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KRISLAI
Įplaukė $524.28.
Aukavo $128.55.
Kas Remia Centrą.
Sulaukėme “šviesą.”
Dabar Visi Darban!

Rašo D.M.Š.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Sausio mėnesį į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos centrą įplaukė 
$524. 28. Tame skaičiuje buvo 
$128.55 aukų. Tai geras pasi
rodymas mūsų draugų ir drau
gių.

Bet sausio mėnesį mes tu
rėjome apie tiek pat ir išeigų, 
nes turėjome daug visokių rei
kalų. Prie to padengėme $100 
skolų buvusio LDSA centro ir 
$100 davėme rankpinigių, už 
žurnalo “Šviesos” spausdinimą. 
Kitos žurnalo lėšos pasilieka va
sario mėnesį padengti.

Paryžiaus Gatvėse Sukilimai
kad ;
$14

Kartą buvo paskelbta, 
per drg. II. Žukienę gauta 
aukų nuo ALDLD 20 kuopos. 
Pasirodo, kad mūsų buvo klai
da. Nuo ALDLD 20 kuopos 
aukų gauta $1, o $13 aukos bu
vo nuo buvusio LDSA 4 rajono, 
šią klaidą pataisau ii' atsipra
šau 4 rajono drauges. Jos au
kavo sekamai: $5 del Tarptau
tinio Darb. Apsigynimo *$4 del 
centro reikalų; ir po $2 Lietu
vos Komunistų Partijai ir Agi
tacijos Fondui.

Sekamų kolonijų draugai pa- j 
rėmė ALDLD centrą. ALDLD i 
14 kuopa, Minerville, Pa. per 
d. O. žiobienę $1.
ALDLD narys- drg. J. A. Jaro- 
me, So. Barre, Mass. I, 
ALDLD 32 kp. New Haven, 
Conn.

K0MUN1STV INTERNACIONALAS AP-
Sutartį su S o v. Sąjunga d n. wrA««»wimmirTGAILESTAUJA MIRTĮ 4 KOMUNISTU;TOKIO.—Japonijos užsie
nio reikalu ministeris Hirot 
pareiškė, kad Japonija nesi- 
rašys nepuolimo sutarties su 
Sovietų Sąjunga. Tas reiš
kia, kad Japonija rengiasi 
prie karo prieš darbininkų 
tėvvne. V v

l “Laisvės” Naudai Ren
giama Vakarienė

Komunistai Tebėra slaptos Keletas Žmonių Užmušta, Šimtai yra 
Policijos Rankose < n v . n - n n ..

Draugui Thaelmannui Grūmoja Mirtis Hitlerininką Rankose; 
Šj Sekmadienį, Vasario 11 d., New Yorke Demonstracija 
už Vokietijos Komunistą Partiją.

BERLYNAS. I— Draugai 
Dimitrov, Popov ir Tanev 
tebėra Hitlerio valdžios 
slaptosios policijos rankose. 
Ką su jais fašistai padarys,! 
laikoma slaptybėje.

Valdžios Policija ir Kareiviai Šaudo j Minią; Monarchistų 
ir Fašistą Vadai Veikia Laisvai, tuo Tarpu Sumobilizuota 
Kariuomenė ir Visos Militariškos Spėkos numalšinimui 
Liaudies.

ĮVAIRIOS žinios P A R Y ŽIUS. — Valdžia i štai staiga barikados ir
MASKVA. — Komunistų ties kruvino žygio prieš 

Internacionalo P i 1 d omasai drg. Thaelmann, Vokietijos 
Komitetas išleido apgailės- Komunistų Partijos vadą, 
tavimo pareiškimą del kru- NEW YORK. — Ameri- 
vinųjų fašistų nužudytų kos Komunistų Partija šau- 
.draugų komunistų Vokieti- kia masinį susirinkimą šį 
joje. Nužudyti tapo keturi sekmadienį, vasario 11 d., 
draugai, kurių tarpe yra Bronx Coliseum svetainėj, 
drg. John Scheer, Vokietijos 
Komunistų Partijos Centra- 
linio Komiteto sekretorius. 
Pareiškimas baigiasi: “Te
gul gyvuoja proletarinė re
voliucija, už kurią tie ketu-

__ !uždėjo cenzūrą ir neišleidžia 1 kraujo praliejimas! Stavis- 
Ke- svietan žinių apie tikrą sto- j kio banko bankrūtas buvo

’ vį Paryžiuje ir FrancijojeJ tik tas degtukas, kuris uždė- 
Pereita antradieni, vasario |ge tą medžiagą. V v f

WILKES-BARRE, Pa. — 
Mainieriai neužmiršta savo 

$1. j klasės spaudos. Štai čia 
en,! darbininkiškos organizaci- 

per d. J. Didžiūną $1. į jos rengia dienraščio “Lais- 
ALDLD 21 kp. is Vvmdsor, Ont. |v£s» naudai'vakariene vasa- 
-- - C. G. $1.20;. ALDLD lg d. parbjninklJ

ALDLD 157 Centre. Prašome vietos 
Shenandoah, Pa. per d. j lietuvių nieko daugiau tą | 

ALDLD 9 kp. dieną nerengti. Visi daly- ri draugai didvyriškai kovo
jo iki paskutinei gyvenimo 
dienai.” 

