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Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Vadai atmetė bendrą frontą. 
Bet eiliniai socialistai šneka ki
taip. Francijos Socialistų Par
tijoj kyla audra. Darbininkai 
reikalauja bendro fronto. Pa
naši audra kyla Amerikos So
cialistų Partijoje. Vadai bando 
pastoti jai kelią vaikymu narių 

kaip ilgai

Francijos Socialistų Partijos 
Pildomasis Komitetas dar kar
tą atmetė Komunistų Partijos 
pasiūlymą sudaryt bendrą fron
tą prieš fašizmą. Panašiai sa
vo laiku elgės Vokietijos Social
demokratų Partija. Laimėjo 
fašizmas. Tuo pačiu keliu 
maršuoja Francijos socialdemo
kratija.
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LONDONAS. — MacDo-1 stovai reikalavo pasimaty- 
įnaldas pareiškė, kad jo ka- mo su MacDonaldu, tai Lon- 
' binetas nieko bendro netu- dono policija padarė užpuo- 
i rėš su alkanųjų maršavimo j linfą ant Anglijos Komunis-

KRISLAI
Ar Atsilaikys prieš

Audrą?
Pilnai Apsimokėjo.
Bet Kas Darbininkams?
Lavinimos Mokyklos.

Kaso KOMUNISTAS

v

iš partijos. Tačiaus 
jiems tas seksis?

Valstijos
1917 me-

Kuomet Jungtines 
ėjo į pasaulinį karą 
tais, tai turėdavo kasmet išmo
kėti užsienio kapitalistams 
$200,000,000 nuošimčių. Bet 
kuomet pasibaigė karas, tai 
Jungtinės Valstijos gaudavo iš 
užsienio net po $500,000,000 
nuošimčių už visokias paskolas. 
Vadinasi, imperialistinei^ Ame
rikai karas pilnai apsimokėjo, 
buvo riebus kavalkas.

Bet ką laimėjo Amerikos dar
bininkai? Laimėjo arti dviem 
šimtais tūkstančių užmuštu ir 
apie tris šimtus tūkstančių su
žeistu. Laimėjo bedarbę ir al
kį.

Chicagos “Vilnyje” skaitome, 
kad Rockforde buvo laikoma kad Kockiorcie ouvo laikoma .. , •, r^x^xvo.

darbininkų lavinimos mokykla. nutarė paskelbti ge- penktadieniu tapo išmesta
__ _ i v'* /Min lt cti/iai Irn -i ni zvi iTTnl/4mn _ . . _ _ . _ L _ _ . _ «____ __Tęsėsi savaitę laiko. Lankė neralį streiką, .jeigu valdžia 

tarp 30 ir 35 darbininkų, šiuo | tuojaus nepaleis iŠ kaleji- 
mo kelios savaitės atgal su
areštuotų darbininkų vadų. 
Organizuoti darbininkai ne
duos valdžiai : terorizuoti 
tuos, kurie stovi jų kovų 
priešakyje.

tarpu Brooklyne sekmadienių 
rytais laikomos pamokos lietu
vių rašybos ir politikos. Bos
toniečiai steigia dviejų savai
čių mokyklą. Drg. Mizara va
žiuos mokyklai vadovauti. Ro- 
chesteriečiai rašo, kad jie no
rėtų turėti lavinimos' ^mokyklą 
balandžio mėnesį. Pageidauja 
draugą šolomską už vedėją. 
Pernai tuo metu jie turėjo mo
kyklą, kuriai taip pat vadova
vo drg. šolomskas. Mokykla 
puikiai pavyko; Kaipo pasek
mė tos mokyklos, paskiau gau
ta į Komunistų Partiją vienuo
lika naujų narių ir visi drau
gai laikosi partijoje, veikia ga
na gražiai.

v

Bet, draugai, prie mokyklų 
prisiręngkite gerai. Tai būti
niausia . ir svarbiausia sąlyga 
mokyklų pasisekimo. Nepasi
gailėkite energijos ir laiko. Ne
siskubinkite. Mokyklos idėją 
gerai išpopuliarizuokite, pa- 
skleiskit ant vietos. Suraskite 
šaltinių mokyklos išlaidų pa
dengimui. Į mokyklos steigi
mą ir palaikymą įtraukite visas 
vietos organizacijas.

Fašistai Pavergia 
Vokietijos Moteris

' —----  i JERSEY:: CITY, N. J.—
HAMBURG, Vokietija.— Vasario 26 d. vakare, Labor 

Hitlerio valdžia patvarkė, ■ Lyceum svetainėj, 94 Ęel- 
kad visoj Vokietijoje gales j mont Avė., rengiamas ma- 
medicinos mokslo mokintissinis susirinkimas protestui 
tik 75 moterys! Vadihasi, prieš žudymą Austrijos dar- 
fašistai grąžina senovės lai- bininkų. Lietuviai ragina- 
kus, kuomet moterims buvo mi dalyvauti šiame protes- 
visai uždrausta«nokintis bi- to mitinge.
le kokioj profesijoj. i ----------- ——

UŽMUŠĖ bu DARBININ
KU

MINERSVILLE, Pa. — 
Prie Primrose CWA dar
bų tapo užmušti darbinin
kai Richard A. Adams, 71 
metų amžiaus ir Joseph Me- 
lusky, 17 metų. Bosai dar
bininkų gyvybės nepaiso.

McKeesport, Pa. — Vieš

jos duktė, 3 metų amžiaus,

Pavogė 80,000 Litų X/ 

‘ KAUNAS. <Iš iKąūno

panaikinimo \ kompaničnos būtyje rasta gazu užtroškę 
unijos ir pripažinimo tikros Fred Davis, ponia Tomko ir 
darbo unijos.,

Persekioja Negrus ir 
Prie C.W.A. Darbu

' Iš pietinių valstijų rašo 
komunistų “Daily Worke- 
riui” negrai darbininkai 
1 a iš k u s i r s kundžiasi 
prieš Roosevelto valdžią. 
Jie sako, kad prie CWA 
federates valdžios darbų 
negrai darbininkai yra 
niekinami ir , persekioja- 
Tni. Už mažiausį nusidė
jimą jie yra baudžiami, o 
prasidėjus atleidimui iš 
darbo, pirmiausia išmeta 
negrus.

Malšinami Studentai;
Darbininkai Streikuos
HAVANA, Kuba. — San- 

tiago miesto studentai va
sario 23 d. surengė demons
traciją 'prieš valdžią. Kar
eiviai padarė užpuolimą ir 
įvyko susikirtimas. Sužeis
ta penki studentai ir du ka
reiviai.

Pranešama iš Camaguey 
provincijos, kad ten darbo

Eksplozijoj Užmušta Du 
Žmonės, Sužeista 12
YONKERS, N. Y.—Va

sario 23 d. čionai ties nu
meriu 55 South Broadway 
prie Proctor Theatre Buil
ding po šalygatviu eksplo- 
davo taisomas elektros per
laidas. Du žmonės ant vie
tos tapo užmušti, o dvylika 
sužeista. Užmuštas darbi
ninkas Carl Gruber ir poli- 
cistas Patrick Whalem Su
žeisti pašaliniai žmonės, ku
rie pasitaikė’ būt ant šaly- 
gatvio.

: Protestas Prieš
Į Austrijos Fašistus

GAISRAS IŠVAIKĖ 
MINYŠKAS

CHICAGO, Ill. — Vasa- 
rio 23 d. boileris skiepe eks- 
plodavo ir uždegė John B; 
Murphy Hospital Convent, 
šešios minyškos miegojo ir, 
išgirdę eksplozijų, pusnuo
gės išlėkė laukan.

Bedarbių Atstovus; Policija Suareš
tavo Komunistų Partijos Du Veikėju

j atstovais. Atsakydamas į 
i bedarbių atstovų reikalavi- 
Imus, MacDonaldas pasmer- 
i kė maršuotojus ir primetė 
jiems komunistinius tikslus. 
Tuo tarpu sumobilizuotos 
visos Londono ginkluotos 
spėkos bedarbių demonstra
cijos nuslopinimui.

tų Partijos buyein^s. Sua
reštavo komunistu vadus 
Harry Pollitt ir senelį Tom i 
Mann. Kaltina juos, pasa
kyme priešvalstybinių pra
kalbų kelios dienos atgal. 
Išgabenti į Wales kalėjimą. 
Drg. Pollitt turėjo kalbėti 

| bedarbių demons tracijoj 
Kuomet maršuotojų at-1 sekmadienį.

Visi parlamento nariai 
buvo specialiai apsirengę 
frakais ir kietomis krūtinė
mis marškiniais. Sbcialistų 
atstovai taip pat buvo spe
cialiai poniškai apsirengę ir 
tursinosi ^pie naują mo
narchą ir saukė “Tegul gy
vuoja karalius!” Tiktai • 
komunistų atstovai buvo 
apsirengę k a s d i e ninėmis 
drapanomis ir šūkius leido 
prieš monarchiją.

_ r_______ o_._ Leopoldas padarė prisie- 
j siu šauksmu du komunistai,' gą ir pasakė prakalbą, kad 
parlamento nariai, “Tegul: jis bus ištikimas konstituci- 

'*"> Tas šū-!jai ir bus dideliu Belgijos 
pabėgęs i ‘supurtė visus parazitus.' patriotu. ■

A Ūky J & A a&WB VM A uuv xiRygU

REIKIA ORGANIZUOTIS IR KOVOTI dė/kadHindenburgas "SJ NBA Manevruoja Prieš Komunistu 
Partiją, Ponai Bijosi Teisybės

IŠŠLAVĖ IŠ DARBO 720,000 CWA DAR
BININKŲ, PAŠAIPOS NEGRĄŽINA

WASHINGTON. — Laik
raščių korespondentų susi
rinkime Harry L. Hopkins 
pripažino, kad su pereitu 

iš darbo apie 720,000 CWA 
darbininkų. “Daily Worke- 
rio” reporteris Seymour 
Waldman pastatė Hopkin- 
sui klausima, kur tie darbi- 
ninkai dabar dėsis, ■ ar val
džia sugrąžins jiems pašal
pą, kurią jie gaudavo prieš 
paėmimą prie CWA darbo? 
Hopkins atsakė, kad' jokia 
pašalpa niekam nebus su
grąžinama, ir kad tie visi 
darbininkai paliekami vers
tis taip, kaip kas išmano.

Toliau Hopkins pakarto
jo, kad Roosevelto valdžiaIŠ LIETUVOS
Lietuvos Smetonos Valsty

bės Skolos
Šįmet sausio 1 d. Lietu

vos valstybės vidaus ir už
sienių skolos siekė lt. 117,- 
668,462,96. Iš tos bendros 
valstybės skolų sumos vi
daus skoloms. tenka lt. 1,- 
709,861.59 -ir užsienių lt. 
115,958,601.37. Tuo būdu 
vienam. Lietuvos /gyvento
jui tenkanti valstybės skolų 
dalis sudaro apie 48 -litųš.

