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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dįenraštii
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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkų klasė, vadovystė
je Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos, atsiekė didelio lai
mėjimo—T. J. Mooney gauna 
naują teismą. Teismas turės 
įvykti 26 d. balandžio. Mooney, 
vienas iš darbininkų vadų, jau 
sėdi kalėjime 16-ką metų visai 
nekaltai. Darbininkų protestai 
išgelbėjo jį nuo mirties, kada 
buržuazija buvo pasirengusi jį 
nužudyti. Darbininkų protestai 
ir kova priverčia buržuaziją su
teikti jam naują teismą. Mūsų 
kova privers buržuaziją paliuo
suoti jį. \

No. 73

Imperialistų pavergti gyven
tojai kolonijose kjla ir kovoja, 
žinios atėjo, kad Morokko gy
ventojai, kuriuos yra pavergusi 
Franci ja, sukilo ir nudėjo 170 
francūzų kareivių. Keli metai 
atgal Morokko gyventojai vedė 
karą prieš Franci jos ir Ispani
jos imperialistus, 
atgyja jų veikimas.

l5rg. Thaelmann, vadas 
Vokietijos K o m u n i s tų 
Partijos, kuris dabar lai

komas kalėjime ir 
kankinamas

•;_r'rttc................................ ' '

a

sass^

«v

h

L*

i !■ i 1i T 4

i
Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo (March) 28, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIII, Dienraščio XV

Darbininkai Visų Salių, | I
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 

Pasaulį!

Dabar vėl

Vokietijos fašistai 
ta„ kad jiems labai 
nesmagumo darbininkų protes-' 
tai kitose šalyse prieš fAsistU' 
terorą. Tą galima matyti ir iš j LONDON. — Po dviejų 
to: fašistai pasikinkė Reichsta-: mėnesių derybų Anglija ir 
go atstovus žydų kilmės, su-į Argentina padarė prekybos 
prantama buržujus*, kad fašis-- 
tus teisintų. Fašistai pradėjo 
prileisti buržuazinius korespon-t
dentus prie Thaelmanno ir kitų ■ ko matyti, kad tai nėra vien 
komunistų, kad tie praneštų pa-’prekybos sutartis, bet kar- 
sauliui apie tai, jog komunistų, tu ir karo suokalbis. Pietų 
vadai dar yra gyvi ir sumažin- Amerikoje Anglija ir Jung
tų darbininkų kovas. Dar su

prisipažįs- 
daug daro Anglijos -- Argentinos 

Sutartis

sutartį. Pagal šią sutartį 
• Anglija daug laimi. Iš vis

didesne energija kovokime ir 
neškime protestus.

Kartais girdisi iš darbininkų, 
kurie neturi tvirto revoliucinio 
nusistatymo, kad darbininkai 
nieko negali atsiekti protestais. 
Tai yra netiesa. Amerikos pro
letariatas .bendrai su viso pa
saulio darbininkais privertė 
buržuaziją skaitytis ir suteik
ti naują teismą Scottsboro neg
rams jaunuoliams. Darbininkai 
privertė Amerikos buržuaziją 
nusileisti ir suteikti naują 
teismą Tom Mooney. Darbinin
kai priverčia fašistus kitaip 
kalbėti Vokietijoje. Kiek me
tų atgal bendromis kovomis pri
versta buržuazija paleisti drg. 
Belą Kūną, Marty ir daugelį ki
tų kovotojų. Darbininkai savo 
protestais ir demonstracijomis 
privertė Amerikos buržuazijos 
valdžią kalbėti apie reikalingu
mą pripažinti Sovietų Sąjungą 
ir reikalingumą'bedarbiams pa
ramos. Ir daugybė kitų laimė
jimų. Ales esatn jėga, tik rei
kia vieningumo ir daugiau ko
vos.

tinęs Valstijos sukūrė jau 
du karus. Anglija dėjo pa
stangų laimėti Argentiną 
savo pusėn. Veikiausiai ji 
greitai stos Anglijos talki
ninkėms į pagelbą.

' u

MASINIAI DARBININKU PROTESTAI 
SUDREBINO FAŠISTUS

BERLYNAS. — Vokieti-i landė—1,000. Anglijoje Vo- 
jos fašistai nusigando pa-j kieti jos konsulams demonst- 
saulinio darbininkų subruz- ■ rantai išgūrino langus. Is- 
dimo ir protestų. Jie pra- i panijoje ėjo susirėmimai su 
dėjo prileisti užsienio repor- policija.
terius prie komunistų kalė- buržuazinės vąldžios turėjo 
jimuose, kacį tie rašytų į reikalauti iš fašistų nusilei- 
buržujų spaudą apie tai, kad dimo, nes joms neduoda ra

mumo darbininkų protestai.
Fašistai prisipažįsta, kad

Aišku, kad net

Praga. — Lenkijos im
perialistai vėl daro karo pla
nų su Rumunija,i Čechoslo- 

; vakija, Jugo-Slavija ir kito
mis Mažos Antantės valsty
bėmis. Tas daroma prieš 
darbininkų tėvynę — Sov. 
Sąjungą.

DIDELIS DARBININKU LAIMĖJIMAS 
TOM MOONEY GAUNA NAUJĄ TEISMĄ
Masiniai Darbininkų Klasės Protestai Privertė Išnaudotojus 

Suteikti Naują Teismą Darbininkų Kankiniui - Tom Moo
ney. Siųskit Telegramas ir Reikalaukit Paliuosavimo

i i i

Oportunistai renegatai Prū- 
seika ir Butkus nuduoda, kad 
jie į^ra dideli revoliucionieriai, 
sėdėdami, šavo raštinėje ir nie
kindami darbininkų, ir komunis
tų judėjimą. Renegatai paskel
bė Komunistų Partijos tąktiką 
“arkline” ir veikimą^—“pakvai
šėlių.” Per pastaruosius metus 
renegatai atsiekė'bend tą f ron-

jie dar gyvi. Fašistai pra
deda užsiginti, kad jie var
toja terorą prieš darbinin-i jie yra sugrūdę į kalėjimus 
Rus ir žydus. i virš 6,000 komunistų. Dau-

Visame pasaulyje darbi- i gelį iš jų. laiko specialiuose 
ninkai šturmavo ir masiniai barakuose. Komunistai jau 
demonstravo prieš fašistus. | leidžia^ Berlyne slaptą dien- 
New Yorke dalyvavo de-:raštį ir jį pardavinėja gat- 
monstracijose 30,000, Cleve- vėse.

New York. — Pirmadienį 
New Yorke protestavo prieš 
Vokietijos fašistus 250,000 
žydų. Jie reiškė protestus 
per organizacijas ir demon
stravo gatvėmis.

Reikalauja Perkelti 
Teismą j Birmingham

BIRMINGHAM, Ala. — 
Kongrese del paliuosavimo 
negrų jaunuolių dalyvavo 
šimtai delegatų ir 1,000 dar
bininkų entuziastiškai svei
kino jį. Šis kongresas ir 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatai, ku
rie gina negrus jaunuolius, 
nutarė reikalauti perkelti jų 
teismą iš Decatur į Bir- 
minghamo miestą. Šis rei
kalavimas yra pamatuoja
mas tuomi, kad apsigynimo 
liudininkų didelė dauguma 
yra Birminghamo apielinkė- 
je.

Sovietų Sąjungos Spau
da apie Sabotažninkus

MASKVA. — Sovietų Są
jungos prokuroras kaman
tinėjo Vickers Co. pirminin
ką Allan Monkhouse ir j ahi 
pareiškė, kad ir jis yra kai- n t» . i 
tas ir kad jo darbininkai ke- DarblDlIlkŲ Mitingą 
turi anglai inžinieriai ir 9 
rusai bus nuteisti. 

(C
Anglijos imperialistai nema
no, kad jiems Soviėtų Sąjun
ga yra Chinija. “Izviesti- 
ja” editoriale: “Ponai, Su
mažinkite Histeriją,” rašo: 
“Anglai ar kiti asmenys,, 
gyvenanti Sovietų Sąjungo
je, paeina po mūsų įstaty
mais ... Lai tautų pavergė
jai, Anglijos imperialistai, 
grūmoja; nei nutraukimas 
prekybos ryšių, nei kiti grū
mojimai prasikaltėlius neiš
gelbės! įLai Anglijos impe
rialistai atmeną, kad Sovie
tų Sąjunga yra didelę šalis 
ir nei Ąh£l|ja,įnei kiti impie-

Komunistų Majoras Šaukė

CROSBY, Minn.—firmas 
Pravda”" sako, kad lai Amerikoje Komunistų Par- 

tijos narys majoras draugas 
Emil C. Nygard šaukė visų 
darbininkų, taksų mokėto
jų ir piliečių* Crosby mieste
lio susirinkimą, kad atmu- 
šus kapitalistų spaudoje pa
leistus prieš jį melus. Ko
munistas majoras gina be
darbių ir kitų darbininkų 
reikalus ir todėl prieš jį 
dūksta kapitalistinė spauda.

Mordkiečiai Sukilo prieš 
Francijos Imperialistus

tą su fašistais ir Bagočiumi bei1 riallštai Ūėšulauks, kad jų 
Grigaičiu prieš komunistus^ Mes' norus mes pildytume, 
gi per tą laiką išlaimėjome ke-'f:k ^VAna Sovietu Sa
lias dideles kovas

ar-
Kiek-

i Kas 
tik gyvena Sovietų Sąjungo
je, tas ir turi prisilaikyti ša
lies įstatymų.”Imperialistų tarpe karas 

tinasi visu smarkumu, 
viena kapitalistine valstybė vis menės prirengimas karui, 
daugiau rengiasi prie karo, bu- • ’
davodama naujus karo laivus, Amerikos Lietuvių Darbinin- 
orlaivįus, apginkluodama armi-^fcų Literatūros Draugija gerai 
ją, gaminant daugiau tanky ir: darbuojasi knygų leidime, šią 
kitokių žudymo įrankių. Gre-' savaitę išeis iš spaudos pus
ta ginklavimosi eina ir dvasinis knygė apie bedarbę. Drg. V. 
minios prirengimas prie karo. J. Senkevičius, ALDLD Centro 
Dabar kas sekmadienis New Komiteto pirmininkas pranešė, 
York American spausdina ge- kad apysaka “SPALIS” jau ant 
nerolo Wm. Mitchell straips- pusės išversta. Tai gera na- 
nius, kur dėsto, kaip eis karas riams "naujiena, nes apie bir- 
tarpe Japonijos ir Jungtinių želio mėnesį bus < gatava viena 
Valstijų Amerikos. Tai visuo-' įš geriausių apysakų,

Amerikos Lietuvių Darbinin-

Socialistai Apleidžia
Pardavikus Vadus

BRAUNSCHWEIG, Vo
kietija.—Daugiau negu pusė 
socialistų atstovų rezignavo 
iš miesto tarybos ir pasi
traukė iš - Socialistų Parti
jos. Jie pasitraukė, protes
tuodami prieš pardavingus 
savo vadus ir pareiškė: 
“Mes ,nebūsime, ant kelio 
darbininkų r e v o 1 i ucijai.” 
Tai atsakymas į' Socialistų 
Partijos Centro Komiteto 
pirmininko Otto Weis niek
šišką fašistams: pataikavi
mą. Otto Weis pasiuntė 
Hitleriui laišką, pareikšda
mas, kad socialistai toki jau 
pat dideli Vokietijos patrio
tai, kaip ir fašistai. Eiliniai

Paryžius. — Jau keli mė
nesiai laiko Francijos ir Ja
ponijos imperialistai derasi 
del užgrobimo ir perdavimo 
Franci j ai Mandžurijoje Ry- 
tiniai-Chiniško gelžkelio, ku
ris pusiau priklauso Sovietų 
Sąjungai ir Chinijai.

F
Madrid. — Ispanijos bur

žuazija vis daugiau artinasi 
su Vokietijos fašistais. Iš
naudotojai planuoja įvesti 
fašistų terorą.

SAN FRANCISCO, Cal. Minor, buvo susirinkę 15, 
—Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas Leo 
A. Gallagher pranešė, kad 
masinis darbininkų * veiki
mas ir protestai privertė 
Californijos g u b e r natorių 
Rolph ir teisėją L. H. Ward 
suteikti del Tom ? Mooney 
naują teismą. Teismui pa
skirta 26-ta diena balandžio. 
Tom Mooney jau septynio
likti metai laikomas San 
Quentin kalėjime. Jis yra 
nekaltai nuteistas, kaipo ko
vingas darbininkas.

1916 metais laike patrio
tinės demonstracijos provo
katoriai metė bombą, kuri

000 darbininku ir reikalavo 
paliuosuoti Tom Mooney. 
Balandžio 30 diena šaukia
mas masinis Chicagoje kon
gresas kovai už paliuosavi- 
mą Mooney ir kitų politinių 
kalinių. Visos darbininkų 
organizacijos privalo daly
vauti. Siųskite telegramas 
Californijos gubernatoriui 
sekamai: Govern, of Calif
ornia Rolph ir reikalaukite 
paliuosavimo Tom Mooney 
ir W. K. Billingso.

Iškovojimas naujo teismo 
yra jau didelis darbininkų 
atsiekimas. Dar
tvirtindami T a r p t a u t inį

labiau

užmušė 10 žmonių ir 40 su- j Darbininkų Apsigynimą ir
1--— -* ------ dau-

$
*

kovodami atsieksime 
giau.

žeidė. Išnaudotojai kaltę 
suvertė ant kovingų darbi
ninkų vadų Tom Mooney ir 
W. Billings ir areštavo juos. 
Billingsą nuteisė kalėjimui, 
o Tom Mooney, vasario .7 
k, 1917 metais buvo nu- 
smerktas pakarti. Masiniai 
viso pasaulio darbininkų 
protestai privertė išnaudo
tojus atmainyti jų nusista
tymą ir jie padėjo Mooney 
ir Billingsą visam gyveni
mui į kalėjimą.

1921 metais, vasario 7-tą 
dieną, J. MacDonald, kuris 
buvo svarbiausias liudinin
kas prieš Mooney, pasirašė 
dokumentą, kad jis liudijo 
neteisingai ir jo liudijimai 
prieš Mooney netiesa.

1926 metais, rugsėjo 24 d. 
teisėjas Griffin, kuris teisė 
Mooney, prisipažino, kad 
Mooney galėjo būti, nekaltai 
nusmerktas.

1932 metais gubernatorius 
Rolph atmetė reikalavimą 
naujo teismo, pareikšdamas: 
“Tom Mooney keisas jąu už-

• baigtas.”
■ Bet darbininkų masiniai
■ protestai išnaudotojus pri-
• vertė nusileist *ir suteikti 
C naują teismą.- Nesenai San

valdžiai griežtą reikalavimą. Francisco mieste kalbėjo R.

San Francisco. — Padary
tas planas pravedimui tilto 
tarpe Oakland ir San Fran
cisco. Tilto išbudavojimas 
lėšuos $63,000,000.

Anglijos Inžinieriai 4 
Bus Teisiami

i

1

socialistai darb-ininkai Berlynas. 
į spjauna savo vadams į vei 
dą ir apleidžia jų eiles.

Japonai iš Orlaivių 
Bombarduoja Chinus

PEIPING. — Japonijos 
orlaiviai perskrido Chinijos 
sieną ir bombardavo 
Chienghanguing miestą, už
mušdami 6 ir sužeisdami 9 
civilius gyventojus. Nepai
sant Japonijos veidmainiškų 
pareiškimų, kad ji. būk ne
sirengia pulti' ant ;Tiensino 
ir Peipingo, iš: visko matosi, 
kad ji padarys puolimą.

Tokyo. — Japonijos mini
sterial vienbalsiai užgyrė 
Japonijos pasitraukimą iš 
Tautų Lygos. Jos atstovas 
Masuoka jau senai demonst
ratyviai apleido Lygą.

Reichstago
"j vardu fašistai ginkluoja sa

vo gaujas.\ Jie, turėdami 
ten didžiumą, terorą įveda 
neva “demokratijos” keliu.