Nužudymas tų keturių 
draugų parodo, kad Hitlerio dykite savo solidarumą Vo-

Pavienis

per d. C. G. $1.20. ALDLD
146 kp. iš Chicago, Ill. per drg.
U. Grigienę $2. ______ __
kp. iš !
Motuzienę $2. ALDLD 9 kp. dieną nerengti. Visi daly-
Norwoad, Mass, per d. J. Bud-, vaukjte šioje didelėje iškil-
revičius $2. Buvęs LDSA 6 
apskr. per d. E. Motuzienę $3. 
ALDLD 67 kp. Findlen—Read- 
ville, Mass, per d. R. Dainius 
$10—pinigai pasidalina seka-

mėje.

kad užprotestavus prieš 
Hitlerio valdžios budelišką 
terorą ir kad finansiniai pa
rėmus Vokietijos Komunis
tų Partiją. Mes raginame 
visus didžiojo New Yorko 
lietuvius darbininkus daly
vauti šiame parengime. Pa
rodykite savo nusistatymą 
prieš fašistų terorą! Paro-

(( J •• T) 1 Q *1 petį UUV, UJIVIIV .UTV OW<1WHX<<1<<<

JflpOIllja i UIS uOVietŲ valdžia rengiasi prie to pa- kietijos darbininkams!
mai: $1 del centro reikalų ir 
po $3: Tarpt. Darb. Apsigyni
mui; Komunistų Partijai ir lie
tuvių jaunuolių veikimui. Au
kotojams ir aukotojoms širdin
gas ačiū!

Mūsų žurnalas “šviesa” jau 
gatava. Tai labai naudingas ir 
gražus žurnalas, “šviesą” gau
na kiekvienas ALDLD narys ir 
taipgi visos draugės moterys, 
kurios pirmiau ir nebuvo 
ALDLD narėmis, bet priklausė 
prie Lietuvių Darbininkių Susi-1 
vienijimo Amerikoje. Kiekvie
nas gavęs žurnalą atydžiai per
skaitykite ir parašykite į cen
trą savo atsiliepimus, kas jums 
patiko ir kas nepatiko “švie
soje.”

Sąjungą, Jako Hlmills!DRfi aNQVJEVAS PRISIPAŽĮSTA PRIE 
KLAIDŲ IR PASIŽADA REMTI PARTIJĄPHILADELPHIA, Pa. — j 

Maurice Hindus, žymus ra
ižytojas, čionai kalbėdamas 
pareiškė, kad Japonija ren
giasi ginklais užpulti Sovie- j 
tų Sąjungos teritoriją Toli
muose Rytuose.

MASKVA. — Sovietų Są-iMetų Planą”. Pagaliau Z. 
jungos Komunistų Partijos i pareiškė: 
17-tam kongrese kalbėjo , 

Japonija drg- Zinovjevas, buvęs va- 
bijanti socializmo laimėjimo das oportunistinės opozici-

“Laimėjimas partijos yra 
laimėjimas jos vado Stalino. 
Aš pasižadu visa savo ener- 
gijaaktyviaidalyvautidar- 

i jos prieš partijos leninistinę | bę įr kovoje už pergalę, 
vadovybę. Jis pasakė, kadi idant nors dalinai atsimo- 
jeigu partija nebūtų taip kėjus už mano padarytus 

I griežtai kovojus prieš jo ir prasižengimus prieš parti- 
ikitų dešiniųjų nukrypimus, ja.“ 

ROMA.—Prie kaimo Bo- tai “šalis būtų mačius ka- 
lognola sniege žuvo ameri- tastrofą ir sugriuvimą ir šis 
konka Hawkins, jos italijo- kongresas diskusuotų viską, 
nas vyras ir maža duktė.

darbininkų tėvynėj, r

TRYS ŽMONĖS ŽUVO 
SNIEGE

Madridas, z Ispąnija.— 
turi amerikonai, ’kurie buvo 
sulaikyti už apipusimą po- , . - - _ ,
licisto, tapo paleisti ir gali!^ Paryžiaus gatvės bu-1
išvažiuoti iš Ispanijos.

is
su-

Paryžius.—Pranešimai 
provincijų parodo, kad 
kilimo liepsna veikia ne tik 
Paryžiuje, bet dąugelyj ki
tų miestų. Visur policija ir 
kariuomenė sukilėlius mal
šina.

vo nulietos žmonių krauju, iMendieto Valdžia Šaudo 
kuomet policija ir kareiviai; n
pradėjo šaudyti į tūkstanti-' Studentus
nes minias, kurios demonst- ■ 
ravo prieš valdžią. Gatvės j HAVANA, Kuba. Va- 
isverstos, barikados buvO;Sarįo g 1(p Havanos studen- 
pastatytos ir žmonės gynėsi Į faį surengė demonstraciją 
tuo, ką pačiupo į rankas, j jr pradėj0 maršuoti nuo uni-

Gavę “šviesą” visos kuopos 
privalo mobilizuoti savo narius 
darban, “šviesa” turi pasitar-1 
nauti traukimui lietuvių dar-i

- " - - - - ' ■ - ~ ! NIEKŠIŠKAS REFORMISTŲ SUOKALBIS
NUŽUDYTI SCOTTSBORO JAUNUOLIUS

organizaciją. Nėra priežasties, 
kodėl kiekvienas ir kiekviena 
sąžiningi darbinihkai negali 
priklausyti prie1 Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos. Duoklė maža, o nau
da kiekvienam darbininkui di
delė.

bet jau ne Antrąjį Penkių EXTRA!
BIRMINGHAM, Ala. —- muolių. Tas jai pavyko’. Tik 

Tarptautinis Darbininkų ją valdžia ir leido lankyti 
Apsigynimas išvertė aikš
tėn niekšiškiausį suokalbį 
valdžios, linčininkų ir’neg-

Įvykusi Brooklyne Lietuvių ’ reformistų prifeš Dėkai- 
Frakcijų rytinių I ... . v........... ’ - -- - - tus Scottsboro jaunuolius.