Valdžia Padeda Kunigų 
Bizniui '

Smetonoj vąįdžia padarė 
tokį patvarkymą, kad sve
timų šalių maldininkams,, 
važiuojantiems traukiniais 
per Lietuvos teritoriją, ne? 
mažiau kaip 10 žmonių gru
pėms bus duodama 50 pro
centų nuolaidos, tikietų nu- 
piginimas. Tas žygis tai
komas pagerinimui Lietu
vos kunigų biznio.

yra griežtai nusprendus at
leisti'visus CWA darbinin- 
kus iš darbo su gegužės 11 suareštavo ir nusmerkė vie-
diena.

Komunistų Partija, be
darbių tarybos ir revoliuci
nės unijos dabar- deda di
džiausias ,pastangas, kad C- 
WA darbininkus suorgani
zuoti. Tik organizacijos 
pagelba tie darbininkai,i su
mesti į bedarbių eiles, galės 
iškovoti pašalpą.

Lietuviai darbininkai, ku
rie dirba bei dirbo CWA, 
turi stoti į organizacijas ir 
kovoti už savo reikalus. 
Šiuo klausimu negali būti 
jokio pasidalinimo. Čia rei
kia visų darbininkų bend
ro fronto.

savivaldybės iždo dingo 80,- 
000 litų. Buvo suareštuo
tas ir kaltinamas kasinin
kas Pluščiauskas. Teismas 
jau įvyko. Bet Smetonos 
teismas jį atrado nekaltu ir 
paleido. < Byla buvo labai 
didelis visuomenės susido
mėjimas. Visi faktai rodė į 
Pluščiauską. Bet argi fa
šistai' fašistą baus. . Nėra 
kaltininko, bet ižde nėra ir, 
'pinigų!

Priešl Supuvusią Kiau 
lieną, Už Pašalpą '■

NOKOMIS, Ill. — Bedar
bių Tarybos surengė mai
nieriu ir farmerių demonst
raciją prie valdžios pašai
pos ofiso. Dalyvavo keli 
šimtai vargdienių. .• Darbi
ninkai ir farmeriai ’ protes
tavo, kad vietoj pašalpos 
pinigais, vąldžia < duoda su
puvusią* kiąįUlieriąi Majoras 
Brown ■pripažino/ kad ištik
imųjų kiauliena yra supuvus.

Paminėjo Raudonosios 
Armijos Sukaktuves

MASKVA. — Vasario 
23 d. įvyko Raudonosios 
Armijos 16-kos metų su
kaktuvės. Sovietų spau
da labai plačiai rašė apie 
Raudonosios Armijos išsi
vystymą, kaipo sargo pro
letarinės revoliucijos lai
mėjimų. Šiandien Raudo
noji Armija yra galinga 
jėga, visuomet pasiren
gus atremti imperialistų 
užpuolimus. Jinai gerai 
disciplinuota ir ginkluo
ta.

Nuteisė Kalėjimai) už 
’ “Įžeidimą” Hindenburgo
i _____
I AMSTERDAM, Holandi-1 gyvuoja Sovietai”, 
ja.—Iš Vokietijos ] 
Liebmann parašė knygą 

kurioj jis nuro
tas įsigi-1 

jo nuosavybę iš pašalpai su
rinktų pinigų. Holandi jos 
valdžia tuojaus Liebmanną

nam mėnesiui kalėjiman už 
“įžeidimą” jo “didenybės” 
pono Hindenburgo, Vokieti
jos prezidento.

Kongresas Persekioja 
Juodveidžius

WASHINGTON—Jung
tinių Valstijų senato valgy
kloje neįleidžiami negrai. 
Tai bjauri diskriminacija 
prieš tuos žmones. Negrė 
moteris Byrd bandė gauti 
valgyti, tai sargai ją pagro
bė ir taip išmetė laukan, 
kad jinai ir šiandien tebe
serga. Kuomet valdžios
augščiausios įstaigos ponai Tarptautinė Raudonoji 
(senatoriai) šitaip bjauriai Pagelba, prie kurios pri- 
nusistatę prieš negrus, tai klauso Amerikos Tarptau- 
ar reikia stebėtis, kad visoj (tinis Darbininkų Apsigyni- 
šalyje taip įkaitus diskrimi-1 mas,. nutarė pašvęsti ištisą 
nacija prieš pavergtą negrų | savaitę tarpe kovo 3 ir 10 
rasę. Kova už negrų tei- demonstracijoms už paliuo- 
ses yra kova, už visos dar- savimą Vokietijos Komuni-
bininkų klasės reikalus.

Kuboje Verda Teroras 
Prieš Darbininkus

, HAVANA, Kuba.—Men- 
dieto valdžią,; kurią įsteigė 
Jungtinių V aisti jų imperia
listai, paleido terorą prieš 
r e v o Įiuęinius darbininkus. 
Streikai uždrausta, darbi
ninkų vadai gaudomi ir 
kemšami i kalėjimus.

Streikuoja 2,200 Automobi
liu Darbininku

TOLEDO, Ohio. — Spicer 
Manufacturing kompanijos 
2,200 "darbininkų paskelbė 
streiką. Jie reikalauja pa
kėlimo algų nuo 40 iki 60 
centų į valandą. Ši kompa
nija išdirba įvairias auto
mobiliams ’ dalis. Darbi
ninkai taip pat reikalauja

“Tegul Gyvuoja Sovietai!” Šaukė Komu
nislai Belgijos Parlamente^ Kuomet

Buvo Karūnavojamas Leopoldas III
BRUSSELS, Belgija. — 

Vasario 23 d. tapo užtup
dytas ant sosto Leopoldas 
III. Įvyko šlykščiausios 
monarehiškos ceremonijos. 
Parazitų gaujos pasitiko 
naują karalių išskėstomis 

: rankomis. Oficialis apka- 
irūnavojimas įvyko parla
mente. Kuomet parlamen- 

ito durys atsidarė ir pasiro- 
i dė Leopoldas, parlamento 
■ sargai šaukė: “Tegyvuoja 
1 karalius!” Į tai atsakė gar- ■ 

Komunistų Partija gavo j pasirodyti tik prieš vieną 
pranešimą iš Washingtono, Į grupę. Reiškia, kad jam 
kad NRA administracija | bus leista kalbėti tik vienu 
nori suktu būdu numanev-. klausimu, 
ruoti Komunistų Partijos, 
atstovą draugą Minor-, idant 
jis negalėtų pilnai išdėstyti 
komunistų poziciją prieš 
NRA ir Roosevelto valdžios 
įvestą vergiją. Ponai pra
neša, kad NRA komisija, 
kuri išklausys skundus, es
anti padalinta į keturias 
grupes ir kad Komunistų 
Partijos atstovas galėsiąs

PRASIDEDA KOVA UŽ IŠGELBĖJIMĄ DRG.
THAELMANN, VOK. KOM. PARTIJOS VADO

stu vado d. Thaelmann. Hit-
I

lerio valdžia jį laiko kalėji
me ir ruošia teismą. Bet 
bile dieną gali jį slaptai nu-

Nepaleidžia Mainieriy iš Kad žydo Išradimas
Kalėjimo Tai ir Gyduolės “Netikę”

BERLYNAS. — Prūsijos 
Agrikultūros ministe\is iš
leido įsakymą, kad farme- 
riai neduotų savo karvėms 
Friedmanno gyduolių nuo 
džiovos. Per daugelį metų 
tos gyduolės buvo vartoja- 

įU0 mos, bet dabar fašistai su- 
būdu Tarptautinis Darbi-į rado, kad gyduolių išradę- 
ninku Apsigynimas negalė-i jas yra žydas, tuo būdu pa- 
jo sužinoti rapie areštus.; smerkia ir gyduoles.
Dabar bus dedamos pastan- • 
gos mainierius paliuosuoti.

TAZEWELL, Tenn. — 
Dar gruodžio 5 d. čionai 
suareštavo keletą mainieriu V V
ir apkaltino juos “komunis
tais.” Reikalauja po $500 
kaucijos, bet jos mainieriai 
neturi. O teismas neįvyks
ta. Kaliniu laiškus konfis
kavo-kalėjimo bosai, i__

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Komunistų Partija atsa
kė NRA ponams, kad drg. 
Minor nori kalbėti visos ko
misijos susirinkime ir iš
dėstyti komunistų poziciją 
visais klausimais, liečian
čiais NRA ir Roosevelto 
“New Deal.”

Drg. Minor bus Washing
tone šį antradienį, vasario 
27 d.

žudyti, kaip kad jau yra pa
darius su daugybe komunis
tu vadu.c

Darbininku demonstraci- v

jos bus rengiamos ir Jung
tinėse Valstijose, kuriose 
bus reikalaujama, kad Hit
lerio budeliai atimtų savo 
rankas nuo drg. Thaelman- 
no ir kitų proletariato va
dų Vokietijoje.

i
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Mūsą Automatinio
Preso Reikalai

son Sq. Gardene. Panašiai, tik, žino
ma, švaresniais žodžiais ir švelnesniu to
nu, parašė visa kapitalistinė spauda. Ši- I 
taip plepa ir fašistuoją elementai.

Tai lauktas ir tikėtas dalykas. Jų 
žmonės išprovokavo tūkstantines darbi
ninkų mases prie triukšmo; jų žmonės, 
lyderiai, pradėjo muštynes/ fiziškai už
puldami d. Hathaway. Dabar jie visi 
per spaudą bando save apsilaižyti ir su
mesti viską ant komunistų. Kapitalisti
nė spauda padavė jiems toną.

Jau tik šis vienas visų darbininkų kla
sės priešų bendras tonas ir kalba paro
do tikruosius kaltininkus del Madison 
Sq. Gardeno įvykių: jais yra socialistų 
lyderiai.

ĮVAIRUMAI SAGINAW, MICH. ŠYPSENOS f

Negalima Būty Pasakyti 
Nei Dienų Nei Mėty

Mūsų b-vės metinis šėrininkų suvažia
vimas pradėjo vajų už įsigijimą “Lais
vės” spaustuvei naujo automatinio pre
so, kuris spausdindamas plakatus ir šiaip 
įvairius lapelius, mažai reikalaus darbi
ninko priežiūros. *

Presas, patekęs į mūsų spaustuvę, 
draugai, patampa ne tik šiaip sau presu, 
bet įrankiu skleidimui revoliucinio žo
džio, revoliucinės minties. Kas savaitė, 
faktinai, kas dieną mums prisieina išleis
ti tūkstančiai įvairios rūšies lapelių ir ki
tokių darbų egzempliorių, surištų su ap- 
švieta, su mūsų visu judėjimo budavojis, 
mu. Juo greičiau tuos lapelius padary
sime, juo pigiau galėsime juos padalyti, 
tuo, vadinasi, bus geriau ne tik mūsų 
dienraščiui, bet visam judėjimui.

Taigi automatinio preso reikalas šiuo 
tarpu yra labai didelis ir svarbus da
lykas.

Bet įsigyti jį mes negalėtum be plačios 
mūsų draugų ir rėmėjų pagelbos. Rei
kalinga beveik dviejų tūkstančių dolerių 
suma pinigų preso įsigijimui. Žinoma, 
ant syk visus pinigus užmokėti nei ne
manome; bus gerai, jei galėsime įmokė
ti reikalingą sumą rankpinigių (apie 
600 doL), o paskui mėnesiniais instal- 
Imentais išmokėsime.

Draugai šėrininkai sumetė apie šimtą 
dolerių tam tikslui. Viso dabar turime 
virš 150. Visi draugai, kurie tik išgali, 
prašomi prisidėti su keliais centais arba 
ir doleriais.

