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O dar,bjauriausia, tai po 
nas Green, varde Federąci

Phsiruošus
Pasaulio Karui

Dresden, / Vokietija.-—Ko
vo 9 d. kruvinoji Hitlerio 
valdžia, suareštavo devynio- 
liką komunistų, vadų. Tai 
visa .Saksonijos parlamento 
komunistinė'frakcija i paso* 
dinta kalėjimam į 1

Lenkai Išsigandę Fašistinės 
Vokietijos ’

Keturiose Valstijose Hitleris Paskyrė Diktatorius; Žmonių 
Teisės Panaikintos; Užgrobė Komunistų Partijos Namą ir 
Pavertė Kruvinosios Policijos Centru.

i Viena, Austrij 
mjerasOollfus paskelbė dik 
tatūrą,? uždraudė viešus ,šu 
sirinkibius ir t. t < šita-dik

Vokietijos Fašizmas Neišriš 
Bedarbės Klausimo ,

Roosievelto Valdžia Pdlicij 
B—fB.kin.Alka'

Keturi Metai Atgal Green Sveikino Hooverj ir Prižadėjo; 
kad Organizuoti Darbininkai Nekovos prieš Algų Kapoji
mą; Dabar tas Pardavikas Pakartoja tą Istoriją su Ponu 
Rooseveltu

KOMUNISTŲ PARTIJA IŠLEIDO PLA 
ATSIŠAUKIMĄ | DARBININKUS DE1 
EINAMO FINANSINIO KRIZIO JUNGI

GENEVA. — Japonija ke
tina reikalauti, kad Tautų 
Lyga leištų j hi padidinti ap
siginklavimą, nes to reika
lauja. jbs žygiai Chinijoj. 
Taip pat jinai ketinanti, jei
gu jos norai nebus išpildyti, 
pasitraukti iš Tautų Lygos.

O iš Tokyo praneša, kad 
Japonijos parlamentas už- 
gyrė augščiąusį tos šalies is
torijoj valdžios budžetą. La
bai padidinamos išlaidos ka- 
ro reikalams. v, •

Maisto Produktų Kainos Pakyla, o Tas Rašką Padidėjus! 
Badą Darbo Žmonėms; Reikia Organizuotis ir Kovoti 
prieš Valdžią ir Bosus •

NAUJI PINIGAI REIŠKIA APIPLĖŠIMĄ 
AMERIKOS DARBININKU KLASĖS

Reakciniai Unijy Vadai Vėl Atsiklaupė < 
Ant Kelių prieš Valdžią ir prieš Bošus

štai vienas pavyzdys 
noje vietoj susirinko keliolika 
jaunuolių. Raginame organizuo
tis į LDS jaunuolių kuopą. Nė 
vienas nepradeda, tartum ne
drįsta. Bet štai pasimaišo du 
draugai tėvai. Jie atsikreipia 
į savo vaikus i ‘Vaikai, kodėl ne- 
sirašote? Ar dar nenusibodo 
laiką dykai leisti?, Matote, kaip 
bėdos visus suspaudė. Jūs turi
te organizuotis. Tuojaus išpil- 
dykite įstojimo blanikas.”

Tas daug reiškė. Tuojaus 
p t adė j o rašytis tų 'tėvų jaunuo-

kentės tie, kurie gauna šio
kią tokią pašalpą iš valdžios, 
kaipo bedarbiai, nes už nau
jus pinigus nieko negales 
nusipirkti.

Šis naujas Roose velto vMtL 
džios planas reiškia padidi- 
nimą Amerikos darbininkų 
vargo ir bėdų. Tai Šitaip 
tas ponas atsimena “užmirš
tuosius

auga. .Lietuviai 
kų darbininkai priva

lo laikytis vienybės ir uoliai 
dalyvauti šioje kovoje.

Paryžius. — Valdžia sua
reštavo. 20 jūrininkų, kurie 
kaltinami priklausyme prie 
Komunistų Partijos, i

New York.
re kovo 9 d. ryte sprogo 
bomba. Mažai nuostolių te
padaryta. r Padėjėjas neži
nomas. '

visus darbininkus,' visus

Bendro fronto konferencijos 
turi būti kuoplačiausios. Be jo
kios išimties reikia šaukti visas 
lietuvių organizacijas, kuriose 
tiktai randame darbininkų. Rei
kia šaukti į bendrą kovą prieš 
badą katalikų srovės draugijas 
ir organizacijas. Kunigai tam 
priešinsis. Davatkos taip pat 
piestu stos. Bet katalikų dar
bininkų mases turime patrauk
ti kovos pusėn. Juos bedarbė/ 
irgi baisiai spaudžia. Jie irgi 
sunkiai kenčia dar negirdėta 
priespaudą. Jie irgi turi būt 
laimėti bendram frontui. /

■ WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia jau parodė 
savo veidą. Kuomet perei
tą antradienį septyniolikos 
milionų bedarbių atstovai 
bandė priduoti valdžiai rei
kalavimus, tai juos pasitiko 
policija su buožėmis. Dar
bininkai tapo išvaikyti, 
daug sumušta. Keletas at
sidūrė ligoninėj. Virš 30 
draugų tapo suareštuota ir 
dabar policijos teismas pri
pažino juos “kaltais.” Gir
di, 'be policijos leidimo jie 
bandė ^paruduoti Washing
tone.

Tai šitaip Rooseveltas rū
pinasi badaujančiais bedar
biais. i 1

varginguosius farmerius*s,u- 
vienyti savo spėkas atmuši- 
mui naujų atakų ant darbo 
masių. Darbininkai, tuojaus

Dienraščio XV

vLR'k.'......,

Lenkų laikraščio ‘/The Po
lish Morning Wpyljd”;’lęjdė- 

jos, prižadėjo visais budais'jas lankėsj Lenkijoj, įr .dą? 
remti ir palaikyti pręfiden: bąr sako, kad visą. Lęnkija 
tą Rooseveltą ir jo visus žy-| sujudus, Lenkija, išsigan? 
gins

OKIETUOS FAŠISTAI ŠELSTA-SIUN- 
A; KRUVINAS TERORAS VISOJ ŠALYJ

. WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas jau at
sisakęs nuo plano, išleisti 
“skripsus” ir duoti žmonėms 
vietoj pinigų. Dabar skel
biamas naujas skymas “iš
rišimui finansinio krizio.” 
Tai būsią tuojaus išleisti 
nauji pinigai. Aiškus daly
kas, tie nauji’pinigai nebe
turės aūkso standardo ir bus 
daug pigesni už senuosius. 
Tuo būdu vienu užsimojimu 
bankai, kurie turi savo glo
boje auksą, baisiai apiplėš 
darbininkišką liaudį, 
naują dolerį gal bus 
ma tik tiek nupirkti, 
šiandien nuperki už 
dolerio.

Tai bjaurus užsimojimas 
ant darbo žmonių. Tai at
viras apiplėšimas. Jau da
bar maisto produktų kainos 
pradedą kilti. O darbinin-

New York. — Po num, 79 
Vesey St. rastas dviejose 
kaldrose suvyniotas paliktas 
kūdikis. Tėvai nežinomi. 
Kūdikis sveria 12 svarų.

kiek 
pusę

Vienas‘New Yorkb buržuazi
nis laikraštis stebisi, kad Ame
rikos Darbo Federacijos vadai 
“susidėjo su reakcioniškiausio- 
mis ir šoviniškiausiomis grupė- 
pėmis prieš pripažinimą Sovie
tų Sąjungos.” Tas tiesa. Tokie 
unijų Vadai, kaip Woll ir Green, 

reakcioniškumu jau pra
lenkė kapitalistus. Tai atviras 
fašistinis gaivalas.

• New York.. —- - Nusišovė 
tūlas Ralph Pearson, 60 in. 
amžiaus senis kapitalistas. 
Sirgo vėžio liga. V

Darbininkai Visų M! 
Vienykitės! Jūs Niel 
N e p r alaimėsite, T 
Retežius, o Išlaimėt!

Bet, žinoma, darbo dar, tik 
pradžia. Dar tik pirmieji ledai 
pralaužiami. Pasidžiaugę pir
mųjų žygįų > pasisekimu, eikime 
tojiąu. Šiame darbe tėvai ir 
motinos gali ir turi sulošti svar
bią rolę. Kaip nekalbėsime, bet 
faktas pasilieka -faktu, kad net 
gerai*paaugę jaunuoliai tebėra 
po didele savo tėvų įtaka. Pa
tarimas, paraginimas, paprašy- 
mas ir pamokinimas iš tėvų pu
sės labai 4aug reiškia.

Hooverio valdžia ir kapita
listai pradėjo skusti darbi
ninkams ąlgas ir bloginti 
darbo, sąlygas. Senosios uni
jos nieko nedarė.

Taip dabar vėl ponas 
Green parduoda Amerikos 
darbininkus ponui Roosevel-

myn smurto žygius. Po 
rinkimų tie žygiai dar padi
dėjo. Hitleris ir Hindenbur- 
gas paskyrė diktatorius ke
turioms valstijoms, būtent 
badenui, Wuerttemburgui, 
Saksonijai ir Schauberg- 
Lippe. Visos žmonių teisės 
panaikintos. Fašistų kruvi
na diktatūra įsteigta visoj 
pilnumoje.

Nauji Bankierią ir Valdžios Žygiai prieš Darbo Mases; Ko
munistai Šaukia Darbiu, j Bendrą Frontą; Smulkus De- 
pozitoriai Turi Rinktis ir Kovoti už Savo Pinigus; Ręikia 
Vystyt Veikimas Šapose prieš Algą Kapojimus

liai. Paskui sekė kiti. iKaip 
bematant, keliolika jaunuolių 
susiorganizavo į LDS , kuopą. 
Girdėtis, kad jie dabar gerai 
veikia ir rūsčiai barasi ant su
augusių 'draugų; kad jie jaunuo
liams nepadeda veikti;

NEW YORK.—Puošniam 
Pennsylvanijos hotelyje biz
nierių susirinkime kalbėjo 
ponas Green, prezidentas 
Amerikos Darbo Federaci-

i BANFF, Alberta, Khna- 
d&-Hr Čionai po urvus- be
landžiodami gal žuvo 13 
žnioniųlj. Jie rbandė. ištirti 
tubs Vaiįdus,. kurie randami 
tųbse Rainų olų urvuose.

Hitlerinės 
gaujos gali dūkti ir terorj- 
zuoti darbininkus, bet jos 
neaprūpins darbu milionų 
bedarbių. Pabaigoj^ yasa^ 
rio mėnesio Vokietijoj jau 
buvo 6,002,000* bedarbių. To 
dar nebuvo mačius Vokie
tijos istorija.

HONGKONG, Chinija; — 
Chinų laivas “Antųhg-! su* 
dužo ant jūrų. 350 žmonių 
išgelbėta, bet’50 žuvo. >Sa* 
ko, begėlbstint pasažierius, 
du laiveliai apsivertė; ir visi 
ten buvę žmones nuskendo 
jūrose, i <■ / • -r.’ ; <>H

Daugiau čeveryku Darbinin
ką Išėjo j Streiką

HAVERHILL,. Mass.
Ą^tat; * 'jjai^L^tręikuojąnčių 
6,800 čevehykų t^rbihinkiį,’ 
čiohai išėjo į- koVą dar 'aš- 
tuohi v šimtai, f. - Streikas 
smarkiai 
čeve

1 mūsų chorus skait- jos. Tas darbininkų parda- 
I vikas š’aukė darbininkus su- 
i sivienyti su kapitalistais 
i “kovai prieš krizį.” Prašė 
j kapitalistų, kad jie susimy- 
' lėtų ant nuolankių darbinin-

žinimus pašalpos. Amėri-: 
kos bankieriai viską užgro-l 
be. Pasikėsino ant smulkių-1 reJikia bendro fronte.:' < • 
jų depozitorių paskutinių finansįnįs krizis, to-; 
dolerių. . .. j nuro^o komunistų atsi-

1 Komunistų Partija šaukia i šaukimas, reiškia naujo ka
ro pavojaus padidėjimą.

Svarbus visuotinas lietuvi^ 
susivinkjmas bedarbes rei
kalais.n Apart prakalbų; bus 
plačios diskusijos, • kuriose 
kiekvienas galės dalyvauti.

Kalbės d. A. Bimba ir jau
nuolis V. Zablackas iš 
Ęrooklyno. Kvięčiami daly
vauti nestik visi suaugę, bet 
taip pat jaunuoliai, nes d. 
Zablackas kalbės angliškai, 
temoje, ką reiškia šis baisus 
krizis Amerikos jauhuo- 
liams. j-'..' • \• .• (>

šis visuotinas lietuvių 
susirinkimas įvyks Lietuvių 
Svetainėj, 269 Second St. 
Įžanga yisiems veltui. : /

ELIŽAfiĖTH. N. J. — šį 
sekmadienį, kovo 12 d./2-rą 

tatūra neva taikoma prieš'yhlL įx> pietų, įvyks labai 
fašistus, bet: faktinai ' jinai 
praskina1fašistams kelią, 
nes atima* teisės Austrijos 
darbininkams. h;

Tai pakartojusias ke-[ dus Vąkietijos. ; Mąnoipa? 
tūrių metų istorijos.; Anais kad Ęitįerįo diktąjtūra prie 
metais panašiai unijų išti- • pjrmos progos karo kelių 
kimybę Green sudėjo ponui bancĮys atsiimti .Danzigo 
Hooveriui. Prižadėjo tada Į koridorių. Tai bųsiąą nau- 
valdžiai, kad darbininkai ne- jas pasaulinis karas. '' 1? t . 
kovos, nereikalaus didesnių 
algų. Laikė bendrą konfe
renciją su valdžia ir kapita
listais. Bet tuojaus po to

“Laisvėje” įvestas angliškas 
skyrius “The Young Worker 
and Student” turi nepaprasto 
pasisekimo. Patys jaunuoliai 
užpildo visą puslapį. Jie rašo 
gyvai, iš gyvenimo, apie įspū
džius i£ bėdas. /

Organizaciniai jaunuolių ju
dėjimas irgi eina pirmyn. Jau 
įsteigta visa eilė Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo jaunuo
lių kuopų 
lingai rašos jauni vaikinai ir 
merginos. Kai kuriose vietose 
lietuviai jaunuoliai gražiai stoja 
į Jaunųjų Komunistų Lygą.

DRG. SAM WEINSTEIN 
kuris dabar sėdi Sing Sing 
kalėjime. Nuteistas ilgiems 
metams kalėti už vadovavimą 

darbininkų laike streiko 
New Yorke

Šiandien prieš visus dar
bininkus stovi klausimas: 
Kas daryti? Bedarbė ir 
vargas tebeauga, vargas ir 
kančios didėja. Kur išeitis? 
Į tą kovą turi būt įtrauktos 
Amerikos Komunistų Parti
jos išleistas naujas atsišau
kimas į darbininkus. Ko
munistų Partija nurodo, kad 
šitas bankų uždarymas ke
turioms dięnpms, kad nauji 
valdžios skymai del išrišimo 
finansinio krizio yra tiesio^ 
giniai atkreipti prieš darbi
ninkus. r ““ ‘ 
gų kapojimus, naujus surha-' į tą kovą tun būt įtrauktos 

visos darbininkų organiza
cijos ir darbo unijos. Čia

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

vese ir vystyti veikimą sa- 
pose. Reikia šaukti susirin
kimus kiekvienoj miesto 
apielinkėje. Smulkieji de- 
pozitoriai turi susirinkti ir 
skelbti kovą pasikėsinimui 
ant jų įdėlių, i ,

Kova prieš šitą bankierių 
užsimojimą, sako Komunis-

KRISLAI
Kas Reikia Daryt? r 
Didmiesčiai Turi Pradėt. 
Agentai Pralenkė Bosus. 
Darbas Pradėtas Gerai. 
Tėvų ir Motinų Užduotis.

Rašo Komunistas

BERLYN. — Kruvinieji nistų Partijos namą vardu 
hitleriniai fašistai varo pir-, “Karolis Liebknechtas,” ku

riame buvo partijos buveinė. 
Didesniam pasityčiojimui, 
dabar šitam name įsteigė 
slaptos policijos buveinę, iš 
kurios bus diriguojamas 
persekiojimas ir žudymas 
komunistų ir visų revoliuci
nių darbininkų.

Bet ar ilgai hitleriniai 
žmogžudžiai galės šumyti ir 
žudyti darbininkus? Pa
matysime, jie nusisuks 

Tie buržuazijos gončai sa-' sprandą. Vokietijos prole- 
vo siutime prieš komuųis- s tariatas nusikratys nuo sa- 
tus nebeturi jokių ribų, štai vo sprando tas kruvinas 
Berlyne jie užgrobė Komu-r gaujas.' j. ' '’"f. - : *

Porą dienų atgal “Laisvėje 
buvo iškeltas klausimas šauki-] 
mo visų lietuvių organizacijų' 
bendro fronto” konferencijų. Jų 
tikslas yra tame, kad ginti be
darbius nuo bado ir pražūties. 
Tai klausimas, kuris lygiai pa
liečia visų srovių, partijų ir pa
žiūrų darbininkus.

Šis svarbus obalsis /turėtų 
būti tuoj pravestas gyveniman. 
Didmiesčių darbininkiškos orga
nizacijos turi būt pirmutinės.

