tik rpasiniu spaudimu 
duoti -pašalpą alkaniems.

Bedarbių Tarybos jau pra
dėjo smarkiau veikti. Renka
ma delegacijos eiti pas mieš
to supervisorių, kad tuojau at
šauktų tą 
darbiai nedaleis 
mynos būtų išdraskytos. Be
darbiai gali apsiginti nuo ba
do ir apginti savo šeimynas 
organizuotam kovom. Tuo7 rei
kalu rūpinasi Bedarbių Tary
bos. 'tai būkime nariais kal
bamos organizacijos.

Mūsų miesto bedarbiai ir da 
lį laiko dirbantieji, sujudę da
lyvauti kovo 4 dk demonstra
cijoj. Neprisieina abejoti, kad 
tūkstančiai darbininkų išstos 
prieš badą ir bedarbių šeimy
nų draskymą.

LIETUVIŲ,SAULĖS PAŠA 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAU< 
. , -j LINDEN, J.

VALDYBA! 1932 METAMI j

Pirm; R. Tratulis, ' 
•' i 201' W.

Pirm. Pagelbininkaįs G. Karčiauskas,,
Prot. Rašt. K. Striupaitis, 

» r . . , Į ;
Fin. Rašt. M. Andrutiaitė,
Iždininkas J. Užkurėnai, 

1 .
Kasos Globėjai:

L. Barkjenė,
ir W. Biliutė, 

I 1 • ’ 
Maršalka K. Meškauskas,

16th' St, 
16th SI 

191 E. 19th Si 
85 W. 16th 

1501 S. Wood Ave.

$24,070.84
APLA Centralinis Turtas*

Dalinasi Sekančiai: >

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

AUŠROS DRAUGIJOS ELIl&BETB, N. J 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI. į
Pirmininko Pagelb. m Grygoti*, 146 4tį St. 
Nutarimų Rašt. B uurkauska*, 255 Pinxs St. 
Finansų Rašt. A. P. Grygotil, 2122 Itfgalls

Ave., Linden, N. J.
Iždininke* V. Paulauskai. 228 Clark* PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygoti*. 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kąlnietienė, 144 South'

Park St., J. Krakauskas, 800 Fintf, Bts 
“Laisvė*” organo raštininkas D. Kratt*,

211 First St. ■ - •
Maršalka J. Jotkojis, 8483 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai įvyksta 
antra ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės*, svetainėj, 269-73 Second St-, 
Elizabeth, N. J.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue 

!52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek- 
antroj savaitėj, penktadienio 

ia 7:30 valandą. ,

,7 10EZI0C3
n JUOZAS KAVALIAUSKAS fl

607.76 
170.09 
75.00 
68.06 
10.00 

$18,041.91
934.75

M. ZiNS 
no EAST 16th ST. N.Y.
Tarp 4th Avtf! ir Irving Place 

Isietriges 25’ metal 
Valandos—9 Al 

i o Sekmadieniais £ 
..-a.......... .  »A»e^.ai.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien atel- 

kite delei ęavo 
sveikatos1 išty
rimo,; o jums 
bus išaiškinta, 

•.kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos' Nušaše- 
jimai, Niervų 
Ligos, Abelnas 
S< i'l p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

ir MeŠlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

, X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Ciepų Įšmirkštimai. ,

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal z jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TE1TĖLBAUM, Manadžeris \

ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasžj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį apt trečių lubų, oringam kambary—85c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- 
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- //
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipenmui f /
veltui! MOTERIMS PA NEDALIAI S IR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys /
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- Į
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- .
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. I IU-
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y,

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subw'ay—išlipt ant Montrose Ave. Stoties; visais

< Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

įtrūkti naujų nariy* ir sugrąi 
žinti buvusių choristų, Gar
bė tenka jaunuolėms.

Pats mūsų choro vedėjas, F. 
Remeitis, nors naujas tame 
darbe, bet jis progresą daro 
labai didelį. Už metų, jis pra
lenks “profesionalus” vedėjus. 
Bravo, jaunuoli!

Waterburiečiai pas mus va
sario 26 d.,- perstatė “Bedar
biai.” Vilijos Choras tame per
statyme pasirodė su savo nau
ju vedėju- Waterburiečių Vi
lijos Chorui dėkojame už per
statymą puikaus'veikalo ir su- 
daina!vimą ryškių dainelių.

• , Darbininkas.