Mes iki šiol neprašėme dienraščio pa
laikymui aukų; neturėjome tam speeia- 
liškų vajų. Neskelbiame jo ir šiuo tar
pu. Preso dalykas yra pripuolamas ir 
mes manome, kad kiekvienas darbinin
kas atatinkamai įvertins šį mūsų prašy
mą ir parems šį svarbų darbą.

Londone
Šiuos žodžius rašant, į Londoną mar

šu o ja iš visų Anglijos šalių šimtai be
darbių atstovų. Jie pristatys MacDo- 
naldo-Baldwino valdžiai reikalavimus pa
gerinti bedarbių sunkią' būklę. Sekma
dienį Londono darbininkai ruošiasi pasi
tikti maršuotojus masine demonstracija 
Hyde Parke.

Nereikia nei sakyti, kad MacDonaldo 
valdžia dės pastangų visais būdais pulti 
bedarbius maršuotojus, o jų vadus su
kišti į kalėjimus arba kitaip nubausti. 
Panašiai su maršuotojais buvo pasielgta 
pereitais metais. Bet dalykų stovio tas 
nepakeis. Tai tiktai aiškiau parodys pa
tį valdžios veidą, jos klasinį charakterį.

Buržuazinė spauda skelbia, kad šis be
darbių į Londoną maršavimas šiemet la- 

,bai ryškus ir jam visur darbininkų mi
nios rodo didelio pritarimo. Kairesnieji 
socialistai darbininkai visur stoja su kai
riaisiais ir bendrai veikia. Tai džiugi
nąs reiškinys!

“Jeigu' aplinkui: žemę ne
keliautų menulis; jeigu že
me nesisuktų . apie savo 
‘ašį’, o visume't ta pačia pu
se būtų atsisukus į saulę; 
jeigu žemes ašis nebūtų pa
krypusi, o stati iš atžvilgio į 
Savo orbitą (pailgą ratą, 
kuriuo jinai keliauja aplink 
saulę), kaip kad yra su pla
neta Merkuru,—tai mes. ne
turėtume nei dienų, nei se
zonų ir faktinai neturėtume 
supratimo apie metus... 
Tik su tokiomis nedidelėmis 
ant žemės permainomis ne
galima būtų pažint laiko,— 
sako 'Ha^ardo Universite
to observatorijos direkto
rius Dr. Harlow Shapley.

Dabar daugiausia jų pa
gamina Amerikoje, paskui 
seka Vokietija ir Japonija. 
Po amerikinių fontaninių 
plunksnų,, geriausiomis yra 
laikomos Anglijoj ir Fran- 
cijoj dirbamos plunksnos.

Prie fontaninių plunksnų 
naudingumo prisidėjo ir 
ramentų ištobulinimas.

Pasaka Apie Lincolno 
Vargingą Jaunatvę

at-

Tiesia Vaga
Chicagos kunigų marijonų organas 

praneša pasauliui “nepaprastą žinią” 
(per visą puslapį antgalvis): “Katalikų 
Visuomenė Eis Tiesia Vaga...” Bet 
kuomet imi jieškoti tos vagos—nesuran
di. Chicagoje, mat, lietuvių kunigiškų 
draugijų atstovai turėjo savo “seimelį” 
(vas. 18 d.), kuriame nutarė remti Sme
tonos valdžią “jos kovoje su naciais” ir 
veikti už “Vilniaus atvadavimą.”

Kad sustiprinus Amerikoje savo akci
ją ir palaikius juo daugiau pasekėjų, mi
nėtoji konferencija’nutarė suvienyti “į 
vieną centrą” pašalpines draugijas, ku
nigų kontroliuojamas. Na, tai tokia ku
nigų “tiesi linija.”

Antra, pasisakydami už rėmimą Sme
tonos, kunigai daro tiesią fašistišką li
niją. Iki šiol jie, mat, kaip kada leptel- 
davo žodį prieš jo valdžią.

k

Nesistebimi
Prūseikos ir Grigaičio organai kaip 

susitarę išdergia komunistus del provo
kacijų ir muštynių, kurias socialistų ly
deriai suruošė užpereitą savaitę Madi-

“Tegyvuoja Sovietai!”
Vienas Belgijos karalius palaidotas, o 

kitas—Leopoldas III—apkarūnavotas jo 
vietoj. Santikyj su Alberto mirtimi, vie
nas komunistas atstovas (jų viso yra du 
Belgijos parlamente) pareiškė abejonę 
apie Alberto mirties priepuolingumą. 
Prieš tai buržuazijos ir socialistų atsto
vai sukėlė kačių koncertą.

Dar ir dar Belgijos komunistai kėlė 
klausimą delei panaikinimo monarchijos; 
Šiuo tarpu buvo geriausia proga tai pa
daryti, bet buržuazijos atstovai—įvairūs 
demokratai ir social-demokratų lyderiai 
—šimtu nuošimčių stojo už monarchiją!

Laike Leopoldo vainikacijos, parlamen
to bute, sako New Yoi'ko “Times” kores
pondentas, visi parlamento nariai, apart 
dviejų komunistų, pasiruošę, išsitaisę 
entuziastiškai šaukė “tegyvuoja kara
lius,” bet du komunistai atstovai atkirto 
jiems šauksmu: “tegyvuoja Sovietai!”

Tai labai nepatiko “šviesuomenei”, su
sirinkusiai į parlamento rūmus. Tai, ži
noma nepatiko ir socialistų vadams, Van- 
derveldei ir kitiems, kurie prisilaižinėjo 
prie Alberto ir dabar tą patį darys vieš
pataujant naujam despotui (iki darbinin
kų masės jį nušluos).

Socialistų lyderiai visur panašiai pri- 
silaižinėja prie to, kas galingas. Ątsi-j 
menate, kaip šeidemanas ir kt. karo me
tu prisilaižinėdavo prie kaizerio Vokieti
joj? Ar senai čia' Anglijos darbiečių 
valdžios šulai darė tą patį su'Jurgiu? 
Pankui Vokietijos socialistų lyderiai rė
mė Hindenburgą, o dabar Belgijos socia
listų žvaigždės prie savo monarchų.

Socialistų lyderiai, bijodami socialės 
revoliucijos, bijodami sulaukti tos valan
dos, kada jiems prisieis išduoti atskaitos 
prieš darbininkų teismą už proletariato 
Veikalų išdavystes, remia viską, kas tik 
reakcinga ir priešinga proletariato išsi- 
liuosavimo interesams. • ‘.

ALDLD 131 kuopa laikė sa
vo susirink imą vasario 3 die- j 
na. Susirinkime buvo disku-, 
suota ir kalbėta apie kuopos i 
reikalus. !

Susirinkime pasirodė, xkadį 
kuopos iždas veik tuščias. Ta-Į 
čiaus susirinkime nutarta, kad 1 
draugai, kiek kas išgali, pa- į 
aukautų į Tarptautinį Darbi-; 
ninku Apsigynimą. Draugai 
suaukavo 95c. Pinigai pasiųs
ta 7 distriktui.

Paskiau s draugai kalbėjo ir 
(apie ALDLD 10 Apskričio rei
kalus. Apkalbėjus pasirodė, 
kad Apskritys veik nieko ne
veikia. Tad nutarta išnešti 
papeikimą per mūsų dienraš
čius 10 Apskričio Komitetui.

Kuopos sekretorius parodė 
money orderį, kad jisai siun
tė Apskričio Komitetui mokes
tį, bet negauna' jokios žinios, 
ar pinigai gauti, ar ne. Taip 
ir kitais darbais' Apskričio val
dyba neveikia.

Tad tokis neveikimas nėra 
naudinga^ darbininkų organi
zacijai. Ypatingai tokioje or
ganizacijoje, kaip kad ALDL 
D., kuri yra veikimo ir svie

stinio organizacija, tai reikia

Viendidžlausiu didvyriu 
amerikoniškos istorijos yra 
laikomas Abraham Lincoln. 
Jis pavyzdžiu rodomas dar
bininkų ir vargingų ferme
rių vaikams, kaip iš skur- 
džiausios būklės galima šioj 
šalyj išeiti į prezidentus. 
Pasak jų, Lincoln augęs ir 
jaunystę praleidęs beveik 

,elgėtiškose sąlygose, o žiū
rėkite, kaip augštai jį iškė
lė asmeniškas pasiryžimas 
ir tos progos, kurių, girdi, 
kiekvienas vaikas ir jau-;gyVesnk> ir veiklesnio veikimo, i SYvas. 
nuolis turi šioje šalyje! Dabar, kuomet ALDLD su-į 

m Jsivienijo su LDSA organizaci-1Bet patriotiški istorikai Lja tai yei“ 0 dar ]abiau rejJ 
Ypatingai Apskričio 

aplinkiniai gyventojai pa- parodo ir J. C. Long, N. Y.! Komitetas neturi laukti, kad 
matė toj vietoj didžiules j “Timese” vasario 11 d.: Ji kas paragintų veikimui, bet 
vandens pilnas daubas ir.: “Lincolno tėvas buvo vie- Jisai turi kitas, neveiklias kuo-, 
skyles, kur pirmiaus buvo Inas turtingiausių žmonių 
10 akrų derlingiausios že-• toj nuošalioj, rūpiai gyve- j  ...........——
mes. Eksploziją, matyt, pa-: nusioj visuomenėj. T* 1 
darė 
sai.
tojai yra įsitikinę, kad tenlnigų būtiniems reikalams...- 
po žeme plaukia upių upės, 'Jaunasai Abromukas buyo 
o drūtos žemės esą tik paly-, vienas iš laimingiausių ber- 
gi n amai nestora pluta. niūkų toj apygardoj.

Rašytojas H. van Loon I Iš. dabar atidengiamų fak- 
savo “Geografijoj” daro to-i tų matyt, kad jis 1 ~
kį palyginimą, kad žemė i įvalias galimybių lavintis ir 
yra kaip kokia kempinė su [ susipažinti Su tų laikų mok- 
daugybe vandens pilnų i shi ir literatūra. [
kiaurumų. ' ' -------- <

i Pranyko 10 Akru Žemės !
Vieną ’’vakarą š.m. vasa

rio pradžioje pasigirdo bai
sus, baubiantis griausmas 
prie Choccolocco upės, Ala- 
bamos valstijoj; viesuhškai I 
suūžė oras. O ant rytojaus klastavo faktus, kaip dabar j'kia.

Lincol- 
susikaupę po žemę ga-į nai turėjo apščiai žemės, 
Tos apylinkės gyven-gyvulių, miško ir, gana pi-

pilnų | siu ir: literatūra.
k n-

, Žemės Temperatūros 
Pastovumas

Science Service netiki, kad • 
paskutiniais laikais žemės 
temperatūra daug skirtin
ga, lyginant su desėtkais bei Į 
šimtais metų-pirmiau. Esą, 
šimtai milionų metų praėjo 
nuo to laiko, kai pradėjo 

(augt ant žemės..augalai, ir 
iki šiol žemės temperatūra 
(šilumos -šalčio laipsnis) 

j ne kiek teatsimainė.

n

DR. J. J. KASK JAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. L

Telephone: Humboldt 2-7964

Tikra Priežastis
as—Vincai, Vincai, ar 

tu girdėjai, kad sklokos gazie- 
ta pagerėjo ?I

Vincas—O kas atsitiko—ar 
jie gavo naujus redaktorius?