Nesenai panaši konferencija 
įvyko Philadelphijoj. Į trum
pą laiką būva 'šą-ukiama ir bė 
gero prisirengimo išanksto. Bal- 
timoriečiai konferenciją šaukia 
ko/o 26 d. Draugai rašo, kad 
įvairiose masinėse organizacijo
se prieš konferenciją piestu šo
ka visokio plauko fašistų vadai.

Tas mums suprantama. Tie 
nelemti elementai yra buržua
zijos agentai. Mūsų draugai 
turi prieiti ir pasiekti visų or
ganizacijų eilinius darbininkus. 
Juos reikia įtraukti i bendrą 
kovą už visų darbininkų reika-

■* ■ .<
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“Vienybė,” Kunigai ir Lie- 
tavišfas Vyskupas

Brooklyno fašistų “Vieny
bė” (kovo 7 d.) supykusiai 
barasi ant lietuviškų kuni
gų, kam jie nepakankamai 
rūpinasi savo bizniu. Gir
di:

• * v ' " ,

Mūsų kunigai kišasi. į sVie*- 
tiškus reikalus, o savo reika
lais nesirūpina. Amėrikoj yra 
150. lietuviškų Romos katalikų 
parapijų. Jbše yra apie 300 
kunigų. Ta$&ū lietuviai'netu- 

’ ri nė vieno Vyskupo. Turi 'till 
pora pralotų: Chicagoj Krušą 

•ir Pennsylvanijoj Miliauską.
• Kitos tkutos, palyginamai, turi
• daug mažiau parapijų ir kuni

gu, kaip kroatai, o turi vysku
pą. Musų kdnigaij kišdamiesi 
į svietiškąją politiką, atsi
traukia iš’ herarchinės politi
kos, patys tarp savęs pešasi, o 
airiai tuo pasinaudoja!;
Vadinasi, “Vienybės”. re

daktorius n e p a t e nkintas, 
kad Amerikoje -nesiranda 
lietuviško vyskupo. Jani ne
užtenka esamų parazitų, no
rėtų būtinai dar vieno ir di-’ 
džiausiot iš visų.

.6* 
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? Bendras Frontas prieš Hitlerizmą
Komunistų Internacionalas Išleido Atsišaukimą j Socialistus, 

į Visą Srovią Darbininkus Sudaryt Bendrą Frontą Kovai 
prie Žvėrišką Puolimą ant Darbininką
Rašant šiuos žodžius, Vokietijos Komunistų Partija ir 

. revoliucinės unijos hitlerinių fašistų nublokštos į pagrin
dinį gyvenimą, Komunistų Partijos centras, Liebknech- 
to dainas, užgraVtafe4 Įr jame įsteigtas politinės ((Nazių) 
pofiėijos cehtras. Tūkstančiai kovingų darbininkų su
grūsta į kalėjimus ir šifntai jau nužudyta per paskutines 
kelias savaites. '

•. Socialdemokratai eiliniai nariai, kovingesni darbinin
kai, taip pat puolami. Jie terorizuojami. Žinomą, tas ne
paliečia socialistų vadų. Ateinančios" žinios nieko ne^a- 
ko^ kad bent vienas iš stambesnių socialistų vadų būtų 
buyęs areštuotas lbei kitaip nukentėjęs. ,

Socialistų Antras Internacionalas neva taria, kad su
daryti bendrą frondą su komunistais ir kitais revoliuci
niais darbininkais kovai prieš šėlstantį fašistinį terorą, 
bet . praktiškam veikime socialistų vadai atsisako suda
ryti bendrą frontą.F k * '

:.,s K,omunistų Internacionalas savo atsišaukime sudaryti 
bendrą frontą prieš nuogos kapitalistų diktatūros nešė- 
juš-Nazius, sako:

“Visų šalių Komunistų Partijos turi išnaudoti kiekvie
ną progą mobilizuoti darbininkų klasę ir darbo žmones 
kovai prieš padidintus kapitalistų puolimus.”
‘ Atsišaukime atsikreipiama į Antrąjį Internacionalą ir 

,į vįsas socialistų partijas sudaryti bendrą frontą kovai 
prieš fašistus.

Komunistų Partijos Berlyno Distriktas pasiūlė suda
ryti bendrą frontą, duodant sekamą pareiškimą:
«“Draugai socialistai! Draugai Respublikos gynėjai ir 

Geležinio Fronto draugai į JĘitlerio, Paperto, Hindenbur 
go valdžią įsteigė fašiziną Vokietijoj. Visas darbihinkųį 
judėjimas bus prislėgtas del kapitalizmo gyvavimo. Me» 
per šias savaites galime viską laimėti, bet galime ir labai 
daug ko nustoti. Todėl mes neatidėliotinai turime suda
ryti bendrą frontą kovai už bendrus reikalus. Ant dar- 
binirtkų laisvės, duonos ir jų algų yra užsimota.

“pomunistų Partija nori sudaryti bendrą frontą visų 
darbininkų. Tai frontas del bendrų reikalų ir bendrų 
kovų/”

Ką, jūs manote, socialistai vadai atsakė į šį pasiūlymą? 
Jie neleido šį pareiškimą net perskaityti. Jie atmetė ben
dro fronto sudarymo klausimą.

Kodėl taip yra? šiandien hitlerizmas šėlsta todėl, kad 
socialistai pasmaugė proletariato sukilimus nuversti ka
pitalizmą 1918-19 metais. Iš Šeidemanų, Nbskių ir Kaut- 

> skių išdavikiškų darbų plaukia pasekihė—ntioga kapita
listų klasės diktatūra. Vokietijos socialdemokratija tuo- 
jaus po kariniam laikotarpy išgelbėjo kapitalizmą nuo 
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nuvertimo. Jie šiandien, atsisakydami sudaryti bendrą 
kovos frontą su kovingais darbininkais, padeda mėsinėti 
darbininkus, kad sustiprinti ir užtikrinti kapitalizmo vieš
patavimą Vokiątijoj. ’ ;

Paimkite lietuviškų socialfašistų “Naujienas.” Jūs ten 
matysite beprotiško džiaugsmo, kad fašistai kriušina Ko
munistų Partiją. Jie kartu su viso pasaulio reakcija blio-- 
ve, ; kad komunistai uždegė Reichstagą. Hitleriniai pa
daužos patys atgabeno šnipą iš Hollandijos ir jų sargai 
apstoję buvo/ Reicįstagą, kuomet tas niekšas uždegė na
mą; Bet fašistam reikėjo sukurstyti nežinančią dalyko 
minią prieš komunistus. . ,

“Naujienos” apsidžiaugia, kad komunistus smaugia, ir 
B kad socialistai tik vieną atstovą prarado, dėlto, kad juos 

fašistai nepuolė, o vietomis padėjo. “N.” apie komunis- 
V tus pareiškia:
E , “Milionai žmonių, tarp kurių turi pasisekimo kįomuniz- 

mo evangelija, yra nenusistovėję, politiškai nesubrendę-
I; 'elementai/’ . ' z \
. penki m^ionai Vokietį jos proletarų, kurie balsavo už 
I Kopiunistų Partiją, būdami terorizuojami, sukruvinti ir 
; sužaloti, Grigaičiui nesubrendę! r

Štai ką socialfašistų mokintojas, darbininkų išdavikas 
Kaūtskis sako apie sudarymą bendro fronto prieš fa
šistus: /

“Maskvoj sėdi tas proletariato priešas, kuris panaiki
no visus galimumus sudaryti vieningą darbininkų fron- 

p tą ir atremti fašizmą.” v ; v
f ** Tai Kaūtskis, kuris padėjo Vokietijos kapitalizmui už;

sirioglinti ant proletarų ir valstiečių pečiui Šian
dien tas pats kapitalizmas pastato hitleęiųius padaužas 
prieš milionus proletarų ir valstiečių. Kaūtskis atpietą

Siūlo Fašistinį “Rojų”
“Vienybėje” tūlas “Neptū

nas” duoda “lekciją”, apie 
depresiją. Tai veikiausiai 
bus pats ponas Valaitis, ar
ba jo mokinys, nes taip kvai
lai apie dabartinį krįzį var
giai kas kitas galėtų nuklie- 
dėti. Tas fašistinis ponas, 
nori iš kapitalięmo,padaryti 
rojų su kruvina mussoliniš- 
ka valdžia priešakyje. “Nep
tūnas” burkuoja:

Turim turėt vadus, kurie 
rūpintųs ne Wall Streečiu*, bet 
visų piliečių reikalais. ; Mums 
reikia šeimininkų, kurių ne 
Wall štreetas diktuotų Wash- 
ingtonui ir jo šeimininkui, bet 
kad Washingtonas diktuotų 
Wall StreętuĖ Valdžia turėtų 
stengtis, kad visos atskiros in
dustrijos, kaip . elektros, gele
žies, kuro, cukraus, mašineri- 

s jų, šilko, medvilnės, ūkininkai, 
namų savininkai ir kitos visos 
įmonės, kad būtų suvienytos į 

x atskiras industrijas į vieną 
milžinišką industriją, po viena 
direkcija, o pelnai turi būt da
linami pagal Šero vertę. Ir’vi
sa tai turi kontroliuoti valdžia.

Taip pat visi profesionalai ir 
specialistai turi ’būt valdžios 
kontrolėj , ir gaut nustatytą 
mokestį, kad nebūtų Jenktynia- 
vimo bei konkurencijos.

Reiškia, pasiliks kapitalis
tinė valdžia ir Wall Stryto 
bankieriąi. Tp valdžią bus 
visagalinti—kaip' Mussolini 
Italijoj, arbą Smetona‘Lįė- 
tūįvoje? ' . ifeirtS
prtvefsti betej^iaiš.. vergąis.' 
Kurie priešinsis ponams, 
tie važiuos pas Abraomą j

Tas, “NėptUno^ sUpfatF 
mu, išgelbėtų Šią tvarką ir 
ant mūsų griešnos žemės už
viešpatautų tikr'as' rojus. 
Nelairtiė to popo yęh fpnie, 
kad Amerikos dafbinirtW 
atshako pTlii^ti šitokį f|tšis- 
tihį purių rūių.
PUrtijūs va&pyybėje jie 
mobilizuojasi kovai už nu-
'....................>y.. .. i.... ..  i u,,., i. J infc;,,' ,i ' >

bendrą frontą ir prakeikia šalį, kur nuverstas kapįtaliz- pavojus. ;

mas ir būdavę jamas spėializinas su ištęrijįj, nežinoinū 
greitumu. ',<•?. į t „ • j’-.

Su . fašistų įsigalejintu (VoUiėtijot nė tijf kad visame 
pasaulyje padidėja reakcijai ir. darbinirikj} išnaudojimas, 
bet taip pat pasididina impėHaiiŠtiriib pasaulinio kaf’O'

Vertintą kapitalistinės siste- 
irioš su -višais jos ponais ir 
su višu Wall Strytu.

irgi
Jų “San-

Iš ty Pely Nebus Grūdy
Broliai saridariečiai 

turi savo bėdas.
dara” (kovo ’3) bando kal
bėti 'apie tuos “milžiniškus” 
darbus, kuriuos .tąutinihkai 
atliko per 15 metų Ameri
kos- Lietuvių Tautinės' San
daros ’gyvavimą.; Jos tikslas 
buvęs ir e^sąs “suvienyti vi
sus lietuvius.” Įįęt tuo jaus 
ten pat “Sandara” išsiplepa, 
kad iš to darbo niekas nėiš- 
ėjo. Sako: ( ; ■ U

LigŠiėlaikinis, kas sau, sie
kimas bendrų tautinių uždavi
nių prie nieko Rimtesnio, ųepri- 
vedė/ Kaip vieiiatos," dar nė-i 
seime nei kultūrinei nėr kitom 
kitu' pribrendę/ kad kas sau 
si'ekdaipi^ką1 nbrš' apčiuopiamai 
didęsTiib/ atsiekime. Tiesa, 
karjerų jieškotojąi; kaipo, vie- 
natos, kai ką atsiekia1 savo pa
čių pandai.. Bet tas; jų pasie
kimas viršūnių šildydavo, ir'šil
do juos, o\ ne visuomenę bei 
tautą.
Leiskite mums pridurti, 

kad iš tų pelų nebus1 grūdų 
nė ateityje. Karjeristai, 
šmugelninkai ir, kitokį, ne tei
singi elementai. stovi sanda- 

, riečių priešakyje. Laikas ei
liniams nariams tatai pama
tyti ir atsikratyti nuo šhvo 
ponų.. Vienoj, į kitoj' '' yįetoj 
užeisi pries, Sandaros ; prį- 
klausantį darbininką. Tai 
suvedžiotas 'darbininkas. Jį 
reikia laimėti klasių kovai. 
Darbininkui nepakeliui su 
tokiomis'“Žvaigždėmis,” kaip 
Strimaitis, V i ta i t is ir kitos 
panašios, figūros. \

Gal redakcija ir skaityto
jai man atleis už tai, ka!d ne
rašiau savo laiku, tai yra, 
kuomet buvo paminėjimas 
šešių metų sukaktuvių nuo 
nužudymo Lietuvoje draugų 
Giedrio, Greifenbergerio, 
Čiornio ir Požėlos, 'Į’uo lai
ku neleido aplinkybės. Ka
dangi aš esu liudininku tuo? 
metinio gyveriimo, nėš gy
venau Lietuvoje, ' tai gal 
“Laisvėj” rasis vietos mano 
šiam nors >p.aVėljuOitam 
straipsneliai. Paimsiu la
bai trumpai, tik vieną ki-

JONSTON CITY, III.

“Laisvėj” rasis vietos mano 
šiam nors

Num. 18 Old Ben kasyklos 
mainieriai išėjo į streiką. Skel
bė streiką su tikslu prisidėti 
prie P.M.A. Porą dieną išsto
vėję streikų lauke' sugrįžo 
dirbti. Negalėjo laimėti, kad 
nevisi darbininkai metė darbą. 
Kita, buvo uždrausta laikyti 
susirinkimai. Lewiso mušeikos 
terorizuoja darbininkus.?

Kasyklose dabar labai daž
nai pasitaiko nelaimių. Sku
bumo sistema įvedama visuo
se darbuose ir per didelį darbe 
greitumą visokių nelaimiu pa
sitaiko.; • ■ < . ! .

Ačiū/ neišpasakytam skubu
mui, buvo sužeistas labai 
skaudžiai Antanas Narbutą. 
Nuo labai didėlių žaizdų drau
gas kankinosi keletą šavaičių 
ir mirė. rPaip pat kitiems 2i 
anglįalįasiam nuTaiį^ta1 nVgar- 

’kaUliai. Vietląs iš'tų' hėlaftūin- 
gų yra rietūvis—-PalįkAitlš1/’ ’

Maiųierių gyvenimas bąišiąi 
sunkus. Algos i visai mažos., 
Jei kiek darbininkai uždirba, 
tai Lewiso biurokratai atlupa 
visokiais būdais* i <;

Mūsų miestelis eina prie

SSį Lemboš ariv ^aWių lizgė- 
SihtOs. Mokytojam/ ajgos ne
mokėtos. NTet įoličija iąų 
bamba, kad algų negali gauti. 
: U, . ’Korespondentas.

Paimkime laikotarpį nuo 
1920 metų, tai y f a, nuo su
sirinkimo steigiamojo sei
mo. ‘ Kokia seimo sudėtis 
buvo ir kas >jį kontroliavo? 
Daugumą sudarė ' krikščio
nys demokratai su jų uode
ga Darbo Federacija. Tuo
met Lietuvoje daug liaudies 
suprato, kad “jDarbo Fede
racija” yra jų partija ir at
stovaus jų reikalus. Bet pa
sirodė visai kas kita. Tas 
pats su liaudininkais ir so
cialdemokratais. Tautinių 
mažumų, kaip žydų, lenkų 
ir tt., ir Lietuvos Komunis
tų Partijos kandidatai bu
vo neprileisti. Šalies prezi
dentu buvo išrinktas ponas 
Stulginskas, nuo- Ūkininkų 
Sąjungos?

Dabar pažiūrėkime, kas 
juos rėmė. Ogi Šiaulių Są
junga, kuri yra militarizmo 
'uodega.: Žinoma^ jos' nariai 
yra darbo žmones, bet jie 
apnuodinti “tėvynės” meilę 

Į ( ir virtę aklu . Lietuvos bur
žuazijos įrankiu. Paimki
me pavasarininkus ir atei
tininkus, kuriuos Ameriko
je vadina “vyčiais.” Tie 
vargo žmoneliai apnuodinti 
dievo meile ir tt.

Antro seimo sudėtis buvo 
panaši. Ką gi tokie seimai 
davė darbininkams ir var
gingiems valstiečiams? Ogi 
nieko! Skirtumas tik ta
me, kad pirmiau caristinė 
rykštė plakė, skaitliuodami 
rusiškai, o dabar lietuviška 
buržuazinė rykštė plaka, bet 
daug skaudžiau, skaitliuoda- 
ma lietuviškai.