Tie niekšai pasamdė tūlą ne
grę Hooks, atsiuntė ją į 
Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą veikti, gauti įta
kos, idant priėjus prie jau-

Komunistų Frakcijų rytinių I 
valstijų konferencija pasisakė 
už padvigubinimą narių skai
čiaus iki gegužės pirmos. Mes 
tą turime atsiekti ne vien ry
tuose, bet ir vakarų draugai tu
ri tą pravesti. Daugelis lietu
vių darbininkų labai nuošir
džiai dirba mūsų judėjime, bet 
kol kas jie nėra partijoje, o 
tik todėl, kad mes jiems tin
kamai neperstatome būtiną rei
kalą prikalausyti.

Brooklyne įvykusi “Laisvės” 
vakarienė parodė, kaip lietu
vių darbininkų masės pritaria

mūsų dienraščiui. Tą pat vaka
rą buvo visa eilė mūsų priešų 
parengimų, bet didžiulė Grand 
Parčadise svetainė užsipildė 
svečiais. Būtinai reikia, kad ir 
kitų kolonijų draugai rengtų sa
vo klasiniam dienraščiui pik
nikus, vakarienes bei koncertus.1

jaunuolius kalėjime ir nu
nešti visokių daiktų. Tas 
sutvėrimas tuojaus pradėjo 
jaunuolius kalbinti, kad jie 
atmestų Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą ir pasi
duotų “mielas irdingiems 
baltveidžiams” ir negrams 
reformistams. Laimė dar, 
kad jaunuoliai suprato šitą 
skymą ir jį atmetė. Kuomet 
TDA advokatas Davis pri
vertė kalėjimo viršininkus 
leisti jam pamatyti jaunuo
lius, šitie jaunuoliai viską 
išpasakojo ir atidavė,laišką, 
kurį jie gavo nuo pardavi- 
•kės Hooks.

PARYŽIUS.—Mūšiai teb- 
eina gatvėse tarpe minios ir 
policijos-kariuomenės. Vi
so užmuštų 16, sužeistų 
2,000. 1 Paryžiuje paskelbtas 
karo stovis. Daladier kabi
netas rezignaVo, kad nura
minus sukilusius žmones. 
Minia užėmė istorines aikš
tes Place de la Concorde ir 
Place de la Revolution.

Kiek ištikrųjų aukų krito, 
niekas nežino. Oficialiai 
skelbiama, kad užmušta de
šimt, o sužeista apie tūks
tantis. Tarpe sužeistų esą 
ir policistų.

Liaudies

versiteto į prezidento Men- 
dięto palocių. Jie niaršavo 
užprotestuoti prieš tą kons
titucijos punktą, kuris pa
naikina mirties bausmę, kas 
reiškia, kad Machądo val- 

pasipiktinimas džios budeliai automatiškai 
| išsiveržė prieš valdžią, kuri išsisuka nuo mirties, 
bando paslėpti bei užglosty
ti valdininkų graftą ryšyje 

|su nubankrūtavusiu Stavis- 
ikio banku. Tuomi pasinau- 

, 1T. , . , Idodami rengė demonstraci-
T V • • ", Hifleiio vai-i ja nionarchistai ir fašistai.)
džios jwdaus ieika ų minis- jįems pavyko patraukti sa-1

Washington. — Valsty
bės departmental praneša, 
kad 1933 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo išduota tik i 
106,000 pasportų, p 1929 me- į 
tais buvo išduota 196,000. 
Vadinasi, krizis ‘ sumažino 
žmonių važinėjimą į kitas | 
šalis.

Bet 
studentus pasitiko Mendie- 
to kariuomenė ir pradėjo 
šaudyti. Vienas studentas 
nušautas ir nemažai sužeis
ta.

teris Frick išleido įsakymą, VQ pUS^n ^aUg eks-kareiviu.'
kad hitlerininkai liautųsi 
persekioję žydus biznierius. 
Visi kiti žydai gajima esą' 
terorizuoti, 
reikia neliesti, nes,i mat, biz
niui kenkia.

Waterbury, Conn
Darbininkai gi, Komunistų
Partijos vadovaujami, 'su-

■ . . įrengė demonstraciją prieš
bet , biznierių vajjv.^ prįeg monarchis-

tus-fašistus. Valdžia sumo-j
: bilizavo karines spėkas su- į
, triuškinimui darbininku de-|n^ra Biatę.Washington. — ’ 

konas Robinson pareiškė se-

Koncertas, Vakarienė, 
Prakalbos

Šį šeštadieni, vasario 10 
d., Waterburio lietuviai tu-* 

i rėš tokią iškilmę, kokios dar 
. Mat, yra ren-

Republi monsįracįjos 0 skelbė, būk j£Pama vakarienė ir koncer- 
. |<ovojanįj prieš monar-I 

nate, kad Europa šiandien J, . , A . 1 -ichistus,
C)“ kad “Tolimuose respubliką. Bet jeigu jai j 

' . i runom rpsnnhhkns ansaiwn- .

randasi ant slenksčio naujo 
karo.” L __  7______

i Rytuose bus karas, tai ne
reikia abejoti. Japonija 
esanti, prisirengus užpulti 
Sovietų Sąjungą.

Madridas, Ispanija.—Val
džia suteikė amnestiją mo- 
narchistui Juan March, mi- 
lionieriui, kuris buvo pabė
gęs į užsienį. Dab^r jis su
grįš Ispanijon ir dalyvaus 
seime, kovos už monarchijos 
sugrąžinimą.

Vengrija Pripažino Sovietų Sąjungą
BUDAPESTA'S, Vengri

ja. — Pati reakcionieriš- 
kiausia Europos valstybė, 
būtent, Vengrija, nusilenkė 
prieš didžiąją proletarinę 
revoliuciją ir pripažino So
vietų Sąjungą. Vengrija 
buvo taip griežtai nusista-

čius prieš pripažinimą, kaip 
ir hooverinė Amerika. Bet 
ilgiau laikytis nebegalėjo. Ir 
be jos Sdvietų Sąjunga ga
lėjo gyvuoti.