Juozas*-Ne, bet seni redak
toriai pradėjo gerti “real 
stuff.”

Ant Kapu
Viena moterėlė ėmė verkti 

prie savo vyro kapo. Jos drau
gė, pamačiusi verkiant pirmą
ją, ir pati pradėjo verkti. Pro 
šalį eina du vyrai ir kalbasi:

—Ana, moteris verkia savo 
mirusio vyro.

—O kodėl verkia antroji? 
—klausia kitas.

—Todėl, kad jos vyras dar

Vargamistra

■pas raginti prie veikimo. Ap
skričio Komitetas turi ir pa
dėti kuopoms veikti.

ALDLD 131 Kp. Orfe.

DARBININKU 
SVEIKATA

t

tUrgj0 • ■-.  ---.......... ....
SKILVIO OPOS, PUČKAI įsu panašiais nusiskundimais. 

---------  i Stačiai nėra galima tesėti, lai- 
Man jau ilgą laiką skaudė- ko trūksta, kad privačiai, laiš- 

jo pilvą po biskį, ale kuo to- kais daug kam atsakinėti, 
liau, tuo labiau. Tai turėjau1 Jūsų laišką beveik perpus 
eiti ant operacijos, balandžio sutrumpinąu, ir tai tebėra la- 
mėnesį pereitų metų. Buvo ui- bai ištystas. 
ceriai. Pabuvęs ligoninėj, grį- jo spręsti, 
žau namo ir prisilaikiau su yra perdaug 
valgiu. Suėjo trys mėnesiai ir; Jums opas ir išpjovė, bet, kai 
pusė po operacijos, ir aš jau-į skilvio plėvės nėra normalios, 
čiaus neprasčiausiai, tai ėjau tai vis viena nesijaučia, kaip 
dirbti mainose. Tai aš tikrai i reikia .
nežinau, an.darbas manpaken-! Jums reikia prisilaiKyti už- 
kė ar taip kokia liga prilipo, sibriežtos dijetos. Porą savai- 
kad’ už poros mėnesių ėmė čių gyventi tik pienu, grietine 
mane ir išbėrė visą drabnais ir ir vaisių syvais, kaip pomido- 
dideliais pučkais. Paskui tie s rų syvai (“tomatoe juice”), 
pučkai ėmė po biskį mažintis.! apelsinų, ananasų (“pineapple 
bet man, kur buvo daryta ope-’i juice”). Ir geriau tokie syvai 

pirma sumaišyti su pienu, o 
paskui gerti. Pienas nuo to 
atrodys sutrauktas, surūgęs, 
tai toks ir yra lengvesnis vi
duriams permalti.

Paskiaus galite vartoti ir 
kiaušinių ir šiaip pieniškų, ir 
daržovių, vaisių, žalių, koli

tai nuėmė vidurių paveikslą ir [servuotų ir virtu. Tik visa^ką 
pasakė, -kad uleerio nėra, tik j gerai sukramtykite, ir neryki- 
taip kokis diegimas užėjo, i te ruply, draskančių, aš- 
Sako. už šešių savaičių pereis, i triais kampais dalykų, kad jie 
Bet jau suėjo ir 11 savaičių, j 
ale vis negerai.

<

•l

Hitleriškas Prisikalbinėjimas
Net Roosevelto vidaus 

reikalų ministeris Harold 
L. Ickes (World-Telegram) 
pripažįsta, kad dabar du 
gyventojai iš šimto turi su- 
siglemžę 80 nuošimčių viso 

: šalies turto—reiškia du mi- 
lionai gyventojų turi ketu
ris penktadalius viso turto, 
o 80 milionų žmonių tik vie
ną penktadalį išviso. 

. Bet, sako p. Ickes, taip 
negalėsią 'visuomet būti, 
kad tokia žmonių didžiuma, 
kaip prirakinti vergai, dirb
tų mažumai turtus ir, nie
ko gero nepažinę gyvenime, 
gultųsi į kapą; jau, girdi, 
aušta nąujos gadynės auš
ra... \

Argi tai ne tipiškas roo- 
i monelninkas? 

Kalba apie varguomenės 
buities > kėlimą, kuomet vargt 
šai fra gramzdinami pačios . • • v ..... ------  -----

L. v . . . . L., kur da yra šunvočių ir puckų. i tu miltu kovaldžios žygiais į vis didės- : v.
ni skurdą ir sunykimą. Šne-; ...
ka apie visuomenišką lygy- jai nerūkau. Pirmiau 
„bę, kuomet bilionas po 
liono dolerių žmonių sumo- i 
ketų pinigų yra šinkuojami ’ 
į privačių kapitalistų aruo-; 
dus, o bedarbiai paliekami i 
mirti nuo bado ir šalčio, i 
Deklamuoja apie progų da
vimą visiems, kuomet tik- y V z
rumoje tik saujalė turčių 
daroma vis turtingesniais, o 

i desėtkai milionų beturčių 
įr smulkiųjų verteivių’ vis 
sk^rdesniais.
*Bet juk panašiai kalbėjo 

ir Hitleris pi^m užsižergda-j

Kiek galima i£
Jums viduriuose

rūgimo. Nors

t

9 
i 
I

I

racija, pradėjo labai skaudė
ti ir varė vemt, ale vėmimas 
tai toks yra, taip kaip vande
nio paimtai į burną ir spjautai 
laukan. O valgyt tai visai už
rišo. Ir pradėjo šlaunis šun
votėms mėtyti. ‘Pagulėjęs na
mie, nuvažiavau į logoninę,

4

Fontaninės Plunksnos 
Istorija

Fontaninė plunksna taip 
pat nėra pirmykštis ameri
kono -Watermano išradi
mas.
Holandijoj apie pusiau 17-to 
šimtmečio. 1723 metais fom 
taninė plunksna buvo jau 
tiek žinoma Franci jo j, kad 
Bion’as, tarp kitų moksli
nių įrankių, aprašinėja ir 
tokią plunksną. Rašomasai 
galas pas holandus buvo si
dabrinė plunksna, o pas 
francūzus—uždrožta žąsies 
plunksna.

Paėmęs vieną tokių Am
erikon įvežtų plunksnų, 
amerikonas apdraustos ag
entas Lewis E. Waterman 
pradėjo ją tobulinti, ypač 
rašalo plaukimą reguliuoda
mas. Tas pageriifimas jam 
pavyko, ir -nuo 11884 mėtų 
atsidarė pelningas fontani-

Jinai buvo išrasta seveltinis *1 • • • • • .4 aav

t

_ ! neerzintų., nedraskytų vidaus 
Valgyt nega-j plėvių, šviežios mėsos ir kon- 

liu, po biskį skauda ir gurgu- servuotų žuvų galite vartoti, 
liuoja, ir viduriai liuosi. Kai Baltos duonos ir šiaip iš bal-

• nevartokite, tai 
j Trečias metas svaiginančių' gė- mažiau bus viduriuose rūgimo, 
irimų nevartoju ir po operaci-l jr neužmirškite. Per keletą

1 svėriau ■ mėnesių, kas diena, po kiek
gi- 189 sv., o dabar 164 sv. Kad -vieno valgio imkite po trupu- 

j loska. duokite man patarimą, i tj kreidos milteliu, 
i Aš indedu ir krasos ženklelį; fecj chalk,” riigir 
; dėl atsakymo. mažinti.

ATSAKYMAS Imkite po lašą iodtf tinktū-

Drauge, ne laiš-|ros, į va/denį, dukart kas sa- 
>er /‘Laisvę”. I vaite. <ai dėl tų pučką ir 

netik: šunv ių, tai, manau, jos po 
rrtfputį ir savaime išnyks, kai 
viduriai susitvarkys. Tuo tar
pu dekite ant jų borinės rakš
ties kompresus. Ištarpinkite 
du dideliu šaukštu borinės 
rūkšties miltelių (“boric ac
id”) ir kvortą karšto vandens. 
Mirkykite medvilnės gabalė
lius ii' dėkite ant tų skaudulių.

, “precipita- 
rūgimui viduje

Atsakymą 
ku duodu, 
tai galės būti. 
Jums, bet kai kam ir kitiems? 
—--------■, JL-.. . .......... ,...—

laiškus išvežioti. Karinin
kas Tinker tvirtina, kad 

: armijos orlaivininkai layin- 
| ti ne laiškus vežioti orlai- 

WASHINGTON. ^au|Jiais, bet kariauti, žudyti 
šeštas a r m i j os orlaivi- žmones, metyti bombas iš 
ninkas netenka gyvybės nuo1 oro ant miestų. Todėl jiems

■ to laiko, kaip armija paėmė i taip, nesiseka su laiškais.

Armijos Orlaivininkai 
Netinką Laiškus Vežioti

Išmeta 31 Darbininką iš 
Darbo v

Kaunas. — Neva taupu
mo reikalais, iš Elektros 
stoties išmetama net 31 tar
nautojas. Kur tie darbinin
kai dings, bosams nesvarbu.

v.

nių plunksnų biznis.

6

mas Vokietijos liaudžiai 
^nt sprando. Ponų Roose- 
veltų-Ickių pamaldžios šne
kos taipgi yra prirengia
mieji žinsgniai į fašizmą.



Įsigykite Šias Knygas

ir Po-

pada-
Pirmoji proletariato dik-

V. Mikutaitytė.

Lytis

Tas tiesa,

Gali- 
žirnrų

darbi- 
$1.00,

nūostebą del esamos 
Aš buvau pilna en- i 

apie Rusijos moterų 
atliktus revoliucijos!

gelis jų verda buržujams, bet 
iš tokių valgių mums maža nau
da, nes vargiai darbininkė mo
teris išteks kapitalo gaminimui 
visų tų liuksusinių patrovų. 
Mums reikia, kad būtų sveika, 
skanu ir pigu!

š. Skyriaus Vedėja.

šo ir draugai. Tas gerai, nes 
parodo, kad ir draugai vyrai 
nepaniekina šeimininkių sky
rių, bet eina mums talkon su 
savo patyrimais, tas parodo, kad 
jie susidomėję mūsų abelnu mo
terų skyriumi, skaito jį, inte-1

1 i ir poniukų padėtimi? Argi 
nesvarbu žinoti, kaip gyvena 
jūsų seserys ir motinos fašis
tinėje Lietuvoje? Rašo drg. 
Kapsukas, kuris labai gerai 
dalykus žino. Kaina tik 15

L. -I Užsienio Kapitalistai Nori
Mes tariame didelį ačiū toms' ’ Lietuvos

draugėms ir draugams, kurie į 4
mūsų raginimus ir prašymus KALA Ab. Kalbama, 
raštų taip apsčiai atsiliepė, kad belgų ir danų kapita- 
Įvairių patarimų mes gauname listai siūlo Smetonos val- 
labai daug. Rašo draugės, ra- džiai, kad jie galėtų įvesti

Pirmad., Vasario 26, 1934

Darbininke
1S eimininke

v

kite

Mūsų Uždaviniai >•

su1

beliko 
Moterų 
Ar jau

Aštunta Kovo lai būna 
mūs solidarumo diena.. Lai 
paskatina'mus prie didesnio 
veikimo. Lai subendrina;] ku.