Avė.
9905

34625
74073
84625

20061 .
Tt-., Tel. 34625 1

. Stravinsko, 
lymouth, Pa. 1

.400'•
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riai būkite.
(54-55)

♦

JONAS STOKES

Bridge

New Yorke

156

su

402

Adatos 
laikyta- 
kovo 1

Avenue
Avenue 
Street

su-
d.

Pinnadien.; Kovo 6, 1933 
■ H Ui U U' I? iii:____

427 Lorimer St, 
Brooklyn, N. Y

Ipasimokėti duokles. Be to
I turime ir f kitų reikalų , aptari-

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir motetų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškintu; 'kraujo ir pūsles 

analizai .

107 E. 17th STREET
Near 4th Ave. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8? Nedėliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

l
Šekr.

, SUSIRINKIMAI
' I 1 f ‘ f 

BROOKLYN, N: Y.
į ZTk 4, ^£4 i . SUSI* |
rinkinius įvykd pirhiadiehį ?-tą Icovo- 
March, “Laisvės” /raštinėje, pradžia 

ir atsiveskite1'bau jų aplikantų į drau
giją. 1 i ’ Sekri A't Baltakis.

fnajo- 13 gauna—$11,000; 8 gauna mui.

Royal 
Man- 
Pra-

Puslapis šeštas

Masinis Mitingas Jau Liko Tik Vie- 
Ir Koncertas na Savaitė

Tarptautinės D a r bininkių 
Dienos apvaikščiojimui yra 
rengiamas masinis mitingas ir 
koncertas 8-tą d. kovo, 
Palace svetainėj, 16-18 
hattan Ave., Brooklyn, 
džia 7 :30 vai. vakare.

Šiemet apvaikščiosim 
Dieną didžiausiame kapitalis
tinės sistemos industriniame 
krizyje, kuomet bedarbių šaly
je yra 16,000,000. Badas, var
gas žiūri jiems į akis. Moterų 
darbininkių gyvenimas neišpa
sakytai sunkus. Kapitalistinė 
sistema yra uždėjus ant mote
ries sprando šeimininkės pa
reigas- Bedarbės moterys ne 
vien turi kęsti badą, bet dar 
daugiau turi kankintis, maty
damos savo kūdikius 
jant.

O tos, kurios dirba, 
uždarbio pačios negali 
venti, nekalbant apie kūdikių i 
užlaikymą.

Patys kapitalistiniai laikraš
čiai pripažįsta, kad didžiuma 
darbininkių yra taip bjauriai 
bosų pavergtos, gauna ‘pėdės’ 
po $2.80 už 44 valandas į sa
vaitę.

Apvaikščiodamos Tarptauti
nę Darb. Dieną, vyriausiais 
mūsų obalsiais statome, tai ly
gus užmokestis moterims už 
lygų darbą su vyrais.

Už socialę apdraudą bedar
biams valdžios ir darbdavių 
lėšomis; už tuojautinę pašalpą 
del bedarbių . Tai tokie mūsų 
vyriausi reikalavimai.

Mes turime dėti pastangas{ 
kad sutraukti kuo daugiausiai 
darbininkių į šį mitingą ir su
pažindinti drauges, kokią svar 
bią rolę lošia darbininkų vie
nybė klasių kovoje.

Ateinantį sekmadienį, 12 d, 
kovo, “Laisvės” svetainėj, Ai
do Choras turės savo metinę 
vakarienę. Iš visų pirmiaųs 
buvusių vakarienių, jų daly
viai gerai žino, kad .Aido šei
mininkės visada pągamindavo, 
skanius valgius. Nėra jokios 
abejonės, jog įr šį sykį Choro 
rėmėjai nebus’apgauti su val
giais. , .

Apart valgių, bus ir gera 
dainų programa.
Merginų Sekstetas, 
kis, Kavaliauskaitė 
te.

Šokių orkestrą—
susidės iš septynių muzikantų, 
kuri grieš visokius šokius, žo
džiu, bus smagumo vakaras. 
Tad kviečiame atsilankyti vi
sus vietinius ir iš toliaus-

Vakarienės tikietas asme
niui 75 centai; tik šokiams 25 
centai.