Havana. — šimtai darbi
ninkų yra areštuota Kuboje 
ir kankinami kalėjimuose. 
Eina puolimai po visą šalį.

Paryžius. — Darbininkų 
organizacijos sudarė bend
rą frontą kovai už paliuosa- 
vimą negrų jaunuolių , ir 
Tpm Mooney. Konferenci
joje dalyvavo keli šimtai de
legatų. Jie įteiks Amerikos

MASKVA. — Sovietų. Są
jungos valstybės prokuroras 
buvo pasišaukęs Anglijos 
Metropolitan Vickers Elect 
Co. galvą Al. Monkhouse ir 
jį išnaujo kamantinėj o.Taip- 
gi jam buvo pranešta, kad 
jeigu nori, tai ta kompanija 
gali išbėluoti keturis • ang
lus sabotažninkus ir devynis 
rusus, kurie dirbo toje kom
panijoje ir yra areštuoti. So
vietų prokuroras gavo iš M. 
Litvinovo užgyrimą kas del 
tvirto nusistatymo teisti an
glus. Kaip kurie iš jų jau’ 
prisipažįsta prie sabotažo.

Areštavo Ūkio Kenkėjus
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ROSTOV NA DONU. — * 
Sovietų Sąjungos valdžia 
areštavo šešis žemės kolek
tyvų kenkėjus pavasari-', 
niams pasėliams Kaukazo 
srityje. Tie elementai ban
dė sutrukdyti 1,000 darbi- » 
ninku darbą. Jie savo pra- ' 
gaištingus žygius teisino, 
būk jiems stoka maisto. t 
Tuom gi kartu pasirodė, kad 4 - 
jie maistą slėpė.

li

SOCIAUSTŲ VADAI TEISINA FAŠISTUSPARYŽIUS, f— Afrikos 
kolonijoje, Morokko, prasi
dėjo sukilimai prieš Fran
cijos imperialistus. Prie 
kalno Djebel SorPo morok- 
kiečiai nudėjo 6 oficierius, 
12 paoficierių ir 160 Franci- ventojai buvo išgąsdinti nistų pasiūlymus bendrai 

krintančio didelio meteoro kovot prieš fašistus. Sociali- 
(iš oro akmens ir metalo ga-' stų Partijos Centro Komi- 
balo). Meteoras apšvietė teto organas “Vorwarts” 
dangų ir tas buvo matyti rašo: “Mes pripažįstame, 
penkiose valstijose. Arčiau į kad dabartiniuose Reichsta- 
besiartindamas prie žemės,'go rinkimuose Hitleris mo
jis dalinai subyrėjo. Oralai- rališkai ir demokratiškai

jos kareivių. Mūšis buvo 
taip gerai suplanuotas iš su
kilėlių pusės, kad jie vieną 
rotą visai iškirto. <

------------------------

Nukrito Meteoras:

AMAĘILLO, Texas.—Gy-

’BERLYNAS. — Socialis
tų Partijos vadai eina su 
fašistais, jie atmeta komu
nistų' pasiūlymus bendrai

Kova prieš Imperialistus ...

TOKYO. — Japonijoje * 
Priešimperialistinė Lyga iš-

■ii
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konstruktyvės kritikos ir 
darysime viską, kas tik mū
sų galioje, kad Vokietijos 
geras vardas nebūtų nuže
mintas užsienyje.” Tai niek
šiškas pasidavimas fašis
tams ir bjaurus melas! Ka- leido atsišaukimą į Japoni- 
da fašistai desėtkais skerdė jos, Chinijos, Indijos ir Phi- 
komunistus, kovingus eili- lippinų gyventojus/ šau
nius socialistus, unijų darbi- kiant juos į kovą prieš im- 
ninkus, žydus ir kitas ma- perialistinį karą ir apgyni

mui Sovietų Sąjungos. Prieš 
imperialistų planus pasida-. 
linti Chiniją. Japonijoje 
įvyko visa eilė masinių dar
bininkų susirinkimų protes
tui prieš karą.

_.W

BRAZILIJA GIKLUOJASI 
RIO DE JANEIRO. —

Brazilijos valdžia Inutarė di
dinti karo laivyną. ' Jau 
pradėta yra budavoti vienas 
naujas karo Jaįvas, bet bus 
budavojama daugiau. Bra
zilija rengiasi prie karo. jo liekanos nukrito.

vininkas, skrisdamas su* paš- įgavo valdymo galią. Mes žumas, kada jie bjauriausio 
Tu ir pamatęs didelę šviesos (turime viltį, kad jis valdys teroro sąlygose pravedė rin- 
juostą, pašuko 50 mylių į ša- ■ sulyg įstatymų, demokrati- kimus, tai socialistų vadai 
Jį. Namų langai drebėjo, nių įstatymų ir konstituci- tą viską nulaižo ir fašistus 
Kol kas nesurasta vietą, kut još tvarkoje. Mes social-de- teisina. Bjauresnės išdavy- 

[ mokratai-užimsime poziciją I stės negali būti.
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ii Vokietijoje ir

HUDSON, MASS.

Briapla antra?
l"V 'll —

Keturi šimtai darbi- 
darbą ir laikosi 
Proletarai paki- 
ir tarp jų geras 

Darbininkai iš-

WILKES-BARRE, PA a

Jau buvo “Laisvėj” rašyta, 
kad kovo 20 d. Omles Cobin 
Shoe Co. darbininkai išėjo į 
streiką,
ninku metė 
kaip siena, 
lusiame ūpe 
solidarumas,
statė sekamus reikalavimus:

1. Pripažinti uniją ir darbi
ninkų komitetus dirbtuvėj.

Visiems darbininkams 
būti algos pakeltos de- 
nuošimčių.

Visi darbininkai turi 
priimami į darbą ir ne-
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RAUDONOJI ARMIJA MANDŽURIJOJE

Fašistų Pog
Socialdemokratu Vadai

Su hitleriečių įsigalėjimu Vokietijoj paplito pogromai 
ne tik prieš kovingesnius darbininkus, bet ir prieš tauti
nių mažumų žmones. Fašistai, sugrįebę šalies vairą į sa- 
vou-ankas ir iškeldami bjauriausią nįįįiykantą prieš kita
taučius, gyvenančius į Vokietijoj, mgiio sustiprint savo 
viešpatavimą per nuogą kapitalistų ‘diktatūrą.

^Prezidentas Hindenburgas ir Reįčhstągas (seimas) da
vei Hitleriui teisę per keturis metus skersti Vokietijos 
dąrbininkus ir valstiečius, kurie, ipąsipriešins kapitalis
tų, išnaudojimui. s J .

Hitlerizmas Vokietijoj yra buržuazijos desperatiškas 
žygis išlaikyti savo viešpatavimą, nežiūrint kiek kraujo 
upelių reikėtų išlakti ir kiek lavonų būtų sutrempta po 
fašistinėmis kojomis. ,

Šių dienų reakcija Vokietijoj ir šėlimas Hitlerio su 
jo gaujomis yra tolesnė tąsa to, ką socialdemokratija at
liko, išduodama darbininkus 1918 m.

Tuoj aus po karui Vokietijos darbininkai, nuvertę kai
zerio režimą, siekė nusikratyti ir kapitalistų viešpatavi
mo. Socialdemokratai Noske, Ebertas ir kiti laistė darbi
ninkų kraują ant gatvių, kad apginti kapitalizmą ir už
tikrinti išnaudotojų viešpatavimą.

Kaip anais laikais socialdemokrątai, taip dabar socia
listai nacionalistai (fašistai) vardan kapitalizmo sker
džia darbininkus.

Anais laikais socialdemokratai aiškindavo, kad jie de
mokratijos būdu eina prie socializmo. Šiandie socialis
tai nei lūpų nedrįsta atverti apie kovą del socializmo vy- 
kinimo.

I

; šią valandą, kada fašistai mėsinėja net socialdemokra
tus darbininkus, ar .socialdemokratų, vadai parodo bent 
palinkimo stot į kovą prieš fašizmą? * • ■ ■
Ilki šiolisft visi davjniai liudiją, kad socialdemokratų va

dai nestos į kovą prieš hitleriečius ir nedarys bendro 
fronto su komunistais prieš kapitalistų diktatūros vy
kintojus.

Socialistų Antrasis Internacionalas pirmiau buvo išlei
dus pareiškimą apie bendrą frontą su komunistais. Bet 
jąu mėnuo praslinko nuo dienos, kaip Komunistų. Inter
nacionalas savo manifestu vasario 22-rą dieną paragino

• visų šalių Komunistų Partijas ir revoliucines unijas atsi
kreipt į Socialistų Partijas, kad sudaryti bendrą frontą 
kęvaį prieš fašizmą.

’ Socialistų Internacionalas į tai pareiškė, kad nei vie
ną socialistinė partija niekur neturi tartis sū Komunistų 
Partijomis, bet laukti, ką pasakys Socialistų Internacio
nalo Pildantysis Komitetas.
. Jeigu nevadinti šitą socialistų manevravimą lošimu į 
fašistų rankas ir išdavyste darbininkų klasės fašistiniams 

• skerdikams, tai ką tuomet galima vadinti išdavyste?.
^Pradžioje pasaulinio karo Vanderyelde, pirmininkas 

Sėcialistų Internacionalo, lygiai taip' kalbėjo. Jis sakė: 
dabar negalima karui priešintis; turime palaukti, iki su
sirinks Internacionalo Pildantysis Komitetas, o tuomet 
tąrsime, kas turėtų būti daroma. Šiandie kaip tik tokia 
pat išdavystė.
^Hitlerio gaujos tūkstančius kovingesnių darbininkų 

uždarė į kalėj ijnus. . Komunistai terorizuojami ir žudo
mi; gi sęcialdemokratijos vadai sako: darbininkai social
demokratai, ųesivienykit su komunistais. Laukite, iki 
mes susirinksime ir nutarsime, ką jūs turite daryti.
;Ko gi nori šiuo momentu Hitleris? Jam reikia, kad 

darbininkai būtų pasidalinę, kad kiekvienas trauktų sau, 
o4 fašistai "galėtų įsdraskyti jų organizacijas, uždaryti 
spaudą ir sulaužyt visokį jų pasipriešinimą, r Gi tuomet, 
kai fašistai apsidirbs su drąsesniais darbininkais ir su- 
kimš į .kalėjimus jų vadus, tai “gali” skelbti bendrą 
frontą... / •: a ,

Amerikos, kaip ir kitų šalių, darbininkai turime vie
nytis, sudaryti bendrą frontą prieš fašizmą ir atmušti 
padidintus kapitalistų puolimus.

New Yorko 30,000 darbininkų minia demonstravo mies
to gatvėmis ir grūmodami išreiškė griežtą protestą prieš 
Hitlerio režimą. Kitų miestų darbininkai turi taip pat 
išstoti į kovą prieš reakciją ir reikalauti sustabdyt Vo
kietijos darbininkų terorizavimą ir paliuosuot jų vadus 
iŠ; kalėjimų. ..

Darbininkai, socialistai ir kiti! Jūs matote, kaip kru
vinasis Hitleris su nagaika atsistojo prie Vokietijos dar
bininkų nugaros, kad daugiaus iš jų ištraukti pelno val
dančiai klasei.1 Fašizmas, apart to, kad yra nuoga gink
luota kapitalistų diktatūra, taip pat yra kapitalistų kla
sės pumpa, kad daugiau gauti pelnų iš darbininkų ir-val
stiečių prakaito.

1929 metais chinai, aksti
nam! imperialistų ir su pa- 
gelba rusų baltagvardiečių, 
pradėjo puolimus ant Sovie
tų Sąjungos. SSSR laikėsi 
taikos, bet kantrybė trūko. 
Raudonoji Armija davė 
smūgį priešams ir peržengė 
rubežių, kad išnaikinti už
puolikų lizdus-

—Visi išeikite iš kazer- 
mės!—buvo kietas raudon
armiečio įsakantis balsas.

Drebėdami, išbalę chinai 
kareiviai po valiai ėjo lau
kan. _ :

—Komandieriai, užimkite 
Savo vietas ir sustątykite 
kareivius į eiles!—komanda
vo raudonarmietis.

Of icier iai išėjo į priekį, 
surikiavo ir išeiliavo karei
vius. Už kelių minučių 
kareiviai jau stovėjo tartum 
prieš savo generolą.

—Gerai. Atidirbkite gin
klus. -
^.jOficieriai nusigandę tylė

jo. Kai kurie pasiskubino 
persistatyti ir parodė korte
les su savo,vardais. Nega
lima nesijuokti iš tos armi
jos. Nei vieno tinkamo šau
tuvo ir durtuvo, bet užtai 
nauji šiugždanti Anglijos 
pagaminti drabužiai, kepu
rės, kačių ir beždžionių kai
liukų antausiniai nuo šalčio, 
pagaminti F r a n c i j o j e . 
Francijos gaminti ir/apsia- 
vai. Taip marga chiniečių 
generolo Chang So-Liango 
armija.

—Kaip matote, — nedrą
siai prabilo oficierius.

—Gerai! Tuoj aus per
duokite karo ginklus; mes 
tikri, kad pas jus yra geres
nių!

Išlavintas Franci j oje ar 
Anglijoje chinų oficierius
•tinkamai atidavė pagarbą ir1 valdybai su majoru prieša- 
prakalbėjo: . i kyje įsakyta eiti pareigos.

—Reikia suprasti" pilnai, j Veikia visos pirmesnės civi- 
Reiškia, jūs norite matyti | lės ir juridinės įstaigos, 
karo sandėlį ir karo grobį. 
TaCip, aš jums pasitarnausiu.

Jis buvo teisingas. Buvo 
ko pažiūrėti. Atidarė, san
dėlį—10,000 geriausios ir 
naujausios technikos šautu
vų, stebėtini ir tik žvilga re
volveriai, naujutėliai kulka- 
svaidžiai, bombų svaidinto- 
jai, minų permetėjai, bom
bos, kulkos, granatos,( mili- 
onai šautuvam patronų ir 
daugybė dėžių su naujais 
drabužiais. Vis tai gaminta 
Europoje.

—Prisieis gerai padirbėti 
mūsų specialei komisijai, kol 
suskaitliuos. , .

Komisija'buvo greitai su
daryta. Vėliaus1 jos vienas 

•narys kalbėjo:
—Komisija turėjo daug 

darbo, kol suskaitliavo karo 
ginklus ir perdavė juos į ap
rūpinimo skyrių. Bet dar 
daugiau darbo, kuris nėra 
nurodytas Raudonosios Ar
mijos taisyklėse — perėmi
mas nuo chinų kareivių'įvai
rių daiktų, kas nėra karo 
reikmenys: drabužiai, laik

rodėliai, avalinė ir kitos 
reikmenos,. jų atimtos nuo 
gyventojų.

Raudonarmiečiai dirbo il
gai ir kantriai. Tuom kar
tu po miestą jau buvo išlip- 
dinti pranešimai, kur gyven
tojai privalo kreiptis, kad 
atgauti savo daiktus. Chi- 
niečiai, kareiviai, suvaryti 
atgal į kareivines, savo ta
pe kalbėjosi: 11

—Kas tokio, kodėl jie mus 
dar nesušaudė, o gal tai tik
slus tik kankinimas lauki
mu? ■

Kitaip jie negalėjo nei 
galvoti ir su nusiminimu ko 
tai baisaus laukė., 1

Į Raudonosios Armijos 
štabą tuom metu ėjo eilėmis 
gyventojai. Nejaugi tai tie
sa, kad jiems atiduos ’Rau
donoji Armija tą, ką nuo jų 
atėmė chinai? Jie dar ne
spėjo atsipeikėti nuo baugi
nimų žodžių ir per spaudą, 
kad “nežinia, kas laukia gy
ventojus} kada pribus rau
donieji.” Daugelis iš jų su 
atsargumu tik per langą iš
kiša galvą ir vėl pasislepia; 
tik vėliaus padrąsėjo.ir at
ėjo atsiimti savo daiktų.