Bet už tai kunigams ir 
buržuazijai daug-ką davė. 
Pavyzdžiui, kunigams buvo 
duodamos valdininkų algos, 
neatsižvelgiant į bažnyčios 
įplaukas. Įsteigė penkias 
vyskupijas ir vyskūparfis 
mokę j o ministerių algas. 
Tapo p^tatyta katedrų ir 
palečių. < Gi šalies ekonomį- 
nę ipadetis. jiems buvo,ne
svarbu. ■'

Fshnt tokiai Situacijai, 
Lietųvęs Komunistų Parti
ja turėjo yesti griežtą ko
vą. Toje kovoje gimė taip 
vadinama “kuopininkų by- 
!a,” > _ :

Trečiojo sęimo riųkimų 
laiku Lietuvos darbininkai 
ir valstiečiai pradėjo kairė- 
ti. šiuo sykiu daugumą lai
mėjo valstiečiai liaudinin
kai if ščcial-dėniokršitai, 
kaip žinohja, šitie ponai 
d^įūg grąžtų prižadų darė' 
rinkimų agitacijoje. rPad 
būdami valdžioje,, turėjo ką 
nors duoti. Ir o t “kuopi
ninkai” tapo1 išteisinti., Bęt 

“Laisvės” Nr. 52 atydžiau 
peržiūrėjau dėlto, kad neku- 
rie kalba, būk D. M. Šo- 
lomskas perdaug “save gar
sinasi.” Taip sakyti sarma
ta. Jeigu d. Šolomsko raštai 
kasdieną telpa “Laisvėje,” 
tai ačiū to draugo pasišven
timui. Nejaugi reikia žmo
gų kaltinti, kuris daug dir
ba? Ant pirmo puslapio 
“krislai” šiuom kartu tik 
garsinimai. Pasaulinės bei 
ptairios žinios gerai sutvar
kytos, kas sudaro lengvą 
skaitymą. Iš visų žinių ge
riausia, tai Chinijos Rau
donosios Armijos dideli lai
mėjimai. Atsišaukimas del 
koy.o 4-tos demonstracijos 
dabai geras, agitatyviškas.

Antras puslapis užpildy
tas gana genais raštais, iš
skiriant J. G. straipsnį, 
“Ar Galima Tėvus Smerk
ti” ir McKees Rocks Be
darbio apie Butkaus ble
vyzgas. Pirmo straipsnio 
autorius pįtėisirt^ tėvų tiks- 

įįad pasislėpti ir pasitariau- lūs, ’ vietoje savikritikos

ti buržuazijai, tie ponai su 
žinia atidavė valdžią gruo
džio 17 d., 1926 metais, dar 
didesniem darbininkų prie
šams.

Ar buvo nors vienas ir 
Griniaus valdžios ponų nu
žudytas? Ne, nebuvo. Bet- 

; gi budeliai nužudė keturis 
.ištikimiausius Lietuvos Ko
munistų partijos draugus, 
Už ką? Už tai, kad jie bu
vo ištikimiausi Lietuvos 
darbiniijkų Vad&L

Kuomet buržuazinis pa
saulis šventė kunigų išgal
uota Kristaus gimimą ir po
nai puotavo, tai Lietuvos 
darbininkai ir darbo valstie
čiai vaikštinėjo suvargę ir 
alkani. Prie jų priėjo tie 
keturi komunistai ir sakė 
jiems:., “Draugai,, gana gy- 
wnti svajonėmis, nesigar- 
džiuokite ponų puotomis. 
Prieš tą viską reikia kovo
ti. Jeigu jų išsvajotas Kris
tus nieko nedavė jums per

Trumpa Peržvalga Trijų Laikraščių
Pirmą iš eiles paimsiu 

“Darbininkę,” Am. Lie
tuvių Darbininkių Susivieni
jimo organo num. trečią. 
Šiuomi kartu “Darbinifike” 
užpildyta gana turtingais 
raštais. Ant pirmo puslapio 
į akiš duria Amerikos “ger- 
Jaikįo” paveikslėlis iš miesto 
išrietų, kur stovi vežimas, 
išvertęs išmatas, o būrys bet 
darbių įieško jose maisto. 
Taip jau patį “Darbininkė,” 
nors ir turtinga gerais raš
tais, bet skaitymui patrauki
mo beduoda, gal ir dėlto, 
kad perilgi raštai. Atsiver
ti puslapį, taip ir tyvaliuoja, 
lyg ežeras. J. N. straipsnis 
irgi nesiskaito taip sklan
džiai, kaip skaitėsi kores- 
p o n d e n tją mok yklėlėj. 
Jeigu šis straipsnis būtų til- 
pęs'“Laisvėj,” tai būtų bu
vęs po 2-3 kartus perskaity
tas, bet čion patraukimo ne
duoda. Kaip ten nebūtų, 
“Darbininkę” turėtų skaity
ti kiekvienas vyras, ne tik 
kiekviena moteris.

‘1 Penktadieh.: Kbyd į933?
iii. 111 i 1 i P k ♦ •  ■■■■■, i-. pi: 

du tūkstančius metų, tai aiš
kus dalykas, kad nieko ne
gausite h* ateityje, jeigu bu
site pasidalinę. Reikia or-, 
ganizuotis ir bendrai kovoti,, 
kad tą visą blogą prąšali- 
nus.”..................... ' .

Todėl tie draugai buvo 
pavojingi Lietuvos ponams’ 
ir kunigams. Ir štai gruo- 
džio 27 d6 1926 ml, JCauho- 
priemiestyje Lietuvos bude-: 
liai, vadovaujant Smetonąj, 
tuos keturis draugus nužu-. 
dė. Bet ateis laikas,- kuo
met tie budeliai turės atsis
toti prieš liaudies tribunal^1 
ir užmokėti už tą baisią kti- 
minalystę.- ' 1 'l •:'/

Vėliau, kad nusiplauti sa- 
vo kruvinas rankas, bude^ 
liai paleido visokius šmeižT 
tus prieš tuos draugus. Bet, 
Lietuvos darbininkai ir dar
bo valstiečiai vis daugiau ir 
daugiau pradeda susipra&ti 
ir pažinti, ka$ jų draugai-ir 
kas priešai. Lietuvos Ko
munistų Partija tęsia pir
myn revoliucinį darbą. Lie
tuvos darbininkai nuvers 
fašizmo jungą ir pasiliuo- 
s’uos iš po priespaudos. .. '

Vargo Draugas.

(tuomi klausimu parašysiu 
savo patyrimus ir nurody
mus, kieno ištikro kaltė.) 
Antrasis perdaug vietos už
ima niekšo blevyzgom. Apie 
tuos sutvėrimus turime ra
šyti trumpai,bo ^storai. t

Trečiame pusaiapyj labai 
gera pabaiga žinių apie So
vietų Sąjungos aitsiekimus, 
ir gerai apdirbta <Xi B. mo
kinio” “Vieno Nr. “Laisvės” 
peržvalga.” Tarp kitko, pa*, 
geidauja daugiau “spirgu* 
čių.” Draugė, jeigu nėra 
kepimo (veikmuo), tai: ..ir 
spirgučių iš galvos nepada
rysi, juk aš ne Prūseika. : .

Ketvirtam puslapy j istoM*' 
nė pasaka “Girių Broliai”- 
labai įspūdinga ir pamokit 
rianti. Toliau Toronto šni
pų numaskavimas labai ge- 
rės raštas. '

Penktas ir šeštas pusla
piai užpildyti labai gerais 
rašinėliais-žiniomis, kas pa
rodo, kad “Laisvė” kasdieną 

’eina geryn.

Dabar “Daily Workeriui” 
nenoriu perdaug vietos už
imt, nes “D. W.” panašaus, 
turinįo, kaip ir “Laisvė,” tik 
ant pirmo puslapio didelis 
atsišaukimas aukų, gadiną 
visą dienraštį. Bet, ką da
rysi, juk jeigu darbininkai 
būtų išsijudinę su aukomis, 
tai tų atsišaukimų jau ne
simatytų. ‘Čionai taip ir ho- 
risi pakldusti, kelis' ‘ ‘ lie
tuviškos organizacijos pa
rengimus Surengė “D. W.” 
naudai? Ypatingai šiame 
“D. W.” 53-čiame num. yra 
daug naudingų raštų. Kiek
vienas darbininkas turėtų 
įsigyti “D. W.” N. 53 ir 
atydžiai skaityti “Lekcijos 
Detroito automobilių strei
ko.”

Mokinys J. Ž.
Berlynas. — Berlyno faši

stų vadas* Helldorf pareiškė, 
kad nuo dabar valdžia nužu- 
dysianti tris komunistus už. 
kiekvieną žuvusį fašistą. Var
dinas!, nepaisant,* kas, kur, 
kaip fašistą nušaus, Hitlerio 
gaujos kaltins komunistus.
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Amerikoje “Priekalą* galima ii' 
sirašyti taipgi per “Laisvę*

Dar galima gauti irompletas ui 
1931-32 metus. r

Pehktadien., Kovo 10, 1933
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šeši Darbininkai BaisiaiĮSu- Ms’ ibųvb į £a|iekamąs gulėti, 
žainti T,i<rnnhiitin PnsinaJ Netoli tos !viet3& antras ir tre-

Darbininkai Negauna Algų

CLEVELAND, OHIO WATERBURY, CONN
Bedarbis.

ROCHESTER, N. Y

M/ J.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
i . ■ < ' r r

Išnaudotojai dalina darbi
ninkus visokiais būdais ir 
į įvairius skyrius. Jie skirs
to į tautas, rases, religijas 
ir kitokias grupes. Tai tur
čių vyriausias tikslas išda
linti darbininkų klasę į 
smulkias daleles. Ne tik iš
skirsto, bet ir supjudo niau-' 
tis vienus su kitais. O kuo
met eina niautynės tarpe 
darbininkų, tuomet išnaudo
tojams daug lengviau nuka-

A. Pauža, __.j. Mociejunas,

r Jį
:W.

f

me kaip 7:30 ir skubiai už
baigę pradėsime diskusijas.

šį kartą diskusijos bus te
moj : “Skirtumas Tarp Socia
listų ir Komunistų

kuopos 
veikimų. Į susirinkimus susi
renka pilnutėlė svetainė, o 
kuomet .nariai skaitlingai atsi
lanko, suprantama, pas visus 
ir ūpas pakyla ir tuomūvisas:

Paskutinė

v • £^1111141 LuUČlIkV JlvžJIlO IldVlvlVJl'. įzangl- rnuisi—kiekviena aštrumo žyme pasi
nę prakalba duos d. J. Žeb- lieka jame—nieko nėra liežuvį jdegi- 

. f. , • • . i- , - nancio ar svilinančio skonio. Tūks-1° tO, tęsis dlSkUSl- tąnčiai tabako! mėgėjų' po visą pa-

šaukiant darbininkus į strei
ką. Tai vienintelis darbinin
kų įrankis kovai prieš išnau
dotojus.

Nė kiek ne nuostabu, kad 
tokie Goldbergai tarnauja bo
sams. Jų vyriausias tikslas 
yra ginti bosų reikalus, o ne 
darbininkų. Jiems svarbu iš
lupti iš darbininkų mėnesines 
mokestis, tai viskas. Jiems 
niekados nėra galima šaukti 
streiką krizio laiku. Jie sako 
darbininkams, kad negalima 
laimėti streikų. Iššaukus strei
ką, gali subankrūtinti bosą 
arba, esą, atiduos kitom dirbT 
tuvėm darbą. Bet, kuomet kyla 
klaus imas suorganizavimo 
kompaničnos unijos ir įvedi
mas check off sistemos, tai 
tuomet galima! Kuomt yra 
reikalas apginti darbininkų 
algas ir darbo sąlygas; tai jau 
negalima. / •

Tokių faktų eilė bado akis 
tiem bosų agentam, kad streiką 
galima laimėti ir yra laimimi,/ 
kur tik darbininkų kovos yra 
vadovaujamos revoliucinių uni
jų. Detroite, Hudson Motor 

i Co. darbininkai laimėjo strei
ką 100 nuoš. Taip pat daug-ki
tų industrijų darbininkai lai
mėjo streikus, kur nepasida
vė bosų agentams, ADF. va- 
damą. 

w ■
ACWU vadai ne tik kad nie

ko negelbsti darbininkams, bet' 
jie visais galimais būdais pa-, 
gelbsti bosams nukapoti darbi-' 
ninkama algas, Darbininkai 
nubalsuoja vienbalsiai nepri
imti algų nukapojimą. Unijos 
viršininkai Goldbergas ir kiti 
priverčia darbininkus nusika- 
poti algas. Del didesnio dar
bininkų apgavimo Goldbergas 
pareiškia: “Jei jūs nedirbsite 
už mažesnę mokestį, tai kon-

žaloti, LigonbutJnjPasįųs-i
tiJ ‘Trys policistai ' Ąp-

1 V • r * * J S I • i ' f # imušti.

ninku, ne tik į parengimus, 
bet ir susirinkimų laikyti. 
Šitokis nusistatymas yra 
aiškus patarnavimas išnau
dotojų klasei.

O reikia atsiminti tai,, 
kad negrai d a r b i n i n kai 
daug daugiau išnaudojami, 
persekiojami ir terorizuoja
mi. Jie dirba sunkiausius 
darbus ir už menkiausį at
lyginimą. O kuomet kilo 
ekonominis krizis, tai pir
miausia bado ranka paėmė 
negrus darbininkus ir jų 
šeimynas. Buržuazinės pa
šalpos davimo įstaigos juos 
visokiais, būdkis diskrimi
nuoja. Didelė dauguma ne
gauna jokios pašalpos nuo 
Family Welfare. Jie ba
du miršta, jie gyvena patil
tėse, sala dienas ir naktis.

Gilėjantis ekonojninis kri
zis neskiria, nė baltų darbi
ninkų nuo bado. Desėtkai 
tūkstančių atsidūrė į bado 
nasrus. Darbo ir pašalpos? 
negauna. Ypatingai atei
viai darbininkai yra diskri
minuojami gavime pašalpos, 
taip, kaip ir negrai darbi
ninkai. Išnaudotojų klasei 
nė kiek nesvarbu, ar baltas, 
ar juodas bedarbis miršta 
badu. Jiems tik svarbu iš 
tų žmonių išsunkti kuodi- 
džiausius pelnus laike dar
bo. Tad darbininkams tė
ra vienas kelias kovai prieš 
badą, būtent, daryti ben
drą -frontą be skirtumo ra
sės ir įsitikinimų.

Pruseikiniai menševikai taip 
nusigyveno, kad nepajėgia# sa
vo “čyfūi“ surengti prakalbas 
savo organizacijos vardu- Ko
vo 3 dieną įvyko Šimto Trys 
Kliubo susirinkimas, kurio mi
tinge buvo pranešta, kad pra
eitame susirinkime buvę nu-, 
tarta rengti prakalbos renega
tui Pruseikai. Vienas iš na
rių .davė įnešimą, kad nereng
ti prakalbas. Pruseikai, kuris 
nuėjo buržuazijai tarnauti. 
Prakalbų rengimą būtų atme- 
;t£, jei'daugiau padiskusuota.

Galės atmušti algų ka- 
darbo są-

BALTIMORE, Md. — Kuo
met bankai uždarytj visoj- val
stijoj, tai darbininkai. negau
na algų; daugelyje kriaučių 
dirbtuvių tokia padėtis. Neku
rtose dirbtuvėse yra įdirbę po 
tris savaites darbininkai ir 
negauna mokėti. Taip dar
bininkų kyla bruzdėjimas eiti 
į streiką ir reikalauti, kad al
gos būtų užmokėta. Bet ka
dangi jie yra organizuoti į 
kompaničną uniją ACWU, 
kurios viršininkai eina ranka 
rankon su bosais, tai ir strei
ko iššaukimas vilkinama. Dar
bininkai neturi organizuotų 
komitetų šapose, kurie vestų 
darbininkų reikalus, o ne bo
sų. Bet, neatsižvelgiant į tai, 
nekuriu dirbtuvių darbininkai 
ėjo pas unijos viršininką Gold- 
bergą, reikalavo pagelbos, 
kad privertus bosus mokėti 
darbininkams algas. Tai Gbld- 
bergas atsako, kad streikuoti 
nėra galima, nes tai ne bosų 
kaltė, kad bankai likosi užda
ryti. O įstatymas Maryland 
yra, jei už dvi savaites negau
ni mokėti, turi nedirbti. Jei 
birbsi, tai bosas gali nemokėti; 
Ir reikia pasakyti, kad šiame 
atsitikime daugelis bosų nemo
kės darbininkams algų, jei 
tik darbininkai jų neprivers.

Bet ar galima padaryti 
bendrą kovą negrams dar
bininkams su baltais, kuo
met yra daromi išmetinėji
mai: “Ko čia tie negrai atė
jo? Kas juos čia kvietė?” 
Ne. Dar daugiau, tokis iš
metinėjimas yra agentavi- 
mas išnaudotojams. Tur
čiai to ir nori. Jie pasek- 
mingiau gali badu marinti 
visus darbininkus. Kuo
met negrai darbininkai ei
na ir kovoja prieš mėtymą 
iš namų ir už padidinimą.pa

saulį prisiegaųją, jog nepąvaduoja- 
mas jo rdkyrrias ir čiulpimui geru
mas;. . ■' ;»! ■_ . j .