Dainuos 
Pakalniš- 

ir Klimiu-

W. Norris

N. t' Mokykį Prižiūrėtoju Algfeš yra Didelės ' SSi ©TrS

New Yorko miesto i 
ras pasikėsino mažinti algas 
mokytojų*, kurie gauna tik 
paprastas darbininkų algas. 
Taip pat miesto valdžia pla
nuoja paleisti dar daugiau 
mokytojų į. bedarbių eiles, 
kad sutaupius daugiau pinigų. 
Bet kai kurių mokyklų prižiū
rėtojų algos yra gana dide
lės, kurios galima mažinu, tai 
ponai nemažina.
i
Pačios valdžios išleistame 

pareiškime randame ve kokių 
davinių apie mokyklų inžinie
rių ir prižiūrėtojų (jąnitorių) 
algas:

—12,000; 4 gauna— $13,000; 1 
8 gauna nuo $14,000 iki $16,- 
000; 3 gaunk—$17^000; 2
gauna $19,000; 4 gauna nuo; 
$21,000 iki $24,000; 8 gauna 
virš $26,000; 1 gauna-—27,- 
000; 1 <auna — $29,000; 1' 
gauna—$30,000 ; 1 gauna—.susirinkimas įvyks antradienį, 
$32,000; 3 gauna—$36,000; 1 ■; 7 dieną kovo; 7'valandą vaika-į 
gauna—$44,000. re toj pačioj yįetoj. V?isi na-

Tai čia eina pinigai. Paly
ginkite šitas algas su 1 darbi
ninkų algomis, kurie negauna 
į metus iwi $1,000. Vienok 
darbininkai turi pragyventi. 

{Na, o tuo pačiu syk'iu kiti 
z 288 tokių inžinierių ir pri- įgauna nėt'virš $25,000 į me

tus. Mokytbjų 'dlgos palygi-

44

badau

iš savo
pragy-

Aido Choras.

Iš L. D. S. 1 Kuo
pos Susirinkimo

žiūrėtojų gkuna į metus dau
giau kaip p'o $7,000. Dar 
Smulkiau paėmus' taš skaitli
ne, tai gauname šias skaitli
nes: ,

120 gauna po $7,000; 61
gauna po $8,000; 19 gauna— 
$9,000; 20 gauna—$10,000;

Paryžiaus Komunos 
Paminėjimas

ti ienąSubatoje, kovo 18 
yra rengiama paminėjimas 
Paryžiaus Komunos. Parengi
mas įvyks St. Nicholas Arena 
svetainėj, 66th St. ir Broad
way, New York City.' Paren
gimą rengia TDA. Bus gera 
muzikališką programa ir geri 
vaidinimai.. Bus suvaidinta 
naujas Scottsboro veikalėlis.

Visiems darbininkams rei
kia dalyvauti šiame parengi
me- Paryžiaus Komuna, tai 
pirmas darbininkų pasikėsini
mas imti valdžios galę į savo 
rankas. Ir darbininkai, buvo 
laimėję, jie buvo Sukūrę Pa
ryžiaus Komuną, bet negalė
jo išlaikyti, nes kapitalistinės 
jėgos buvo stipresnės.

I p < ... H o ... 4 .,..1\

Susirinkimas, kaip ir visa- 
|dos, įvyko pirmą ketvirtadienį, 
It.y., 2 d. kovo, “Laisvės” sve
tainėje. Susirinkimas, su ki
tais palyginus, buvo kiek di
desnis. Bet galėtų būti dar 
daug didesni mūsų susirinki
mai, kad ne tas apsileidimas.

Apsileidimu vadinu tą, kad 
.pas kasierių randasi krūva 
Knygučių su duoklėmis, o pa- 
čių narių nėra. Arba kiti vt-1 Weinsteino Gynimui 
sai į susirinkimus neina ir ii- • J
nansų raštininkė turi eiti į na
mus iškolektuoti mokesčiui, 
li^ koks gerai apmokamas ap- 
■draudos kompanijos agentas- 
xT)raugės ir draugai! Taip 
daryti yra negerai. Juk ant;advokatai ruošia ąpeliaciją ir 
mėnesio kaitą nėra perdaug 
atlankyti savo susirinkimus.

i Pats susirinkimas atrodė 
NEW YORK. — Bedarbiųl(gal tik man) lig ir nu®imirJ^- 

Taryba laikė susirinkimą, kų- lig svetimas, be ūpo. Gal dai
riame buvo duodama raportai kad dar nePatyręs vice-pir- 
ir aiškinama, kaip darbininkai mininkas Pirmininkavo. Bet 
šioje skurdo apielinkėje veikia dėlto nereikėtų nuliūsti, nes 
bendrai abiejų rasiu—balti ir kartais blogai Pradedąs, gerai 
juodi. ’ ba‘g'a-