Antras patvarkymas, — 
gyventojus šaukia prie pilno 
ramumo ir kasdieninio už
siėmimo. Raudonoji Armi
ja nieko daugiau nereika
lauja, tik taikos. Piliečių 
nuosavybė nepaliečiama. Jei
gu bus atsitikimas, kad kas 
nors skriaus gyventojus, tai 
kaltininkai bus skaudžiai 
baudžiami. ‘

Jo apskaithavimo to, kas 
buvo chinų užgrobta nuo 
chinų, prie 1 apskaitliavimo 
prileista ir užsienio atstovai, 
visi gali ranliai užsiimti sa
vo darbu. 1 Buvusiai miesto

t ■; ■’■L ' i "ti

teisinosi raudonarmieti^, — 
juk aš jo nepažįstu. Esu pa
statytas sargyboje, kad ne
būtų grobimo, tai ir saugo
ju.

Mandžurija atgijo. Man- 
džurijos miestelis visai kito- 
kis. Raudonosios Armijos 
sargai vaikštinėjo gatvėmis, 
rinko išmėtytus daiktus ir 
nešė pas komandierius. Vis
ką, ką tik rado, raudonar
miečiai, pradedant aukso 
laikrodėliais, antrankiais, ci- 
garetų dėžutėmis iki drabu
žių—viską pas komandie
nus. Vienas raudonarmie
tis atrado pamestą ryšuliu
ką, kuriame buvo: aukso 
antrankiai, žiedai ir kiti pa- 
dabinimai. Jis apžiūrėjo, 
kietai surišo ir nunešė pas 
komandierių:

—Kur tą viską padėti ?
Kada Raudęnoji Armija 

atėjo, gyventojai slėpėsi, 
lindo į pogrindžius. Bet ka
da ji ismaršavo atgal į 
SSSR, tai jie ją prielankiai 
palydėjo. *

BROOKLYNO APIEUNKE J BUS STE1 
GI AM A JAUNUOLIU VAS AR. MOKYKLA

Mieste gyvenimas norma- 
lis. Raudonosios Armijos 
sargybos daboja tvarką. 
Miestas atgijo. Kaip užke-

turi 
šimt

3. 
būti
turi būti diskriminuojami.

Darbininkai laiko susirin
kimus kas diena. Nežiūrint, 
kad kompanijos agentai ban
do pakrikdyti darbininkų vie
nybę, bet jiem tas nepasiseks. 
Mes, darbininkai, turime lan
kytis į susirinkimus, atsivesti 
net savo šeimynas ir sudaryti 
masinį judėjimą.

Reikia tarti kelis žodžius 
apie* moteris. Jos dabai pui
kiai pasirodė šitame streike. 
Visos energingai stoja į kovą 
prieš išnaudotojus. Moterys 
nei kiek neatsilieka nuo vyrų. 
Jos prakalbas sako ir į pikie- 
tus traukia kartu su visais ki-

rėti, nustebo krautuvių sa- tai darbininkais.
vininkai, žiūrėdami, kad ant 
jų durų kabo pakabintos 
spynos ir stovį raudoni sar
gai. Gatvėmis vaikštinėja 
raudonarmiečiai ir nieko ne
paliečia. Jie atydžiai žiūri 
į stebėtinus ir nesupranta
mus chinų užrašus. K

Buvo ir įdomių atsitiki
mų. Raudoni sargai sulai
kydavo kai kuriuos pilies 
čius ir nepaleido, iki ..pribu-i 
vo komandieriai su perkal- 
bėtojais. . -'!■■■ • ■ • ••

—Kame dalykas? .
—Štai... štaipnorėjau įei

ti į... į krautuvę,-drėbė-1 
damas kalba sulaikytas. 
Perkalbėto jas turėjo darbo, 
kol jį nuramino, ir dalykas 
išsiaiškino. — Bet kareivis 
mane paėmė-... Aš norėjau 
įeiti į savo krąutuvę.

—O iš kur aš galėjau ži
noti, kad tai jo krautuvė, 
kad jis jos šeimininkas, —

Streikierys-

FREELAND, PA.

Mūsų miesto darbininkų 
venimas taip sunkus, kaip ir 
kitų miestų. Gi dabar prislė
gė didžioji bedarbė. Kur tik 
neisi, 'žmonės aimanuoja ir ne
žino už ką griebtis. Ką ne 
paimsime, darbininkus ar var
gingus farmerius, visus ta pa

ltį bėda spaudžia.

gy-

Kovo 24 d. buvo sušauk
tas Brooklyno ir New Jer
sey masinių organizacijų ra
jonų valdybų susirinkimas. 
Reikia smarkiai pabarti 
draugus, kad kai kurie iš 
valdybų nąrių visai nekrei
pė atydos ir susirinkime ne
dalyvavo. O aiškiai buvo 
pasakyta, kad susirinkimas 
šaukiamas apsvarstymui 
jaunoulių organizavimo, ir 
švietimo klausimo, t Tas tik ! 
parodo, kaip mūsų organi-j 
zacijų t tūli vadovaujami j 
draugai jokios, atydos ne
kreipia į tą* - taip svarbų 
klausimą. Jie : tik žodžiais 
šneka apie jaunuolių veiki
mą ir bara jaunuolius už ne
dalyvavimą klasių kovoje, 
bet kad darbais paremti 
jaunuolių veikimą ir jiems 
padėti kovoje, tai. tie drau
gai nepąiso.

Nors surinkimas buvo ne
skaitlingas, bet rimtai ap
svarstė steigimą jaunuolių 
lavinimos vasarinės mokyk-' 
los. Draugė Fulton, Lietu
vių Jaunuolių Nacionalio 
Komiteto sekretorė, padarė 
pranešimą apie tokios mo
kyklos svarbą ir reikalus. 
Nurodė, kaip buržuazija 
jaunuolius apnuodija ir pa
daro iš jų savo klasės įran
kius. Labai laikas .munis 
organizuot ir šviest mūsų 
jaunimą revoliucinėj darbi
ninkų dvasioje. Vasarinė 
mokykla Brooklyne būtų 
pirmas didelis žingsnis at- 
siekimui to tikslo. • Todėl 
svarbu visom masinėms or- 

I ganizacijoms ir draugams 
tuo reikalu susirūpinti.
i Mokykloj bus duodami 
trys kursai: iš politinės eko
nomijos ir apie komunistų 
taktiką ir principus, iš pro
letarinės dailės ir iš proleta
rinio sporto. Vasaros laiku, 
kuomet mokyklos užsidaro, 
jaunuoliai • lengvai galėtų 
lankyti tokią mokyklą. > Be 
to, labai daug jaunuolių yra 
bedarbiai, o ir dirbantieji 
vakarais galėtų mokykloj 
dalyvauti.

Plačiai kalbėta apie tai, 
kokioj vietoj mokykla turė
tų būt steigiama: Brookly
ne, ar kur nors New Jersey 
valstijoj ąnt farmos. Visi 
priėjo prie to supratimo, 
kad, karščiams užėjus, mies
te jaunuoliai nesutiks 
kintis. Todėl nutarta 
koti vietos kur nors 
vandens ant farmos,
parke. Tam tikslui išrinkta 
komisija. ,Kita komisija iš
rinkta- mobilizavimui ; jau
nuolių ir sudarymui- moky
klos budžeto. Išlaidų pasi
darys nemažai. Bus bedar
bių, jaunuolių, kuriems rei
kės duoti užlaikymas. O 
mokykla tęsis visą mėnesį— 
birželio, arba liepos.

Toliaus nutarta balandžio 
22 d. šaukti platus susirinki
mas visų mūsų kuopų valdy
bų. Tenai bus galutinai vis
kas sutvarkyta: vieta bus 
surasta, mokyklos išlaidos 
bus apskaičiuotos, ir susirin
kę draugai, galės tarti savo

ir spaudoje. Mūsų tikslas 
yra, kad mokyklon sutrau
kus mažiausia 50 jaunuolių, 
Tikslą atsieksime, jeigu vi
si suremsime pečiais. Tai 
ne vien jaunuolių komiteto 
darbas. -Prie jo turime pri
sidėti visi suaugę klasiniai 
sąmoningi darbininkai -ir 
darbininkės.

Dalyvis.

Vis1 arčiau mes žengiam prie 
pamatymo operetės “Alkio.’’ 
Teliko tik kelios dienos, j^ido 
Choras pilnai yra prisirengęs 
operetės sulošimui ir sudaina- 
vimui gražių dainų. Šioje oįVe- 
retėje dainos yra skirtingos 
nuo kitų dainų. Jos yra sun
kios išpildyti, bet choriečiai, 
susimokino jas labai gerai.

Choras, savo perstatymais 
visuomet užganėdindavo pu
bliką, bet manome, kad šita 
operetė pralenks pirmesnius 
perstatymaus. Roles turi pasi
ėmę geriausi artistai. Svarbu 
dar ir tas, kad jaunuoliai sto
jo į pirmas vietas. Tie, ku
rie matys vaidinant operetę 
“Alkis,“ įsitikins, kad chore 
yra labai gabių jaunuolių. Ne
prisieis niekam nekantrauti 
delei trukumų. Choras moki
nosi veikalą per paskutinius 
tris mėnesius ir susimokino vi
sai gerai . •

Paprastai scenoj statomuo
se veikaluose būdavo vaidina
ma, kas jau senai praėjo, bet 
dabar jūs turėsite progą maty
ti tai, 'kas šiandien yra. Vei- i 
kale perstatoma darbininkų 
skurdus gyvenimas, jų kovos ir 
laimėjimai,, kuriuos darbinin
kai pasiekia besigrumdartii 
prieš išnaudotojus. • . • .

•Taigi, draugai darbininkai! 
Nežiūrint jūs politinių ir reli
ginių pažiūrų, šita operetė vi
siems labai svarbu pamatyti. 
Bedarbiai, kurie negalės užsi
mokėti įžangą, tie bus leidžia
mi su komiteto parūpintais ti- 
kietais. Ateikite bedarbiai į 
perstatymą ir kreipkitės prie 
komisijos, ji sudarys jum gali
mą įėjimą pamatyti operetę 
“Alkis.” I

Taigi paskutihis kvietimas— . 
būkite visi pamatyti puikią 
operetę.

Kviečia Aido Choras.

SPRINGFIELD, ILL

mo- 
jieš- 
prie 
arba

Tad nelaukite, iki gausite atsakymus iš Antrojo InteU 
nacięnalo ^4‘dų, kurie lošia į fašistų1 rankas; užvilkdąmi 
laik^ ir trukdy darni'darbininkams vienytis.

Sudarykime galingą vieną frontą: konjunis^ų, socialis
tų, tautinių mažumų ir visos darbininkįi klasės bendrą 
veikimą prieš fašizmą, prieš badą) .prieš ijnperiąlistinį ka
rą ir prieš kapitalistų puolimus, kuriais'.jie pasimoja dar 

I žemiau numušt darbininkų klasės gyvenimo laipsnį.

V' ’i

Turėjau brolį Montello, 
Mass. Sunkus gyvenimas mu
du perskyrė jaunose dieno
se. Nemačiau jo per 30 me
tų. Paskutinėm dienom ga
vau pranešimą, kad brolis mi
rė, kuris gyveno jau ne Mon
tello, Mass., bet pas Mrs. Ag
nes Helteirgton, 437 Charles 
St., La Salle, Ill.

Jis ilgą laiką sirgo džiova. 
Kiek žinau, tai keturiolika 
metų išbuvo sanatorijoj.

Būčiau labai dėkingas tiem, 
kurie parašytų apie mano my
limą brolį ir jo gyvenimą.

Tai toks darbininkų likimas. 
Prie darbo bpsai vaiko, skriau
džia ir; iš to į prisieina daug 
kentėjirąų pernešti.. ,

Jei kas suteiktų žinių apie* 
mano brolio gyvenimą, tai ta
riu iškalbo ačiū.

A Feliks Raginskas,
807 Carbon St., 

Freeland, Pa.

Dabar svarbu,'kad moky
klos steigimas būtų kuopla- 
čiausia diskusuojamas mūsų 
o r gan i zaci j ų susi r i n ki muose

HH w i

Kovo 4 d. drg. Karosienė 
apsilankė su prakalbomis į 
mūsų miestą. Jinai pasakė 
įspūdingą prakalbą. Kalbė
toja labai daug patiekė mum 
iki šiolei negirdėtų faktų apie 
darbininkų šalį, būtent, apie 
kūrybinį darbą, socializmo bu- 
davojimą. Draugė Karosienė 
įspūdžius iš Sovietų Sąjungoj 
rašė per “Laisvę,” bet ne vi
siems teko skaityti, tžu jie tu
rėjo progą t išgirsti prakalboj 
aiškinimus apie tai, kas yra 
atlikta per penkioliką metų 
Sovietų Sąjungoj.

Kas kart mūsų mieste dąrbų 
mažiau. Laikrodžių dirbtuvė 
visai užvėrė duris ir jau an
tras mėnuo stovi tuščia. Dar
bininkai aimanuoja ir lūku
riuoja, kada juos pašauks at
gal dirbtf.

čeverykų dirbtuvė dirba, 
bet bosai darbininkus maino 
kasdieną. Vienus darbinin
kus paleidžia, o paskui nau
jus imą. , Bosai sako, kad jie 
^arą lygybę. Bet tai ne lygy
bės sumetimais jie taip daro. 
Jie naujiems darbininkams ma 
žiau moka ir dažnai maininin- 
kaudamį neleidžia darbinin
kams susiorganizuoti .

A. Čekanauskas.
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Draugiškai, : i
,' A. Gilnian.

Pasauliniai pagarsėję, kaipo naudingi sveikatai vandenys, 
iš Kaukazo Katarinos šaltinių, vadinami

sikaltimas, ale geras darbas.
Ga) jums, draugai, tas atro

do tik menkniekis^ vienok taip 
nėra.
ne tik nesutinka su tokiu mūs 
kalbamo dalyko perstatymu, bet 

juokui daro iš tokios logi- 
Tai kame mums iš to nau-

NARZAN
Puskvortinėse bonkose, kaina 15 centų už bonką. Pa- 

gebsti viduriams maistą virškinti, priduoda apetito, aks
tiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda jėgos.

“Laisvė” pristato šiuos vandenis dėžėmis (cases).
< Į dėžę eina:

BORJOM 40 BONKŲ Į CASE 
NARZAN 100 BONKŲ Į CASE

Po vieną bonką ir daugiau galima gaut sekamose vietose:

BORJOM IR NARZAN
Tais vandenimis “Laisvė” gali aprūpinti kliubus, ap- 

tiekas, restauracijas ir kitas įstaigas.

Nico Redakcijose žihoma!, šio 
• tėvo pasielgimo niekas neteisint

■ ir neteisina'. Jį prie to privedė 
timu, kuris, tikinčio darbininko! žiauri ekonominė padėtis ir tam- 
akimis žiūrint, • visai nėra pra- i sus buržuaziniu išauklėjimas. ,

A. SAUKA

Sts.

ii

427 Lorimer St.

KATHHUMt SPRING
— * ■ ——--

’ SHENANDOAH, PA.
K. DEPSAS, KRAUTUV® 

62 Union Avė. 
BROOKLYN, H- Y.

J. GINKUS KRAUTUV® 
, 495 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.
MARCIUKAS RĘSTAUrA^EIJA 

417 Lorimer St. 
BROOKLYN, N. Y.

L. TILVIKAS, SVETAINfiJ 
34 No, 7 th St. 
EASTON, PA.

P. ZABLACKAS, 

' 635 Main St.
CAMBRIDGE, MASS.

Įstaigos, kurios dar neturi 
reikalauti. Kreipkitės ypatiškai arba rašykite:

Liet. T. Name, Main ir Vine 
MONTELLO, MASS.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
29 Endicott St. 