į > Mes par- 
£ d ų.o d a, me 

tiesiai" nUo

Dvi korespondencijas: drg. 
Karoso apie mišk^ų darbinįnkus 
ir drg.. Bo.Jco, apie; Waterbury 
demonstracijas pasiūnčiam į 
“Vilnį.“ “Laisvėj“ tais klau
simais' buvo daug rašyta, i >'

Draugai, žinokite, kad rei
kia rašyti korespondencijas į 
abudu tnūs dienraščius. J 1

paren 
naudai. l!90 : kp.'' jau i’ehgia 
tam pramogą, kurt1 atsibus' šu- 
batos vakare, kovo 25 d., Lie
tuvių Darb. Svet., 920 E. 79 
St. Kviečiame Visus atšiltų-, 
kyti, linksmai laiką praleisti 
ir kartu paremti 15-to Apskr. 
darbuotę. Toliaus Apskr, 
konf. ragina kuopas rengti 
diskusijas įvairiais klausimais 
ir kartu paduoda net penkias 
skirtingas temas. Paskutinia
me kuopos susirinkime nutarta 
pradėti lavinimosi diskusijos 
su sekančiu kuopos susirinki
mu, kuris įvyks kovo 14 d. 
Į šį susirinkimą .kviečiame vi-

ragina 
kuoĮpas skirti. liOl nuošimtį pei
lio; nu o( .visų ,pąren:gįmy\ K o m.; 
Partijai. lj9.0,. kp., vienbalsį 
užąyrė. . TJaip^i ragino, kuopas 
parengti 'pramogų ? Apskirto 
naudai. 190 :kp. ‘jau Vengi;

Strei- 
masiniai pikietuoja 

Hollander pritrau- 
ir daugybę polici- 
teroru silkriušinti

Miglinas, M. 
A. Yršis, J.: Rin- 
Totorius, J. Jan-

NEWARK, N. J.
.Hollander dirbtuvės darbi

ninkai laikosi vienybėj, 
kieriai . • 
dirbtuvę.

kė mušeikų 
įjos, kad 
streiką.

Jau ne pirmas kartas dar-

PITTSBURGH, Pa.—Kovo 
4 d. ■'Ibedarbių tarybos buvo 
surengę demonstraciją. Pitts
burgh Press, kapitalistinis lai
kraštis, pripažįsta, jogei šioj 
demonstracijoj dalyvavo virš 
10,000' d'arbininkiį. Tai buvo 
didelė ir kovingą dęmonstra-

.. -4cija. f f
Apie 2 vai.', po pietų'iš visų 

kraštų . darbininkai rinkosi. 
Policijos pilnas GiJalnt St.,: ir 
ikitos apie miesto1 rotušę gat
vės. i Kazokai ne i tik .gatyėr 
mis, bet iįr sąlygatįviajs. jodinėy 
jo ir lazdomis mojavo, darbi; 
ninkus varinėjo. , Bet bedar
biai Visai Tiesisk irstė;

Vienoj vietoj kalbėtojas, 
pradeda sakyti prakalbą. Ke
lios dešimtys policistų puola 
ant kalbėtojo. Darbininkąi 
metasi ant. policijos. Įvyksta; 
susirėmimas. Policija paleidžia 
darban speciales, tam kruvi
nam darbui, prirengtas lazdas. 
Vieną, darbininką taip sumu
šė, jog jis be sąmonės ant gat-

KENTUCKY ; , 

' BURLEY TABAKAS, 
“Nuo Augintojaus Tiesiai Jums,” 
Senosios Kentucky Burley Tabakas 

yra4 Smetona gražiausių augmenų, 
kokius Kentucky’s derlinga žemė gali 
išduoti-:—prinokęs, , sultingi lapai— 
švelnus ir minkštas—su nepaprastu 
senu skoniu ir kvepėjimu, kokį tik 
sendinimas tegali suteikti. Mes ma
nome, kad jūs dar nesate savo gyve
nime ragavę ar rūkę geresnio skonio, 
labiau patenkinančio tabako.

SPECIALS PASIŪLYMAS
PENKI SVARAI 

RŪKOMO 
TABAKO

rauskas. J
jos. Po šių diskusijų, jeigu 
bus numatomos ,pa^ekįriės,

ALDLD 190 kp. nariai pas- 
sustoti kutiniais keliais mėnesiąis, ma- 

N.edirbti tol, kol bus tomai, susiinteresavo

šalpos nuo vieno dolerio iki 
dviejų , kiekvienai^, bedar
biui,' kuomet . jie kovoja 
prieš bile kokią diskrimina
ciją reikale gavimo 'pašal
pos ir už vienos dienos dar
bą pavieniams darbinin
kams, jaunuoliams ir jau
nuolėms, tai jie neskiria, ar 
jis būtų baltas, ar jis juo
das. O kodėl baltieji turi 
skirti? Tarpe balto ir juo
do darbininko turi būti tvir
čiausia vienybė. Tik tvir
tai susivieniję priversime 
išnaudotojus išpildyti mūsų 
reikalavimus.

Bolševikas.

Sultingas, Prinokęs Senoviškas Lapas
Mūsų senosios Kentucky’ės Burley 

yra nedaugiau panašus į išdirbtą ta
baką, kaip kad diena yra panaši į 
naktį—liuosas nuo chemikalų ir nuo 
visokių kitokių priemaišų, kuriais 
paslepiama netobulumai; atimama 
natūralūs skonis ir silpnina sveikatą. •

Mes naudojame tą pačią metodą, 1 
kokią naudojo mūsų senučiai priren- 
gimui tabako jiems patiems naudoji-

jums 60 nuoš. ar: slaugiau. Nėra 
phgražįntų pakiukų, nėra dekoracijų, 
vien tik kokybė ir daug jo. '

PINIGŲ, TAUPYMO RAINOS

RŪKOMOJO 5 SVAR. mums vieną 
Ak TJž d o l-e rj i ir

mes greit 
ČIULPIAMOJO ’’ $1.00 P r įsiusime 

< jums
penkių svdrų pakj. Grąžiname pini
gus, jei jūs nepasitenkinsite.

Penki svarai Old Kentucky Burley 
sųdato 40 pakiukų rūkamojo' taba
ko arba 50 plytukių. Čiulpiamojo.

i Prisiųskite 25 centus 
sidabru del išbandymo 
vieno ' svaro pakiuko— 

švelnaus ar . stipraus.—Jšbandymas 
pakiuko įtikins jumis.

INDEPENDENT 
TOBACCO, 

GROWERS ASSOCIATION 
McClure Bld|. Frankfort, Ky.

gali būti kuopą nutars turėti mažinkite SAVO 1 1 
.tokias diskusijas tankiau. Tu- TABAKŲ Lešąs . J į 
rime pasiskubinti,' kad išefiš- augintojaus/ tas apriboja 18c.- >ant 

’kilsavus Anskr 'kbnf' naduo- 1 svaro Jeigu, ir visokių įdirbimų ir Kusayųp jY{)SKr. . Koni. .paauo tarpininkų pelnus; tuomi sutaupome 
tas temas pirm, negh ateis va- •— - ■ ’
saros sezonas.

! Susirinkirhai !atsibūna' Šlovė-' 
rių svet., 15810' Holmes Ave. 
Kviečiame1 visuš skaitlingai at
silankyti. • " 1 >■ i ’ . • ■ ’■

Collinwoodietis. • >

traktorius atiduos darbą kitom 
kompanijom,,© jūs būsite iš
mesti į bedarbių eiles.“ Taip 
ir priverčia darbininkus priim
ti algų nukapojimus. Argi 
nepuikiai pasitarnauja bo
sams ? Argi neina ranka ran
kon su išnaudotojais prieš 
darbininkus? Taip! Kurie dar
bininkai iki šiolei nematė, tai 
dabar jau pradeda matyti ir 
suprasti, kodėl Goldbergas ir 
kiti ACWU vadai taip elgia
si.

Vienintelis būdas darbinin
kams priversti bosus, kad jie 
užmokėtų algas, tai 
dirbus, 
užmokėta alga. Jei bent vie
ną dieną sustosite dirbę ir sė
dėsite prie mašinos, tai bosas 
bus priverstas gauti pinigų ir 
užmokėti algas. Jis !gaus į 
kelias valandas pinigų ir už- veikimas pakyla., 
mokės. Kad sėkmingiau pri- 15+to Apskr. konferenciją pra
vertus bosus tai daryti, tai. leido dąug'gerų garimų, .kurių 
reikia darbininkams turėti ša-, didžiuma ,190 kp, jau išpildė/ 
pos komitetus!iš pačių darbi- o kas neišpildyta, tai ^reitloj 
ninku. Kūr dirba bent 50 dar- ateityj bus fšpil’dytk,1 'nes' tam 
bininkų, reikįa turėti bent įš; yra 'dedaniod piastangos; / Pąv.' 
10 narių, komitetą, tuomet ša- Apskr. konferencija 
pos pirmininkas negalės šūn- 
uodėgiauti, kaip " kad ' dabar 
daugelis Jaro. Tada unija bus 
daugiau pačių dakbiriihkų rąn-< 
koše. CT.Z- ____ /.
pojimą ir bloginimą 
lygų/

Kriaučius.

KOVOKIME PRIEŠ BALTĄ JĮ ŠOVINIZMĄ
sbcia'lfąšištais ir kitais reakcio
nieriais išstoja prieš kovingus 
darbininkus.

Prisieina keli žodžiai tarti 
apie mūsų darbą masinėse or
ganizacijose. Veikimas masi
nėse oragnizącijose labai yra 
svarbus. Mūsų pareiga ne 
retkarčiais nueiti į susirinkimą, 
bet dažnai susitikti su nariais 
ir pakalbėti apie darbininkų 
reikalus. ' ' ' •

Kovo 5 dieną įvyko WLS 
Draugijos Susirinkimas. Daly
vių susirinkime Buvo nedaug, 
bet padaryta gerų tarimų. 
Draugija prisidėjo prie bęn- 
idro fronto ateivių teises ginti 
ir išrinko delegatą į konfe
renciją- /Konferencija šaukia
ma ateivių teisių .gynimui kitą 
sekmadięnį. '■ Connecticut vals
tijoj norimą įvesti (ąteiyių jre- 
gistrąvimą. Konferencija įvyks 
kovo 19 d., Womens’ Club, 
187 Broad Št:, Hartford, Conn.

Mitinge buvo pakeltas klau
simas apie valdžios kėsinimą
si numažinti pašalpą bedar
biams. Po apkalbėjimo priim
ta protesto" rezoliucija. Pri
imta rezoliucija ir pasiųsta 
naujam prezidentui, kurioj rei
kalaujama, kad būtų sušaukta 
nepaprasta kongreso sesija ir 
nutarta įstpigti bedarbių ap- 
draudą turčių ir valdžios lė
šomis,

bloginti jų darbo sąlygas, ir 
nustumti darbininkus į di
desnį skurdą, vargą.

Turčiai tą visą darbą at
lieka labai gudriai per tam 
tikrus agentus, bei valstybės 
organus: mokyklas, bažny
čias, spaudą, ir tt Tos vi
sos įstaigos sėja tautinę, ra
sinę ir religinę neapykan
tą. • Sukursto lietuvius ne
apkęsti lenkų, lenkus lietu
vių, baltus negrų, negrus 

, baltų, žydus prieš katalikus, 
katalikus prieš žydus.

Baltimorėj baltasis šovi
nizmas turi giliai suleidęs 
savo nagus į lietuvius dar
bininkus. Jau nekalbant 

'apie tuos, kurie yra įtako
je buržuazinės spaudos ar 
bažnyčių, nes jiems yra nuo 
senai pumpuojama' rasinė 
neapykanta. Bet reikia ste
bėtis, kad tie, kurie vadina
si save “susipratusiais,” o 
baisiai šnairuoja prieš juo
dą darbininką, ypatingai 
viešuose susirinkimuose, su
eigose. “Ko, čia tie negrai 
atėjo? Kas juos čia'kvie
tė? ’ Ar jdu negrai užval
dys mūsų kliubą?” ir tt. 
Nei viena lietuvišką svetai
nė neįsileidžia negrų darbi-1P priversti bosus gali tik iš-

■ - ■ ■ J,'________l_

.Netolį tos Ijietds? antras ir tre- 
čfas susifėmimaš. Bedarbiai 
nuo buožių^ krinta ant žemės# 
Tenka smarkiai ir kai kuriems 
policistartis.

Po kokios Valandos grumi- 
mosi, pągaliaus pasiseka . šiaip 
taip policijai išskirstyti de- 
monstraritus. šeši bedarbiai 
sunkiai sužeisti ir ligonbūtin: 
pasiųsti.1 i Trys policistai; taip- : 
gi turėjo vykti ligoninėn. 28 
areštuoti.

1 Pirmadienį įvyko teismas. 
•Tėisėjąs pripažino bedarbius 
:kaltais, o savo klasės gynėjus 
(polięištus pateisino. Keli. de
monstracijos vadai nubausti 
kalėjimu, kįti paliuosuoti.

Tai; ką - darį)įpinkai iš val
džios gauna,,. kai jie duonos 
pareikalaupa! Po sibs deihon-, 
stracijos, darbininkai dar la
biau, jungsis apie bedarbių ta
rybas ir Komunistų Partiją, ir 
ateityje surengs dąr didesnes 
demonstracijas. Tiktai orga
nizuotai veikdami, darbininkai 
.privers bosus skaitytis su jų 
reikalavimais. Tvirtinkime be
darbių tarybas. Stokime Ko
munistų Parti jon.

Demonstrantas.

Spaudos parengimo vakaras 
įvyko vasario 25-tą d.- Vakarą 
rengė ALDLD 11-ta koupa. 
Prie jps prisidėjo dar sekan
čios organizacijos: SLD Gede- 
mino ir S.L.D.A. kuopa. Visi 
daiktai parengimui buvo su- 
aukauti. Pelno liko keli dole
riai.
Vakaras nedavė laukiamų pa- sus narius ir ne narius atsi- 

sekmių iš priežasties blogo'flankyti. Susirinkimą pradėsi- 
oro. Kurie atsilankė, tai bri- n ,Qn
do per šlapią sniegą. Daugu
ma susilaikė del blogo oro, 
norint pirmiau jie entuziastiš

kai rengėsi dalyvauti.
Su aukom prisidėjusių var

dai:
P. Kulis, S. Mociejunas,, R. 

šereliš, J. K., J. Vaitas, M'. ’ 
Budris, K. Galinaitis, Dulsęika, 
Margis, Bulis, Z. Ju^gelhitis, 
Valentas, f V. Lastauskas/(J. 
Zinkus, K. Žukauskas, P. ,Bų- 
gailiškis, J. Kuduka^, K. ,Pau-< 
ža, L. Vaišnora, A. t Pauža, 
J. Labeikįs, 
J. Mateikis, 
švirmičkas, 
Kazlauskas, 
kevičius, J. 
čius, L* šlakys, G. Švedąs,, S. 
Gendrenas, Palaika, N. Stugę- 
vičiene, G. Kanišauskas, Ben- 
ney, B. Duoba, A. Duoba, B. 
Chernęy, A. Bekis, P. AndeY- 
son, J. Druseika/ J; Ivonaitis 
ir K. Peslys.

• Varde visų 'dalyvavusių 
draugijų, rengimo komisija ta-r 
ria nuoširdų ačiū visiems rė
mėjams to vakaro, o ypatin
gai aukautojams. ’

i Parengimo Komisija.

J,/ ....... .................................... =xį

|Tačiaus niekas nenorėjo to bininkai streikuoja ir turi F
. , į klausimo kiečiau, pasvarstyta gyrimus apie brutąlišką tero-» . r 
.<Mtai taip ir palikta.: Kiekjio-jrą. 1915 m.:prie Hollander 

nai yra renegatų suklaidintų dirbtuvės du streikierįai, Ru- 
žmonių, tai jie susivieniję su Jin ir NoVačk bįivo užmuštL " 

Ponas Hollander 'yra Zionis- 
tų lyderis Newarke. Tačiaus 
religiniai skirtumai kapitalistų 
nuo katalikų kunigų neatskį- ' | 
ria. 1915 metais katalikų kd- į. 
nigas Cattolvi padėjo streiką 
sulaužyti. Dabar, žinoma, tas 
pats bandoma daryti.

Streiką veda Amato. Dąrbf- 
ninkų Industrinė Unija. Pra
eitą savaitę didžiuliam masi
niam mitinge, kūr' buvo už
tvirtinta Komunistų Partijos 
kandidatai į miesto valdvietęs. ii 
buvo priimta rezoliucija, rei-< r' 
kalaujanti Hollander stijeikįe-' 
riam teisės . pikietuoti. prie 
Hollander dirbtuvės ir ’teisėsi 
organizuotis į uniją.

< Darbininkas.^

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELI LIETUVIŠKĄ U- 
J TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU (UUS- 

; TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu* • 
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviėčių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.' ' « -

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo^ 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po-' 
litikos klausimais.

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungoj 
je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistine SSRS Statyba”, “Kapitalo Šalyse,”\ “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Krjtika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS kolektyviečio ii* 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
■ ‘ SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 kap., atskiras egz. 30 kap.

Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

6 mėnesiams-r-75 c., atskiras egz.
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 men.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.
t > '

DIENOMIS Į

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMENEUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivi? Ėremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GRE1Č1AUSIS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

NORTH GERMAN LLOYD
___ _ 57 BROADWAY - YORK

DR. ZI NS 
110 EAST 164 ST. KT.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Sergančiu Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien atei

kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta,, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, NervU 
Ligos, Abelnas 
9 i" 1 p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. . -i

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
1 Sąlygos pagal jūsų išgale 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui ' 
Kalbame lietuviškai



LAISVI Penktadien

ko .komitetus,, o. eina iš vien

J. STRAUJAN Vert? VALSTIEČIO SŪNUS

GIRIU BROLIAI
(Tąsa)

Andrius jau ilgai neturėjo rankoje 
plunksnos. Raidės išėjo ne visai tiesiai, 
kaip mokinio:

“Brangus tėveli ir motina! Manau, kad 
jūs labai rūpinatės apie mane. Bet tai ne
reikalinga. Aš esu sveikas ir gyvas ir vėli
nu jums geriausios sveikatos. Aš gyvenu 
Anglijoje ir dirbu Londone viename fabri
ke. Darbininkai susipratę ir nesiduoda iš- 

’/ naudoti. Kada nors ir Rusijoje bus tas 
pats. Kada to laiko susilauksime, tai ir vėl 

i pasimatysime.
Čionai gyvena ir buvęs kareivis Auzanas, 

kurį jūs pažįstate, ir jis sveikina jūs. Taip- 
; gi dar siunčia jums linkėjimus Kodolas, mie-
* stelėnas, ir prašo pranešti, kad jis rengiasi 

parvažiuoti.
* Būkite sveiki, mano tėveliai. Siunčiu 
' daug linkėjimų.'

Jūsų sūnus Andrius.”

'Andrius nusibraukė prakaitą nuo kaktos: 
rašyti buvo sunkiau, negu medžioti antis.

Kalvis parašė laišką savo broliui iš So. Į 
B&stono. Tą pat vakarą Andrius nunešė 
laiškus Joneliui-piemenukui, o tas perda
vė kuę jam nurodė.

‘Vaikinąs grįžo su rašteliu del mokyto- 
i jaus. Jis buvo kviečiamas nedidelio mies

telio jauno mokytojo į specialį draugų su
sirinkimą. Jį reikalavo būtinai būti tame 
susirinkime: turėjo būti apsvarstytas klau- 

\ simas apie “girių brolius.”
‘Susirinkimas nuskirtas už dviejų dienų, 

tai yra ateinančios subatos vakarą. Moky
tojas manė geriau iki susirinkimo nieko 
nesakyti apie jam jau žinomus planus: pa
leisti “girių brolių” organizacijas. • And
rius norėjo eiti kartu su mokytoju ir pa
simatyti su Joneliu.. Jis manė, kad galės 
šį’ tą naujo sužinoti apfe' baroną, kuris po 
pasikėsinimo ant jo labai retai kur išvažiuo
davo iš dvaro, kurį saugojo dragūnai,

^Andrius palydėjo mokytoją iki miškelio, 
kuriame Gaigalas ir Kodolas buvo pasikė- 
sihę ant barono. Čionai susitarė, kad se
kančią dieną jie vėl susitiks ir persiskyrė.

F \

Piemuo Jonelis miegojo ant tvarto per
nykščiame šiene, nes samdinių kambaryje 
arikšta ir sunkus oras.

'Andrius atsargiai tamsoje apčiupinėjo, 
kopėčias ir pradėjo lipti ant tvarto. Prie 
pat skylės kopėčios sugirgždėjo.

•—O čia kas?—nustebo Jonelis, 
r-šššš-iii! Tylėk! Ką, ar nepažinai?
“—Andrius! O aš maniau, kad vagys.. .t
i—Ar galima pas tave nakvoti?
—Galima. Naktį čionai niekas neateina. 

Jonelis atsikėlė tik vienuose marškiniuose 
ir’jlgai, kietai paspaudė draugo ranką.

r—Užsiklojimas pas mane geras. Ir prie- 
gąlvis yra. Gerai, pernakvosi.

Gal galėtum gauti duonos?—nesisku
bindamas gulti, pasiteiravo Andrius.

i—Ar nori valgyti? Duonos neturiu, bet 
yra sūrio, šeimininkė davė didelį šmotą. 
Gera moteris...

įTonelio marškiniai tik subaltavo skylėje. 
UŽ minutės jis grįžo su sūriu.

iM-Valgyk visą, rytoj gausiu daugiau.
Kol Andrius valgė su kmynais padary

tą* sūrį tai Jonelis'jau vėl atsigulė. Paval
gęs, Andrius, nenusirengęs ir nenusiavęs 
bafpš^ atsigulė' greta Jonelio. Abudu pa
tylėjo. Vėliaus Andrius pasiteiravo:

—Ar apie baroną nieko nežinai?
3^0 ką ir žinosi? Gyvena sau ir nosį bi- 

’ jo iškišti iš dvaro. Jūs jį labai įbauginote. 
Nąktimis ginkluoti sargai ir dragūnai apie 
nalRUs ir parke daboja. Įsigijo piktus su
nik ; Na ir dragūnų yra daugiau.

—Ar turi tu pažįstamus barono dvare ?
—Pažįstamus dvare? Taip, turiu.—Ir 

Jonelis pradėjo įvardinti tuos, su kuriais 
jis ėjo į mokyklą, kurių tėvai tarnavo pas 
baroną. Pasirodė, kad net viena iš barono 
virėjų yra Jonelio giminaitė.

—Ar gali,nueiti į jo dvarą?

—Kodėl ne, jeigu tiktai reikia. Rytoj, 
paprašysiu Trinos, kad po pietų ji padabo
tų gyvulius... ji padarys tą. O aš. ir nuei
siu į dvarą. ■ ’

—Gerai. Sužinok apie viską: kada ba
ronas atsikelia, kada jis geria arbatą, kur 
jodinėja, važinėja ir abelnai apie viską. 
Supranti?

—Kodėl nesuprasti.,.
—Mes jį... Supranti?
—Žinau...—negarsiai atsakė Jonelis' ir 

pradėjo užmigdinėti.
Andrius rytą apleido tvartą, kada day 

JoneĮis miegojo. ,

Andrius atsigulė po egle, kur būjvo susi
taręs su mokytojum jo laukti. Nepaisant, 
kad dar buvo anksti, bet girioje šiltai^ ge
rai. Rytuose aušra išskleidė savo purpu
rinius sparnus, gražiai žėravo ji pro eglių- 
šakas ir buvo gražu ir gerai. Andrius nusi
žiovavo. Gerai būtų dar užmigti paryčiu. 
Naktį jis veik nemiegojo: kiekvienas suju
dimas tvarte ir kieme priversdavo jį grieb
tis už revolverio: kas gi žino, kada ant jo 
užpuls priešai, nes visada pavojus sekiojo. 
Girioje daug saugiau ir geriau. Atsigulė 
ant šono ir uždarė akis. Pragulėjo apie 
dešimts minučių. Kur tai tankumoje čiul
bėjo. volungė, greta jo genys kalė į sausą 
pušies šaką, 4)rie pat veido bėgiojo skruz
dės,—negalima užmigti. Išsitraukė iš kiše- 
niaus brošiūraitę vardu “Kur eina mūsų 
skatikai,” senai jau įkištą į kišenių. Per
skaitė ją visą nuo antgalvio iki paskutinio 
garsinimo, kur byvo apgarsinta revoliuci
nė spauda ir uždarė akis.

—Kodėl tai Albertas-mokytojas nesu
grįžta ? Ar tik peatsitiko kokia nelaimė ?— 
Krūtinėje pasidavė neramu.—O jeigu jis pa
kliuvo į jų nagus? Ne, juk ne pirmą kartą 
jis lanko susirinkimus, jis žino, kaip pavo
jų apeiti.. . M v j' ; . ’ i

Vieškeliu per girią pradėjo važiuoti ir ei
ti žmonės: skubinosi į bažnyčią. Andrius 
iš savo pasislėpimo vietos tėmijo praeinan
čius ir pravažiuojančius asmenis ir buvo 
ne taip nuobodus laukimas.

Bet štai jau pasibaigė važiavimai ir ėji
mai: matomai jau pervėlu eiti į bažnyčią. 
Mokytojaus vis dar nebuvo. Saulė iškilo 
augštai ant miško, šešėliai pasidarė visai 
maži. Pasidarė šilta ir*dušnu, tolumoje 
dundėjo perkūnija. Andrius jau pradėjo 
galvoti, kad laikas jam eiti linkui saviškių. 
Juk galėjo neįvykti susirinkimas, ir moky
tojas dar pereitą naktį galėjo grįžti namo.

Pasigirdo sujudimas už kelio užsisukimo^ 
Girdėjosi važiavimas vežimo ir raitelių try
pimas. Andrius atsargiai pažiūrėjo pro 
šakas ir visas sudrebėjo: važiavo vežimas, 
aplinkui apsuptas dragūnų, o vežime sė
dėjo mokytojas Albertas surištomis ranko
mis už jo pečių, vienplaukis. Priešakyje jo
jo patsai baronas ant gražalus4rklio.

Andrius, kietai' laikydamas revolverį, 
pradėjo paslaptingai sekti jdos, eidamas gi
ria netoli kelio. Netolimai nuo tos Vie
tos, kur baigėsi giria ir kelias išeina į lau
ką, baronas sulaikė savo kumelį. Sustojo 
ir dragūnai. Baronas ką tai pasakė ir tuo- 
jaus nušoko du dragūnai ir už*rankų’ išvil
ko belaisvį antį kelio.

Andrius vosjpažino Albertą: drabužiai ir 
marškiniai suplėšyta ir' kabojo šrfibtais. 

[šviesūs plaukai sukepę kraujuose: Vienas 
žandas sutinęs ir kraujas teka per jį... 1

-^Paskutinį kartą klausiu Vtavęs: kur ta
vo šuniški draugai?—garsiai suriko baro-> 
has. ■; ;
' Albertas tylėjo.
—čččii-iikk!—sušvilpė nagaika, smūgis 

atsimušė į mokytojo pečius.
Ar pasakysi?

. r Jis tylėjo.
. -rrĄy atidarysi snukį? ,,*• ....

Mokytojas tylėjo,
Baronas mostelėjo ranka.
-—Trak.,. Trak...—trenkė šūviai. Al

bertas ištengv.o sukniubo į griovį šalimai 
kelio.

, (Bfįis daugiau)

' l —------ i . i? j Į

Kovo 1 atsibuvo diskusijos,, 
surengtos bedarbių tarybos, 
■lietuvių kąlboj. , Kadangi iš- 
kalno temps nebuvo paskirta, 
tai buvo tose diskusijose at
remta Butkaus melai, kuris čia 
labai daug primelavo apie uni
jas, ir visą tarptautinį darbi
ninkų judėjimą ir abelnai apie 
lietuvių darbininkų revoliuci
nį judėjimą. J, Gataveckas 
nurodė, kad senas unijas jau 
biurokratai sugriovė, o kitas 
baigia griauti Lewisp tipo va
dai, kurie nesirūpina eilinių 
narių reikalais, bet tik savo 
didelėmis algomis ir kapita
listų reikklaiš,; Tai kur sur, 
griautos ir nėra uątfų, tapo 
sutvertos naujos revoliucinės 
unijos. Taip pat ir į kitus But
kaus pliauškalus buvo atsakys 
ta‘. Iš diskušantų nei vienas 
nesipriešino unijų klausime; 
visi sutiko su Gatavecko pa
reiškimu. Taip pat ir kitais 
klausimais susirinkusi publika 
Butkaus ir, Prūseikoš nepalai
kė, tik išskyrus J. Čirvinską, 
kuri& negalėdamas Gątayecką 
sukritikuoti, o norėdamas But- 
kų-Prūsą apginti, ėmė ypatiš- 
kumais dangstytis. • Primetė 
Gataveckui, kad jis būk sus
pendavęs APLA 3-čios kuopos 
narius, 1928, kad būk mainie- 
rių= uniją sugriovęs, o ; nariai 
buvę suspenduoti ir tt. Tokis 
iš čirvinsko pusės Gatavecko 
kaltinimas yra visiškai nevy
kęs ir neteisingas, nes APLA 
narius spendavo „ ne vienas 
Gataveckas, bet visas APLA 
Centro Komitetas, prisilaiky
damas APLA tuolaikinės kons
titucijos ir spendavo ne tiktai 
vien 3-čios kuopos, bet ir kitų 
kuopų, iš kur buvo priduoti 
skundai prieš1 tups APLA na- 
riūs, kurie ' streiklaužiauja 
mainierių- 1' streike : ’ 1927 ! ir 
1928 metais. 4

Susirinkimas pasmerkė men
ševiko Butkaus melus, kuris 
sakė, būk žydai su Komunistę 
Partijos prit^rijmu. visas nau
jas unijas suorganizavo Šalia' 
senų ir serįas sugriovė. Kas* se
nas ūriij^ sugriovė fr griauja 
jas dąb&įr, tai jau yra augš- 
čiau pasakyta. Butkus ir čir- 
vinskas puolė Gatavecką už 
tatai, kad K Gataveckas pasi
priešino Butkaus melams ir iš 
tos priežasties jien^š nepavy
ko 
pą-

,su tų unijų pardavikiškais va
dais. Menšėvikas Butkus, 
čia kalbėdamas, “smala” 
spjaudė ant Centro Biuro, Ko
munistų Partijos ir Kominter- 
no, kame šios įstaigos nusta
to liniją visam' darbininkų ju
dėjimui. Pas mus nustatyta 
linija, kad dirbti del tuojauti
nio darbininkų būvio pagerini
mo, ir už galutiną nuvertimą 
kapitalizmo, ir įsteigimo darbi-? 
ninku ir valstiečių valdžios. 
O menševiko Prūseikos-Bufc 
kaus linija, tai yra šnekėjimo 
linija ir’ griovimo lietuvių dar
bininkų revoliucinio judėjimo 
linija; oportunizmo bei darbi
ninkų išdavimo linija. > i

' !Į s 1 : ‘ J. Gataveckas.

Chinai Nori Sidabro
TIENSIN.—-Chinijos dar

bininkai pareikalavo, kad 
jiems algos būtų1 išmokėtos 
sidabru. Čiopai yra daug 
Amerikos kapitalistų fabri
kų ir jie išnaudoja chinus.. 
Chinai jau nepasitiki į ame
rikoniško popierinio dolerio 
galybę.-

„į, . .............. .........

tos J/Distriktą, 7, Cątiton St, arba 
pas M. Dobinį, 374 Elm St.

(58-59)

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 10 dieną kovo—March, po num. 
180 New York Ave., 7:30 vai. vakare. 
Draugės, malonėkite visos* aliku pri
būti, nes yra svarbių reikalų aptari.

Org. K. Stelmokienė.
(57-58)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 12 dieną kovo, 2 
vai. po pietų, naujuose ALDLD kam
bariuose, 10ž N. West St. Visi na
riai ir narės, būtinai dalyvaukite, 
nes bus .balsavimas Centro PilJ. Ko
miteto viršininkų, taip pat atsives
kite naujų narių.

S. Kuzmickas.
. . , (57-58)

CLEVELAND, OHIO
Kovo 17, 18 ir 19 dienas, Gardina 

Hali, 6021 St. ir St. Clair Ave. įvyks 
bazaras. Darbininkų organizacijos 
turi padėti prirengti bazarą paren
kant daiktų ir skaitlingai dalyvaujant 
bazare: Apart daugybės getų daiktų, 
kurie pigiai parsiduos, bus puiki pro
grama kas vakarą ir muzika šokiam.

Bazaro Komitetas.
C (57-58)

WATERBURY, CONN. .
Masinis mitingos kovai.už numa

žinimą kainų ant elektros ir gazo, 
įvyks kovo 11 d., Venta Kalk 8 vąl. 
vakare, 103 Green St. šitas > masi
nis mitingas, labai svarbus visiems 
gazo ir elektros vartotojams ,tai bū
tinai dalyvaukite tame mitinge.

MONTELLO, MASS. .
• Komunistų Partija ir Jaunųjų Ko
munistų Lyga r/engia dideles prakal
bas, nedėlioję, 12 d. kovo—March, 7 
valandą vakare, L. T. Namo svetai
nėje. Kalbės drg. Croll iš Law
rence, Mass. Visi lietuviai darbinin
kai, dalyvaukite šiose prakalbose.

(57-58)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kuopos susirinkimas įvyks 

12 dieną kovo—March, 2 vai. po pie
tų, pas P. F. Indrulio kriaučių, šapo- 
je, and Bulls Head. Visi atsilanky
kite į susirinkimą, nes yra svarbių 
reikalų aptarti ir vajus baigiasi, taj 
atsiveskite po vieną naują narį.

Sekr. J. Norkus.
■ 1 • ! (57-58)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 13 d. įvyks Lyros Choro su

sirinkimas, 995 N. 5th St. Visi nariai 
malonėkite pribūti įlaiką, neš yra 
daug svambių reikalų. Taipgi atsi
veskite ir naujų narių. ’ šis susirin
kimas itin yra svarbus, nes bus svars 
tom4 jaunimo skyrius, ir Dramatiš
ko Ratelio reikalai. Būkite visi į 
laiką.