Vienas darbininkas pranešė 1 Pereito susirinkimo protoko- 
susirinkime, kad jisai buvo įtei- *?8 ’^delegatų raportai priim- 
kęs pareikalavimą pašalpos dar ti. ■ 
rugpjūčio mėnesį ir iki šiol ne-'Į ’ 
gavo. Bet dabartiniu laiku, įimtas, 
kuomet darbininkas kreipėsi į|- 
Bedarbių Taryba ir pareikala- l^ai^or^ai 
vo toje pačioje įstaigoje, tai 
pašalpą gavo. /

Tas reiškia, kad darbininkai 
negali parodyti jėgą tol, kol jie 
nėra organizuoti.! Tik tuomet , , ,
laimi, kuomet priklauso orga- kiekvienam būti ir sužinoti,

Harlemo Darbininkai Laimė
jo Kovą Už Duoną

ir aiškinama, kaip darbininkai mininkas pirmininkavo, 
šioje skurdo apielinkėje veikia ... . - . .

- i Reikalinga Pinigai Saini

Kovinga^ darbininkas, 3am 
Weinstein, jau pasiųstas j Sing 

’Sing kalėjimą be jokios žipios 
jo gynėjo ir giminių. Dabar

reikalauja naujo teismo.
Šita legališka kova reika

lauja išlaidų. Tad Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
kuopos ir kitos prganizacijos 
yra raginamos rūpintis, kad 
sukelti daugiau pinigų gyni
mui Sam Weinstein. Pinigai 
reikia siųsti: Weinstein De
fense Committee, Room 338, 
799 Broadway, New 
City.

York

namai yra mhžDs. O-mdk^to- . 
jai1 sudaro r pūtį pa'matd mo- ■
Skyklų ir yra tos pačios kapi- 8-tą^ va), vakare. Visi ^nariai, įteikite 
taįistjnės .kultūros,, palaikyto j ai 
ir nešėjai: Jie ‘tūri orghnizuo- - 
tis ir kovoti sykiu su kitais 
darbininkais.

, * \ t < ’ k 1 )

Laisvė Gaunama ant
‘i ' v. .

į; Sekančių Stočių

' Brooklyne
Irving Ave'.

Darbininkai Priima rezoliuci 
jas prieš Terorą

NEW YORK. — 
pramonės darbininkai, 
me savo susirinkime, 
dieną, priėmė rezoliuciją, kurio
je pasmerkiama A. ir J. Ho- 
llandęriai ir P. Singer. Protes
tas prieš juos išnešta todėl, kad 
jų paakstinimu likosi nužudy- 
das darbininkas Natale Ballero.

Ballero buvo veiklus darbinin
kas’ir unijistas. Jisai gerai 
veikė dabartiniame istreike. To
dėl prieš jį ir padarė kursty
mus kompanai.

Areštais Mano Sulaikyti 
Streiką ,

• > ,i •. .>,1 f-.,. ■ ' . . . . 1

NEW YORK. — Sporto (iš
dirbinių darbininkai streikuoja. 
Jų algos sumažėjo ii* darbo są
lygos; nepakenčiamos. Todėl dar
bininkai,’negalėdami pakęsti są
lygą, paskelbė .streiką dirbtu- 

! vėje, kuri randasi po ! num.
1410 Broadway, New York Ci
ty. Darbininkai militariški, or
ganizuoja pikieto eiles. Todėl 
kbrnpanijos pradėjo naudoti po
liciją. Streiko muslopinimui. 
Areštavo 8 darbininkus, bet 
darbininkai streiką tęsia toliaus.

Skalbėjai Gerai Laikosi 
Streike

j MĄSPETH, Y.
LDSA 91 kuopos mėnesinis 

sirinkimas įvyks pirmadienį, 6 
kovo, 8 valandą vakare pas draugę 
Laukaitienę, 64-45 Perry Ave.