Tai dar vienas bolševisti- 
nės. Sovietų Sąjungos diplo
matijos laimėjimas.■

- - "■ ' - - - ._ltas dienraščio “Laisvės”
chistus, idant apsaugojus | naudai. Iš Brooklyno atva-

- • • • • L žiuos koncertą išpildyti dai-
rūpėjo respublikos apsaugo- ;Bininkė_ _Kwnstanc-.,u Men- 
jimas nuo monarchistų, tai jkeliūniūtė ir. Trank Pa- 
kodel jinai jokių žygių ne-i kalniškis. Dainuos taip patnuuti junių ne- , -y— 1 *
darė prieš monarchistų ir Brooklyno Aido Choro 
fašistų judėjimo vądus, ku- vYriI oktetas, merginų seks- 
rių pilna ir parlamente ir tetas iš Hartfordo, B. Ra- 
pačioje valdžioje! Leido moškiūtė, ir Choras Daina
rių pilna ir parlamente ir tetas iš Hartfordo, B. Ra- 
pačioje valdžioje! Leido moškiūtė, ir Choras Daina 
jiemš veikti ir mobilizuotis. ^ew Haveno.

i Ant rytojaus, sekmadieni, 
Socialistai gi parlamente !vasario ' n d., vakare, šau- 

balsuoja už Daladiei kabi- ijęįamas masjnis Waterburio 
netą. Vadinasi, Francijoj lietuviu susirinkimaS) kuria- 
vystosi tokia padėtis, kokia 
buvo Vokietijoj. Hinden- 
burgo valdžia neva gynė re-

me kalbės draugas A. Bim
ba, iš Brooklyno, ir jaunuo
lis Strižauskas, kuris daly-

spubliką nuo ■ monarchistų I vav0 Paryžiuje prie§kari- ' n dAninnnrni to n I n i Irn i'A oir socialistai ją palaikė, pa-1 
dėjo valdžiai sutriuškinti I 
darbininkų judėjimą. Tas 
privedė prie fašistų laimėji
mo.

Paryžiaus įvykiai parodo, 
kaip šiandien visam pasau
lyje pilna sprogstančios me
džiagos. Atrodė Franci jo j 
viskas tyku ir ramu. Bet

niame kongrese. '
Abu parengimai įvyks

TVenta” svetainėje, 103 
Green St.

Harrison, N. J. — New 
Jersey valstijos amunicijos 
fabrikai pradėjo smarkiai 
dirbti. Visa tai rodo Ame
rikos prisirengimą karui.



Antras Puslapis LAISVI Ketvirtai., Vasario 8, 1934
X ■s

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
- The Laisve, Inc.

every day, except Sunday.
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:

vai Washingtono konvencijbj, J. Siurba 
ir Aida Kairytė raportuos-kalbės Brook- 
lyno lietuviams darbininkams vasario 
mėn. 14 dieną, Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje. Reikia dalyvauti masiniai.)

LAIŠKAS IŠ SOVIETO SĄJUNGOS

United States, per year ................ $5.00
Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.00
Foreign countries, per year ............. $7.00
Canada and Brazil, per year ............... $5.00
United States, six months ............. $2.50
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.50
Foreign countries, six months ........  $3.50
Canada and Brazil, six months ........ $2.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879 ;

Bilius, Kuris Tari Būti Pravestas
Daugiau, kaip pustrečių metų atgal, 

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija 
patiekė'Darbininkų Bedarbės ir Socialės 
Apdraudos Bilių (Workers Unemploy
ment and Social Insurance Bill), kuris 
buvo paremtas masinių organizačijų, 
kaip Darbo Unijų Vienybės Lygos ir Be
darbių Tarybų, o taipgi šimtų Amerikos 
Darbo Federacijos lokalų ir kitokių dar
bininkiškų organizacijų.

Šiuo 'tarpu tasai bilius jau Jungtinių 
Valstijų Žemesniajame Bute ir vadinasi 
H. R. 7598 biliumi. Jį pridavė kongresui 
Minnesotos kongresmanas Epnest Lun
deen, farmeriu darbiečiu atstovas, kuris z v v z
pareiškęs “Daily Workerio” reporteriui, 
kad “jis jį remsiąs visais būdais.”

Jei šitą bilių J. V. kongresas priimtų, 
tuomet, aišku, darbininkai labai daug lai
mėtų, nes jiems būtų mokama bedarbėje 
pensijos bosų ir valdžios lėšomis.

Buržuazija supranta, ką tai reiškia? 
Ji, be to, supranta, kad darbininkai nety
lės, bet darys spaudimą ant “savo” kon- 
gresmanų, reikalaudami praleidimo šio 
biliaus. Todėl jinai pasirūpino savo bilių 
pasiūlyti, štai yra įneštas kongresan ki
tas bilius, kurį pagamino Wągner-Lewis. 
Jis taikomas pavaduotoju anam.

Darbininkų pareiga visur ir prie kiek
vienos progos reikalauti, kad būtų priim
tas H. R. 7598 bilius.

Jau tūlos miestų tarybos, verčiamos be
darbių ir dirbančiųjų masių, pasisakė už 
šį bilių, jį indorsuodamos. Masinio darbi
ninkų judėjimo pareiga reikalauti visur, 
kad miestų tarybos, valstijų legislatures, 
seimeliai, valdininkai ir organizacijos pa
sisakytų už šį bilių, reikalaujant jį pada
ryt įstatymu.