CLEVELAND, OHIO
Bendras Frontas šaukia susirinin- 

kimą visų namų savininkų, 13 d. ko- 
vo-March, 7 vai. vakare, City Hali. 
Bus suteikta rezoliucijos nupiginimui 
vandenio, gazo .elektros ir kitų bilų. 
Clevelando lietuvių namų savininkų 
susirinkimai atsibūna kas paskutinė 
pėtnyčia, Lietuvių svetainėje.

(57-58)

Sekretorius.
(57-58)

SHENANDOAH, PA.
LDSA 62 kuopa rengia vakarienę, 

11 d. kovo, naujuos ALDLD kamba
riuose, lOį West St., 7:30 vai. vaka
re. Visi širdingai kviečiami daly
vauti šiame parengime ir praleisti

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 12 kovo, 10 vai. ryte, 
Darbininkų Centrp svetainėje, 325 linksmai laiką ir paremti darbinin-
East Market St. Draugai-gės, malo- kišką organizaciją. Įžanga labai pi- 
nėkite visi ateiti, neš turime daug gi, tad ir bedarbiai galėtų atsilnkyti, 
naujų svarbių reikalų, kurie reikės 
apsvarstyti. Atsiveskite naujų narių.

Sekr,
(58-59)

PA.
Susivienijimo 
susirinkimas

SCRANTON,
Lietuvių Darbininkių 

Amerikoje, 54 kuopos 
įvyks 12 kovo, nedėlioję, 111 West
Market St., 2:30 vai. po pietų. Visos 
nares atsilankykite ir atsiveskite nau 
jų prirašyti, prie kuoopši.

Sus,-, S^kr. O. J. ;
. ■ ■ . j ' , (58?59)

1 EASTON, PA. 1
ALDLD 13' kpj ' susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 12 d, )<ovo—Mąrch, East.on 
Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th 
St. • Prasidės kaip 3 vai. po pietų. 
Visi nariai atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos turėsi
me apsvarstyti. Taipgi po susirinki
mui 
kite

turėsime diskusijas. Todėl bū- 
visi. Atsiveskite ir naujų narių.

(58-59)

tik 15 centų.
Komitetas.

(57-58)

SO. BOSTON, MASS.
Nedėlioję, 12 d. kovo—March įvyks 

Tarpt. Bedarbių Tarybos margas pa
rengimas su vakariene. Solidarity 
Players perstatys veikalą “The Bo
nus Marchers.” Bus ir muzikos pro
grama. šis parengimas įvyks 376 
W. Broadway, 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tik 25c. Visi kviečiami da
lyvauti.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

86 Kuopos Parengimai
Kovo IĮ d. bus suvaidinta dvi ko- • 

medijoS: “Suiro Tėvelio Nervai” ir 
“Vos Neapsivedžiau.” Prakalbos vie
tiniais kalėsimais ir šokiai. Šio pa
rengimo pelnas bus del “Working 
Woman” ir “Darbininkės.” Pradžia 
7;30 vai. vakare. Įžanga 25c. ypaL '

Kovo 18 d., 8 vai. vakare, bus ro
domi Sovietų Sąjungoj gaminti kru- 
tami aveikslai, po vardu “End of St. 
Petersburg.” šio parengimo pelnas 
bus “Daily Worker” naudai. Įžan
ga 15c. ypatai. Abudu parengimai 
bus Darbininkų svetainėj. Prašomi 
lietuviai darbininkai skaitlingai atsi
lankyti. Paremsite svarbius reika-z 
lūs. X

Reng. Komisija.
(57-58)•

lien gėjos.
(57-58)

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-ta kuopa ir 88 mote

rų kuopa rengia draugišką vakarie
nę, 12 kovo, ValinČiaus kambariuo
se, 51 Butler Alley, 
vai. vakare ĮžangąJ
kviečiame visus draugus ir “Laisvės” 
skaitytojus dalyvauti.

r t Komitetas.
(56-58)

Prasidės 6:30 
& y patai. Už-

< SUBSCRIBE NOW FOR THE

Woman’s paper to be in new, magazine form

pnezasties jiems nepavy- 
suklijuotL skloki^inkų kuo- 

čirvinskas pareiškė, kad 
jis pėr 4 metus nieko nevei
kė. O kad jis nieko neveikė, 
tai yra kaltas Gataveckas, bet 
dabar sako, aš jau pradėjau 
veikti. Reikia pasakyti, kad 
Čirvinskas nieko neveikė ne 
per 4 m. bet per 6 metus. Da
bar jis prisirašė prie bedarbių 
tarybos. .

Kas liečia • lietuvišką revo
liucinį judėjimą, tai Čirvins
kas ne tiktai kad nieko nevei
kia, bet dar trukdo tam veiki
mui, nes jis rengia prakalbas 
menševikams, Prūseikai ir But
kui. šitų gaivalų tikslas ne 
organizuoti darbininkus į re
voliucines organizacijas, bet 
jas griauti ir tų organizacijų 
iždus grobti/ , (

Tas menševikas gyrėsi or
ganizuojąs .darbininkus. Bet 
ar darbininkdi nėra organizuo
jami į A.L.D/L.D., į Komunistų 
Partiją, į> Jaunųl Komunistų 
Lygą, į meno įr .sporto rate
lius? T^fp,r|e įrabįrįtiįktai or
ganizuojam^ bet jau yra daug 
suorgMiizuotą, tik r'eikia pri-.1 
trauktį visus kitus darbininkus 
bei, darbininkes, kurie dar nė
ra šių .organizacijų nariais, o 
neskaidyti spėkai.
Iriasi, kęįl leis , knygas, 

brošiūras,, ir lapelius, bet ar 
dabar neišleidžia Amerikos 
Lietuvių Darbininkų literatū
ros Draugiją ir ki^os^ūsų įs
taigos knygių b4>šįūrų ir lape
lių? Taip, išleidžia labai daug, 
tik reikia platinti, žada, ką 
jie darys tą ir tąį rems strei
kus, bet nieko nedaro. Ne 
tik kad jie streikieriam netei
kė jokiosi p^rąnioą, bpt 
met šmeižia ei]inių narių strei-

PHILADELPIA, PA.
Tarptautinės1 Moterų Darbininkių 

Dienos apvaikščiojimas įvyks šešta
dienį, 11 d. kovo, 701 Pine St. Pra
sidės 8 vai. vakare. Bus gera kon
certinė programa ir kalbės viena iš 
geriausių moterų kalbėtoja Ameriko
je. Patartina visoms lietuvėms mo
terims ir vyrams dalyvauti šiame ma
siniame parengime.

(58-59)

Extra, Lietuvių Bedarbių Tarybos 
susirinkimas įvyks sekmadienyj, 12 
d. kovo, 2 vai. po pietų, 1011 Fair
mount Ave. Bus svarbūs raportai 
delegatų, tik ką sugrįžusių iš Har
risburg, Pa. po įteikimo bedarbių rei
kalavimus gubernatoriui Pinchot. Ap
art delegatų kalbės ir drg. A. J. Pra
naitis darbininkų mokyklėlės klausi
mu. Reikalinga visiems bedarbiams 
būtinai dalyvaut šiame susirinkime.

Bedarbių Tarybos Valdyba.
(58-59)

GREAT NECK, N. Y.
TDA kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 13 kovo-March 
pas drg. Kunigienę, 11 Morris Lane. 
Draugai, apsileidimui, dabartiniu lai
ku nėra vietos.’ Visi nariai būtinai 
turime dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų aptari
mui. .

• • ‘ ’ ! 1 - ’ • ■ t Org. F .R. > .
S i 1 i > H . ; s (58?59)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. mėnesines susirinki

mas įvyks ll3 d. kovo, !7:30 vai. Da
kare, 53 Park St., Choro svetainė
je. Gerbiantieji, malonėkite visi .at
silankyti ir naujų draugų atsivesti.

Sekr. J. Rudžinskas.
(58-59)

, —rr------r4*-
NEWARK, N. J.

Komunistų Partijoš 14 Distriktas 
rengia bazarą naudai “Daily Worke- 
rio’-’ ir pačiam distriktui. Bazarąs 
įvyks 11 ir 12 kovo, sųbątoj ir ne- 
dėlioj, 25 Belmont Ave, gražiausioje 
Newarko Auditorium salėje. Suba- 
toje šokiai prie geros muzikos ir 
John Reed artistai pieš paveikslus. 
Taipgi bus laikrodininkas, kuris pa
taisys laikrodžius už pigiai ir bus 
okulistas, kuris išegzaminuos akis ir 
pririnks .akįnius arba pataisys senus 
irgi ūz i žemą kainą. Įžanga abiem 
vakaram tik 25c. ‘ Kurie renkate ba
varui aukas* ir kurie galite kai ką 
paaukoti, viską prjstdtykitę iki suba-

THE WORKING WOMAN
50 E. iŽth St. • New York, N. Y.
F ir 81 issue to be ready for Int’l Women’s D&y March 8
ENCLOSED FIND 50 cents for one year’s suscription

30 cents for six month’s subription

to the WORKING WOMAN

Name

Address

City State

ag Bundle order rate 4 cents per copy

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

i 4 ’ ' 1 •L

“Laisvė” gali įpristatyti jums į namus šių metų> vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITEKIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES ■

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta su naujais paran
kamais prietaisais dabar gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.” ,

KAINA $60.00

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams s ■ «
.Labai svarbu mokinant vaįkus duoti jiems moderniš- 

. kas masinąs. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos A

A “keyboardo,” ' • ž • >

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 JLdrimer St., • Brooklyn, N. Y.
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Penktadien,, Kovo • 10, 1933 i«r
n n
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WATERBURY, CONN.

0

pas
DETROIT, MICH.

Ave,

BRIDGEPORT, CONN. ir So-

-paties biznio reikalų, supran- (jienas jr kalbės net dviejose

Tai

v

*

BALTIMORE, MD

ELIZABETH, N. J
A. Mureika.

A. P. L A. Reikalai

kų 
jos

penktadienį, 
Workers 

Ave.,

bą arba paskaitą. Dabar Dr. 
Kaškiaučius bus Detroite tris

m^ biznyj, neįsitraukia į dar
bininkų judėjimą. vDelei To

D^. Kaškiaučiaus Prakalbos

Jau senai detroitiečiai lau- 
kad išgirsti

Dalykus, o
7 Vai. Vakare, toje pačioje 

į Rusų Svetainėje
Kalbės tik moterims Lyties

> Klausime
Įžanga 10 Centų

Visus Kviečia
Bendras Komitetas.

svetainėse. Jis kalbės apie 
~ I abelnus sveikatos klausimus ir 

lyties klausimus. Aiškins at-

Imi

Dvi Dideles Demonstracijos 
Prieš Alkį ir Už Bedarbių 

Apdraudą

Vietos Bedarbių Taryba su
rengė demonstraciją prieš val
džios pasikėsinimas numažinti 
ir taip menką bedarbiam pa
šalpą. Demonstracija įvyko 
vasario 24 d. žmonių dalyva
vo apie 2,000. Jau buvo ra
šyta apie tą demonstraciją 
dienraštyje.

Kovo 4 dieną vėl įvyko di
džiulė demonstracija reikalavi
mui, kad būtų įvesta bedarbių 
apdrauda turčių ir valdžios lė
šomis. Demonstrantų buvo 
kiek daugiau, negu pirmu kar
tu. Demonstracijoj buvo iš
rinktas komitetas iš septynių 
ir pasiųstas pas miesto majo- 

klausė, kodėl 
neduoda atsa- 
24 dienos rei- 
nebūtų bedar-

jaunimo reikalus ir sunkią 
padėtį šiuo krizio metu.

Ypač yra kviečiami katali
kai darbininkai dalyvauti pra
kalbose ir diskusuoti. - Visi 
darbininkai kenčia nuo bedar
bės. Kiekvienas turės liuosą 
progą išsireikšti: ką jis mano 
apie bedarbę ir ką turime da
ryti, kad apsiginti nuo gręsian
čio bado.

Po prakalbų, diskusijų, Lie
tuvių Darbininkų Progresyviš- 
kas Kliubas rengia šokius, nuo
savoj svetainėj, 408 Court St. 
Pradžia 7 :30 ’ vai. vakare. 
Įžanga į parengimą tik 15c.

šeštadienį, kovo 11 d., 8 v. 
vakare, Friends of Soviet Un
ion, vietinis skyrius rengia pui
kų pasilinksminimą, LDP Kliuy' 
bo svetainėje* ‘408 Court Stį 
Į parengimą įžanga veltui.

Lietuviai darbininkai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti. 
Ypač jaunuoliai turėtų būt pa
rengime ir smagiai laiką pra
leisti.

pasirašo slapy^vardę, tai daug 
kas gali manyti, kad kas nors 
iš kandidatų save ir savo 
draugus giria, o kitus peikia.

Aš iš savo pusės tokiam 
raštui nepritariu, kuris tilpo 
“Laisvėj” už kovo 6, 1933.

APLA 3-čios kp. narys,
J. Gataveėkas.

Kurie Kandidatai Tinkami į, 
APLA Centro Komitetą

ra. Komitetas 
miesto valdžia 
kymą į vasario 
kalavimą, kad
bių pašalpos sumažintos? Ma
joras pasikavojo. Komitetas 
rado tik jo sekretorių, kuris 
pasakojo, kad majoras neturė
jęs laiko svarstyti bedarbių 
paduotus reikalavimus.

Suprantama, kad ponas ma
joras pavargęs. Jam aštuo- 
nios dienos pertrumpa laiko 
bedarbių reikalavimus peržiū
rėti. Jam gal ims aštuonius 
mėnesius, kol jis prisirengs 
prie svarstymo mūsų reikala
vimų.

Po demonstracijai buvo lai
kytas bedarbių susirinkimas. 
Prisirašė 50 nauji bedarbiai 
nariai. Nutarta organizuoti 
blokų komitetai, kurie bus pa
grindas Bedarbių Taryboms. 
Buvo išrinktas komitetas, kuris 
eis pas miesto majorą kovo 
aštuntą reikalauti atsakymo į 
paduotus reikalavimus vasario 
24 dieną.

Šitam mitinge paaiškėjo 
svarbių dalykų. Viena mo
teris pasakojo, kad ji nuėjo 
pašalpos prašyti, tai iš jos rei
kalavo paliudijimo nuo kuni
go. Pasirbdo šnipų sistema 
vartojama. Po jos vaikinas 19 
metų atsistojęs pasakojo, kad 
jam reikia čeverykų ir kelinių, 
bet jis negali išreikalauti iš 
pašalpos valdininkų. Jų skun
dus paėmė Bedarių Taryba ir 
komitetas su jais eis pas pa
šalpos viršininkus išreikalauti 
jiem reikalingus daiktus. Be
darbių Taryba nesenai susi
tvėrė, bet jau kelintai šeimy
nai pagelbėjo gauti pašalpas. 
Pasirodo, kad pavieniai nieko 
negalime atsiekti, bet organi
zuoti galime daug laimėti. Tad 
dėkitės prie Bedarbių Tarybos.

Bedarbis.

Noriu ir aš pareikštų savo 
nuomonę apie kandidatų, tin
kamumą į APLA Centro Pild.' 
Komiteto vietas.

Mano nuomone, Centro pir
mininku reikėtų rinkti d. J. 
Gataveekas. šis draugas, yra 
senas darbliotdjasj mūsų judė
jime. šiuo laiku darbuojasi 
Partijoj, bedarbių taryboj, 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynime. Jį matysi visose 
demonstracijose,, Tai pasi
šventęs darbuotojas. Ir kaipo 
toksai yra tinkamas būt APLA 
pirmininku.

Drg. A. Čelkis buvo ir pa
silieka tiktai simpūtikas to vi- , 
so judėjimo. Delei gyvenimo ! kia toa progos> 
aplinkybių, būdamas plačia-• Kaškiaučiaus prakal-

Puikus tėvų ; atsakymas, ar Kalbės,tik vyrantis apie Lyties 
ne ? ‘ ,

Po tam, kad išeikvoję tėvai 
sunkiai uždirbtus centus ir jų 
vaikai pabaigę “home work” 
atsiduria su visai bemoksliais
Salvation Armijoje ar kur ki-

rrri, kaip tas viskaš įvyko,' kaip 
iš prezidento vietos—ubagu 
tapo (Amerikos mokyklų nuo
mone). Tankiai lieka vien iš
matomis žmonijos su savo ga- 
bumais.vOt, taip glamonėtas ii’ 
palieka neišvystytas delei pro
letarų naudos.

Todėl ih^kvjeno darbininko 
pareiga, savo kūdikius, neski
riant* amžiaus, supažindinti s,u 
leninistine teorija, kad kiek
vienas žinotų, jogei e$i darbi
ninkų šemynos nariu,! dąrbinin7 

klasei priklausai^ tai ir už 
reikalus kovokie.

Vinco Duktė.

Nukapojo Algas Judžių 
Pramonės Darbininkam

HOLLYWOOD, Calif. — 
Nereikia manyti, kad akto
riai ir judžių pramones dar
bininkai tai nekenčia šio kri- 
žio. štai šiomis dien'omis 
visos didžiausios judžių 
kompanijos paskelbė Auka- 
pojimą algų net ant 50 nuo
šimčių. Darbininkai bei ak
toriai, kūrie gaudavo $50 į 
savaitę, nuo dabar teuždirbs 
po $25. Žinoma, tik taip 
vadinamos kelios judžių 
“žvaigždės,” kurios prie tų 
kompanijų priklauso, negau
na algų nukapojimo.