Kovo 8 d. yra viso pasaulio darbinin
kių istorinė diena kovai prieš kapitąlistų 
priespaudą ir imperialistinį karą. Pra
džia šios dienos gimė Jungtinėse Valsti
jose 1908 m., kada darbininkės moterys 
pasiskyrė specialę dieną agitacijai už ly
gias teises moterims.

1910 m. Tarptautinėj Konferencijoj 
Socialisčių Moterų, Klara Zetkin, Vokie
tijos komunistų veikėja, pateikė rezoliu
ciją, kuri buvo vienbalsiai priimta, pa
skirti kovo 8 d. kaipo Tarptautinę Dar
bininkių Dieną. Rezoliucijos tikslas bu
vo ne tik kovoti už .lygias teises mote
rims, bet mobilizuoti visus darbininkus— 
vyrus ir moteris—kovai už specialius 
darbininkių reikalavimus, kaipo kovos 
diena prieš kapitalizmą, kuris kur kas 
yra daugiaus pavergęs moterį darbi
ninkę.

Laike pasaulinio karo Socialistų Par
tija ir Antrasis Internacionalas ėjo dar
bininkų klasės išdavystės linija — balsa
vo už ir rėmė imperialistinį karą; kovą 
už pagerinimą darbininkių būvio dirbtu
vėse visai apleido.

Kovo 8 d., 1917 m., caristų Rusijoj 
darbininkės, nepaisančios policijos bru- 
tališko teroro, apleido fabrikus. ir mar
gavo gatvėse, reikalaudamos “duonos ir 
pabaigos kapitalistinio karo.” Jų šis nar
sus žygis buvo pirmas žingsnis nuverti
mui (^iro valdžios ir prie didžiosios Spa
lio Revoliucijos.

Kuomet 1919 m. susiorganizavo Tre
čiasis Komunistų Internacionalas, vado
vystėje’draugo Lenino, visų šalių Komu
nistų Partijos, susijungusios su Trečiu 
Internacionalu, paskyrė kovo 8 d. kaipo 
Tarptautinę Darbininkių Dieną. Nuo ta
da ji tapo diena revoliucinės reikšmės; 
tai diena specialės užduoties sumobiliza- 
vimui darbininkių aktyviam dalyvavime 
darbininkų klasės kovose; dalyvavime 
dabartinėse kovose; prisirengime prie 
galutinos kovos, kuri paliuosuos darbi
ninkus iš po kapitalistinio jungo.

“Nauja Dalyba” — Bado Dalyba
Mes artinamėsLprie 8 d. kovo, 1934 m., 

laiku naujų vergijos retežių, kuriuos ka
la “liberališka” Roosevelto administra
cija.

“Nauja Dalyba”—NRA yra despera
tiškas Jungtinių Valstijų valdžios užsi
mojimas išrišti krizį, jau einantį’ penktą 
metą, darbininkų lėšomis. Ypatingai

Susivienijus LDSA 
ALDLD atsidarė nauja, 
plati dirva subendrintam 
veikimui, kad padarius iš 
ALDLD tikrai masinę or
ganizaciją. To darbo pa
sekmingam pravedimui rei
kalinga nenuilstanti energi
ja ir sistematingas veiki
mas iš kiekvieno nario, 
kiekvienos narės pusės. Mes 
turime pasiekti kiekvieną 
darbininką-kę už mūs orga
nizacijos sienų, o kas svar
biausiai mes turime žiūrėti, 
kad visos buvusios LDSA 
narės būtų įtrauktos į mūsų 
bendrą organizaciją. Įtrau
kimas tų narių į ALDLD, 
tai svarbiausia \ užduotis 
mūsų senesnių narių ir vei
kėjų, kurios supranta svar-

Trečias Puslapis

! darbininkės ir kūdikiaį^nukenčia, nes jie 
diskriminuojami darbų ir pašalpos išda- 

, linime. . ;
NRA industrialis kodeksas užtvirtina 

žemesnes algas darbininkėms. Negrės, 
diskriminuojamos visur* darbe gauni že
miausias algas už sunki’aUsį darbą, taip
gi ir pašalpos išdalinime. Jas pirmiau
sia prašalina iš darbo ir išmeta iš namų.

NRA yra naudojama kaipo valdžios 
instrumentas militarizuoti industriją, ir 
subudavoti milžinišką karo mašineriją 
šioj šalyj. Čia yra virš 16 milionų be
darbių, priskaitant jų šeimynas—apie 50 
milionų. Valdžia atsisako įvesti bedar
bių apdraudą, o praleidžia bilionus dole
rių prirengimui didesnes ąrmijos ir. lai
vyno sunaikinimui žmonijos; prisirengi
mui prie naujos imperialistinės skerdy
nės.

NRA sumažino dolerio vertę. Už do
lerį gaunama tiktai 65 centų vertės pro
duktų, o algos nuolatos mažinamos taip, 
kad darbininko šeimyna jokiu būdu ne
gali galo su galu sudurti.

Sovietų Sąjunga Rodo Kelią
Sąlygos darbininkių Jungtinėse Vals

tijose tos pačios, kaip1 ir visur kapitalis
tinėse šalyse. ■ Tiktai Sovietų Sąjungoj, 
kur kapitalizmas prašalintas, darbinin
kai, o ypatingai moterys darbininkės, 
džiaugiasi pilna laisve,- žengia pirmyn 
budavojime socializmo ir rodo tikrąjį ke
lią kitų šalių darbininkams .

Visų šalių darbininkės pradeda su
prasti- reikalingumą dalyvauti kovose 
prieš skurdą vis daugiau ir daugiau. Mo
terys darbininkės jau dalyvavo pirmose 
eilėse streikų ir kovų, prieš sumažinimą 
algų, pagreitinimą darbo ir prieš NRA 
pateiktą bado sistemą.

Mūsų tikslas šioj Tarptautinėj Darbi
ninkių Dienoj sumobilizuoti kuoplačiau- 
sias mases darbininkių, kartu su vyrais 
darbininkais, kovai prieš NRA, prieš 
Roosevelt’o bado ir karo programą.

Negrės, baltos darbininkes ir ūkio dar
bininkės, subendrinkime spėkas ir kovo
kime už savo teises!

Pakelkime galingą protesto balsą prieš 
skurdą!

Organizuokime susirinkimus ir demon
stracijas ant 8 d. kovo prieš fašizmą ir 
karą, už geresnes algas ir parėmimui So
vietų Sąjungos!

(Iš “Working Women”)
A. Visockienė.

bą organizacijos,, kurios; darbo, reikia drabužius 
nuo seniau dėdavo pastan- skalbti bei lopyti, prosyti 
gaskad išauginus LDSA arba namuose apsiruošti. 
didelę nariais ir kurios'"' ’ ..............
daug triūso dėjo del moterų 
organizacijos. Jos turėtų 
suprasti, kad subėndrintd 
organizacija dar sverbesnę 
rolę lošia revoliuciniame ju
dėjime ir nenustoti dirbu
sios, bet priešingai, dirbti, 
su padvigubinta energija.

Netinkamas yra nekuriu 
vyrų elgęsis. Jie žiūri į mo
teris revoliuciniame judėji
me lyg su panieka, lyg jos 
jokios rolės jame neloštų. 
Dabar, kai būna bendri su
sirinkimai, daugelyje atve
jų, vieton abiems, vyrui ir 
moteriai, dalyvauti susirin
kime ateina tik vienas vy
ras. Paklausk jo “kur drau
gėj” tai. atsakys, kad turi

Mat per savaitę dirba ji ly- 
giai kaip ir vyras dirbtuvė
je, tačiaus < vyras pasidaro 
sau liuoso laiko > dalyvavi
mui susirinkime, o. moteris 
pririšta prie naminio darbo. 
O kodėl vyras negalėtų pri- 
gelbėti jos darbe ir užbaigę 
abu kartu ateiti‘ susirinki- 
man? Paraginti savo drau
gę, kad ir ji dalyvautų, kad 
susidomėtų savo organiza
cija ir veiktų joj. Rankos 
numojimas bei nepaisymas 
moterų, neatsargus panieki
nantis išsireiškimas iš. vyrų 
pusės neš bledį mūsų bend
rai organizacijai. Leninas 
sakė, “Be moterų negali bū
ti tikro masinio judėjimo.”

Buvusio LDSA 5-to Ap-

kalingas yra aiškiausias, perma- 
tymas principo šiuo klausimu. 
Turi būti , aštri skirtumą tarp 
mūs ir visų kitų partijų. Nelai
mei, mūs Antras Pasaulinis 
Kongresas to klausimo neišgvil
deno. Jisai buvo iškeltas, bet 
sprendimo nepadaryta. Daly
kas dar tebėra komisijoje, ku
ri turės pagaminti rezoliuciją, 
težins, nurodymus. Iki šiol, 

i kaip matos, jie nelabai toli nu- 
! ėjo. Jūs turėsite pagelbėti.”

Aš jau buvau apsipažinus su 
tuo, ką Leninas pasakė ir pa-i 
reiškiau 
padėties, 
tuziazmo 
darbus, 
metu ir vis dar atliekamus, sa- 
ryšyje su jos apgynimu ir toli
mesniu vystymu. O kas del 
draugių vietos ir veikimo Bal- 
ševikų Partijoj—ji ’man atro
dė pavyzdinė Partija. Ji vie
nintelė sutvėrė tarptautini ko- 

tuom I munistinį moterų judėjimą iš 
: naudingų, lavintų ir patyrusių 

Kovotojos del Ko- sPėkų, kaipo istorini pavyzdį, 
tai

sucementuoja mūsų spėkas 
geriau kovoti prieš fašiz
mą, prieš ateinantį imperia
listinį kąrą, prieš išnaudoji
mą ir skurdai
Paminėkime tinkamai dar

bo klasės karžyges, žuvu
sias ant barikadų!

B. E. Senkevičiene.

skričio ir ALDLD 6-to Aps
kričio komitetų posėdyj li
kosi išrinktas naujas ben
dras komitetas ir . įvairios 
komisijos. Į komisiją dar
bui tarpe moterų liko iš- 

’ rinkta. vidna moteris. (kuri 
net posėdyj nedalyvavo) ir 
du vyrai. Nieko tokio, kad.i 
įeina ir vyrai, tačiaus, ko-1 
del joj nėra daugiau mote
rų? Sulig pranešimui, tai 
nei viena iš senesnių narių 
neapsiėmė komisijon ir tie 
du draugai buvo priversti 
apsiimti, kad sudarius šio
kią tokią komisiją! , Jeigu 
ištikrųjų taip buvo, tai blo
giau būti negali. Juk buvu
siame LDSA 5-tame Aps- 
krityj yra daug darbo, kad 
ir atėmus jau mažiukes 
kuopeles, o paėmus vien tik 
didžiulę Philadelphijos 11 
kp. ‘ Ar ten jau visos su
virs 60 narių tapo įtrauk
tos į bendrą organizaciją? 
Man regis, kad ne. Tam rei
kia daug darbo iš mūs pir
maeilių narių. Draugės ) 
philadelphietės turėtų su
koncentruoti savo spėkąs ir pių. 
nuoširdžiai dirbti, kad ne- kiekvienam reikalinga susipa- 
nustojus nei vienos nares! žint su Lietuvos darbininkių

Tarptautinė moterų darbi
ninkių diena, 8 kovo, jau visai 
arti, šiuomi klausimu skyriu
je telpa labai naudingas drg. 
O. Visockienės vertimas.,

Kovo 8 dieną bus daug pa
rengimų. O ir taip reikia pla
čiau susipažinti su darbinin
kių moterų kovomis, istorija, 
ne tik moterims, bet ir vy
rams.