Visuomet reikia atsiminti, kad tiktai 
masinis spaudimas, tiktai pačių darbinin
kų judėjimas tegali priversti .išnaudoto
jus ir jų parlamentus suteikti darbinin
kams geresnes sąlygas.

Kaip Tas Barškalas Barška!
Ponas Prūseika lankėsi Springfield, 

Ill., ir ten sakė prakalbą. Ką jis ten kal
bėjo? Žinoma, daugiausiai laiko pašven- 

j te niekinimui komunistų (šiuo tarpu Vo
kietijoje). Ir apie tai rašo ne komunistų 
spauda, ale Grigaičio gazieta, kuri šiuo 
tarpu stengiasi užrekorduoti kiekvieną 
įh’ūseikos pritvinkusios tulžies išliejimą 
ant komunistinio judėjimo. Prūseika pa
reiškęs, kad

Komunistai nuo Įsikūrimo Vokietijoje res-” 
publikos, girdi, visuomet puolė socialdemo- 

! kratus ir daugelį kartų palaikė bendrą fron
tą su buržuazinėmis partijomis prieš socia
listus. Komunistai net ir tada puolė socia- 

( listus, kai jau buvo aiškiai permatomas Hit
lerio įsigalėjimas, komunistai laikėsi kvailo 
nusistatymo, kad reikia pirmiausiai nuka
riauti ir sunaikinti socialdemokratus, o pas
kui su fašistais vieni patys komunistai leng
vai apsidirbsią. (“Nauj.” už vas. 5 d.)

I j

Tokį šlykštų ir melagingą primetimą 
didvyriškai Vokietijos Komunistų Parti
jai gali primesti tiktai toki politiniai su
gedę žmonės, kaip Prūseika. Juk viskas, 
ką jis ten tauzijo, buvo melas! Jokių 
bendrų frontų Vokietijos komunistai ne
darė su buržuazija prieš social-demokra- 
tus. Priešingai, komunistai vienvališkai 
kvietė Vokietijos social-demokratus su
daryti bendčą frontą kovai su fašizmu. 
Kuomet Hitleris jau buvo premjeru, ko
munistai siūlė socialdemokratams bend
rai skelbti visuotina darbininku streiką. 
Bet viskas buvo perniek, nes social-demo- 
kratijos lyderiai, social-fašistai, labiaus 
bijosi komunizmo, negu fašizmo, todėl jie 
ir padėjo fašizmui įsigalėti. Jiems ko
munizmas pavojingesnis todėl, kad jie 
turtingi, pralobę darbininkų prakaitu; 
jie kapitalistai. Akyregyj to, šis žmo
gus, sugedęs politiniai, trankosi po lietu
vių darbininkų kolonijas ir niekina ko
munistus, spjaudydamas ant. jų nuodin
gomis seilėmis, ir giria socialistus. Girdi,

Apie lietuvius socialistus pasakė: LSS. 
nors ir silpna, bet lietuviai socialistai visgi 
turi nemažai rimtų ir išsilavinusių žmonių, 
kurie vadovauja lietuviškose organizacijose 
ir draugijose. Turi gerų kalbėtojų ir dau
gelį visokių profesionalų. Turi daugiausia 
išsiplatinusius gerus didelius laikraščius.

Bedarbių Konvencija 
Nustatė Gaires

Vakar dienos “Laisvėje” d. Siurba pla
čiai rašė apie atsibuvusią bedarbių rei
kalais konvenciją Washingtone, todėl 
skaitytojai susipažino su jos eisena. Kon
vencija, kaip žinia, pasisakė už pravedi- 
mą Bedarbėje Apdraudos Biliaus, kuris 
dabar yra įneštas J. V. kongresan; už 
daugiau darbų; už didesnes pašalpas; 
prieš diskriminaciją linkui negrų, jauni
mo ir moterų.

Priimta programa ir konstitucija be
darbių taryboms, o taipgi išrinkta nacio- 
nalis komitetas, kuris toliau \fes darbą 
pirmyn.

Nors stambaus kapitalo spauda bandė 
šitą konvenciją ignoruoti, užtylėti, ta- 
čiaus negalėjo; priversta buvo duoti šiek 
tiek vietos, nes konvencijos garsai nu
skambėjo po visą Washingtona ir iš ten, 
ar kas’ nori ar ne, po visą šalį.

Vadinasi, ši bedarbių konvencija Wash
ingtone nustatė gaires tolimesnei darbuo
tei tiems milionams darbininku, kurie 
prieš jų norą, yra išmesti iš darbų ir ku
rių sunkūs gyvenimas kasdien darosi vis 
skurdesnis.

Dabar tenka vietose, miestuose ir mie
steliuose, tasai judėjimas juo labiau plės
ti, stiprinti.

(Lietuvių masinių organizacijų atsto

Kitaip apie komunistus Prūseika ma
no: : .♦ '

Jeigu komunistai kur nors kokią draugiją 
užėmė, tai neįstengė išlaikyti. Esą, pavyz
džiui, nekurias Brooklyn© lietuvių draugijas 
lietuviai komunistai buvo užėmę, bet nega
lėjo išlaikyti... Lietuvių Darbininkiškas 
Susivienijimas irgi smunkąs žemyn. Nie
kas prie jo nesirašo—nei seni, nei jauni.

Šitokiais melais ir šmeižtais remia sa
vo “pamokslus” žmogus, kuris'prieš tris 
metus skaitėsi “vadu” Amerikos lietuvių 
komunistų! Kaip žinia, dar nelabai se
nai tasai sutvėrimas lietuvius socialistus 
dėjo po “žaliamargės uodega”, o dabar 
neturi ribų jų kėlimui ir komunistų nie
kinimui.