Puslapis pe 
t * i * < • •

nuleistas į vandenį»naujas knnn;;a ParLa I oivifi 
milžiniškas karinis laivas. J« LdEVU

\

Turės 10,000 tonų įtalpos ir I
bus aprūpintas geriausiais
karo įrankiais

* r • ZKV

LONDON. 4- čionail Ja-t
LI U iraiiKlUlS. < .. . ,
O tas reiškia, kad Roose-!ponljos valdto Užl”Ao nefc

velto valdžia didins karinį 
laivyną. Ginkluojasi taip 
pat Japonija ir Anglija. Vo
kietijos fašistai irgi drūtina 
prisirengimą prie karo.

Famreriai Atmušė Priešus ir 
Sustabdė Farnios Pardavimą

CHAPPELL, Nebraska, 
Biedni farmeriai geriau mo
ka ginti savo reikalus, negju 
miestų darbininkai, štai ko
vo 8 d. valdžia bandė par
duoti farmerio Klingmano 
farmą už $9,000 skolą Ame
rican, Fire Insurance kom
panijai. Į kortauzę susirin
ko keli šimtai farmerių, ap
supo šerifus ir neleido far
mą parduoti. Farmerių so
lidarumas laimėjo.i Išnaudokime Visus Susirinki

mus ir Parengimus Ruošiantis 
prie Bendro Fr. Konferencijos

Kovo 19 d. yra šaukiama 
plati Bendro Fronto Konfe
rencija. Tą konferenciją turi
me padaryti didele.

Kovo 12 d., 7 :30 vai. vaka
re, New Haveno aktorių gru
pė vaidins mums bridgepor- 
tiečiams keturių aktų komedi
ją, “Laimės Jieškotojai.
pirmu kartu mūsų mieste toks 
didelis teatras, kuris bus per
statytas 407 -Lafayette St.

Komedija yra ilgoka ir visi 
prisijuoksit ir vietomis matysi
te dramatiškų vaizdų. Kiek
vienas darbininkas Turėtų da
lyvauti šitame puikiame paren
gime. Ne tik pasilinksminsit, 
bet prisidėsite prie bendros ko
vos už bedarbių pašalpą, nes 
likęs pelnas nuo parengimo 
yra skiriamas Conn, valstijos 
Alkanųjų Maršavimui į Hart
fordą, kuris įvyks pabaigoj šio 
mėnesio.

Kovo 10
7:30 vai. vakare, 
Centre, 301 Fairfield 
įvyks Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 49 kp. susirinki
mas. Bus išduotas raportas iš 
kalbamos organizacijos visos 
valstijos veikimo ir taip pa< 
renkami delegatai į Bendro 
Frorito konferenciją, kuri įvyks 
kovo 19 -d., Hartford, Conn.

Prie kalbamos konferenci
jos turime labai gerai prisi
rengti. Todėl, draugai,/ daly
vaukite ALDLD 63 kp. pa
rengime kovo 25 d. Parengi* 
mas įvyks Darbininkų Centre, 
301 Fairfield Ave. Įžanga tik 
25 centdi.

Kova už Scottsboro Jau
nuolius Eina Pirmyn

keturis Anglijos laivus.- 
iš jų būsią sugriauti, o du 
paversti į karinius laivus. 
Vadinasi, Japonija didina* 
apsiginklavimą. Anglijos vai? > 
džia jai tame padeda./ O 
dar taip netenai Anglija pa
skelbė, kad ji neišleis jokios 
amunicijos į Tolimuosius 
Rytus.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių? j 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar, galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvvs.

Darbininkų Kalendorius
Ar bedarbė pagerės Roose- 

veltui užėmus pTėzidento vie
tą? Tokiuo klausimu Eliza- 
beth’o darbininkiškos organi
zacijos rengia prakalbas ir dis
kusijas. Klausimas visiems la
bai svarbus ir kiekvieną palie
čia. Lietuviai darbininkai kuo 
skaitlingiausiai dalyvaukite dis 
kusijosc.

Šitas taip svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 
12 d., 2 vai. po pietų, Liberty 
Hali, 269-73 Second St.

Įvedamąją prakalbą į disku
sijas pasakys drg. A. Bimba, 
vienas iš žymiausių liėtuvių 
kalbėtojų. • ,

Yra kviečiama kuo daugiau
siai jaunuolių dalyvauti pra
kalbose ir diskusijose.

Jaunas vaikinas V.Zablac- 
kas kalbės angliškai. Apart 
prakalbų, dalį programos išpil
dys vietinis Bangos Choras. 
Kiek teko nugirsti, tai jie pa
sirengę sudainuoti keletą liau
ju dainelių, kurios dar nebuvo 
dainuotos mūsų mieste.

Į šį susirinkimą turėtų kuo 
daugiausiai tėvai paraginti sa
vo sūnus ir dukteris dalyvauti. 
Turėsime progą išgirsti jau
nuolį lietuvį Zablacką apie

“Laisvės” No. 54-mę tilpę 
rašinys apie kandidatus' į 
APLA Centro Komitetą. Ma
no manymu, ^tokis’ raštas yrą 
netenkamas,, nes jis užgauna 
narius ir, kelia suirutę mūsų 
organizacijoj. Jeigu kuris na
rys ar narė agituoja už vie
nus kandidatus, tai turėtų kitų 
■nepeikti, neužgauti. O ypatin
gai neprikaišioti jiems politiš
kas pažvalgas, kaip tai: sklo- 
kininkas, nenuorama, pasižy
mėjęs triukšmadaris ir tam 
panašiai.

Mūsų organizacija yra ne 
politinė partija, bet pašalpos 
bei apdraudos organizacija. 
•Čia visokių pažvalgų darbinin
kai bei darbininkės gali pri
gulėti ir juos neturi tiesos nie
kas šmeižti kas liečia jų polici
nes pažvalgas. Geriausia bū
tų, kad draugai rašydami apie 
kandidatus, už kuriuos jie ne 
nori agituoti, tai visiškai nie
ko nesakytų.

O ypatingai po tokiais rašt 
tais turėtų pasirašyti pavardę, 
o ne slapyvardę, nes kuomet

tama, jis ir negali daugiau 
kiek laiko pašvęsti APLA or 
ganizacijai.

J. čirvinskas buvo ir pasi- skįrai vyrams ir moterims. To-
I del visiems aišku, kad Dr. Kaš
kiaučius yra pasirengęs užga
nėdinti kiekvieną, kuris žingei- 
dauja apie sveikatą. Dar tu
riu priminti, kad šias prakal
bas rengia LDS Centro Komi
tetas; už tai LDS kuopos tu
rės gerokai pasidarbuoti, kad 
sutraukti daug žmonių į pra
kalbąs ir gauti nauji] narių į 
LDS.

» 1

Prakalbos įvyks šeštadienį, 
kovo 11 d.? 7 Vai 'vakare, Lie
tuvių svetainėje;ant Ž5th ir 
W. Vernor Highway. Dakta- 
rąs >aibėš' rinj miestą. Tuo klausimu
12 d.,.2 vai. po pietų, kalbės; inuospęendis dait neisnestas. 
tik moterims lyties klausimu. | .

Kovo 12 d., 7 vai. vakare, taip pat reikalauja 
kalbės tik vyrams lyties klau- kiekvienas jaunuolis būtų 
sime. šios trys prakalbos bus teisiamas atskirai. Svarbu 
Lietuvių svetainėje ant 25th.
St., viršutinėj svetainėj.

Kovo 13 d., pirmadienį,-.2 
vai. po pietų, bus prakalbos 
9219 Pvussell St., Rusų sve
tainėj. čia Dr. kalbės tik/vy
rams apie lyties dalykus.

Kovo 13 d., 7 vai. vakare, 
kalbės tik moterims apie ly
ties dalykus.

To,del visi susidomėkime ir 
būkime virš paminėtose pra
kalbose, nes galėsime labai 
daug ko pasimokinti, kaip ap
saugoti save nuo ligų, nelaimių 
ir 1.1.

East Sides LDS 86 kp. ir 
šiaip darbininkai neturėtų ma
nyti, kad kas tiksliai darė, kad 
ten nebus prakalbų sekmadie- 
nyj. Priežastis tame: tą die
ną;

Visus kviečia Bendras Ko- ■ 
mitetas.

lieka nepastovus. Vieną die
ną jis su fašistais, kitą—su so- 
cialfašistais, dabar su skloki- 
ninkais. Toksai nepastovus 
žmogus negali nieko gero su
teikti organizacijoj, jeigu jis 
užimtų kokią svarbesnę vietą.

Kas liečia viče-pirmininko 
vietą/ mano nuomonė,' reikė
tų balsuoti už P. Martinkų. 
Tasai draugas vis dąugiau ir 
daugiau įsitrauki^ aktyviai 
veikti darbininkų judėjime. 
Be to, jis gyvena Pittsburghe, 
o draugas Stašinskas—New 
Kensingtone. Todėl išrinkus 
d. ’ Martinkų vice, pirmininku, 
susitaupytų šiek tiek kelionės 
lėšų.

Į kitas visas vietas būtų ge
rai balsuoti už senuosius Cen
tro Komiteto narius, kadangi, 
kiek aš : žinau, iš naujų kan
didatų geresnių nėra.

Soho Pilietis.

SCOTTSBORO, Ala. — 
Amerikos darbininkų masi
nis reikalavimas privertė 
teisėją Hawkins iškelti jau
nuolių teismą iš Scottsboro. 
Bet naujai paskirta vieta 
Decatur, Morgan paviete, 
yra taip pat bjauriai įkaitin
ta prieš tuos jaunuolius. 
Tuo būdu Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advo
katai. griežtai reikalauja, 
kad teismas būtų perkeltas 
į Bii'mighamą, didelį indus-

Apsigynimų a d v o k a tai 
„ kad

Sovietų Chocolate Saldaines
I

Pirmiau žmonės manydavo, 
kad Salvation Army yra dar
bininkams šelpti. Štai kokie 
ponai ją vadovauja. Jie gyve
na viename iš dižiausių Bal- 
timorės viešbučių: K. & Lord 
Baltimore Hotel... Jie išduoda 
savo metinius raportus, kurie 
skamba sekamai:

Pereitais, 1932 m., nevedu
sių vyrų radosi 1953, vedusių 
226, divorsuotų 99, persiskyru
sių 292, našlių, 358. Iš viso 
2928 vyrai.

Palei jų amžių skirstoma se
kamai: 865 žemiau 31 metų 
amžiaus , 750—41 metų, 435 
—21 metų, 485—51 metų 269 
—-61 metų, 101—71 metų, 2^. 
—81 metų, 1—91 metų am
žiaus. ■ *

Pale) mokslo žymima taip. 
Jų tarpe randasi 39 studentai 
baigę augštesnes mokyklas; 13 
baigę universitetus, .3^2 kurie 
beraščiai.

Ot, tai 19-to šimtmečio kul
tūra! (?—Red.).

Baigę mokyklas—universite
tus. į Salvation Armiją vado
vauti. Jų kapitonai, kaip kad 
ponas George Marshall, po pui 
kius viešbučius puotaudamas 
praneša apie savo pavaldinius.

Tą turėtų įsidomėti darbi
ninkai, kurie leidžia savo vai
kus į augštąsias mokyklas, kad 
“ponais” tapę sušelptų tėvus 
senatvėje. . >

Kad nurodyti1 mokslą, ku
riuo šiandien darbo žmonija 
žengia pirmyn, tai gausi atsa
kymą : “neprisimink, mano 
vaikui—mergaitei reikia ‘home 
work* daryti. Į surinkimus 
ar prakalbas ateiti'1 negali.

ir tas, kad mergina Bates, 
o kuri atšaukė savo melą 

prieš jaunuolius, staiga ka
žin kur dingo. Manoma, 
kad tai bus policijos darbas, 
idant jinai nebūtų pašaukta 
prieš teismą liudyti.

Darbininkų Konferencija 
Protestuoja prieš N. Yorko 
Valstijos Gubernatorių

ALBANY, N. Y. — čio
nai paskutinėj savo sesijoj 
darbininkų o r g a n į z acijų 
bendro fronto konferencija 
už darbo įstatymus priėmė

svetainėj negavo komitetas. rįr pasiuntė New Yorko vai- 
Jicma Ir iri oZ i a Pnnrl roc TC n- ’ i • • i j ' • • t _ i__—

J. K. Alvinas.

DETROIT, MICH. 1
1 j Daktaro Kaškiaučiaus; ,

PRAKALBOS
Rengia LDS 21 ir 86 Kuopos

Atsibus dviejdse svetainėse 
Pirmos Prakalbos Įvyks: 

Kovo 11 d., 7:30 Vai. Vakare,
Lietuvių Svetainėje, 

25th ir Vėrnor
Kalbės abelname sveikatos 

Klausime
Kovo 12 d., 2 Vai. Po Pietį, 

Lietuvių Svetainėje
Kalbės tik moterims apie Ly

gties ir Verierinėsi Ligas •
7 Vai. Vakare, toje pačioje 

Lietuvių Svetainėje
Kalbės tik vyrams apie Lyties 

, , dalykus
Kovo 13, 2 vai. Po Pietų 

ftūsų Svetainėje
9219 Russell Street

PADARYTOS SU VAISIAIS IR MEDUMI
Viena Dėžutė Sveria Virs Svaro ir Parsiduoda 

Po 49 Centus t

12 Dėžučių Parduodama už $4.25 
I)u Tuzinai Dėžių už $8.00

Persiuntimą Apmokame. Pinigus Prašome Prisiųsti 
Kartu su Užsakymais.

SOVIETU MIŠRIOS SALDAINES
DĖŽUTĖSE PO VIENĄ SVARĄ, KAINA 39c

I

*

stijos gubernatoriui Lehma- 
nui griežtą protestą, kad ne
buvo priimta konferencijos 
delegacija. K o n f e rencija 
sako, kad šis x gubernato
riaus tyjąųrus pasielgimas 
dar kartą parodo, kad de
mokratų partijos valdžia 
yra mirtinas priešas darbo 
žmonių. ♦ z :

Naujas. Karinis Laivas
MARE ISLAND, Cal. — 

Čionai tapo pabudavotas ir
i

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 
ftaiės del Baliu, Koncertu, Ban- 
kietų, Vqstuvių. StfšiHnldmiį ir 
tt. Pulkus steiciuH su naujau- 

, Jais Įtaisymais, Keturios bo- 
litį alleys. s , .

; KAINOS PRIEINAMOS

•v 949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg Bill

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

ir daugiau, kaina 27c už dėžutę.

TUOJAU REIKALAUKITE IR NAUDOKITE JAS.

427 Lorimer Street,

&C30E

Brooklyn, N. Y.

3OE3O
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose^
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonui: Bell—Oregon BIBB 
Keystone—Main 1417

IOE3O

’• z



BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystės me

tinis piknikas įvyks 23 liepos—July, 
Prašome vietos draugijų tą dieną nie
ko nerengti- jir kviečiame’ dalyvauti 
mūsų p/knike. ' Piknikai?. atsibus 
Klaščiaus Clinton PArkie, Maspeth, 
N. Y. <

(58-60)

PRAMOGOS
i S ■ 1 i i H f

PAJIESKQJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS . ,

PAJIEšKAU pusseserės Marcelės 
Dabnįenės, kuri apie 9 pietai atgal 

gyveno Pbiladelphijoj, o’ dabar gir
dėjau, kad gyvena New Yorke. Atsi- 
šaukit: Konstancija „ Pranaįčiutė,
190 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

v ' (57-59)

Penktadierf., Kovo 10, 1933LAISVĖ

—i

) '■ I

• v i

V

(58-60)

IŠRANDA VOJIMAI

(58-62)

New Yorke

Telephone, Evergreen f-1110
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męmbeįrs

REIKALINGAS patyręs darbininkas 
dirbti ant farmos. Turi mokėti 

karves melžti ir visą farmos darbą. 
Prašome atsišaukti: Peter Kode*, 
Hartfield, Pa.

J. GARŠVA
Graboriuš

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobili a s ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN? N. Y.

DR H. M END LOW IT Z 
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimosv ir 

gimdymo organų
, DR. M. F1LURIN , 

216 E. 12th St.

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
cht&niškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškimu; kraujo ir pūslės 

, f :' >, , analizai

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

Pilna Egzaminacija $2.00

r N£W YORKE
Valandos nuo !• iki 1 

I I iMrtp 4(iki • i ' ’ 
Nediliohi ntfo lt iki l <

Odos ligos ’ gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimais

BANK BY MAIL •
YOŲRCHĖCKOR 4 _

BANK
I grand st., at

graham avė bKlyn
to Succeed, Save Req u ta r tų

_____ : » » 1 u..] J.. ---- U—i-J

Didelis Darbininkių Dienos Paminėjimo Mitingas

which would be of benefit to IT FUit'WlfcR hĖŠČLVfei), that
mar-

Muzikalis Vakarėlis
Depozitorią Mitingas

PIRTIS Ma.
Prakalbos apie Technokratiją

• 1

se.

bi:,.