ALDLD. centre mes turime
1 labai naudingų knygų 
klausimų.

“Motor
monizmo,” tai nepavaduoja
ma kiekvienam knyga. Apra- singa ir puiku,’ 
soma nuo Paryžiaus Komunos su tylia šypsą, 
kovotojų laikų iki dabar, čia Maskvoj, kituose miestuose 
Virš 100 moterų trumpų bio-. jr industriniuose centruose mo- 
grafijų. O kas nenori žinoti,!
kaip kovojo Rusijos darbiniu-Į 
kės? Kam gi neapeina žino-' 
ti apie Amerikos darbininkes ? j 
Knygą parašė dd. Matulaity- yra/ mano įsitikinimas, 
tė ir Karosienė. Ji 
puslapių, daug paveikslų, 
kaina tik 20 centų.

Amerikos Darbininkė.
rašė drg. A. Bimba. Knyga 
turi 224 puslapius ir kietai ap
daryta. Tai tikras istorijos 
šaltinis apie Amerikos 
ninkes. Jos kaina buvo 
o dabar 50 centų.

Lietuvos Darbininkės
niulės. Parašė drg. V. Kapsu
kas. Knyga turi 152 pusla- 

Argi reikia abejoti, kad

resuojasi. Puiku! Tik, drau
gės ir draugai, mes jūs prašo
me, kad rašydami savo “recep
tus” rašytu mėt kuotrumpiau, 
kiek galint suglaustoj formoj. 
Vietos mes gauname nedaug, 
todėl ji mums labai brangi, o 
norime kas savaitę patalpinti 
nors du skirtingus patarimus. 
Delei vietos stokos taip pat jū
sų prisiųsti patarimai nebus ga
lima talpinti tuojaus, bet turės 

! jie laukti savo eilės, tad nepy
kite, jeigu per savaitę kitą savo 
rašto nematysite. Mes bandy
sime dėti visus, kurie tik atro
do tinkami ir prieinami darbi
ninkų šeimynai.

Mes taipgi prašome kuodau- 
giau tokių patarimų, kurie eko- 

i nomiškesni, kurie nereikalauja 
i daug išlaidų, žiūrėkime, kad 
išsismaginę nepradėtume rašyti

■ apie brangius tortus, marcepo- 
nus ir puskapio kiaušinių “bo- 

j bas’ ’!
Mes žinome, kad ranadsi ap- 

j sukrių ir savo amate patyrusių 
draugių ir draugų, kurie moka 

visa tai yra tei- pagaminti skanius valgius, dau- 
,” tarė Leninas,

Petrograde,

Jūsų rankose buvo palik
ta klausimas ar suvienyti 
kuopą ar palikti moterų 
ALDLD atskirą kuopą. Jūs, 
draugės, pasirinkote vieny
bę, tad nuo jūs ir visų, AL 
DLD narių bendrai priklau
so išauginimas didelės ma
sinės apšvietos organizaci
jos Philadelphijoj.

Tik kelios dienos 
iki Tarptautinės 
Dienos, 8-tos kovo, 
visur kuopos prisirengę ap
vaikščioti tą taip svarbią 
darbininkų judėjime dieną? 
Didmiesčiuose bus dideli 
m i t ingai - demonstracijos 
rengiami tarptautiniai Ko
munistų Partijos ir kitų 
darb. organizacijų. Kiek
viena ALDLD narė privalo 
dalyvauti jose. Taip pat

1 terys darbininkės garbingai i 
veikė revoliucijos metu. Be jų 
mes nebūtume išėję pergalėto- Į 

į jais. Arba vargiai taip. Tai
Kaip' .

turi 160 j narsios jos buvo, kokios nar- • Irish Beef Stew (Šutinta 
°' sios jos tebėra! Pamąstykite! Jautiena)

j apie visas kančias ir nedatek- į Paimkite kiek reikia mėsos 
Pa-j liūs jų pergyventus. Ir jos tę-j (sulig šeimynos dydžio) sakysi- 

sia toliau dėlto, kad jos nori I _ o 4 „ • o - . .. •.. J . me 3-4 svarai. Supjaustyti iliuosybes, nori komunizmo.! v . .. ,.r„ . ’ , , 1 | mažus gabalėlius, pavohotiTaip, musų proletares moterys | kickvicna j mi]tus ir apkepinti 
yra puikios klases kovotojos. !
Jos užsipelno pagarbą ir meilę.' - - 
Apart to, jūs, turite atsiminti,!- - - 
kad net ‘konstitucinės demokra- j 
tijos’ poniulės Petrograde pasi-! 
rodė drąsesnės prieš mus, negu i 
junkeriai. Tai tiesa. Mes tu- i 
rime partijoj atsakomingų, ga- i 
bių ir nenuilstančių, veiklių mo
terų draugių. Mes galime jas 
paskirti į daugelį svarbių vie
tų Soviete ir Pildančiajame Ko
mitete, Liaudies Komisariate ir i 
bile rūšies viešoje tarnyboje.;
Daugelis' iš jųjų dirba dieną ir 
naktį Partijoj ąr tarp prole
tariato masių, valstiečių, Rau-

I ant riebalų, kad apgruztų. Su- 
j dėti mėsą i puodą, apgruzdinti, 
> kad būtų geltoni 1-2 cibulius ir 

i Į mėsą, taipogi žalio pi- 
I piro, paskiaus karčių ir kve- 
' piančių pipirų ir druskos. Ta- 
' da užpilti vandens tik tiek, kad 
! apsemtų ir tvirtai uždengti. Lai 
! povaliai verda apie 2 valandas.
Kaip jau mėsa bus beveik iš
virus, tada Įdėti supjaustytas 

_ morkvas, lai paverda kiek, tada 
j sudėt bulves ir virinti, kad bul- 

j | vės būtų minkštos. Skyrium 
i išplakti biskĮ biltų su vandeniu, 
kad nebūtų šmotelių, Įpilti į 

' mėsą ir maišant pavirinkite, 
m x . kad sutirštėtu padažas.Tai taip pat yra, .... , v .1 ma dėti su daržovėmis ir 

bei kiti mėgsta tomaites.
Galima bulvių nedėti, 

ryti bulvinė košė ir paduoti at
skirai.

Centre yra ir brošiūrų: į ‘ ‘ —
“Moteris ir Jos Ekonominė donojoj Armijoj. Tas yra mums 
Padėtis”—K. Zetkinos; “Dar- j ]abai svarbu, 
bininkė Motina” — A. Kolon- į sVarbu viso pasaulio moterims 
tai; “Kūdikių Priežiūra”; Tas parodo moterų pajėgą, di-: 
“Ką Kiekvieną Motiną Priva- džiulę vertę jų darbo visuome-į 
lo Žinoti?”; “Krikščionybė ir nej 
Darbininkes”; “Darbininkė ir tatūra yra tikra pionierė įstei- 
Bedarbė” ir kitos. Jų kaina gimė socialės lygybės mote- 
tik po 5 centus. . rims. Jinai verčia šalin dau-

Kreipkitės į centrą. Skaity-1 gjau prietarų, negu būt galėję 
---- ; ir platinkite! . | tomai feminisčių literatūros.

D. M. ŠOLOMSKAS, j £et net su tuo visu mes dar 
46 Ten Eyck St.,; neturime tarptautinio komunis-

Brooklyn, N. Y.; tinio moterų judėjimo, o tą mes 
j turime turėti. Mes privalome

IVIifl.fpf'VC VflflvIlAC i tuojaus pradėti jį tverti. Be ivUJUvd £1 | to darbas mūsų Internacionalo
ir jo Partijų nėra pilnas dar
bas, negali būti pilnas. Bet 
mūsų darbas del revoliucijos 
turi būti pilnas. Papasa
kok man, kaip komunistinis 
darbas eina užrubežyje.”

Vertė Mažytė.
(Sekamuose numemuose bus 

tąsa d. Lenino pasikalbėjimo su 
Klara Zetkina, kur paliečiama 
daugelis moterims labai rūpimą 
klausimą. Sekite juos. Iš ją 
daug ko galima pasimokinti.— 
Red.)

(Imta iš Klara Zetkinos pcu 
: “Atsiminimai 
Iš Lenino pasi

kalbėjimo su K. Zetkina, 
Kremliuje, 1920 m.).

'Draugas ’ Leninas dažnai 
kalbėdavo su manimi apie mo
tetų klausimą. Jisai Įvertino 
moterų judėjimą, kaipo būtiną 
dalį, o tūlose aplinkybėse, kai
po nusveriamąją dalį masinio 
judėjimo. Del socialūs lygybės 
moterims, žinoma, pas komu
nistus buvo principas nereika
laujantis diskusijų. Tai įvyko 
Lenino didžioj studijoj, Krem
liuje, rudenį 1920 metų, kur | 
mes turėjome pirmą ilgą pasi- i 
kalbėjimą tuo klausimu. Leni
nas gedėjo prie savo raštastalio, 
kuris apkrautas laikraščiais ir 
knygomis, Įrodinėjo studijavi
mą ir darbą be išrodymo “geni
jaus betvarkės.”

“Mes turime sutverti stiprų 
tarptautihį moterų judėjimą 
ant aiškaus teoretinio pamato,” 
Leninas pradėjo pasikalbėjimą 
po pasisveikinimo su manim. 
“Negali būti geros praktikos be 
marksistinės teorijos, tas aiš-

Mums, komunistams, rei-

kiekviena ALDLD kuopa, rašytos knygos: 
nežiūrint kaip maža ji ne-1 Apie Leniną." 
būtų, turėtų iškąlno gerai 
prisirengti prie surengimo 
masinių mitingų ir verbuo
ti moteris darbininkes, kad 
dalyvautų jose, šiais me
tais 8 d. kovb įgyja dar .di
desnės svarbos, nes vis dau
giau ir . daugiau, moterų 
ima dalyvumą klasių ; kovo
je, jos (aktyviai greta vyrų 
kovoja už būvį, einą ant ba
rikadų ir tūkstančiai žūsta 
jose. Už pavyzdį galima 
priminti , didvyrišką kovą 
Austrijos K darbininkių, tai 
pat Paryžiaus sukilimuose, 
šios šalies streikuose ir vi
sur, .kur tik eina kova už 
būvį, ten' mes rasime vis 
daugiau ir daugiau moterų.

Valgis atrodo stiprus ir ge
ras, bet kaip su ta koše, d. Ve
ra? Mūsų draugas daktaras 
Kaškiaučius sako bulvių košes 
nė pauostyti! Manau, geriau 
palikime bulves kartu virti su 
mėsa, nors valgant vistiek pasi
daro košė... O gal būtų geriau 
mėsą iššutinti bebulvių, o bul
ves iškepus su lupynom? Tikiu, 
kad čia ir mūsų gerbiamas dak
taras sutiks.