WORCESTER, MASS.
GEO. KRANCB 
234 Plymouth StM 

BRIDGEWATER, MASS.
J. KLEKUNAS, 

1608 N. Main St., 
SCRANTON, PA.

VALINCHUS PHOTO STUDIO 
9 William St., 

: PITTSTON, PA.
S. REIKAUSKAS,

Draugai.
Kovo 15 d. “Laisvės” pirmam 

'puslapyj tilpo aprašymas apie 
tūlą Lietuvoj merginą, kurią 
buožė, pas kurį ji tarnavo, par
vežė pas tėvus, o jos beširdis 
tėvas ją išvežė sergančią į lau
kus ir paliko ant kelio sušalti. 
Tame aprašyme buožė labai pa
smerkiamas, o beširdis tėvas 
kaip ii’ užtariamas.

Ši žinia aprašyta labai netin
kamoj formoj. Tik natūralu, 
kad kiekvienas tėvas ir kiekvie
na motina pasmerks tokį tėvo 
pasielgimą su savo vaiku, kaip 
tas kalbamas tėvas kad pasielgė. 
Kožnas nąrmalio proto tėvas 
pasakys, jog'tas tėvas pasielgė 
kriminališkai, palikdamas savo 
vaiką sušalti, jog jis tatai netu
rėjo teisės taip padaryti, nežiū
rint, kokios ekonominės gyveni
mo aplinkybės jį tatai nebūt 
vertę daryti. Bile tėvas pasa
kys, kad jis būtų kovojęs su vis
kuo, kad tik savo vaikui pagel
bėti ligoje, vietoj jį žudyti.

Taipgi mažai rasime ir tokių, 
kurie pasmerktų tą buožę, ku
ris sergančią mergšę net per du 
syk nuvežė pas jos tėvus. Vie
toj jį pasmerkti, visi tėvai jį 
pagirs už tokį pasielgimą. Juk 
kiekvienas tėvas nori būti prie 
savo sergančio vaiko, idant jam 
galėjus pagelbėti kame nors. 
Taipgi ir vaikas visuomet nori 
geriau sirgti pas tėvus, negu 
pas svetimus. Tą ir aš pats pa
tyriau jaunas būdamas.

Taip nelogiškai rašydami ži-- 
. nias savo laikraščiuose mes dau
giau skaitytojų neteksime, negu 
gausime.

Jeigu šita žinia buvo norėta 
pasinaudoti, tai ją visai kitaip 
reikėjo pertvarkyti. Pirmiau
siai reikėjo nurodyti, kas atsi
tinka darbininkui buržuazinėje 
tvarkoje, kada jis suserga; taip
gi parodyti, kaip jam visai skir
tingai būtų susirgus prie darbi
ninkiškos tvarkos. Paskiaus be
širdį tėvą reikėjo pasmerkti už 
žudymą savo vaiko, o- ne pada
ryti jį kankiniu, nurodant, jog; 
darbininkai nepasiliuosuos iš' 
vargo ir kančių, žudydami sa-l 
vo’vaikus ir save; to buržuazi
ja tik ir reikalauja iš darbinin
kų, kada jiems darbininkai ne
bereikalingi del pelno darymo. 
Reikėjo nurodyt, kad tas tėvas 
turėjo kovoti visais galimais bū
dais, idant pagelbėjus .savo vai
kui ligoje, reikalaudamas val
džios, idant valdžia suteiktų visą 
jai medikalę pagelbą, nors už tai 
jam būt net ir kalėjimas gręsęs.

Anaiptol nėrą geras dalykas 
nesusipratusius darbini nkus 
vien’ tik glostyti, vien tik per
statyti juos kankiniais. Kada 
su jais taip, apsieiname, tai jie 
ir mano, kad kas nors kitas vis 
turi už juos kovoti, o ne jie pa
tys; kitaip sakant, jie pasida
ro tikrais avinais, kiek tai lie
čia darbininkų kovas prieš iš
naudojimą. Taip, reikia juos 
užtarti jų varguose ir kančiose, 
bet sykiu reikia labai ir labai 
juos raginti kovoti prieš visokį 
išnaudojimą, nurodant, kad tik 

laiku labai svarbu gauti platesnius ryšius su visais SLA tokiu būdu darbininkai tepasi- 
nariais. ' ’ ■ | liuesuos iš vargų, kankynių ir
' Taigi, tie. SLA nariai, kurie neturite susiriekim^
Komitetu ir negavote atsišaukimų sekretoriaus rinkimų žudymo. O kada padarome tokį' 
klausimu, tuojaus rašykite žemiaus paduotu adresu ir darbininką kankiniu, kaip kai-' 
reikalaukite atsišaukimų ir pranešimų. . ,

. SLA Narių Darbininkų Komitetas,. , 
P.O. Box 144, McKees Rocks, Pa.
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Balsuokite UŽ J. Miliauską i Sekretoriaus Urėdą! j Suv- Valstijų ir buvo suspenduotas už nemokėjimą duok-
.... v. . . _ ' lių, kurias užsimokėjo tik 6-tam mėnesyj pirm išsibrauki-

Kaip Jau visiems yra žinoma, b LA Pild. Taryba ir vėl m(h (Apie Viniko suspendavimą aprašė “Vienybės” No.
.kehas dienas, kovo mėn. ^posėdžiaudama neįšrinko 23 Marė Sinkevičiūtė, fin. sekr. 372 kp., kurioj Vinikas

mo.

SLA sekretoriaus, ir vėl svarstė ir rinko “kandidatus” ne 
sulig SLA konstitucijos, bet sulig savo noro. Nestatė 
tuos kandidatus, kaip konstitucija nurodo, bet tuos, ku
rie yra ponams prielankūs.

Ką reiškia SLA ponams SLA konstitucija? Ką reiš- 
: kia SLA eilinių narių teisės? SLA ponai, susispietę Pild. 
Taryboj, neigia SLA eilinių narių teises, trempia SLA 
konstituciją, nepaiso nieko. Jie mano, kad mes, eiliniai 
nariai, viską pakęsime, kad jie ir kuolus tašys ant mūsų 
galvos, mes tylėsime. Bet trempėjai mūsų teisių apsi
riks. Kada nors eiliniai nariai, 'nepakęsdami poniškų 
darbų, juos .nusikratys. -1 i

SLA Pild. Taryboj atsitinkančias tuščias vietas už
pildyti SLA konstitucija (puslapyj 19, skyriuj V, paragr. 
10) nusako sekančiai: “Pildomoji Taryba turi visas atsi
tinkančias tuščias vietas užpildyti ir nariai, gavusieji 

r daugumą balsų paskutiniuose rinkimuose, turi pirmybę 
užpildymui tokios vietos, jei yra ganėtinai kvalifikuoti.”

Dabar, atsitikus tuščiai SLA sekretoriaus vietai,; pas- 
<kutiniuose rinkimuose seime (po Jurgeliūtei) dauąumą 

balsų gavęs Juozas Miliauskas, narys 286 kp., iš Mc
Kees Rocks, Pa., ir sulig SLA konstitucijos nurodymo 
jam pirmybė turėtų būt suteikta užimti SLA sekreto
riaus vietą. Bet ar SLA P. Taryba suteikė jam pirmy
bę, ar jį pakvietė užimti SLA sekretoriaus vietą? į Ne. 
Delko? Užtai, kad Pildomoji Taryba bijojo pakviesti J. 
Miliauską. Ji žinojo ir žino, kad J. Miliauskas tinkamas 
sekretoriaus vietai, jis turi ganėtinai patyrimo minėtam 
darbe ir diskvalifikuoti jį bus negalima, o įsileisti į SLA 
sekr. jie labai bijo, nes Pild. Taryba gerai žino, kad J- 
Miliauskas yra teisingas žmogus^ jis niekada nesutiks su balandžio mėnesį balsuotume ne už tuos kandidatus, kat- 
Pild. Tai-, ponais daryti abejotinus investments, išmo- ruos SLA nariai nori> bet už tuos> už kuriuos Pild. Tary.

priklauso. Minėto laikraščio ištrauką patalpino “Laisvė ” 
No. 42, ir kaip jis paskui suktu būdu bandė padaryti sa
ve geram stovyje.) Sulig SLA konstitucijos Vinikas ir 
dabar delei susispendavimo negali užimti vietą Pildomo- 

'joj Taryboj, bet, kad jį padarius geru, kad-jį nuplovus 
nuo to viso, tai Pildomoji Taryba savo suvažiavime 1 die
ną sausio, 1933 m., svarstė Viniko suspendavimą ir mi
nėto suvažiavimo protokole sesijoj V sako: “Kadangi 
priparodyta, kad kuopa nepilde SLA konstitucijos prane
šant nariui apie jo neužsimokejimą ir gręsiantį pavojų 
suspendavimo jo narystes, todėl rasta M. J. Viniko su
spendavimas nelegalis ir paliktas geram stovyj.”

Ar ne komedija, ar ne juokas? Vinikas išteisintas, nes 
jam kuopa oficialiai nepranešė, kad jis už 5 mėnesius 
yra draugijai skolingas ir už tai suspenduotas, o pats 
Vinikas, kandidatas į sekretoriaus urėdą, visai nesupra
to, kad reikia draugijai mokestis mokėti.

Bet pažiūrėkite, kaip SLA Pild. Taryba elgiasi su eili
niais nariais, pabandykite bile kuris eilinis narys pasitei
sinti, kad jūs skolingas būdamas už 5 mėn. ir nesat su
spenduotas del to, kad kuopa jum oficialiai nepranešė. 
Pamatysit, kokį jūs atsakymą gausite ir pamatysite, ar 
jumi geram stovyj Pildomoji Taryba pripažins.

O kaip su Raginsku, ar tas žmogus yra teisėtas kandi
datas į SLA sekr. vietą, ar jig ganėtinai kvalifikuotas 
minėtam urėdui? Kaip Vinikas, taip ir Raginsiąs pasku
tiniais rinkimais seime kandidatais į SLA urėdą nebu
vo; jie yra abu lygūs. Viniką stato Gegužis, Gugis ir 
Mockus. Raginską stato Mikalauskas, Stanislovaitis ir 

• 'Januškevičius, ir mum, SLA nariams, jie prisako, kad

Bet d. Gilman bando nuplauk 
ti rankas to buožės. Mergina 
pas jį vergavo ir neteko sveika
tos. Vietoje ją užlaikyti ir ap
rūpinti gydytoju, kuomet ji ap
sirgo, buožė tempia ją namo pri
mesti tėvui. Kol sveika, kol ga- ' 
Įėjo jo naudai prakaitą lieti, ’ 
buvo gerai. Neteko jėgų—ir me
ta laukan! Ar bereikia bjaures
nio. atsinešimo linkui darbinin

kės?

3
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keti nereikalingas įvairias sugaištis kelionių ir viešbu
čių lėšas. Jie žino, kad J. Miliauskas nesutiks duoti tūks
tančius dolerių paskolas ponų frentam, kurie neturi rei
kalingos atsakomybės. Jie žino labai gerai, kad J. Miliau

skas, užėmęs SLA sekretoriaus vietą ir suradęs ponų 
juodus darbus, iškels juos į viršų ir parodys SLA na
riams poniškus “nuopelnus.” Dėlto Pild. Taryba' darė 
ir darys viską, kad tik neįsileidus teisingo žmogaus į 
SLA sekretoriaus vietą.

Ponų Peršami Kandidatai
Pildomoji Taryba stato savo žmones į SLA sekr., kurie 

jiems nebus pavojingi, ir, nežiūrint , ar SLA nariai nori 
ar nenori, prisako SLA nariams balsuoti už jų pasirinktą 

r poną Viniką ar Raginską.
Ponas Vinikas jokio patyrimo fratęrnalės organizacijos 

sekretoriavime neturi ir balsavimuose kaip referendumu, 
taip paskutiniame rinkime zseime, visai nebuvo kandida- 

♦ tu į sekretoriaus urėdą, nes tuo laiku nebuvo pilietis

bos ponai prisako.
Tai aiški ir vieša fašistine diktatūra SLA organiza

cijoje.
Ką SLA Nariai Turi Darytr?

1.,Balandžio men. SLA susirinkimuose reik priimti re
zoliucijas, reikalaujančias J. Miliauskui duoti pirmenybę 
užimti sekr. vietą. Rezoliucijas siųsti Pild. Tar. ir į 
spaudą.

2. Ant paduoto baloto įrašyti J. Miliausko vardą.
3. Griežtai reikalauti iš Pild. Tarybos atsteigti konsti-

tucijines teises, kurias Pildomoji Taryba pamynė po ko
jomis. , -

4. Lai kiekvienas narys išpildo sekamą blanką. Su
rinkus iš narių blankas, vieną dalį pasiųsti SLA Pild. Ta
rybai, o kitą SLA Narių Darbininkų Komitetui.

SLA Narių Darbininkų Komitetas.
P. O. Box 144; McKees Rocks, Pa.

Šią blankutę išpildę pasiųskite SLA Pildomąja] Tarybai.
šią blankutę išpildę pasiųskite SLA Narių Darb. Komitetui.

SOVIETŲ MINERALINIAI 
VANDENYS

Ypač darbininkiškos organizacijos savo parengimuose 
turi du°ti publikai sveikatai duoti tų naudingų gėrimų 

ji . . . • ’

Jie ateina iš Sovietų Sąjungos gatavai bonkose 1

BORJOM
Kvortinėse bonkose, kaįna 40c. už bonką. Tai dakta

rų rekomenduojamas kaipo viduriam naudingas vanduo. 
Vietoje saldintų kenksmyngų sveikatai gėrimų, gerkite 
sovietų Borjom.

------------------------------- £------------------------------------------------------------

SLA PILDOMĄ J AI TARYBAI
• Reikalauju, kad J. Miliauskas, narys 286 kuopos, būtų 

pakviestas užimti SLA sekretoriaus urėdą, ir balsuoju už 
jį į tą urėdą.
Vardas .....................................................................................

SLA NARIŲ DARBININKŲ KOMITETUI
Reikalauju, r,kad J. Miliauskas, narys 286 kuopos, būtų 

pakviestas užimti SLA sekretoriaus urėdą, ir balsuoju už 
jį į tą urėdą.
Vardas .....................................................................................

Kuopa
Kuopa

Miestas
Miestas

Svarbu SLA Nariams
Komitetas tačiaus neturi pilnų susisiekimų su visais 

SLA nariais. Sunku todėl visus narius tiesioginiai pa
siekti su atsišaukimais ir kitokiais pranešimais. O šiuo

SLA Narių Darbininkų Komitetas išsiuntinėjo dauge- 
< 

liui SLA narių savo atsišaukimus ir balotokus reikale 
SLA sekretoriaus rinkimų. Kurie aplaikė tų lapelių po 
kiek daugiau, kviečiami perduoti ir kitiems SLA nariams. 
Visi bendrai turime rūpintis, kad juos kuoplačiausia pa- 
skleiduš tarpe SLA narių ir supažindinus visus su dabar
tine padėtimi SLA organizacijoj. ; r - ■

SO. BOSTON, MASS .
Kovo 19 d. LDSA 13 kp. tu- 

rėjo parengus “Margumynų 
Vakarą.” Nuo parengimo vi
sas pelnas buvo skiriąmas 
“Daily Workeriui.” Nors tą 
vakarą oras buvo labai pras
tas, lytus pylė, bet žmonių į 
pokilį atsilankė ne visai ma- v • zai.

Vakarui pirmininkavo drg. 
Kazlauskienė. Jinai pakvietė 
pakalbėti drg. S. Winn, atsto
vą nuo vietinio Komunistų Par 
tijos Distrikto. Jis pasakė įs

pūdingą ir gerą prakalbą, apie 
bankų “šventadienį” ir kaip 
darbininkai per metų metus 

■'per vargą sutaupytus centus 
1 dėjosi į bankbs, o dabar jų 
taupiniai atsiranda pavojuj.

Drg. Winn kvietė darbinin
kus organizuotis, dėtis į smul
kių depozitorių komitetus ir 
kovoti, kad jų pinigai nejžūtų.

J. Tamašauskutis pasakė 
gražias eilutes apie jaunuo
lius, kodėl jie turi organizuo
tis. Jis turėtų dažniau eiles 
sakyti, nes jam deklamuoti la
bai gerdi vyksta.