Visos draugės dalyvaukite šiame 
susirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. Org.

w (53-54)

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLb' 24-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienio vaka
re, 6 kovo, vieta ta pati, pradžia 
7:30 vai. draugai ir draugės visi bū
kite yra daug reikalų aptarti taipgi 
atsiveskite naujų narių. (52-53)

PARDAVIMAI' - I

Parsiduoda saldainių krautuve 'tin
kamoje , biznio vietoje. Priežastis 
pardavimo savininkai , jauna pora ir 
nenori būti .užsidarė prie biznio. Yra 
2 kambariai gyvenimui prie krautu
ves ir kartu galima parduoti ir ra
kandus, jei perkančiam reikalinga. 
Kaina žema. Prašome atsišaukti:

254 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
! .1 t ‘ : ’(52-54)

Sovietu Žuvys
i f kenuotų
Sovietų ’ žuvų ‘galimi gAūti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po^l5, 
18, 20 ir 22 centus Repukas.

Gerą nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 5(0 kežų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja. 
, Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų .sekančių antrašu:

■< V

Finansų sekretoriaus ra- 
' portas taipgi skaitytas ir pri- 

dabartinių "laiku, !imtas- Neąiradus savanorių
- - j [į kuopos korespondentus, sa-

1 apsiėmė vice-pirm. 
Pažiūrėsite,'ar sukirs buvusį 
korespondentą.

Nutarta artimoj ateityj tu
rėti prelekciją apie daug kal
bamus “technokratus.” Švar

nizacijoj ir veikia su kitais dar
bininkais.

Reikia Paremti 'Daily 
Workerj”

“Dai-Darbininkų dienraščio, 
Iy Workerio”, vajus eina jau 
šiek tiek geriau. Tačiaus dar
bininkų organizacijos negana 
atsiliepia. Kiekviena organiza; 
cija turi paremti Komunistų 
Partijos organą. Jei organiza
cija turi ižde pinigų, tai jinai 
turi aukoti bent kiek gali “Dai
ly Workeriui.”

Taip pat. reikalinga kiekvie
nam susirinkime parinkti aukų 
šjam laikraščiui. Kad ir ne
daug aukų galima surinkti, tai 
visgi bus parama darbininkų 

„ laikraščiui. Parengimai taip 
pat reikalinga surengti. Tokiu 
būdu bus galima palaikyti ir

Daily Workeris.”

kas tie technokratai įr ką jie 
darbininkams žada.. Prelekci-I ' ■ ’ . . • ,
jų diena bus' garsinama “Ląis-.

\ 1 ’ . f

Susirinkimui pasibaįgus,,dąr 
prieš devynias, sekė pasikalbė; 
jimai ir išsireiškimai, vajaus 
reikalais, apie nepasisękimuš 
ir pasisekimus bei kaip pasku
tinį mėnesį padaryti sėkmingu. 
Dar ir draugas būsimų prelek- 
cijų prelegentas, padarė ilgo
ką įžangėlę tuom klausimu.

Koresp. J. Ž;. t

Buvo Sėkmingas TDA 
Bazaras ,

žiniųšiuo tarpu gauname 
kad TDA bazaras buvo gana 
sėkmingas, 
tarpe 10,000 
ninku. Tad 
kad bazaras

Jame dalyvavo 
iki 15,000 dhrbi- 

galinia sakyti, 
gerai pasisekė

NEW YORK. — Darbininkai 
skalbėjai, kurie jau kelios sa
vaitės streikuoja, atsisakė klau
syti bosų. Darbininkai surengė [ 
demonstraciją prieš dirbtuvę, 
kurios darbininkai streikuoja. I

Bosai darė visokius bandy
mus, kad Pretty Laundry skal
byklos darbininkus / prįgavus ir 
sugrąžinus į darbą be išpildy
mo jų reikalavimų. Tačiaus 
jiems1 nepasisekė. Darbininkai 
Yrikietuoja dirbtuvę ir kompa
nija negali pradėti darbą 
skebais.

KRAUJO SPECIALISTAS
G^dau Ūmias ir chroniikas ryq ir 

moterų ligas kraujo ir odos.
Padarau ištyrimų kraujo ir ilapuma

DR. MEER
W. 44th St., Room 802 

New York. N Y.
Valandos Priimimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 1 
iki 9 vai. vakare J

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackawanna 4-2180

Šiandien Prasideda Geras 
Judis

New Yorke, Camęo Teatre,, 
šiandien pradėjo rodyti Sovie
tų Sąjungoje gamintą judp ši
tas judis vadinasi ‘Sovietai Pa
rodoje.” ;■ ( > Z' . f

Darbininkams verta pamatyti 
šį judį. Jame vaizduojama So
vietų Sąjungos darbai ir šalies 
bilda voj imas.