ŠEIMININKIŲ SKYRIUS
šią savaitę negalime daugiau 

patarimų patalpinti, bet turime 
ant rankų net kelis apie saldžių 
sūrių gaminimą, italioniškų 
“spageti”, pyragų, ir kitokių 
valgių. Jie visi tilps sekan
čiuose numeriuose. Sekite juos.

Beje, vienas draugas iš West 
Virginijos klausia, kaip virti 
rūgštus kopūstus. Jis sako de
dąs ir mėsos apsčiai ir taukų, 
bet kopūstai kvepia vėju ir ga
na. Patarkite jam, draugės.

daug kapitalo į Klaipėdos 
uostą už tam tikras konce
sijas. Taip jie norėtų pa
imti į savo rankas Lietu
vos elektros vystymą ir 
plentų tiesimą.
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Ar Yra Tikras Dievas?
Sklokininkai Surasti Kaltais ir Nuteisti 

Užsimokėti Pabaudą

(Tąsa)
Žydai savo dievą Jehovą įsitaisė pir

ma, negu jie apsigyveno Palestinoj. Čia 
reikia pasakyti, kad Palestina gamtiškai 
yra prasta vieta: pūsčios, kalnai ir ak
menynai. Čia žydai labai vargingai gy
veno šėtruose arba urvuose. Jie neturė
jo jokios pramonės ir buvo abelnai be
raščiai, neturėjo nei būdų lavinimuisi, 
buvo be jokio žinojimo ir neapsakomai 
biedni. Per metų metus jie aukodavo 
sūnus ir dukteris ant aukuro savo dievo 
Jehovos. O vėliau vieton savo vaikų tai 
aukodavo jaučius, avinus, balandžius, 
kaipo kepsnius dievui Jehovai. Religija 
tuometinius žydus padarė trumparegiais 
ir fanatikais. Jie persistatė sau, kad jie 
yra vieninteliai dievo Jehovos vaikai; tai 
tas Jehova juos aprūpins ir apsaugos. 
Bet pasirodo, kad Jehova “savo vaikus” 
užmiršo, nes kone visada žydai yra buvę 
kitų tautų verguvėj, beteisiai ir persekio
jami. Jeigu istorija bent ką faktais pa
remia, tai geriausiai tą, kad žydams jų 
religija buvo jų didžiausia nelaimė. Ir 
vėl aš čia klausiu: del ko mes turim ti
kėti kad šių žmonių dievas yra tikras ir 
visagalis?

Gal čia bus vieta pažymėti tą faktą, 
kad tolimoj senovėj Jehova nebuvo žydų 
dievas. Jis buvo medianiečių-arabų ka
ro dievas. Žydai pasiskolino Jehovą, o 
dar vėliaus krikščionys jį pasiskolino nuo 
žydų. Kadangi žydai turėjo ir daugiaus 
dievų, tai iš pradžių Jehova buvo garbi
namas lygiai su kitais dievais. Tik lai
kui bėgant, kada žydai išmoko rašto, tai 
su rašto pagelba į padanges iškėlė savo 
pasiskolintą dievą Jehovą. Žydai, “be- 
būstydami” savo Jehovą, padarė jį ga
lingesniu, negu visi kiti dievai, sudėjus į 
daiktą. Daugybė melagysčių apie Jeho
vos galybę ir laimėjimus buvo išrasta ir 
išleista įstatymai, idant tas melagystes 
apsaugoti. Fanatiški spėjimai ir kunigų 
melagystės bei fabrikacijos buvo skaito
ma šventomis ir neklaidingomis, būk žy
dai tai mylimiausi Jehovos vaikai, būk 
pats Jehova sutvėrė žydų tautą ir įtaisė 
jų religiją, ir dabar jis saugoja ne tik 
gyvus žydus, bet ir negyvus. Vėliaus 
kunigija tuos melagingus bereikšmius 
raštus surinko ir išleido knygos formoj, 
kaipo “dievo žodį” arba bibliją.

Biblijos seno testamento dievas Jeho
va, tai tas pats dabartinis krikščionių 
dievas. Sulig biblijos, tai šis žydų die
vas sutvėrė žmonių veislę ir pats pri
pažįsta, kad darbas jam pavyko: Ado
mas ir Jieva geri buvo. Bet jeigu dievas 
pirmą syk sutvėrė žmogų, tai kaip jis 
galėjo padaryti palyginimą apie to žmo
gaus gerumą?

Bet tas dievo sutvertas geras žmogus 
geni buvo neilgai, nes dievas pats jį pa
gadino... Viską žinąs dievas sutvėrė 
visų blogybių darytoją, priešingą sau 
spėką, velnią. Ir tai darė žinodamas, 
kad velnias išves jo gerus, bet si pnus 
vaikus iš kelio. Dievas tyčia leido savo 
sutvertam konkurentui, velniui, būti lai
mėtoju ant pirmų žmonių. Vienok del 
to dievo suplanuoto “prigavimo” dievas 
dideliai perpyko ant savo darbo žmo
gaus; perpyko taip, kad per sekančius 
4004 metus visus žmones atidavė savo 
konkurentui velniui traukt į peklą del 
spirginimo.

Po 4004 metų dievas nutarė sau atsi
pirkti keletą žmonių nuo pono velnio; ir 
tai atsipirkti ne bile kaip, bet savo krau
ju. Del to nuo velnio atpirkimo, o kiek 
tai daug dievas turėjo klapato! Dievas 
turėjo ateiti ant žemės, turėjo pats save 
visaip kankinti ir leistis save nukryžia- 
voti. Ir su šita tragedija dievas labai 
mažai ką nuo velnio laimėjo, nes ir da
bar yra sakoma, būk iš kiekvieno šimto 
žmonių velniui tenka 99, o dievui vienas! 
Dievas turėjo žinoti, kad velnias jam 
šposą iškrės, kad jis dievo vaikus pa
trauks į savo pusę, į blogą, tačiaus die
vas leido velniui būti laimėtoju, šita

biblijos pasaka daug kuo panaši į arabiš
kas pasakas “1,000 Naktų ir Viena.”

Šimtmečiai bėgo ir žmonės, nors dievo 
sutverti geri, bet velnio pagadinti, darė
si vis blogesni. Tada dievas, būdamas 
piktas, dar labiaus perpyko ir nusprendė 
visą žmoniją, išskiriant aštuonias ypa- 
tas, prigirdyti, užleidžiant virsą-< pasaulį 
vandeniu. Šituo savo darbu dievas daug 
pasitarnavo savo konkurentui velniui, » 
nes visi prigirdyti nukeliavo pas velnią 
į peklą. Kodėl dievas prigirdė savo vai
kus, tartum peles? Kodėl jis apdengė 
žemę išputusiais žmonių, žvėrių bei gy
vulių lavonais? Ar vien tik del to, kad 
jie.buvo blogi? Tai kodėl dievas, būda-; 
mas visagalis, o nepataisė savo vaikų? 
Arba delko dievas nepasmaugė velnio? 
tai būtų nebuvę kam žmones gundyti 
prie pikto ir visa žmonija būtų palikusi 
gerais. Persistatykime sau paveikslą 
geriausio ir visagalio dievo, kuris dalei- 
do savo paties sutvertam velniui įvaryti 
save į tokią piktumo desperaciją, kad 
savęs užganėdinimui tai prigirdė visą 
pasaulį.

Žydai, kitaip sakant, paties dievo vai
kai, buvo Aigipto verguvėj. Faraonas 
ir kiti Aigipto valdonai buvo tikri tiro
nai, kurie žydus labai kankino. Dievas 
nutarė žydus paliuosuoti iš verguvės ir 
nubausti ne tik barbarą faraoną, bet sy
kiu ir visus nieku nenusidėjusius aigip- 
tiečius. Štai kokiais būdais dievas bau
dė juos: Jis pavertė visą Aigipto žemės 
vandenį į kraują, pripildė jų namus ir 
lovas šliaužiojančiomis kirmėlėmis; jis 
užleido juos utėlėmis; jis kankino juos 
blusomis; jis užleido marą ir išnaikino jų 
visus gyvulius; jis užleido ledus ir ugnį 
ir išnaikino jų javus; jis užleido ant jų 
šalies vabalus, kurie suėdė viską ant že
mės; jis laikė visą Aigipto žemę per tris 
dienas visiškoj tamsybėj. Ir dar to vis
ko gerajam .odievui neužteko. Dar jis 
užkietino faraono širdį, kad jis neišleis
tų žydų. Tas davė pamatą dievui ir Lo
baus keršyti ir kankinti nieku nekaltus 
žmones. Ir ką geras dievas Jehova da
rė toliaus? Jis išžudė visus pirmagi
mius žmones Aigipto žemėj. Biblijoj 
skaitome: “Nuo pirmagimio faraono, ką 
sėdi ant trono iki pirmagimio pagauto 
vergo, kuris radosi kalėjime, per. visą 
tautą nebuvo namo, kuriame būtų nebu
vę negyvėlio.”

Žmogaus protui, žiūrint į šitą baisią 
tragediją, tai rodosi, kad dievas lengvai 
jos galėjo išvengti. Sakoma, būk dievas 
visagalis. Tai jis galėjo taip pataisyti 
faraono protą, kad tas su noru būtų žy
dus išleidęs. Būtų nereikėję to keršto, 
tų kankinimų, tų nekaltų žudymų, tų la
vonų, to kraujo. Arba jeigu dievas no
rėjo keršyti, tai jam reikėjo pasmaugti 
faraoną. Tai darbas būtų pasekmingas 
ir greitai atliktas. Paprastai religijose 
velnias yra perstatomas dideliu niekšu, 
bet jeigu velnias būtų turėjęs reikalą su 
faraonu, tai jis bjaurinus, niekšiąus pa
sielgti negalėjo už dievą Jehovą. Ge
rasis Jehova ne tik taip barbariškai kan
kino ir žudė ąigiptiečius, bet ne geriaus 
jis elgėsi ir su savo vaikais žydais.

Žydams buvo žadėta žemė su pienu 
bėgančiomis upėmis ir medaus kalnais. 
Del šitos žemės jie buvo prikalbinti pa
likti savo namus Aigipte ir keliauti į ža
dėtą žemę. Bet iškeliavę iš Aigipto,, tuo- 
jaus turėjo apgailestauti, kad patikėjo 
Jehovos prižadams, nes Jehova žydam 
buvo didesnis tironas, negu faraonas, 
nuo kurio jie bėgo. Kada su melagingais 
prižadais išvedė žydus į tyrus kelionėj į 
žadėtą žemę, tai tik tada jiems pasakė, 
kad jeigu jūs ir nepasieksite ž'adėtos že
mės, tai jūsų vaikai ją pasieks. Toj ke
lionėj Jehova žydus visaip kankano ir 
žudė tūkstančiais. Iš visų žydų, ką pa
liko Aigiptą kelionėj į žaGėtą žemę, tai 
tik du ją pasiekė: tik Kalebas ir Jošua 
pasiekė žemę Kanaano.