Buvo pasiūlyta publikai pri
imti protesto rezoliuciją prieš 
hitlerinių fašistų terorą Vo
kietijoj. Susirinkusieji pasiū
lymą parėmė ir vienbalsiai nu 
tarė rezoliuciją priimti ir pa
siųsti Vokietijos konsului į 
Washfngtona. Rezoliucijoj rei
kalaujama, kad areštuoti dd.: 
Thaelmann, Torgler ir kiti 
darbininkai ir’; jų vadai būtų 
paliuosuoti. .

Užsibaigus pirmai daliai 
programos, prasidėjo antra, 
kurioj dalyvavo visa publika. 
Buvo prikabinta visokių pa
puošalų ant sienų ir palubėj.

Susirinkę darbininkai links
mai praleido vakarą ir parė
mė komunistinį dienraštį.

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti į ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j dieną, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expelleria. Ji ūgydč.”

A. 8.
Manchester, Corm.

PAIN-EXPELLER

bamą, nenurodydami jo tame; 
akte klaidų, tai tas jam beveik 
tą pat reiškia, kaip užgyrimą 
jo pragaištingo akto. j

Taipgi mėginimas primesti' 
tokiam buožei didelį prasižengi-j 
mą prieš darbininkus, kurio 
prasižengimas nėra, logiškai žiū- ’ 
rint, jokis prasižengimas, kuris 
tarnautoją-darbininkę net per 
du sykiu parvežė pas jos tėvus, 
vietoj ją pamesti ant kelio su
šalti, kaip jos tėvas kad pa
darė, yra bergždžias darbas. 
Apie tokį buožę visai nėra rei
kalo rašyti, ar jis būtų prasi
kaltęs prieš darbininkus, ar ne, 
mūs akimis žiūrint. Yra buo- 
žių-buržujų, kurie aiškiausius 
kriminališkus aktus papildo 
prieš darbininkus kasdieną, to
dėl visai nėra mums reikalo da
ryti tokį buožės aktą prasikal-

LIET. AM. PIL. KLIUBO SVET. 
197 E. 19th St. 

BAYONNE, N. J.

PROGRESYVTO KLIUBO SVET. 
408 Court Street 

ELIZABETH, N. J.
LIETUVIŲ 8VETAIN® 

243 N. Front Street
NEW HAVEN, CONN.

J. ZDANYS 
350 Lyndwood Ave.

WILKES BARRE, PA.
V. ZABITA 

126 Jaekeoo St.
NEWARK, N. J.

V. KUBKR 
1126 Grand Ave.

TOWER CITY, PA.
8. PKTCHULIS 

Marlin, Pa.

DARBININKŲ 8VETAINKJ1 
376 Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
AM. LIET. PILIEČIŲ KLIUBAS 

816 Clinton Street, 
BINGHAMTON, N. T.

LIET. ATLETŲ KLIUBAS 
168 Marcy Ave. 

BROOKLYN, N. Y.

LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBAS 
80 Union Ave.

, BROOKLYN, N. Y.

šių vandenų privalo tuojaus

Brooklyn, N. Y.

y MM
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Ant Banguojančio Amūro
Vaizdelis

I: Labai gajla^ kad tik tuomet 
priimame komunizmą, kuomet 
tampame nunuoginti amžinai. 

vTurėtume, taip padaryti kuo- 
anksčiausiai.

Leonas.

MONTREAL, KANADA

savo darbą.
Antrame bokšte kulkos smulkutės atska

los, kaip smiltys apibėrė. Bet nie
kas į tai neatkreipė atydos. Prabėgo pen
kios minutės laiko. Vienas jūreivis ištrau
kė iš savo žando atskalos šmotelį ir ramiai 
kalba:

—Lašelis kraujo, ir tiek.
Mūšiai su baltaisiais kietai sujungė eiles 

raudonųjų jūreivių ir suęementavo jų dva
sią. Niekas iš jų nei negalvojo, apie poilsį. 
Ingistov laike mūšio sunkioje atmosferoje 
prie pečiaus be pakaitos išdirbo dvyliką va
landų laiko. Savo darbą atliko puikiai; po 
mūšio, kada jis buvo pakeistas, apleisda
mas, smagiai prakalbėjo:

—Jeigu tam, kad nugalėti kontrrevoliu
cionierius dar reikėtų išdirbti 24 valandas, 
tai ir tą su noru atlikčiau.

Mūšyje svarbiausiu nervu yra radio. Kaip 
radio valdytojai atliko savo pareigas?' Lai
ke mūšio, del nevienodo apšildymo ant kai 
kurių karo laivų oras, buvo gana suspaus
tas. Daug garų prisirinko ir radio kam
baryje. Radio valdytojas Sodo v susirgo 
galvos skausmu. Bet jis nei negalvojo apie 
pasitraukimą į ligoninę, ir nuoširdžiai atli
ko savo darbą. Per dvi dienas Sodov ėjo 
be pertraukos savo pareigas. Galvą skau
dėjo, skaudėjo ir visus kaulus, bet draugas 
laikosi savo vietoje ir energingai dirba.

Pasibaigė mūšis, nutilo kanuolėš. Giliai 
traukia raudoni jūreiviai tyrą orą. Bet 
pavargimo nesimato ant jų veidų. Visi pa
tenkinti, nes jie nugalėjo priešą.

Kanuolių valdytojai sugulė prie laiptų— 
ilsisi. Didžiuma jūreivių dar viduryje lai
vo : mašinų, kulkų sandėliuose ir prie pečių.

—Draugai, pagerbimui pergalės užsirū
kykime “Safo”,—sušuko vienas kanuolinin- 
kas.

Pečkūriai, mašinistai, laivo ir kanuolių 
valdytojai, signalų perdavėjai, priėmėjai ir 
kiti nespėjo baigti rūkyti, kaip Vienas pec- 
kūris pasiūlę pasišokti:

—Na, o kas nori šokti?
Smagiai pradėjo šokti jūreiviai, 

girdo kovinga daina:
“Pirmyn, raudoni jūreiviai, 
Pirmyn, sargai ateities!”

—Pavargote, pasilsėtumėte draugai, — 
jis dirba, pristatydamas kulkas. Jis sten-; pradėjo laiyo komandierius, bet jis nega-

(Pabaiga)
Nedidelis mūsų- karo laivas gavo uždavi

nį—sunaikinti priešus, kurie buvo apsidrū- 
tinę ant upės krašto. Tyla. Baltagvardie
čiai gerai pasislėpę. Laivelis pilnais garais 
plaukia; jo nosis skrodžia Amūro upės 
vandenį ir skubinasi linkui priešo. Laivas 
jau viduryje Amūro upės. Smarkiaigdirba 
motoras, vanduo skiriasi į abi puses. Bal
tieji atidengia baisią ugnį. Trauktis atgal 
—gėda, bijojimas priešo; pirmyn—plieno 
kulkų lietus pila. Laivelis eina pirmyn.

Nusigando baltagvardiečių kareiviai. 
Raudonųjų drąsa įvarė jiems kylį: apie de
šimts drąsuolių, nepaisant kulkų lietaus, le
kia ant jų, lekia ant priešo, kurio skaičius 
viršija 70 žmonių...

Po to vienas draugas pasakojo: “Laike 
mūšio tiktai viena mintis buvo mano gal
voje: esu tiktai ant plauko nuo mirties, ap
linkui pavojus iš baltųjų pusės. Nejaugi 
pasiduosiu, nejaugi neišlaikysiu kvotimą į 
Komunistų Partijos narius ir raudonus ko
vingus jūreivius? Patsai save įtikinėjau: 
aš turiu išlikti, veikiausiai priešo kulkos ne
palies manęs, aš turiu gyventi, nes reikia

- • ginti darbininkų šalį.”
Ir taip jis atsilaikė užimtoje pozicijoje,— 

grįžo sveikas. Jo ploščius keliose vietose 
pramuštas kulkų atskalomis.

Ant laivo viskas prirengta mūšiui. Lai
vas—karo mašina ir labai koncentruota jė
ga. Nesimato žmonių, visur aplinkui tiktai 
plienas. Raudonoji vėliava, kaip gyva— 
plasnojasi ant bokšto. Mūšio metu negali
ma išeiti iš po šarvų, iš po plieno dangčių. 
Bet ką reiškia “negalima,” jeigu to reika
lauja kovos laimėjimas?

Viename šarvuotame bokšte sugedo įtai
sai, nustatanti mušimą į cielių, ir negalima 
Šaudyti. Jūreivis, nepaisydamas savo gy
vybės, greitai perbėgo į kitą, kur ’buvo pa
vaduojami įtaisai, ir atnešė juos. Kanuo- 
lės pradėjo dar su didesne energija veikti.

Baubia kanuolės. Šūviai trūksta • aplin
kui vandenyje, išmesdami didelius vandens 
stulpus. Mūsų laivas manevruoja. Sužeis
tas vienas vadovas. Iš jo veido eina krau
jas. Kanuolės atskala pataikė jam palei | 
akį. Kitas draugas peršautas, kulka patai-j 
kė palei širdį; jo marškiniai kruvini, bet| 

giasi pagelbėti kovą išlaimėti ir kalba į sa-liejo baigti, nes jį pertraukė jūreiviai: 
vo draugą. Į —Drauge komandieriau, prisidėk prie jū-
—Taip, mane, rodos, sužeidė,—bet tęsė i reivių šokio!

Tarptautinės Moterų Dienos 
Paminėjimas

Del nekuriu priežasčių šie
met Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo 145 kuopa suruošė 
ne kovo 8, bet 5 d. paminėji
mą Tarptautinės Moterų Die
nos. Paminėjimas pasirodė 
sėkmingesnis, negu buvo tikė
tasi.

Susirinkę darbininkės ir 
darbininkai su dideliu įdomu
mu pasitiko draugės O. Mik- 
nienės įžanginę kalbą, kon
krečiai ąurodančią : šio' susi
rinkimo bvarbą ir kelią, ku
riuo darbininkės privalo eiti. 
Net mes pačios nešitiKėjome, 
kad turime tokių klasiniai 
tvirtų moterų veikėjų.

Drg. O' Minotaitė skaitė tai 
dienai paruoštą referatą, ko 
negalėtų sėkmingiau atlikti ir 
nuo seniau dalyvaujančios 
klasių kovoje moterys, nežiū
rint, kad drg. Minotaitė vi
sai dar jauna, kaip amžium, 
taip klasiniai.

E. Juraitienės priruoštas 
jaunų mergaičių choras sudai
navo Internacionalą, atidarant 
ir uždarant p aminėj imą. 
Taipgi du draugai ir dvi mer* i 
gaitės padeklamavo po dar- , 
bininkišką eilėraštį, kad salė I 
visa ūžė nuo aplodismentų. Ir Į 
ne tik moterys, bet ir visi dar
bininkai čia privalo įvertint 
drg. Juraitienės triūsą už kla-

sįnį ..auklėjimą tą jaunuolių, 
kad - pirmutinės šiandie turite 
teisę didžiuotisimbKinimu savo 
vaikučių nebūti vergais!

Taipgi mes reiškiame padė
ką Jaunimo Chorui, kuris pri
sidėjo prie paminėjimo, .su
dainuodamas trejatą darbinin
kiškų dainų.

Bendrai darbininkių dienos 
paminėjimas buvo toks kovin
gumo dvasios pakėlimas, lyg 
revoliucinės žiežirbos, tryš- 
kančios į pilną svetainę dar
bininkių ir darbininkų. O toks 
entuziastiškas darbininkų pri
tarimas mūsų veikimui už kas
dieninius darbo žmonių reika-! 
lūs aiškiai įrodo, kaip yra' 
įvertinama mūsų darbuotė ir j 
kaip mes, :organizuoti darbi-' 
ninkai, turime vis daugiau I 
veikti. Todėl nesibijokime ' 
eiti į minias; kuo daugiausiai' 
susisiekime su dar neorgani-; 
zuotomis moterimis darbiniu-1 
kėmis; lankykimės pas jas į 
namas ir kiek galint joms pa
dėkime, nors* mums pačioms 
tektų ir nuo poilsio nutraukti 
kiek laiko'; nepalikime nuo
šaliai parapijinių darbininkių.

Aukų surinkta virš $5 mo
terų organizacijai, o politi
niams kaliniams $8.

E. Juz.

.Yak^rięne. ir, čętyąi tik
Bus' dUo'd&mži puiki tidvahk draugui' 

djrĄugei,, kuriš turės seniausią 
knygą arba’ «■ laikraštį. | Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti šiame puikia
me įrengime. > • ’ : - > , •• .

COURTNEY, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų su 

siriūkimai įvyksta pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Sekanti susirin
kimai bus 2 d. balandžio. Meldžiame 
visų narių įsitčmyti ir dalyvauti. 
Visų '^organizacijų valdybos ir nariai 
susirinkite prieš 10 vai. ryte. Nes 
mitingai’ reikia atlikti prieš pietus, 
o po pietų, kaip 2 vai. įvyks drg. 
Karosienes prakalbos. Susirinkite 
kuo skaitlingiausiai ir atsiveskite sa
vo pažįstamus. ■ ' , • .
....... ■ ■ . (73-78)

MMIUIi

Pasi-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HUDSON, MASS.

Vakariene ir šokiai
H'LP Kliubas rengia puikią vaka

rienę iv šokius, balandžio 1 d. suba-, 
toje, HLP Kliubo svetainėje, 17 
School St., 7 vai. vakare. Taigi 
kviečiame visus Hudsono draugais 
atsilankyti ant šios puikios vakarie
nes ir šokių, nes įžanga labai maža.

MMM wiwtwt M M l

Du Kanados Mokytojai 
Barasi

trijų vaikų, kas nebeišeina 
nei po 200 dol. kiekvienam.

Pirmasis mokytojas, Mr. 
Young prikiša pirkimą namo, 
esą: “gali samdytis gražų na
rna už 60 dol. mėnesiui, kas 

tu išmo- 
dol. 35c.

versitetas lėšuoja 800 dol. 
metams kiekvienam studentui.

“Kadangi universitetas ima 
vienam 

dol.”
I sudarytų 720 dol., o 
ki $956.35, t. y. 236 
daugiaus.”

j Antrasis atšauna: 
Įmetus aš samdžiausi

pamanykite :
ir 5,200 kas mėnuo.

Tūlas Mr. Young, besitaisąs 
j augštą valdžios urėdą, pra
dėjo gerintis švietimo minis
terijai tuo atveju, būk: “Ka
nados mokytojams algos per- 
didelės; jos galima Kirsti dar 
be baimės; tik
^1,300, 2,600, 3,900 
Iflolerių metams, kuomet tedir
ba 6 ir pusė vai. į dieną, kas 
$udaro 200 dienų, arba 1,300 
vai. metams. < 4 ’
• Kitas, antros kategorijos 
^mokytojas su 2,600 dolerių 
jnetinės algos sklAnclžfa'i įro
do/ kad ■ jam'ir dabar jau

, trumpa, nes metinės išlaidos
tokios s' ’ ;

( Apsidraudimas $342.61
Taksai už namą’ ‘ 206.33
Nuošimtis už namą ne-

damokėtos sumos 350.00
Šurnos 400.00
Telefonas 32.40
įlektra 73.18'
Vanduo 18.23

v Bažnyčia' 104.75
'Daktarui 43.15
Dentistui 52.00
Senatvės pensijai 2,/2nuoaim-
čių iš algos 65.00

- ‘ Viso j
Jam belieka / 
išlaikymui savęs,

ir namo 
savininkui mokėjau po 60 dol;

Ir jis priėjo prie 
išvados, kad “namo savinin-į 
kas gauna tarpe 15-20 procen* 
tų ant įdėto kapitalo.” ! 