Siunčia Reikalavimus |
Kelti Ud^circio geidi pdoloCKc. Mll_ *

Tačiaus. palyginus tas bylas, AlD3Hy ’
kuriaš šita dfgUriižacija tūri [• | Harlemo1 darbininkai1 laikė 'su
vesti, tai'toli gražu negali pa- .
dėilgti vistj išlaid’ų. <■’ ( 1

Kuomet klasiiį kova aštrėja;
tai šį .organizacija viš didesnes 
ir didesnes pareigas turi neš
ti. Todėl dąrbįninkų pareiga 
remti šią organizaciją 
galimais būdais. ..,

visais

MIRTYS—LAIDOTUVES

Mary Rzesniewiecka, 38 m. 
arnž., 231 Grahąm Avė., mirė 
vasario 28 d., palaidota kovo 
2 d. iš Bieliausko koplyčios, 
Alyvų kalno kapinėse.

Juozas Pangonis, 23 m. am
žiaus, 182 Graham A^e-, mirė 
kovo 1 d., palaidotas kovo 4 
d. iš Bieliausko»koplyčios.

Laidotuvių apeigas prižiurę-: 
gr^botiuš; Matthew P. Bal/ 

las (Bięliauskąs.). .
* * 3 , t < . r ♦ v

sarihkirhą ir nutafė pasiųsti de
legaciją į New Yorkov valstijos 
sostinę, Albariy. ; ' šiomis die
nomis Albany rhiėste eina dar
bininkų konfėrbncija. šita kon
ferencija reikalauja, kad valsti
jos legislatūra priimtų-darbinin- 
kams reikalingus įstatymus; ./

Todėl ir Harlemo darbininkai 
pasiuntė delegatus ir įteikė šiai 
konferencijai savo reikalavimus.

East New Yorko IDS 13 
Kuopos Susirinkimas

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks 6 dieną kovo^ 7:30 
valandą vakare, po numeriu 
933 Glenmorė AVe., Brook
lyne. Visi nariai ir narės at-

jo grabofiusį

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlaplnimos ir 

gimdymo organą ■
DR. M. FILURIN

r 215 E.12th St. r 
•TkĮtp. 2nd ir 3rd Av©a ' 
' ? NEW YORKE

Valandos !nuo* U iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedalom nuo. lt iki S 
Odos ligos gydonios šur X-ray ir 

putinusias gyslas įčirškinimais

Telephone, Stag* Z-440B

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUŠ 
(UNDKRTAKKR)

136
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So^ 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Streef and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand‘Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson 
60 Hudson 
114

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

FOTOGRAFAS
fiiuomi pranešu savo kostumo- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n u m e r ii 
512 Marion Si., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo* 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street
Chatham Square
Desbrojsses and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue. and 42nd Street
1st Avenue and 4th Street

NOTARY 
PUBLIC

I

i 
5

Metropolitan Avenue 
(Artį Marąy JAveųue) >

‘ 1 BROOKLYN, N. t.
ti - į Lietuviu,. Darbinipte *3usį-

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslSs. 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skau dėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzyroos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo .ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedeldienių) nuo 2 iki 6

Telephone, Evergreen 6-5110

J. GARŠVA 
Graboriuš

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ direktorius

Ii balzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius Ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivafinSjimarra

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN. N< Y

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( E L fi U S K A S ) 
G R A B O R I U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. , BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SAKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM RĖIKfAį TURIM &1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSlrilpyiufQMOBlUU, 
KURIUO PATĄRNAUJAM NUVEŽTF V*WON!N^ IR 
PARVEŽTI YURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERS- 
PRIŽ10RETI. DUODAM' GRAZJAjVlET\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. , *

, VISAIS TAIS REIKALAIS*. KRElPKlfES < MUS, O MES 
KbęMpERlAUStAl PATARNAUS1M.

Mūsų RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL Mūsąt ■ 
TEUEFQNAS, NIEKAD NEMIEGA, 

i 4

S •; y ■ f $ ■ 
-o-—.... ......J,

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėka vo j u visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

į manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
v praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
1 jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
'metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

•Į , ■ , ... T | „■ f ■ A > ' < 1 ; 1 ! t ' 5 Į

t Valandos: nuo 8 po pifctq ir nuo 6 iki 8 vakare

TeUfonast Midwood 
► l- f t' I > > v-'* ^ ’ ’»' * * * 1

’Vk;* .*'• ii*? If
Vįį.M H