Žinoma, kalbėti plačiai apie to renega
to darbus netenka, kadangi ne kartą mes 
esame išrėdę skubų jo ritimąsi pas Gri
gaitį. Užteks čia priminti tai, kad, kiek 
tai liečia komunistų veikimą, kiek tai lie
čia Lietuvių Darbininkų Susivienijimą, 
to žmogaus kalboje nėra už grašį tiesos.

, Tai mato kiekvienas darbininkas.
t? }• .

Bet jis šiandien pasirengęs taukšti vis
ką, kuo tik galėtų nors kiek pakenkti ko
munistiniam judėjimui. Jo amatas dabar 
barškėti prieš mus ir todėl jis barška, 
bet kokia iš to nauda tiems darbinin
kams, kurie dar vis seka Prūseikį? Ko
dėl jie tyli, matydami, kaip.tasai žmogus 
jų pinigais važinėdamas kramto komu
nistinį judėjimą ir garbina social-fašis- 
tuĄ Grigaičius ir Michelsonus?

tytojo imaginacijai padaryti iš-1 Neturime pakankamai in- 
xadas> formacijų apie Kanados Ly

gos organizacinę formą.
2. Čartistais buvo vadi- 

bolševikiška. namas darbininkų politinis 
sakote, kad judėjimas Anglijoje apie vi-

J. D. — Draugo juokeliai ne 
ityba, o juk medžiagos yra dau-1Vnkand? ypačiai apie 
giau, negu iki'valiai ir darbo ‘dame, lsvada lle 
masėms naudinga žinot, kaip e!sy$ luugas 
auga ir bujoja, ju tėvynė. Tai-!apie u°s tvėrimus reik.a ra
gi prie progos aš galėčiau šį-ta!sytk kadangl Jle llesa, za,« mū7 
parašyti, bet pageidaujama, kad 8« J^ejimm, bet mkia rašyti 
jūs iš savo pusės patartumėt ,kad JUOS «e!'al„ paJuokas- 
man (per laiška) apie ka ra-|lastab« aple . D-ko posmavl- 
šyt, kad nekartojus tuos klau- 111118 ^"^osime. 
simus, kurie jau maž-daug nu
šviesti “Laisvėj”. Nes, kaip jau 
'minėjau, “Laisvę” skaityt ten
ka labai retai.

Šiuokart ir baigiu.
Daug labų dienų ir gerų 

;sėkmių jūsų darbuotei!
Draugiškai;

žemiau telpąs laiškas, ra- j permažai žinių apie mūsų sta-' 4 
sytas amerikiečio, kuris, kaip 
pats sakosi, iškarto buvo bu- 
charinietis, nors jis Sovie
tų Sąjungos Kompartijos na
riu nebuvo ir nėra. Tačiaus, 
kaip daugelį kitų, taip ir jį 
gyvenimas pertikrino, jog de
šiniųjų politika SSSR ir visur 
kitur, būtų pražūtinga, jei ją 

i sektų komunistinės partijos.
■J Laišką talpiname ištisai. Red.

I

“Laisvės” Redakcijai: 
Draugai! Sveikinu 

darbo žmonių tėvynės!
Išvažiuodamas iš Amerikos į 

j SS žadėjau “Laisvei” rašinėti | 
apie dalykų stovį. Tačiaus> at
važiavęs čion, iš karto gavau, 
galima sakyt, per daug blogą) 
įspūdį... daug ko negalėjau J 
suprast, prie to patekau iš kar
to po įtekme dešiniojo palinki
mo, 
kų. -IjfUp, Ketu 1UUU&,
kad visikas turės žlugt. . . kad 
visi 

; kais, 
į atminimas 

mento ir 
dota ilgam laikui.

Į pūdį įgavau pasiekęs Leningra- 
Į dą, Maskvą, Charkovą, Odessa 

ir Nikolajevą. Apsistojęs Lie
tuvių Kooperatyve Plytų išdir- 
bystės, po kelių mėnesių apsi- 

: pažinus su dalykais, paaiškėjo, 
, kad jau nėra taip bloga, kaip 
; kad atrodo. O po metų laiko, 
Į apleidęs minėtą kooperatyvą ir 
! sugrįžęs į Maskvą pradėjau

dirbti dirbtuvėse savo specia-j Bylos istorija gana papras- 
lybėj. Kuomet vyresnieji pa-iįa: išeikvota bankelio pini-

i tyrė, kad aš turiu gerą Patyri-| |ęaį - kaltinimo akto 
mą savo amate, mane priskyrė į ° v x 
prie brigados įvairių specialis- j 
tų ir pradėjau važinėt po įvai
rius miestus ir dirbtuves re
konstrukcijos reikalais, šitame 
darbe esu ir po šiai dienai. Nuo 
to laiko visiškai išgaravo įvaL 
rios abejonės apie reyoliucijos 
laimėjimą.

Patekęs į bangas budavojimo 
socializmui pamatų 
palinkimas del manęs jau ne 
turėjo tos reikšmės, kad jų! 
pusėj teisybė. Jau buvo aišku, I ir samdomas 
kad dešinieji daro stambią 
torinę klaidą.

Taigi, penkmetinį planą 
baigėm gana gerai, tačiaus 
dirbėjom ir pavargom irgi* ne-’ 
mažai... • / '

Tiesa, dabar biskį lengviau, 
bet visgi trūkumų dar didžiu
moj turėsim ne mažai... žino-i 
ma, dabar jau aišku, kiekvie-' 
nam, kuris myli teisybei žiūrėt 
stačiai į akis, kad viskas, kas 
buvo daroma, buvo būtinai rei-* 
kalinga ir neišvengiamu daly
ku.