čia šis mokytojas suprato iš* 
naudojimą virš normos, kas ir 
privertė apsipirkti nuosavą na
mą. Bet jis didelę klaidą da
rė, pasitikėdamas nedidelei 
privatine nuosavybe. Todėl 
jau kalba jis pats ve. kaip: 

“Penki metai atgal aš su
maniau įsigyti ‘skromną’ na
mą. Mano morgičiai dabar 
stovi 5,000 dol. Dabartinę 
sumą mokant,, ims 12 
sę metų, iki išmokėsiu,
dar kirs algą, turėsiu suma
žinti mokėjimą ant 
taip užsitęs iki 25 metų. Tai 
bus metai arba du, iki busiu 
pašalintas iš mokytojaus vie
tos.

“Kadangi man nebeatlieka 
į nei cento nuo pragyvenimo

$1,687.65. bei apsirėdymo iš dabartinės 
$912.35 i algos, aš nebepajėgsiu vaikus 

moters ir | leisti į universitetą, nes u.Z

ir pu-
O jei

pusės;

Pyksta 
estate” 

jį suve-

5 metus laiko, tik 
vaikui lėšuotų 4,000

Kur juos gauti? 
mokytojas ant “real 
pardavinėtojų, būk
džioję pranašaudami pakili
mą algos iki 5,000 dol. me
tams, o dabar nuo 2,600 dol. 
jau kertama. Vietoje pakilti, 
pradėjo atslūgti. Tas priver
tė mokytoją žvelgti tolinus, ir 
jis pastato savo . oponentui 
kaip ir gąsdinimo klausimą : 
“Ar tu nesupranti dar to, kad 
mokslas yra paskutinė užtva
ra nuo komunizmo” ?

Ir jeigu dar sykį algą kirs, 
—o kad kirs, nėra abejonės, 
—jis jau išanksto pasisako, 
kur yra ir ką darys, būtent:

“Ištikrųjų, mes esame ta
me amžiuje, kur viena gera 
knyga sako, kad klasė turės 
išstoti prieš klasę” (The Bor
der Cities Star, 14-III-33).

Tai vidurinės klasės pro
fesionalo kelio galas.

Ką bekalbėti apie proleta
rus, . kurie nebeužsidirbame 
nei 200-300 dolerių į' mėtufe; 
kurie dirbame valdžios kem
pėse už 10 dol.^mėn. arba pas 
ūkininką vasarą už 
mėn
Koks mūsų, darbininkų, ryto
jus?

15 dol.
žiemą tik už pilvą?

RIVERSIDE, N. J.,.
Lt) 142 kuopa rengia vaką* 
ir- balių,, kuris įvyks sųbato? 
, 29> <1. balandžio, .6:30* vąl., 
čioj vietoj kur buvo pereita 
‘ne, Cirinaminsor Ave., Parry, 
pYie Fire House, viena maile

rieji? i 
vakare, 
toj pačioj vietoj kur buvo 

’vakariene, Cirinaminsor Avė., 
N. J.; pne Fire House, viena 
nuo Palmyra, du blokai nuo Burling
ton Pike. Pelnas skiriamas politi
niam kaliniam. Kviečiame visos 
ąpielinkes publiką dalyvauti šiame 
parengime. Bus gera vakarienė, kas 
nepribūsite vėliau gailėsitės. Įžan
ga 50 centų ypatai. (72-73)

WORCESTER, MASS.
T.t). Apsigynimo 13 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, kovo 
(March) 28 d. ant 29 Endicott St. 
kaip 7:30 vai. vakare. Visi nepa
mirškite dalyvauti ant šio svarbaus^ 
susirinkimo. , Fin. Sekr.

KAINA $60.00

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

.’-III III I . • į , ‘ ‘ ' ' 1 ‘ i - ■ . • '

“Laisvė” gali pristatyti juihs į rtamus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES• ; • i • :

■
 Portable mašina, tik šį rude

nį patobulinta su naujais paran
kamais prietaisais dabar gali- 
ma ™ isigyti Per “Laisvę.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Trijų Veiksmų A W . Stato Scenoje
Darbininkiška fjk H I Wilkes Barre

Operete ' ■ j«W l» 1 Aido Choras

Pėtnyčioje, 31 d. Kovo-March, 1933
Gouhghlis High School, 72 N. Washington St.

PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE ĮŽANGA 50c. IR 75c. YPATAI, VAIKAMS 25c.

I o •%

K

Wilkes-Barre Aido Choro vėliausias paveikslas, kuriam mokytojauja Darata Zdaniūtė

DRAUGAI! Alkis yra alegoriška operetė, per|tato darbininkų darbo sąlygas fabrikuose, jų ekono
minius trūkumus ir kovas už pasiliuosavimą'iš kapitalistinės vergijos. Iš antros pusės ji perstato ka
pitalistų lėbavimus, girtuoklybę ir žiaurumus linkui darbininkų klasės. Parodo, kaip teismai neteisin 
gai mirtim baudžia darbininkus. Alkis yra naujovinė operetė, tiekianti darbininkišką apšvietą. Yra 

'puikių/ dainų, kurias atlieka solistai, duetai ir visas choras. O Aido Choras jau nuo senai yra atsižymė
jęs puikiu dainavimu ir geru lošimu. .Iš Aido Choro narių yra gerai išsilavinusių aktorių, tat šią ope
retę jie perstatys, pilnai tinkamai.

Skaitlingai atsilankykite pamatyti tą svarbų veikalą.
Kviečia Bendras Komitetas.



Antradienis, Kovo 28, 1983

CAMBRIDGE, MASS

Mirė Petras Zablackas tarti
Kp.

ši

burgh, PA. Pradžia 8 vai. na
cijoj prie valstijos rūmų daly- turime

1 t ’ Dainuos drg. F. Pakalniškis, kare.

reikalavi-

geru
vai.

“Dar-
J.uk mūs

čia

r

<♦>

KENTUCKY <♦>

<♦>

Southbury ir Oxford, Conn. <♦>

Darbo <♦>

♦ <♦>
mi-

Atdara per Naktįd>

SPECIALIS PASIŪLYMAS
SEATTLE, WASHINGTON

išmeta.

t

60,000 AVIŲ SUNAIKINTA

pripažįsta,

Leonas.

neuz- 
laiku

vis mūsų 
negali jį

Seattle skaitosi apie 70,000 
bedarbių. Pirmiau juos šelp
davo miestas ir pavietas. Nors

menesio at- 
darbininkų, 
42,272 dar- 
nuošimčių.”

sve- 
Pa.

velio- 
būdo

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK*

PENKI SVARAI 
RŪKOMO 
TABAKO

laikais 
atsirasdavo 

Tačiaus, šie- 
darbų randa-

Jo lavonas
Yra apie 300 be-! palaidotas Cambridge, Mass., 

O darbo niekur nėra.

2, Lietuvių Kliubo sve- 
156 E. Duquesne Ave 

Duquesne, Pa. Pradžia 8 
vakare.

turi organizuotis 
per kovą, kad 
įuodapia mėsa,

gausiai 
darbuojasi kelinta 
prisirengimais prie 
Valgis, tai ne 
turėsime puikią

MAŽINAMA BERNAMS 
ALGA

priminti, kad
labai ramaus
Jis visuomet steng-

atskiriems

Lietuvos fašistų laikraštis 
“Darbininkas” 6-1 rašo iš Ker- 
navos apie bernų padėtį ši
taip :

120 
mo- 
kad

1 -i U:

turime kitą

j IMes par-
■ -duodame 
^tiesiai nuo

Idžia 2 vai. po pietų. * 
Bal.

ta i nė j,

i kapinėse, šermenim ir paka- 
Ivojimu , rūpinosi graborius

Ir toliaus jis

dar 
ku- 
alų 

daryti, grįš gerlaikįs. Yra ne
išmanėlių, kurie tikisi, kad 
Rooseveltas pagerins padėtį. 
O taip tikėti tai yra didelis 
savęs apsigaudinėjimas. / . i 

Senas Grinorius.

Bal. 2, Mainierių Unijos sve-
Pra-

A. B. Klimiutės. Manome

Bedarbiai 
ir reikalaut 
jiems būtų 
duona ir 'kiti reikmenys!

Rytojus.

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ 

NAUJAUSIOS MADOS

kovo pir- 
pieno kai- 
pusės už 
labai susi-

Bal. 3, APLA 9 kuopos 
tainėj, New Kensington, 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Bal. 4, Wandergrift, Pa.

Pusė Kanados Gelžkeliy
I • • | T1 1 • pO'Vucjv iv auLuuiuumų.Darbimnky Paleista 1S D1'K- Karsonas pasakė prakal-

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Įžanga Veltui

*
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KOEZEOEŠ
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Lauko Ūkio KrizioReiš- Lietuvos Kaime Nedar- 
kiniai Piety Amerikoje bas-Išnaudojimas Auga

Iš Laukų Darbininkų 
Gyvenimo

Rafaela de Santa Fe. 
kolonija yra žemininkų turtuo
lių kolonija, šio miestelio 

‘buožės prieš porą metų saky
davo : “Mes čia krizip nema
tysime, darbininkams gerai 
apmokama ir neužsileisime jo
kių “bočinčių”, čia duonos ne 
trūksta”. Bet ateitis kitą le
mia.

Gilėjant krizių i visai susto
jo namų statyba ir darbinin
kai atsidūrė gatvėje. Iš autų 
remonto tažerių kas diena 

: darbininkai metami gatvėn, o 
likusiems mokama 2-3 pesus 
už 8 vai. darbo dieną. Esa
mam sviesto fabrike praeitais 
metai numušė algas 15 nuoš., 
o šiais metais numušė dar 10 
nuoš. Nevedusiems darbinin- 

* kams yra duodama valgis ir 
guolis, valgis duodamas blo
gesnis negu buožių šunims: 
pasmirdusi mėsa ir musių šu- 
pinys, guli sukimšti ant vienas 
kito ankštuose butuose. O 
darbas šlapias ir sunkus, ir
prieš tą visą pasipriešinus/tuoj 
meta gatvėn. Darbininkai lie
ka reumatizuoti-invalidai.

Malūne pirma mokėjo 
pesų, mėn., o šiais metais 
ka tik 80 p. Su šeimyna,
ir mizernai, bet negalima už
tekti butui ir valgiui. Prie 
darbo darbininkus spaudžia 
baisiausiai.

Dar yra mažas frigorifikas, 
kame darbininkai visai paver
gti. Ten moka 20-30 c. per 
valandą. Pereitais metai Kom
partijai vadovaujant buvo su
streikavę., Laikėsi neblogai. 

' Samdytojas tą matydamas lai
kinai uždarė fabriką. O “so
cialistų” ir demokratų polici
ja aktyvesnius draugus suėmė 
ir išvežė į tyrlaukius, įsaky
dami negrįžti į Rafaelį. Iš- 
drąskė ir uždarė darbininkų 
lokalą. Ir tuomet patys jefės 
sakydavo: “Dabar komunistų 
nusikratėme.” Bet kaip pa
sirodė šių metų savivaldybių 
rinkimuose, kad tame mieste
lyj 120 balsų už komunistų 
kandidatus buvo paduota.

Prie miesto valdybos mer- 
kado kas diena susirenka nu
plyšusių išbadėjusių bedar
bių, vaikų, moterų su mažais 
vaikais, rinktis maisto iš basu- 
ro, ką prekiautojai
Koks liūdnas vaizdas, kaip iš
alkę vaikai grumiasi apie iš
mestą šiukšlių blekinę. ' Nors 
rengiami mitingai ir organi
zuojama bedarbiai ir dirban
tieji, bet dar vis mažai pagal 
esamą padėtį.

Bedarbis.

Kovo 16 d. pasimirė drg. 
Petras Zablackas. Velionis 
buvo dar jaunas žmogus, tik 
40 metų amžiaus. Jis pasta
ruoju laiku sunkiai susirgo ir 
ligoninėj išgulėjęs du mėnesiu

“Nuo kalėdų dauguma ūki-'mirė. Petras paliko dideliame 
ninku paliuosavo bernus, o ' nuliūdime žmoną ir 7 metų 
naujus samdo/labai retai ku-^ūnų. Zablkcko pagrabas įvy- 
ris, del to smarkiai padidėjo . ko^ kovo 19 d. 
nedarbas, 
darbių.
Tiesa, miškuose duoda .dar ___ __r__
bo. Bet darbininkai nenori is Charles Chasas. 
namų važiuoti į tuos darbus 
už labai menką uždarbį; no
rint uždirbt 2-3 litus per dieną 
reikalinga dirbt po 15 valan-' 
dų. Be to reikalinga nusisam-1 
dyti butą, pirkti maistą, dėlto 
iš tokio uždarbio negalima 
nieko susitaupyti.

Daugelis ponų kaltina dar
bininkus tingėjimu, kad jie 
atsisako važiuoti darbui į 
miškus. Reikia patarti tiem 
ponam—tegu jie patys paban
do pagyventi su šiuo 
uždarbiu”.

Tam pačiam numeryj 
bininkas” rašo:

“Daugelis ūkininkų 
mokėjo bernams algų
del ekonominių sunkumų. Bet 
per kalėdas retai galima buvo 
rasti, ūkinin., pas kurį nebūtų* 
buvę degtinės ir t. p. Viso
kiems baliams pinigų yra, ’bet 
algoms išmokėti nėra.

“Lietuvos Aidas” 31-XII ra
šo:

“Klaipėdos srities' valstie
čiai savo susirinkimuose kelia 
klausimą apie sumažinimą 
algų bernams. Nuo naujų 
metų samdant bernus algos 
sumažinamos nuo 20 iki 25 
nuošimčių.”

Drg. Petras Zablackas, kaip 
ir daugelis ateivių, atvyko jau

slias ir stiprus į šią šalį. Sun
ikus darbas ir varginantis gy- 
^venirhas spaudė jį, kaip ir ki
tus darbininkus. Jis suprato 

, iš kur kyla skurdas ir stojo į 
'r e v o 1 i u cines organizacijas. 
Kartu su kitais proletarais 
Petras jungėsi, idant tinka
miau grumtis už geresnį gy
venimą, šviesesnę ateitį. Vė
lesniais laikais Zablackas bu
vo užsidėjęs valgomų daiktų 
krautuvę. Gal būt, tas kiek- 
ir prisidėjo prie jo sveikatos 
pabloginimo, nes prisiėjo dirb
ti daug ir ilgas valandas. Pe
tras buvo uolus ir energingas 
darbininkiškos spaudos rėmė
jas. Jis skaitė dienrkštį “Lais 

. vę” ir rėmė revoliucinę spau
dą kūo galėjo. Zablackas pri
klausė prie Liet. Sūnų ir Duk
terų Draugijos, ir prie ALDL 
D 8 kp.

Organizacijos, paskutiniam 
atsisveikinimui, pasiuntė mi
rusiu! draugui po gyvų gėlių 
vainiką.

Reikia 
nis buvo 
žmogus, 
davosi patarnauti 
žmonėms, o ypač organizaci
joms. Gaila, kad netekom 
gero draugo.

Zablacką palydėti susirin- 
| ko dideliu būrys jo draugų ir 
, giminių. Prie karsto stovėjo 
po keturis garbės sargus, o 
prieš lydėjimą po šešis. Į ka
pus palydėjo 70 automobilių.

bą apie velionio veikimą dar
bininkų judėjime. Jis kvietė 
stoti’ šermenų dalyvius po ta 
pačia kovos vėliava, po kuria 
kovojo Zablackas, grūmėsi 
prieš išnaudotojus.

ALDLD 8 Kp. Koresp.

Windsore surengtame 
tinge apstudijuoti ekonomi
nius klausimus vienas jau 34 
metai dirbąs- ant Canadian 
National gelžkelio formanas 
Mr. Flozdaj (?) štai ką pa
sakojo :

“Jeigu 1928 metais ant Ca
nadian Pacific Co. gelžkelio 
dirbo 66,971 darbininkas, tai
lapkričio mėn., 1932, atpuolė ■ nebuvo taip gerai ir pirmiau 
ant 39,903 darb. t. y., tapo ' ir maistas prastas, bet duoda- 
atjeista 26,978 darb. »

Antra,’ ajit Canadian Na
tional gelžkelio 1929 metais 
dirbo 97,450 darbininkų, o iki 
1932 m. lapkričio 
puolė ant 55,178 
t. y. lapo atleista

San Julian (Sant Cruz teri- bininkai, arba 40 
torijoj), nekurtuose dvaruose 
pradėjo mušti avis.
palivarke 8;000 galvų išjau- 
ta ir išmesta pa kailiais ir vil
nomis. Apskaitliųojama, kad 
tiktai šiojb? ąpielįnkėj yra Su
naikinta 80,000 avių, deliai 
perviršiaus mėsos.