4

paskambino ke-
muzikos kavai-

'■X

&

ne 
jūs 
de- 
ko-

PASIRANDAVOJA fornišiuotas 
kambarys, tinkantis vedusiai po

rai arba pavieniui. Labai žema mo
kestis. Atsikreipkite: 451 Keap St., 
Brooklyn, N. Y., ant Sčivj lubų, klaus
kite Anna.

. Lietuvės darbininkės 
įdienos minėjimui ir padidini 
mtii kovų prieš kapitalistų puo!KUIHU& ^u.

. .. - r\ moterų laimenmais.nmiic irprai nasizvmp n. lirai - 1 “ J

PASIRANDAVOJA kambariai, yra 
elektra, maudynės įr visi paranka

mai. Yra 3 kambariai. Pasiranda- 
voja su visu fomičiu. Labai priei
nama renda. 451 Keap St., ant 'Šlu
bų, klauskite Anna, Brooklyn, N. Y.

(55-60)

thousands of Ajuerican workers 
and farmers, and <

išnąudotojus ir galutinai nu’si- WHEREAS, the workers and, farm
ers of the Soviet Union have abol
ished the system of exploitation 

1 of labor and' are building a new 
social system, under which mater
ial and cultural gains are shared 
by all who work; and

Kovo 12 d., 2 vai. po pietų, 
I Apšvietoš Kliube, 504 44th St./ 
Union City, N.‘ J., kalbės apie 
Vpki^tijos. politinę ir ekono
minę padėtį Chas. Mitchell.

/ : > ATDARA DTEN4
'■ i -1- IR NAKTJ ’

NAUJAUSIOS mados j

Maliąvotojai Atmetė Weins-imu ou cenLčii. juaiKLus panels. ' . n v .. ; ‘ .v
Darbininkai už gautas . algas I tClU I 8S<Uinini<į IS U111J0S

'_ i..-.. __  .► ■ .’ .'fi.v: J..' .• *. ■

a copy of this resolution* be sent 
to the President of the United 
States !apd the National Offic’e of 

’■ ttye Friends pf the Soviet Union, 
■ R’oorp 830, 80 E. 11th St., New

Yfcfk City...į;
SIGNED:

Chairman
Secretary

Puslapis šeštas .

Konferencija SovietŲ Sąjungos Pripažinimui
i » x ' t . p . • i k p. ’ r n *

Kovo 8 d. Brooklyne, Wil-, Nuo Komunistų Partijos mo- 
liamsburgo dalies darbininkės ! terų department© kalbėjo drg.- 
moterys surengė didelį masinį i Rogers apie Amerikos darbi- 
mitingą, Royal Palace, 16-18 j ninkių kovas ir didėjantį skur- 
Manhattan Avė. !dą. Ji darė labai daug nau-

c£fVA 'dingų palyginimų kapitalisti- 
• mų salių moterų gyvenimo sun 
ikumus su Sovietų Sąjungos 

, Jinai nu- 
irodė, kad tik susiorganizuoja-! 
mos moterys ir stodamos kartu : 
su vyrais galės atsispirti prieš Į

Jimus gerai pasižymėjo. Drau
gės pasisiuvo vėliavą ir jos 
nuo “Laisvės” svetainės 
savo į masinį mitingą. Būtų 
dar geriau išėję, jei jos 
rūpestingai garsinę, kad 
šuos.

būtų 
mar- 

Tuomet ne tik moterys, 
bet ir vyrai darbininkai būtų
prisidėję ir būtų susidarius de
monstracija. Iš to būtų buvę 
daug naudos. Būtų patraukta 
daugiau publikos į mitingą ir 
pati idėja erdviau praplėsta.

Susirinkimas D a rbininkių 
Dienos minėjimui buvo skait
lingas. Jau buvo pradėtos pra
kalbos, kuomet didelis būrys 
atmaršavo Williamsburgo Dar
bininkių Tarybos skyrius ir 
kiek vėliaus Williamsburgo 
Darbininkų Centro nariai.

įkratyti priespaudos jungą. ,
Kalbėjo draugė Jackson nuo 

Kentucky mainierių. Ji nuro
dė žvėrišką terorą, kuris siau
čia tos valstijos mainų apie- 
linkėse ir kaip atsidavusiai an
gliakasiai kovoja prieš išnau
dotojus. Ji. atžymėjo, .kad 
moterys vaidina labai svarbią 
rolę streikuose ir abelnose ko
vose.

Prakalbų pertraukose Rusų 
Darbininkų Jaunuolių Manda- 
linų Orkestrą 
lioliką šaunių

NEW YORK. — Sovietų Są
jungos Draugai (FSU) šaukia 
konferenciją kovo 13 dieną, Ir
ving Plaza svetainėje, 15th St
ir Irving Place, šioje konfe
rencijoj turi dalyvauti visos 
darbininkų organizacijos.

Taip pat organizacijos yra 
raginamos priimti sekamą Re
zoliuciją anglų kalboje, šita 
rezoliucija reikia pakiųsti Jung 
tinių Valstijų valdžiai: ’ ' . “ .
Resolution on Recognition of

the Soviet Government 1
• i • * " ' •\ / 

WHEREAS; there is ą grooving, sen
timent in favor of recognition of 
the Soviet Government |>y the -(G.o- 

. vernment pf the United States 
ąnd the extension of trade rela- ' 
tions between the^ two ęoųpfrįę^ I

WHEREAS, it is in our interest and 
the, interests of the working mas- 

• sea everywhere that the workers 
and farmers of^thė Soviet Union 
shall not be hindered in any way 
in the further development of 
their social system, and

WHEREAS; the non-recognitięn po
licy maintained by the United 
States Government for 15> years 
is against the best iųteęests of

, the! American workers and farm
ers'as well as those oi the Soviet

1 Union.
NOW THEREFORE, w 
’• of,'__ _________ ___ 1 .
j j. (npme of. organization) 

favor the immediate establishment 
} <if{ unconditional diplomatic and 

trade relations with the Soviet 
Government/ and1* ' : 1 * ’ ’ j PARDAVIMAIx i b * » < • . 2;I ’ ' - ♦ • u \ 1 f

PARSIDUODA lietuviška( užeiga ar
ba reikalauju“ partnerio. Turiu du 

’bizniu, thi vienas negaliu tinkamai 
prižiūrėti.;. ;148 Grųtfon- St. ir Varrick 
>Ave., Brooklyn, Y. Telef., Stagg 
,2-7311. Kitas'bizhis’jl31' North 4th 
(St., tarpe Bedford Ave. ir Berry St., 
Tel. Evergreen 7-9635.

f (5?-i>9)

Kuom Rūpinasi 
Biurokratas Green?

Poterius Kalbėkit ir 
Nepaisykit

LORIMER RESTAURANT
. LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

, SYKI ATSILANKĘ PERSHTKRINSIT
• t

Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

šeštadienį, kovo 11 d., “Lai
svės” svetainėje rengiama di
delis masinis mitingas išreika- 
lavimui naujo teismo Tom 
Mooney, kuriame jis asmeniš
kai galėtų dalyvauti. Mooney 
laikomas septyniolikti metai 
kalėjime. Senato Wicker
sham komisija, prokurorą^ 
ris tardė Mooney ir teisėjas, 
prie kurio buvo byla sprend
žiama, pareiškė, kad jis nekal 
tas. Jam yra primestas apkal
tinimas. Pagaliaus atsišaukė ir 
žmogus, kuris padėjo lagami
nu su bomba, bet vienok Moo- 
nėy laiko kalėjime.

Prakalbos įvyks “Laisvės” 
syet., 46 Ten Eyck St., 8 vai. 
vakare ir sykiu prisirengimas 
prie Tom Mooney konferenci
jos, kuri įvyks ant rytojaus 
Irvinį Plaza, Irving place ir 
15th St., New York City.

Lietuviai darbininkai kuo 
skaitlingiausia būkite prakal
bose ir mūsų organizacijos tu
ri pasiųsti delegatus į kalbamą 
konferenciją.

Pirmadienyj rengiamos la
bai didelės prakalbos. Kal
bės drg. A. Bimba ir B. Pal- 
tanavičiutė. Prakalbų temos: 
Karolis Marksas komunistinės 
teorijos subudavotojas ir Jung 
tinių Valstijų bankinis krizis.

Abudu klausimai labai svar
būs. šiandien labiau, negu ka
da, matosi kontrastas tarp So
vietų Sąjungoj budavojamo 
socializmo ir kapitalizmo tru- 
nyjimas visose šalyse. Mark
sas buvo geniališkas mąstyto
jas ir atsidavęs revoliucionie
rius. Ką jis pranašavo, tą mes 
šiandie matome po savo akių.

Lietuviai ’darbininkai, 
vienas taupėte centus ir 
jaučiate, kas su jais dabar 
dasi. Būkite pirmadienyj, 

| vo 13 d., “Laisvės” svetainėje, 
prakalbose. Jūs daug ką iš
girsite naujo ir galėsite tinka
miau orientuotis kasdieninia- 

jme gyvenime. Ypač jaunuo
liai turėtų skaitlingai lankytis 
prakalbose, nes, apart Palta- 
navičiutės, kuri kalbės angliš
kai, bus ir daugiau anglų kal
bėtojų.

Darbininkų Muzikos Lyga, 
kovo 11 d., 6 valandą vakare, 
55 W. 19 St*, rengia muzikalį 
vakarėlį. Ne vien puiki pro
grama parūpinta, bet bus duo
dama skani makaronų vakarie- 
rfęnė. .

Vakarėlis ruošiama tikslu, 
kad sutraukti kuo daugiausia 
įvairių (autų darbininkų ir pa- 
rerpti darbininkišką judėjimą 

vakarėlio likusju pelnu. 
Darbininkų Muzikos Lygoj pri
klauso ir Aido Choras. Be 
abejo choriečiai turi skaitlin
gai dalyvauti kalbamam pa
rengime.

Negali niekąs nusiskųsti, 
ka<? bedarbė ir/negalima eiti | 
į parengimus. Į šį parengimą 
įžanga visai pigi, tik 15 centų.

Saulėnas.
i ,*■*..

Bankai uždarinėti, kuriuos 
atidaro, tai depozitoriai ne
gali išsiimti savo pinigus. Val
džia ruošiasi išleisti vietoj pi
nigų “scrips”. Jau dabar po
pierinis doleris pigesnis, negu 
jis buvo keliolika dienų atgaį, 
o tie “scrips” bus dar pigesni.

Komunistų Partijos 1-mo 
Distrikto 2-ra sekcija šaukia 
depozitorių susirinkimą . sek
madienį po pietų. Mitingas 
įvyks kovo 12 d., 3 vai po pie
tų, Irving Plaza, kampas Ir
ving Place ir 15th fst., New 
York City.

XV YORK.—John Reed I bus klausimai 
jubė, 4^0 6th Ave., New

Kovo 12 d., 638 Newark 
,Ave., Jersey City, N. J., 3 vai. 
po pietų bus prakalbos apie 
technokratiją. New Yorko 
Darbininkų Mokyklos vedėjas 
kalbės tuo klausimu, o paskui 

ir diskusijos. 
Augščiau pažymėtas techno-

York, 2:30 vai. po pietų, ko- kratijos klausimas yra labai 
vo 12 dieną, įvyksta labai svarbus ir lietuviai darbinin- 

►i prėlekcija apie marksi- kai turėtų dalyvauti prakalbo-

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas William Green 
užvakar kalbėjo Pennsylvani- 
jos viešbutyj, New Yorko Pre
kybos Komiteto surengtoj puo
toj. Tas ponas ragino, kad 
fabrikantai pakeltų prekių kai
nas, nes, esą, dabar doleris jau 
pigesnis, žinoma, prie pabai
gos jis pridėjo, kad reikėtų 
algos darbininkams pakelti.

Paskutinė sakinio dalis ne
pridėta tikslu, kad apginti dar
bininkus, bet kad juos apgau
ti. Prekių kainų pakėlimas 
tuoj paliečia darbininkus. Tik 
prasidėjo dolerio infliacija, o 
jau cukrus, kava ir kiti daik
tai pabrango, nuo 2 iki 6 cen
tų. Paskutinėm dienom ap- 
skaitliuojama, kad dolerio ver
tė eina žemyn, ir tikroji vertė 
liko 85 centai. Daiktus pakels

Kunigas A. W. Beaven prezi 
dentas “Churches of Christ in 
America” liepia visiems tikin
tiems dieha iš dienos poterius 
kalbėti ir nepaisyti, kad ban
kai užsidarė, ir neduoda žmo
nėms jų pinigų.

Desėtkų. tūkstančių tikinčių 
žmonių bankuose įkliuvo pas
kutiniai centai. Jie jų negal iš
imti ant pareikalavimų; o an
tra,- jei ir gaus, tai jau nebus 
pilnas doleris, kiek pasidėjo, 
bet nupigintas. Šitam atsiti
kime kunigų-rolė įkalbėti žmo
nėms, kad jei kas negerai yra, 
tai reikia maldomis tą viską 
taisyti ir j'iėšk'otį ■ tolybės ne 
čia, ant (žeppės,vb^. už $ eb^ų 
—po mirties. ■ ? 1 '■1

Brooklyne:
, ) / j

136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. ; 
So^ 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
137 
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 Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Bedford Avenue 
Bedford Avenue . 
Berry Street .. / 
Grand Street .* 
Grand Street 
Grand Street

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS •,

Siuomi praneša savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją ' 

naujon vietom 
po nu me r i-u 
512 Marion St., 
kampas 'Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug

r geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

daug mažiau galės prekių nu
sipirkti. Biurokratas Greenas 
tad ir susirūpino, kad kapita
listai turėtų daugiau pelnų. 
Kuomet darbininkų klasės pa
jamas valdančioji klasė suma
žino 70 nuošimčių, tai prekių 
kainos buvo, sulig Greeno pa
sakos, nupigintos 22 įr 7.10 
nuoš.

Darbininkai be susiorganiza- 
vimo į revoliucines unijas ir 
be masinės kovos negalės atsi
spirti prieš suvertimą viso kri- 
zio naštos ant biednuomenės 
pečių. Organizavimas revoliu
cinių unijų ir bedarbių > tary
bų yra būtinas reikalas kiek
vieno darbininko.

Prakalbos Apie Dabartinę 
Situaciją Vokietijoj*

______ •

< . ; - ■ 1 • . ,• ■ ■: I .

. Weinsteinu^pasiperke į kalė
jimą nuo dviejų iki. keturių 
metų, primesdami jam sufrė- 
muotą, apkaltinimą sumušime 
skebo. Jis dabar randasi Sing 
Sing kalėjime. ; -

AnYerikos Darbo Federaci
jos biurokratai išmėtė Weins
tein ir kitus dvidešimts keturis 
kovingus narius iš Maliavotojų 
Unijos 499 lokalo.

Kova eina prieš reakcionie
rius už priėmimą atgal išmes
tų narių. Praeitame susirin
kime buvo balsuojama drg. 
Weinstein išmetimas. Didžiu
mą pokalo narių balsavimu at
metė biurokratų pasikėsini
mą.: ' ' ■- į J • ,

; 1 Soviety Žuvyš '
' Į '’■ i ' ■ J ’’i '. \ ’ T ’ * (
Puikiausios rūšies, kenuotų 

Sovietų žuvų ^ali/naA,gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 ĘQšių. Ro 15, 
18; 20 ir 22 ėbhtflą dfenukasf.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. . Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji Naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ”

427 Lorimer St-, 
Brooklyn, N. Y.

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

TELEFONAS 
Pula^kj 5-1090

.Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM. ManndierU

Įžanga dieną ir naktį soc subatos vak. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą nakti ant trečių lubų, oringaip kambary—35c..
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das sū šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipenmui 
keltui! MOTERIMS PANEDSLIAIS IR; UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets.
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. elevefteriu; Išlipt ant Flashing Ave. stoties;
B. M T subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau (intiaa Ir ėhronlikas rynj ir 

nioterq ligas kraujo ir odos.
Padarau ištyrinti kraujo ir ilafcniraa

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

New . York. N Y.
Valandos Priimlmoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po piety nuo I 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 po pietį) 
Telefonas Lackawanna 4-2180

Į.\' 1 ' y
--------- sj. . ii , -i. ---------- ....................................... .

K;..

MATHEW P. BALLAS 
(BIELA OSKAS) 
P R A BŪRIUS 

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

MUSU/ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU $AL1U, ifc IŠ ČIA 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 

• P1RM/ŲA1 PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
j KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI. ( LIGONINĘ. IR

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRŲMOTERIMS | 
PRI^IŪrIEt.L DUODAM' GRAŽIA VlETAx SAVO 
MVLiMUOSlUS' PAŠARVOTI DOVANAI. ' ,

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

J t Mūsų RAŠTINE atdara dieną. IR NAKTĮ. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Telephone, Stagy 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS , 

; (UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti; Marey Averjue) 

BROOKLYN. N. Y

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių {degi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymoa—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 nedėldienių) nuo , 2 iki 6

TEL. STAGG 
2-5043

DEKA VO JU PACIENTAMS
Aš dėkavoju Visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje &S pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metusi

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

TotefonM, Midwood 8-«2<l