Tokiu būdu, visi tie trūku
mai, kurių dar pakankamai.yra,' 
jau niekam nebaisūs, nes kiek-' 
vienas aiškiai matome, kad pa
sekmės mūsų darbo yra kuo' 
puikiausios, žmonių istorijoj’ 
dar tokių pasekmių niekas 'ne
turėjo. Industrializacija šalies 
pavyko vien tik ačiū teisingam 
vadovavimui Kom. Partijai ir 
jos plieniniam vadui, drg. Sta
linui.

Dabar su kiekviena diena mū- darbininkai staliai, 
sų dirbtuvės išdirba vis dau- kuoja sta]iai ui Jona_ 
giau ir daugiau įvairių reikme-1 . ..... ...
nų. Mūsų krautuvės vis darosi; V0Je* Daibininkai sukilo 
pilnesnės įvairių prekių. Viskas! prieš algų nukapojimą. Taip 
mainosi akyvaizdoje; žmonės j pat bosai pablogino darbi- 
darosi kultūringesni, miestai■! ninkams darbo sąlygas, 
visiškai naujinąs, gatvės ir kie-. 
mai užlaikoma kuošvariausia, * 
tvarka pavyzdinga ir tai viskas 
įvyko nedaugiau kaip į porą 
metų. Ypač per šiuos pasta
ruosius metus ant tiek pasižy
mėjo progresas ir pakilo pas vi
sus ūpas, kad jau jokia spėka 
pasaulyje- sustabdyt to nepa- i 
jėgs. ' / .

durį 19-tojo šimtmečio. Dar 
pradžioje to šimtmečio Ang
lijos proletariatas pradėjo 
kelti savo politinius reikala
vimus ir statyti juos buržu- 
azinei-monarchistinei vals-

KhlKlRlAi IK VITIAi tybei* 1837 metais Londo- 
IHdUMllkU ir HlbdK.ynidl no odininkų Susivieniji-

jus iš
pa-

Gerbiami Draugai: Gal
mas sudarė politinę demo
kratinę programą, kuri su-

galėtumėte paaiškinti per gįjėjo iš šešių punktu ir ku- 
---- -Y sekančius klausi-

t. y. d. Bucharino šalinin- 
Taip, kad laikais rodės,

laimėjimai turės eit nie- 
. . kad tai liks tik kaipo 

nevykusio eksperi-

IŠ LIETUVOS
APVOGĖ BANKĄ, NU

SKRIAUDĖ ŽMONES

dienraštį 
mus:

1. Kas 
ir ar turi 
zacine forma į “Darbininkų 
Vienybės Lygą” Kanadoje?

2. Kas tai buvo čarristai, 
jų tikslai ir jų likimas da
bar?

yra sindikalizmas 
panašumo organi-

Kauno Spauda rašo: 
Šiaulių Apygardos Teismo į

Draugiškai, T.

revoliucija bus palai- j išvažiuojamoji sesija Mažei-1 
im laikui, lai tokį .įs- pjuose sausio 15—16 d. na-1

grinejo sm. kredito banke
lio valdybos narių bylą. Su
sidomėjimas byla buvo ne
paprastas, nes žmonių buvo 
apgulta teismo posėdžių vie
ta. Ir inteligentija ir apy
linkės visuomene dvi dienas 
laukė teismo išdavu. 

L-

ri vėliaus tapo suformuluo
ta į bilių, pavadintą “Liau
dies- Čarteriu.” Politinis 
darbininkų judėjimas pra
dėjo plėstis ir greitu laiku 
virto milžinišku masiniu ju
dėjimu už šitą “Čarterį.” 
Paskui čartistų judėjimas 
išsivystė į Darbo Partijos 
judėjimą.

Minėtam. “Čarteryj” buvo 
sekanti reikalavimai:

1. Visuotina balsavimo 
teisė.

nuosavy- 
balsuoto-

šalyse dauguma darbo uni
jų yra sindikalistines. Se
niau jos pasižymėdavo savo 
anarchistiškumu ir griež
čiausiai atmesdavo politinį, 
partijinį veikimą, nepripa- į 
žindavo proletariato parti-

i matyti, 75,000 litų. Teismas Jos reikalingumo. Dar ir 
gi nusprendė atiteisti 31,000 šiandien jos atmeta politi- j 
litų, kūne susidaro iš pasi- n^s partijos vadovybę, ta- j 
savintu indėliu, kitas pre-jčiaus, kaip matome Ispani- M v vii*.
tenzijas rado nepagrįstas, j joj, sindikalistines darbo 40 NuOS. ValdziOS įplaukų

Kaltinamaisiais buvo pa-1 unijos labai drūčiai kišasi į Lina Karo Reikalams 
traukta visa valdyba: Man-!politinGS kovas ir skelbia! 
deikis—buv. pirmininkas ir politinius streikus.

, v. . apskrities vald. sekretorius, dešinysis i , . . . . . .‘stambus dvarininkas t
idauskas, ūkininkas Bigaila sindikalizmo “filozofiją

turi but

ATSAKYMAI :—
1. Sindikalistinis judėji

mas šiandien randasi dau
giausia Pietų Amerikoje,
Meksikoj ir Ispanijoj. Tai.. . 
darbo unijų judėjimas. Tose ^es kvalifikacijos 

jams.
3. Parlamentas 

renkamas kasmet.
4. Kožnas parlamento na

rys turi atstovauti po lygų 
skaičių piliečių.