Kaip kad kviečius išmeta 
laukan arba supūdo, taip-pat 
ir gyvulius sunaikina, kad pa
laikyti kainas, darbininkams 
neprieinamas. Ir kada dau
gybė maisto sunaikinamą lau
kuose, tūkstančiai bedarbių 
kenčia alkį ir skurdą, gitas 
yra brutališkiausias kapitalis
tinės sistemos prieštaravimas.
\ Bedarbiai! Buržuaziją 
stengiasi geriau sunaikinti, šij 
tą viską negu atiduoti bedai’- 
biams. ' k

Viename L., , v. , - »kad šių metų sausio bei va
sario mėn. liko atleista dati- 
giaus kaip pusė gelžkeliečių.” 

/ • f ’ f ‘
. Kuomet vienus paleidžia, o 
likusiem algas kerta, darbinin
kai darosi kovingesni. Todėl 
tas formanas šaukia: “neįsi- 
leiskim radikalų, o ypatingai 
komunistę bet kovokime be 
jų.” čia vieta štai kas pa
sakyti. Kaip greitai atsisa
kysi palikti darbą bęi griež
tai išeisi prieš algos nukirti
mą, taip greitai gausi komu
nisto vardą; taip visus pada
ro “komunistais.”

Dar įdomus faktas, tai Ca7 
nadian National Railway Co. 
(yąjiįžios gel^kelis) « šiomis 
dienomis siekia/savaitinis ^fl
eitas 1,000,000 dolerių, tas 
gula ant. taksų mokėtojų, kaip 
kad pasakė J. H. Myers, kon
servatorių (reakcionierių) šu
las.

lėtų pasiimti. Tai, mat,' koks 
sanitariškumas. 1

Bedarbiai dumpose susika
lę lindynes-šėtras iš lentgalių 
ir blekių, ir ten gyvena. Val
dininkai aiškina, kad būk čia 
yra laisva šalis. Sako, mes 
.duodame maistą, o bedarbiai 
gali gyventi, kaip jie nori. 
Mat, valdininkam nesvarbu, 
ar bedarbiai nakvos patiltėj 
ar įlindę į kitokią skylę, nes 
jie tuo laiku jau nereikalingi 
kapitalistam; jie negali jų iš
naudoti, tai lai žūsta.

Kovo 4 d. buvo bedarbių 
marš^vimas į valstijos sosta- 
miestį, Olympia, kad įteikti 
reikalavimus, idant gubernato
rius paskirtų daugiau pinigų 
bedarbių šelpimui. Maršuoto- 
jai reikalavo, kad būtų mo
kama $7.00 į savaitę, arba 
duotų tris dienas dirbti į sa
vaitę ir mokėtų po $4.50 į die- kevičių. 
na. Maršavime ir demonstra-

vavo apie 4,000 darbininkų, 
bet gubernatorius atsisakė iš
klausyti bedarbių
mų; visai atsisakė įsileisti į 
savo raštinę.

Ponas gubernatorius apsis
tatę šimtais policistų. Jis iš
leido įsakymą išsiskirstyti be
darbiams, o jei neklausys, tai 
užsiundys, kad maršuotojus 
sumuštų ir areštuotų.

Gubernatorius atstūmė al
kanus. Atsisakė net išklausy
ti, ko jie atmaršavo*. Alkana 
minia grįžo atgal, bet ji ne 
ant visados sugrįžo badauti. 
Alkanos minios krūtinėse vis 
'daugiau susikaupia neapykan
tos prieš išnaudotojus, ir dar
bininkai stropiai renka jėgas 
didesnėm kovom, kad privers
ti išnaudotojus ir jų valdžią 
duoti žmonišką ūmią pašalpą 
ir bedarbiams apdraudą.

Reikia pažymėti;' kad 
vis randasi tokių žmonių, 
rie mano, kad, j pradėjus

vinimus,' tai tuomet ir- talkos 
susilauksime. Istorijoj visiem 
žinoma tas, kad tik per kovą 
galima įgyti savo teises.
Iš Literatūros Draugijos 

Veikimo
ALDLD 225 kp. bruzgiau 

pradėjo veikti. Vieną naują 
narį jau turime. O jūs žino
te, kad pas ūkininkus pradžia 
metų su pavasariu. * Drg. C. 
Krakauskutis įstojo į mūsų 
kuopą. Keletas senų narių 
jau pasimokėjo duokles ir ne- 
abejojam, kad ir kiti tą pa
tį padarys. Mūsų kuopa de
dasi ir prie bedarbių kovų. Iš 
kuopos iždo paskirta $3 Con
necticut Valstijos Alkanųjų 
Maršavimui. '

Pernai mes turėjome' kuo
pos finansų raštininką K. Sin- 

Jis gerai ėjd savo 
pareigas, bet šiemet mes vėl 

; gerą sekretorę drg. 
Aldoną Ivanauskaitę, kuri sa
vo pareigas puikiai eina.

Kuopa pirmesniam susirin
kime buvo nutarus, kad laiky
ti susirinkimus iš eilės pas 
kiekvieną kuopos narį. Bet 
pasirodė nepraktiška, tai pa
skutiniame susirinkime padis- 
kusavę nusitarėme mitingus 
laikyti pas drg. J. Ivanauską. 
Susirinkimai įvyks tuo pačiu 
laiku ir tą patį sekmadienį,’ 
kaip ir pirmiau.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 2 d.

Mūsų kuopai broliška orga
nizacija, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo’93 kp. rengia di
delį pikniką, birželio 18 d. 
Mes a tsi kreiptam į visas dar
bininkiškas organizacijas, kad 
tą dieną nieko nerengtumėt, o 
dalyvautumėt farmerių su
rengtam piknike. Mes jau 
pradėjome ruoštis prie prog
ramos išpildymo ir gavimo tal
kos iš miestų.

Southburio Girininkas.

GREAT NECK, N. Y Drg. Karosienė Kalbės Seka 
mose Vietose Pittsburgho 
Apielinkėje .Reikią kelis žodžius 

apie Great Nečko darbinįnkų 
veikimą. Senesniais 
čionai į pavasarį 
daugiau darbų, 
met visai mažai 
si.

Vienok mes
svarbų pranešimą savo kaimy
nams, tai mūsų PirmynjDhoro 
bankietą, Vakarienė įvyks 
kovo 30 d., 7:30 vai. vakare, 
S t r a u k a us svetainėje, 139 
Steamboat Road.

Nereikia daug kalbėti apie 
greatneckiečių s v e t i ngiimą. 
Jie visuomet svečius vaišina

Mūsų gaspadinės 
diena su 
baųkieto.

viskas. 1__
programą.'

Kovo 28, 40 McAdam Ave 
Washington, Pa. Pradžia T 
30 vai. vakare.

Kovo 29, APLA 3 kuopos 
svetainėje, Carnegie, Pa. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Kovo 30, Me Kees Rocks, 
Pa. -

Kovo 31, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, 818 Belmont 
Ave., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Pradžią 7:30 ,val. vakare. ,

Bal. 1, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, 110 State St., 
Wilmerding, Pa. Pradžia 2 
vai. po'pietų.

Bal. 1, Liet. Mokslo Draugi- 
Mes JOS'Svet., 142 Orr St., Pitts-

kad dalyvaus vakarienėj drg. i tainėj, New Eagle, Pa. 
Višniauskas, ir, suprantama, 
šauniai padainuos.

Apie Pakalniškį reikia pa
sakyti, kad jis dar 
pilietis. Brooklynas 
šatflbasisavinti.

Bet tai ne viskas.
Pirmyn Choras miklina balsus 
ir' pasirodys vakarienėj su 
naujomis dainomis.

Po vakarienei ir programai 
bus šokiai. Tai ir jaunimas ga
lės puikiai laiką praleisti.

F. Klaston.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

I vo pakankamai pavalgyti. Bet 
i paskutiniu lai^u valstija pa
ėmė į savo rankas bedarbių 
šelpimą. Vienam bedarbiui 
valstija į savaitę išleidžia po 
vieną dolerį. Bet ir už tą do
lerį priverčia bedarbius dirb
ti penkias valandas į savaitę.

Po bankų šventadienių vis
kas pradėjo pabrangti. Be
darbis už dolerį per savaitę 
jojfių būdu negali išmisti, ži
noma, gali žmogus gyvastį pa
laikyti, bet. bUs ąlkanas, tai 
ir viskas.

Bet su tuo viskas nesibai? 
gia. Juk reikia žmonėm dra
panų, kambario ir tą kamba
rį apšildyti. Daktarai šaukia, 
kad žmonės turi sanitariškai 
užsilaikyti, nes galį visokįų 
ligSs iš nešvarumo pakilti, 
Kiekvienas supranta, kad 
žmogus, gaudamas dolerį į sa
vaitę pragyvenimui, negali 
sanitariškai užsilaikyti.

Galima sakyti, kad-apie pu
sę Seattle bedarbių gyvena 
ant dympų, kur miesto šiukš
lės išverčiamos. , Ot tenai jie 
gyvena ir renka vAlgį iš iš-"’ 
matų. Tenka prįsižiūrėti, 
kaip atveža išmatų vežimą, tai 
bedarbių būrys apstoja ič 
stengiasi gauti greičiau pri
bėgti prie šiukšlių ir apžiūrė
ti, ar nėra ko .nors, ką ga-

Mūsų ūkininkai ir pavasa
riui prasidėjus neturi daug 
kuo džiaugtis, žiemos metu 
buvo prasti keliai, bet dabar 
dar blogiau, sunku nuvažiuo
ti į miestą. Kita blogybė, tai 
spekuliantai. Nuo 
mos jie numažino 
nas ant cento ir 
kvortą. Ūkininkai 
rūpinę, kaip bus galima ver
stis. Kaip atrodo, tai pieną 
turėsime atiduoti “uždyką.” 
Vertėtų mums, ūkininkams, or 
ganizuotis ir kovoti prieš spe
kuliantus. Didžiausia mūsų 
klaida būtų laukti, kad bedar
biai atėję iš miestų dirbtų pas 
mus veltui, po 12 valandų į 
dieną ir tuo būdų mes galėtu
me pieno spekuliantam pie
ną “dykai” parduoti. Sakau 
dykai, nes kainos ūkininkams 
už pieną taip žemos,rįad daž
nai nė už darbą nėužsjmokaJ

Miestuose bedarbiai per di
deles pastangas iškovojo šio
kią to.kią pašalpą. .Mes, ūki
ninkai, kol kas,' dart nieko įięi- 
same atlikę, \ kad * iškovoti j C 
vąldžios- pajėngvinimus ir at
remti spėHuliahtūsj Būtipąj 
turime, organizuotis ir iškovoti 
kiek nors geresnės kainas ir 
nuo valdžios palengvinimus, 
kad vasaros laiku turėtume iš 
ko pasisamdyti darbininkus ir 
apmokėti jiems už dąrbą. 
Mes negalime tikėtis, kad dar
bininkai dirbtų mums tik už 
pavalgymą, jfei mes lauksime, 
kad bedarbiai dirbtų veltui, 
tai žinokime, kad tuo keliu 
eidami patys atsidursime be
darbių eilėse, arbą Msįp^e, to
kioje padėtyje, kaįps dabar be
darbiai randasi.

Būtų didelis apsirikimas ti
kėtis iš kur nqrs pagelbos be 
mūsų pačių pastangų. Pradė
kime mes patys ūkinirfkM or
ganizuotis ir kovoti ųž paleng-

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

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

Sultingas, Prinokęs Senoviškas Lapas
Mūsų senosios Kentucky’es Burley 

yra nedaugiau panašus i išdirbtą ta
baką, kaįp 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, 
kokią/ naudojo mūsų senučiai priren- 
gimui tabako jiems patiems naudoji
muisi—kiekviena aštrumo žymė pasi
lieka jame—nieko nėra liežuvį degi
nančio ar svilinančio skonio. Tūks
tančiai tabako mėgėjų po visą pa
saulį prisiegauja, jog nepavaduoja
mas jo rūkymas ir čiulpimui geru
mas.
Mažinkite savo
TABAKO LĖŠAS

,iš : augintojaus, tas apriboja 18c. ant 
I svaro įeigų ir visokių išdirbinių ii;
1 tarpininkų pelnus; tuomi sutaupome 
jum!s 50 nuoš. ar daugiau. Nėra 
pagražintų pakiukų, nėra dekoracijų, 
vien tik kokybė ir daug jo.

PINIGŲ TAUPYMO KAINOS
o rjgilįskite 

RŪKOMOJO 5‘SVAR. mUms vieną 
AR Už doleri ir

mes greit 
ČIULPIAMOJO $1.00 prisiusime

jums 
penkių svarų pakį. Grąžiname pini
gus, jei jūs nepasitenkinsite.

Penki svarai Old Kentucky Burley 
sudaro 40 pakiukų rūkamojo taba
ko arba 50 plytukių čiulpiamojo.

Prisįųskite 25 centus 
sidabru del išbandymo 
vieno svaro pakiuko— 

švelnaus ar stipraus.—Išbandymas 
pakiuko įtikiną jumis. •

INDEPENDENT 
TOBACCO 

GROWERS ASSOCIATION
McClure Bldg. Frankfort, Ky.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
/ PĖTNYčiA IR SUBATį

■ • ' t • ; ‘ ■ i : ’ ■ ■; n b i i ’

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tarpe Kent ir Wythe Avenue

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu lubu. oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN-

, KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys
' gariniai kambariai delei išsiperimo; 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. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
, B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties;, visais J ' ■ 

.Broadway kapais—išlipt ant Flushing Ave. į
, ■ • i ' . . t * ' ■ ■■ ’ ’

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamu 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PQILADKL PHIA, PA, 

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

1 :
S

J.uk


*

. Puslapis šešta* , EAISV® Antradienis, Kovo 28, 1933

Konferencija Gynimui 
Scottsboro Jaunuolią

Dalinas Darbas ir Akiij 
Dūmimas Darbininkams

bus šokių, žaislų, užkandžių, 
trumpa p'rogramėlč ir tt.

Tėvai, raginkite savo vaikus 
atsilankyti į minėtą parengi
mą. A. P.

Socialistai Atmetė Ben-{Daugelis Nejudinamo v:
dro Fronto Sudarymo 

Klausimą
I Turto Išleistą Obligaci

ją Yra be Vertės
New Yorko valstijos sena

to komitetas tyrinėjo pastovu
mą įvairiu nejudinamo turto 
obligacijų ir surado, kad dau- 

Tokių 
finansinių' popierų buvo išleis-

NEW YORK. — Laikinas 
Komitetas Kovai prieš žydų 
Pogromus ir Veikimui prieš 
Fašistus atsikreipė į Socialistų j 
Partijos miesto komitetą, kvie- gelis ių yra be vertės, 
čiant sudaryti bendrą frontą 
Pakvietimas buvo įteiktas So- ta už $10,000,000,000. Kuomet 
cialistų Partijos miesto komi-[ komisijA ištyrinėjo, tai sura- 
tetui praeitą savaitę. į pa-! do, kąd $5,000,000,000 tų 
kvietimą neatsakė, bet sočia-1 “real estate” bonu arba “už
lįstų laikraštyje 
pasirodė žinia, kad socialistai { 
atskirai šaukia savo konferen-Į 
ciją. 
sidės į bendrą 
prieš fašistus.