5. Nustatytos parlamento 
narių algos.

6. Slaptas balsavimas.

is

uz- 
pa-

TOKIO. — Japonijos par- 
Delei vietos ir laiko sto-Įlamente iškeltas klausimas, 

jaz_ kos, čionai nesigilinsime į kad visų valdžios įplaukų 
____ o__  _ J’ ir net 40 nuoš. šiemet bus iš- 
kasininkas teorijas apie ateities visuo-! leista karo reikalams —ar- 

i menės surėdymą; i mijai ir laivynui.
Nubausti du: Mandeikis 1!

metus papr.' kai. ir Štember- 
gas 2 m. s. d. kalėjimo, ka
dangi jis jau 17 mėn. yra 
atsėdėjęs, tai sėdėti liko dar 
7 men.

AUKOJA MIŠKĄ 
DVARININKAMS

Smetonos valdžia davė iš- 
sikirsti 16 hektarų miško 
dvarininkams Roppams, ku-1 
rie jau senai gyvena Latvi
joje. Savo žmonėms vals
tiečiams paskutinį kailį lu-‘ 
pa, o svetimšaliams dvari
ninkams aukojo milionus 
litu, v

SUSTREIKAVO STALIAI
KAUNAS. — Sustreikavo 

“Universal” baldų fabriko 
Strei-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J? DAY.—Pastabėlė apie SLA 

“tautiškus namus”, mūsų ma
nymu, neverta talpinti dienraš- 
tin. , , Į<į'

( A. K-SKUI.—Gailą, bet ne- 
Draugai! Sugrįžęs iš provin- galėsime jūsų prisiųstų juoke- 

cijos į Maskvą prie progos pra- lių sunaudoti. Viena, juose sto- 
lietuvių kliubą kuoja satyros ir humoro; antr'a 

Gerai, kad draugas 
parinkti daugiau 

bet rašykite juos 
trumpai. Juokas geresnis, kuo- 

atsieki- met jame nedasakoma, bet ne 
Mano supiatimu, pas jus persakoma. Reikia palikti skaį-

dėjau lankyti
Maskvoje. ^Peržiūrėjus kelių perilgi. 
mėnesių “Į^aįsvę” ir “Vilnį”, pasižadate 
visų pirma man metėsi į akis juokelių, 
tas, kad nieko)-.arba veik nieko, 
nerašoma apie \ mūsų 
mus.

DR. J. J. KAŠKIA UčIUS
371 Lake St., Newark, N, J.

Telephone: Humboldt 2-7964

D A RBININK U 
SVEIKATA

Su Tulžiapjisla kas Negerai

Prašom man išaiškinti per 
mūsų “Laisvę,” ką aš turiu 
valgyti, turėdama nesveiką 
tulžiapūslę. Daktaras sakė, 
kad man yra “gall bladder 
trouble.” Aš esu 40 metų am
žiaus, ir man jau yra tas ne
smagumas gana senai, tik aš 
nežinojau, ką tai reiškia. Pas
kui daktaras pasakė, kad “gali 
bladder trouble.” Aš negaliu 
valgyti saldžių daiktų, nes 
nuo jų man suima galvą skau
dėti. Ir, .fėigu aš’’, užvalgau 
krakmolinio maisto arba ko
kių riebių daiktų, tai man sh

ir kas diena, po valandą, po ki- 
šone, ta. Giliai pakvėpuokite pilvu.

Tatai Jums labai daug padės, 
i Kvėpuokite giliai bent po ke- 
■ lioliką kartų, keletą atvejų 

” da' kas diena. Dėkite ant jaut- 
Viso- Iriosios vietos karštus kompre- _ 1 V J 1 11

lės sloga, įdegimas, čia Jums 
daug gerg padarys dijeta. 
Jums, iš Jūsų patyrimo, atro
do, kad saldumynai, krakmo
liniai valgiai ir riebalai netin
ka. Taip ir yra. Ypač rieba
lų. sunkiųjų, tirštųjų riebalų 
mažai vartokite. Nevartokite 
riebaluose kepintu valgių. Bet 
grietinės ir sviesto galite val- 

Valgykite visokių dar- 
po 

švie-
Gerkite dažniau 

kitokių

gyti.
žovių ir vaisių, pieniškų 
truputį kiaušinių, žuvų, 
žios mėsos.
vandens, limonado ir 
vaisių sunkos.

E i k i t c pasivaikščioti
rūgsta labai viduriuose, 
man paskauda dešiniam 
palei šonkaulių, apačią.

Atsakymas. ••
“Gali bįadder trouble 

nieko tikro nepasako, 
kių gali būti trūkumų su tul-Įsus, karšto vandens bonką ar- 
žiapūslę. Eikite pas vietos ba elektra šildomą paduškaitę. 
gydytoją: tegul jis Jums pada- Braukykite, i 

Rentgeno (X) spinduliais dešinį šoną.
Dijatermija, savo 

das parodys, jog tulžiapūslėj J elektrinis šildymas, 
nėra akmenų, tai da pusė bė- duoda gerų pasėkų, 
dos. Jeigu yra akmenų, “gali su vaistais? Nėra 
stones, 
nelaukiant, išimti operacijos kime. Ir vidurių be reikalo 
keliu. Patys savaime labai i liuosuoti, draskyti kokiais 
retai kada jie išeina. Nebent' vaistais, nėra prasmės. Ata- 
tik smulkieji. Įtinkama dijeta dažniausiai vi-

Jeigu X spindulių atvaizdas i sa ką pataiso. Dijeta ir taip 
parodys, jog akmenų nėra, tai' fizinis gydymas, gamtinės 
veikiausia Jums yra tulžiapūs-' priemonės.

ro 
nuotrauką. Jeigu tok is atvaiz-

masažuokite ta

rūšies 
dažnai 

O kaip 
nie jokių

tai geriausia jie, nieko 1 specifiškų vaistų tokiam atsiti- 
operacijos , kime.

savaime labai, liuosuoti, 
Nebent; vaistais, nėra