Taip ir buvo 
kad ir šį kartą

Kas reiškia, kad 
frontą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Praeitą šeštadienį įvyko pla
ti konferencija Harleme, kur 
labai daug gjwena negrų dar- 

Įbininkų. Konferencijoj daly
vavo 130 delegatų nuo įvai
rių negrų ir baltų darbinin
kų organizacijų. Daugelis 
bažnytinių organizacijų ir net 

[negrų parapijų prisiuntė delc- 
Igatus į Scottsboro' jaunuolių 
gy n i m o k o n f e r e n c i j ą.

Konferencijoj buvo priimta 
keletas rezoliucijų, kuriose 
reikalaujama laisves- tiem jau
nuoliam. • Jos buvo pasiųstos 
i įvairias valdžios 
Scottsboro Jaunuolių 
Komitetas stropiai veiks ir to
liau. gindamas nekaltus jau
nuolius, ■ kurių bylos perkrati- 
nėjimas prasidėjo Šiomis die- 

■' nomis.

įstaigas.
Gynimo

Brooklyno ir” New Yorko 
Utilities, departmentinės krau
tuvės ir ' nekurtos dirbtuvės 
padėjo darbininkus dirbti tik 
dalį laiko. Susidarė įvairių 
tokių kompanijų 138, kuriose 
dirba 41,727 darbininkai—kės.

Bosai paskelbė praeitą ru
denį, kad jie sumažinimui be
darbės padės darbininkus dirb 
ti tik dalį laiko. Kompanijos 
garsinasi, kad jos priėmė 772 
naujus darbininkus. Bet pro 
šitą pridangstytą bosų “gera
darystę” mes matome didelį 
darbų sumažėjimą, o padidi
nimą darbininkų išnaudojimo, 

j Kuomet darbininkai dirbo 
pilną laiką, tai jie visose to
se įstaigose per savaitę išdirb
davo 698,748 valandas. Tai 
taip buvo praeitais metais rug 
sėjo mėnesį. Gi padėjus dar-, 
bininkus dirbti tik dalį laiko 
ir dar naujų darbininkų pri
ėmus dirbti, tai tie visi darbi
ninkai per savaitę laiko iš
dirbo tik 662,680 valandų. Va
dinasi, padalinus darbą, padė
jus dirbti tik dalį laiko ir dar 
su priimtais naujais darbinin
kais, išdirbo į savaitę 36,068 
valandas mažiau. « • Į,

į Kokią bosai turi naudą iš j 
to? Palikus darbininkus dirb-j 
ti po dvi tris dienas, jie kaip | 
ateina į darbą, tuomet galva
trūkčiais bėga, kad įtikti bo-1 
sui, nes kitaip gali duoti ma
žiaus dienų dirbti. Su įvedi
mu “share work” (darbų pa
sidalinimo) padidina darbinin
kų išnaudojimą. Valdžia, vie
toj bedarbiams duoti pašalpą, 
tai susitaria su bosais, padeda 
dieną ar dvi dirbti į savaitę, 
ir taip alkina darbininkų šei
mynas.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo* 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite I

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

. , BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
; Sekančių Stočių

JONAS STOKES
KRAUJO SPECIALISTAS

Gydnn fimiaa ir chroniškai vynj ir 
moterų licas kraujo ir odos.

■ Padarau ištyrimų kraujo ir Slapume

DR. MEER
W. 44th- St.. Room 

New York. N Y.
Valandos Priėmimo: 

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

Sekmadieniaif) nuo 11 ryto iki 1 po piety 
Telefonas Lackawanna 4-2180

FOTOGRAFAS
ftinomi pranešu savo koštu ma
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St, , 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausi.

komisijA ištyrinėjo, tai 
kąd $5,000,000,000 

•eal estate” bonu arba 
Forward” [tikrinimų” yra bę vertės.

Tik vien New Yorko mieste 
i jų randasi $1,000,000,000. Č’ia 
reikia neužmiršti, kad įvairūs 
bankai turi prisipirkę šitų ne

įjudinamo turto obligacijų.
Nesunku suprasti, kas deda- 

;si kapitalistinės sistemos^fi- 
nansinėj anarchiškoj ’budavo- 

!nėj. Spekuliacija į dešinę ir 
i kairę vedama. Depozitoriai 
i stačiai yra aukos didžiųjų 
bankierių, lošiančių biržoj, spe 
k oliuojančių Wal] Stryte, kad 

[daugiau turtų prisigrabaliojus.

jie ne
kovoti

tikėtis

156 302

TDA Kp. Apsileidimas
galima
Socialistų Par 

tijos vadai trauksis nuo 
su fašistais.

Oras Pakenkė Išgirsti 
Koncertą iš Maskvos

kovos

Mask- !

Kaip Politikierių Ran
ka Ranką Mazgoja

šeštadienį, kovo 25 d., dik- 
tas lietuvių darbininkų būrys 
susirinko į “Laisvės” svetai
nę išgirsti koncertą i 
vos.

Apie keturias valandas po [ 
pietų prasidėjo perdavimas 
dainų ir muzikos iš Maskvos. 
Tačiaus girdėti beveik nebuvo 
galima. Laikraščiai rašo, kad 
Atlantike buvo didelė audra, 
tuo būdu ateinančias bangas 
iš Maskvos sutaršė, sugadino.

Po kiek minučių radio sto
tis CBS-WABC pranešė, kad 
negalima toliaus tęsti perdavi
mą, nes vis vien nieko nesigir
di, tad ir nutraukė muzikos 
perdavimą.

Rep.

Judis “China Express”

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand StreetVOKIETYS SPECIALISTAS

Kraujo, odos, šlapinimos ir 
gimdymo organą

DR. M. FILURIN 
21S E. 12th St. *

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 18 iki 1 
Nuo 4 iki 8 <

Nediliom nuo 18 iki t
Odos ligos gydomos su X-ray i 

patinusias gyslas įčirikinimais

JONAS STOKES
512 Marion StM kampas Broadway 

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

Kovo 23 d. vakare, 61 Gra
ham Ave., Brooklyne buvo 
šauktas Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo frakcijos susi
rinkimas. Pasirodė, kad veik 
visose kuopose randasi Kom. 
Partijos narių, bet į susirinki
mą atsilankė čieli trys, o sekei 
jos organizatorius buvo ket
virtas. Ar tai ne gražus “bū
relis?” Ir ištiesų, ko čion strip- 
kuoti! Juk ponas Rooseveltąs, 
o ne Hooveris yra preziden
tas; bankai “pašventę” vėl pi
nigus “duoda;” Washingtone 
spausdina miliardus 
naujų gražių pinigų, 
įrenginėja “darbo” 
net del ketvirtadalio
žmonių, ir dar algą žada mo
kėti po dolerį dienai bei “siū
tus” duoti.

ir

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs koių ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
nięžtinčios kojų ekzymos—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 54tn St.; 
jo ofiso valandos yra • kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS New Yorke
Persitvarkius bedarbių šel

pimo komitetams ir biuram^, 
nebūsią darbo 950 moterų, ku
rios dirbo iki šiolei tose įstai
gose. Tai vis buvę politiniai 
darbai.

Panelė Ranald labai susirū
pinusi, kas bus su tom mote
rim, kurios turėjo politinius 
darbus, o jų nustojo.. Ji pa
reiškė, kad tos moterys tuo- 
jaus turi gauti pašalpą.

Bedarbiai klumpiuoja dienų 
dienas ir mėnesius ir negali iš
reikalauti pašalpos. žmonės 
išmetami iš namų. Ot jum ir 
pavyzdys prieš akis. Minimos 
moterys turėjo politinius dar
bus; jų nebus, tai momentaliai 
nori padėti jas ant pašalpos 

, listo. .Reikia žinoti, kad tos 
'Tammany Hall mašinos darbi
ninkės dar gaus ne bile kokią 

(’pašalpą, bet gerą.
Bedarbiai, nebadaukite, bet 

Į organizuokitės ir reikalaukite 
žmoniškos ūmios pašalpos. Tik 
per kovą jūs priversite ponus 
išpildyti reikalavimus.

dolerių 
Valdžia 
kempes, 
miliono

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

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

i Telephone, Evergreen 6Į5310Sudegė Namas, Pakliuvo Ka- jToliaus, juk Washingtone 
“darbo” ministerijoj Doako 

.nebėra; panelė Perkins, tiki- 
im.asi, bus “geresnė” ir gal tik 
padvigubins ateivių persekio
jimą. 

* i

Iš sekcijos septynių kuopų 
daugiausiai kredito duodu 17- 
tai kuopai, nes joj daugiau
siai yra Partijos nartų ir ra
miausiai už visas miega.

Pasirodo, kad greitoj atei
tyj TDA New Yorko distrik- 
tas arba Williamsburgo sek
cija šauks generalį frakcijų 
susirinkimą išdirbti planus ge
resniam veikimui.

J. GARŠVAlėjiman Savininkas
. . . į1’ į! I* ' Ą ( •:

Praeitos savaitės pabaigoj 
buvo didelė eksplozija vienam 
name 3543 12th/St. Namas 
priklausė tūlam Sellinger. Da
bar ponas Sellinger-^areštuotas. 
Jis laikomas po $10,000 kau
cijos. Jį kaltina padegime 
savo namo.

402
Graborius (Undertaker)Dr. M. Maišei, Specialistas

• Vyrų ir - moterų ligų/ ūmius ir 
i chroniškas kraujo ir odos ligas, 
Į gydau įčirškintu^ kraujo ir pūslės 
t analizai

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

Pilna Egzaminacija $2.00

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
| išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
: ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijortis, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams.
į Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
S i' 1 p n u m a< s, 
Skilvio, Žarnų 

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

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

X-Spinduliai,' Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Jšmirkštimai. 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę ’ 

Ištyrimas ir Patarimas Veltu) 
Kalbame lietuviškai

DR. Z IN®
110EAST 16th ST. N.Y.
Tarp 4th Avfe. ii Irving Place 

j , . įsisteigęs, 25 me,tai , , ?
Valandos—9 AM.. iki 8 PM.;

o Sekmadieninis' 9 ;AM.' iki 4 PM.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.Jaunuolių Atydai

(apara-
INC

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Rep.

į laimei' pOlipVo J belangę. j :

žmones, 
daugiau

“Dideli” Žmonės ir Židikai

” Draugas W. labai “veik 
ir “geras” koresponden- 
Ne veltui ir K. M. lan- 

Bravo.
Mokinys 17.33.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiuš su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleysv-

kaiNqs, prieinamos

949-959 Willoughby Ave. ;
Tel., Stagg 3847

Labor De- 
reikalu numaršavo į 

patarimą,”

Nemažas būrys lietuvių dar
bininkų susirinko į “Laisvės” 
svetainę pamatyti sovietinį ju- 
dį “China Express.” Judis la
bai geras ir nušviečia, kaip 
Chinijos žmonės yra prispaus
ti. Jame iškeliama imperia
listų šunybės ir kaip imperia
listų atstovai kamanduoja 
įvairiems Chinijos generolams, 
kad prislėgti darbo 
kad jie galėtų dar 
juos išnaudoti.

Gaila, kad mašina
tas) nebuvo užtektinai gera, 
ir negalėjo aiškiai filmą at
žviegti ant baltos palos. Dar 
ir kitas keblumas pasitaikė. 
Jei judis būtų rodyta viršuti
nėj svetainėj, kuri daug aukš
tesnė, tai būtų buvę galima to
liau pastatyt aparatą ; tuomet 
būtų buvusi daug didesnė sce
na ir geriau matyti paveikslai.

Kitu kartu, kuomet bus ro
domi paveikslai, tai jau vir
šutinėj svetainėj, ir bus daug 
aiškiau matyti. ,»

Būk Valstija Sušelpusi 
323,430 ŠeimynŲ

Mirė Langer, Revoliucinės 
Unijos Vadas

New Yorko valstijos Grei- 
*, tos Pašalpos Komitetas sako

si davęs darbų visoj valstijoj 
vasario mėnesį 323,430 žmo
nėms. Apskaitliuoja, kad ta j 
“pašAlpa” viso palietė apie 
1,250,000 ypatų. Tačiaus 
valstijoj yra daugiau, negu 
du ir pusė milionai bedarbių, 
Taigi tifc vienas iš septynių 
buvusių d’uonpelnių tegavo pa
šalpos, nors valdžia skelbia, 
kad vasario mėnesyj miestas 
ir valstija išleidę bedarbių šel
pimui $10,603,278,

’Praeitą savaitę, kas tai pri
taisė prie drg. Langer automo- 

, biliaus bombą, kuri sprogda
ma skaudžiai jį sužeidė. Lan
ger buvo nuvežtas į ligonbutį, 
kur pagyvenęs kelias dienas 
mirė. Yra manoma, kad tai re
akcijos darbas.

Langer buvo vienas iš vadų 
dabar eihamo streiko Hollan
der fabrike, Newark, N. J. Tą 
streiką ’veda Adatos Amatų 
Darbininkų Industrinė Unija. 
Gi drg. Langer buvo tos uni
jos menadžeris.

Mūsų pasitarime pasirodė, 
kad nekurtų kuopų valdybos 
turės būt pertvarkytos, o 17 
kuopa priskaitoma prie “sep
tynių brolių miegančių” para
pijos.

Nors daug kalbų ir kritikos 
būna susirinkimuose, bet tas 
viskas pasirodo bereikalinga, 

i ir nekurie nariai, kartą buvę" 
I susirinkime, daugiau nebeat- 
‘ eifla. Taipgi su savo sekcija 
veik nesiskaito. 
fenderio1 
distriktą, gavo 
kad sekcija gyvuoja.

■ ■ ' r l ■ p'

Organizatorius turėtų pa
bust, nes partijiniam žmogui 
gauti “default” būtų bloga.

17 kp. korespondentu taip
gi reikia nors nuo savęs .“pa
girti, 
lūs” 
tas. 
ko.

Jaunųjų. Komunistų Lygos 
vienetas kviečia visus jaunuo
lius dalyvauti draugiškame su
ėjime, kuris įvyks trečiadie
nį, 29 d. kovo, “Laisvės” sve
tainėje, 8 vai. vakare.

Rengėjai yra tikri, kad jau
nuoliai Bus užganėdinti, nes

NOTARY 
PUBLIC

MATHtW P. BALLAS 
(B(ELfiUSKAS) 
G R A B O R I U S

UNDERTAKERS ftND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
. < MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM I, KUR KAM REIKIA TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI' AM6uLANS1N|. AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTU I, LiąČNINą IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZjX vfETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' • '

VISAIS TAIS REIKALAI^ KREIPKITĖS Ix MUS, O MES • 
KUOGERIAUSIAl PATARNAUSIM. ‘

MŪSU RAŠTINE ATDARĄ DIENĄ^ IR .NAKTĮ. MUSU 
/TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

TEL. STAGG 
2-5043

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResidėnt 3-5341 Minnesota 9-7222

Prisirengimui prie Pirmos 
Gegužės Konferencija

Užvakar įvyko bendro fron
to konferencija^ surengimui 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijos New. Yorke. Konferen
cijoj dalyvavo 520 delegatų 
nuo 400 organizacijų. Dele
gatai buvo nuo darbo unijų, 
kultūros ir dailės organizaci
jų ir nuo Komunistų Partijos.

Drg. Hathaway raportavo ce-prezidentus 1924 m. 
apie reikšmę Gegužinės ir pa- bandė išsimainyti falšyvą če- 
tiekė programą demonstracijai kį, - tuo būdu £autk $1,64Q ir 
ir reikalavimus, kurie bus iš- gerokai pauliavoti. Bet ve, ne 
statyti valdžiai.

William Davis, 46 metų am
žiaus, areštuotas už klastuotų 
čekių išmainymą. Tas ponas 
yra giminaitis buvusio demo
kratų partijos kandidato į vi- 

Jis

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE J BROOKLYN, N. Y.
Near' So. 2nd Street
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DU HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
• Telefonas 
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Ofiso (Valandos puo 1 
‘nuo. 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 W 12 vai. iš

Evergreen 6-3959 
4 kas dien, seredoms ir subatoms 
7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.ryto i