(Daugiau bus)

PHILADELPHIA, 
“Laisvėje” jau 
apie tai, kad 
sklokininkai, 
draugai,

Pa. —- 
buvo rašyta 
sugauti keli 

Prūseikos geri 
bešmugeliuojant ti-

j kietais Republikonų Kliubo 
į parengime. Paskiaus kliubas 
1 išrinko teisėjus ir tą dalyką 
: tyrinėjo. Tyrinėjimas daryta 
• net dvi dienas. Kamantinėta 
ir duota Rūdininkai. Sklokos 
vadai bandė surasti būdus, 
kaip išteisinti savo draugus. 
Tačiaus jau negalėjo, nepasi
sekė, neg perdaug viešai ąpsi- 
šmugeliavo..

Kaltininkai Nubausti
■ • ’ : ; f f ’• l :

Po dviejų vakarų tyrinėjimo 
ir nagrinėjimo, padaryta nuo
sprendis. Kliubo paskirtų tei
sėjų 11 pasakė, kad Jatužis ir 
Antanaitis yra kalti. Teisėjai 
rekomendavo, kad jie, Jatužis 
ir Antanaitis, turi užsimokėti 
Kliubui po $10.00. Tai tokia 
jų bausmė.

Bet tai dar neviskas. Jatu
žis buvo išrinktas Republiko
nų Kliubo gaspadorium, tai 
teismas nutarė, kad šitas sklo- 
kininkas būtą paliuosuotas iš 
tos vietos. Kaip kliubas gali 
pasitikėti, kad toks asmuo 
veiks gerai kliubo naudai, 
kuomet jisai net parengime 
bando pasinaudoti savo priva
tiniam tikslui.
Bet Šie Įvykiai Nėra Pirmi

Kad sklokininkai išnaudoja 
savo tikslams organizacijų sa
vastis, tai nėra naujiena. Phi- 
ladelphijos darbininkai gerai 
pamena, kaip jie nunešė orga
nizacijų iždus. Darbininkai 
pamena, kaip jie griebė ALD 
LD, chorų ir kitų organizacijų 
pinigui, jei tik jų rankos “ga
lėjo paliesti. Taip buvo Phila- 
delphijoj, Patersone, Brookly- 
ne ir daugelyje kitų miestų.

Už tuos pinigus jie leidžia 
savo šlamštą, “Naująją Gady
nę,” ir niekina darbininkų ju
dėjimą. Jie purvina darbinin
kų dienraščius, kurie kelia 
aikštėn tuos šmugelius ir lie
pia darbininkams vyti juos 
laukan.

Jų Laikraštis Teisina 
Apsivogusius

Lai darbininkai pamato,
tie žmonės rašo savo laikraš
tyje apie šį šmugelį. Nemany
kite, kad jie pasmerkė tuos, 
kurie pasinaudojo kliubo nuo
savybe. Ne, jie niekina pir
miausia “Laisvę”, kad pasta
roji iškėlė tą šmugelį.

Jų peckeliai rašo, kad vogi
mas iždų, tai nieko nereiškia, 
kad tai nereikia apie 
ti. Tie niekšai dar 
primesti darbininkų 
čiams, kad jie nėra 
kliubui Šerų. Bet serus kliu
bas pats pirko, tai nėra joks 
organizacijos išnaudojimas.

Kliubas pirkosi šertis dien
raščių todėl, kad palaikius 
darbininkų judėjimą, todėl, 
kad paskleidus darbininkuose 
klasinį susipratimą. Ar tai blo
gas dalykas, kad kliubas pasi- 
perka darbininkų dienraščio 
Šerų ? žinoma, kad ne. 
darbininkų, revoliucinio 
jimo neprietelius gali 
priešintis.

O pagaliaūs, kas atsitiko su 
tais dienraščiais? Ar jie pasi
keitė nuo to laiko, kuomet 
sklokininkai pabėgo ir pradė
jo skaldyti darbininkų judėji
mą? Ne, tie darbininkų dien
raščiai dar labiau gina darbi
ninkų klasės reikalus.
Skloka Vedą Agitaciją Prieš 

Darbininkų Dienraščius

Lietuvių darbininkų dien
raščiai, kaip “Laisvė” ir “Vil
nis,” gina darbininkų klasės 
reikalus.. Jie rašo pirmas ži
nias apie darbininkų, streikus, 
už Komunistų Partijos vado
vybę.1 i -

Partiją, 
ir tuos 

bando 
spaudai.

Clevelando bus raudoni—štur- 
mininkų nedėldieniai: visų tri
jų kuopų bpigadieriai aplan
kys lietuvius darbininkus, kad 
supažindžius juos su mūsų 
darbininkiška spauda ir A.L. 
D.L. Draugija.’

Sekantis Apskr. praplėstas 
susirinkimas įvyks toj pačioj 
vietoj, 922 E. 79th St., kovo 
18 d., 9 vai. ryte.

ALDLD 15 Apskr. Vald.

kovo mėnesio, tai aukokite 
tuojau.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
* O ką veikia prūseikiniai ? 

Jie niekina tą darbininkų ju
dėjimą ir Komunistų 
Todėl jie suklaidino 

’darbininkus, kurie 
kenkti darbininkų
Tik sklokos suagituoti darbi
ninkai bando ištraukti savo Še
rus iš dienraščių.

Sąmoningi darbininkai re
mia dienraščius. Jie palaiko 
ir platina, nes jie gerai žino, 
kad tik komunistų spauda ve
da darbininkus j laimėjimą. 

f

Kas Darbininkams Reikia 
Daryti?

Darbininkai turi < žinot, kad 
sklokininkai neatstovauja jo7 . 
kios partijos, >. Jie veikia tik 
todėl, kad pasinaudoti asmeni
niai. Jų tikslas, kad skaldyti 
darbininkų judėjimą. !

Todėl darbininkų ,pareiga 
vyti šiuos šmugelninkus iš or
ganizacijų ir vadovybių. Dar
bininkų pareiga kelti obalsį 
grįžimo į komunistini judėji
mą. Reikia atmesti tuos va
dus, kurie atstovauja tik sa
vo pilvo reikalus. Darbininkų 
pareiga dėtis prie tarptautinio 
darbininkų apsigynimo.

Philadelphietis.

ALDLD 15-to Apskričio 
Komiteto Praplėsto Su

sirinkimo Tarimai
Pataisytas ir Galutinai Priim

tas Trijų Mėn. Veikimui 
Planas, Kuris Prasideda su 
1 d. Kovo ir Baigsis su 1 d. 
Birželio.

Ar Jau Prisidėjote prie nu
plikimo “Laisvei” naujo pre
so?

Jei norite, kad “Laisvė’’ tu
rėtu naują presą su viduriu

CLEVELAND, Ohio.— 18 
d. vasario įvyko Apskr. Ko m. 
praplėstas susirinkimas, daly
vaujant nuo kuopų trijų mėn. 
veikimui komisijų nariams. 
Apskr. Kom. visi “nariai daly-, 
vavo, kartu ,57. ir 190 kuopų 
komisijų nariai; !

DETROIT, MICH.
T.D.A. Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas įvyks 28-tą dieną vasa- 
į rio, 7:80 vai. vakare. Draugijų sve- 
I tainėje, 3600 Verąer Highway, 
j Draugai ir draugės malonėkite da
lyvauti visi, nes turim daug svarbių 
dalykų apkalbėti.

Raitininkas, G.
(48-49)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

TIK KELETAS DIENŲ
tJau buvo pranešta, kad “Laisvės” prenumerata bus 
pakelta. Tai daryti verčia mus visko brangėjimas.

Su 1 Diena Kovo (March) “Laisvės” Kaina
$5.50 Metams ir $3.00 Pusei Met?

Iki pirmai dienai kovo (March’1 ar galite “Laisvę” 
atsinaujinti už $5 metams, l<upgi naujai užsira
šyti iki 1 d. kovo galite gauti už $5 metams.

Brooldyne “Laisvės” Kaina Bus
$7.50 Metams ir $4.00 Pusei Mėty

Išlaikymas “Laisvės” dienraščiu rymo ant pačių 
skaitytojų. Skaitytojai daug gali pagelbėti atsinau
jindami visiem metam, mat tuomi sutaupo įstaigai 
paraginimų kaštus, skaitytojai labai daug pagelbės 
gaudami naujų skaitytojų.

į

Trečiadienis bus paskutinė diena atsinaujinimui ar 
naujai užsirašimui “Laisvės’’ už $5.00 matarus
Be atidėliojimo siųskite čekį ar “money order” se

kamu antrašu:
“LAISVĖ,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės
U

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas
Tik 

judė
tum

Nutarta pradėti 
veikimo darbą su

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 kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., ' Brooklyn, N. Y.

trijų , 
1 d.

r ■ ‘ • ■ ■ ' * i ‘i
komisijų nariai; 22 kp. kom, j £ 
nariai nepribuvo,. tai labai ne-|pj> 
gerai, kad apsiėmę draugai h”

Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig m.ūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Vien tik .standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

tai rašy- 
nori tai 
dienraš-i _z __

išmokėję 15 metinių skaitytojų bile k u- ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

nedalyvauja.
Tarimai:

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 va), vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 I ii vision Ave., Brooklyn, N. Y.

Mūši? Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METU
Vien tik .standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

mėn.
kovo ir baigti su, 1 d. birželio.

2) Nutarta pagelbėti kuo
pom finansiniai, kurios pasi
darys nuostolių, paimant, tin
kamesnę vietą diskusiniams į 
susirinkimams.

3) Skirti dovanas kuopoms,I 
taipgi pavieniams nariams, 
gavusiems mūsų dienraščiui 
naujų skaitytojų ir atnauji
nant užvilktas prenumeratas; 
taipgi gavusiom ALDLD kuo
pom ir už kolektavimą mokes- Į 
čių iš senų narių.

4) Kuopos kvota nemažiau

riam mūsų dienraščiui ir ne
mažiau 20 narių į ALDLD. 
Užsimokėjusių- narių turi but 
75 nuošimčiai su 1 d. liepos 
šių metų.

5) Kuopa, išpildžius . virš 
nurodytą kvotą, galės pasiųsti 

nai'b
‘Vilnies” pikniką, o 
Komitetas apmokės

geriausiai pasidarbavusį 
narę į 
Apskr.
kelionės lėšas? ;
, Taigi, kuopos,, valio darban. 
Kuopų komisijos sumobilizuo
kite visus , veikliausius savo 
kuopos barius tam darbui. 
Galite pradėti j ieškoti skaity
tojų ir naujų narių nelaukiant 
1 dienos kovo. Tėmykite “Vil
nyje,” kuri kuopa pirmoji pa
leis šūvį į Chicagą arba į 
Brooklyną. z

Kovo 4 d. bus Clevelando 
mobilizacijos diena, koncerte 
K. Menkeliuniutės del dien
raščio “Vilnies,” kuriame A.L. 
D.L.D. visų trijų kuopų nariąi

Turime
pa
ri i-

turi būti' prisirengę.
užkviesti visus draugus ir 
žįstamus ant šio muzikalio 
delio parengimo.

Nuo šio nedeldienio, kas ne- 
dėldienis, per Aistis tris mėn.

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
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SLA Pild. Tarybos Rinkimams Besiartinant IŠPARDAVIMAS
SO. BOSTON, MASS.

Neapdarytos 20 centų.

Tai vienaBedarbis.IŠ LIETUVOS
Voldemarininku

4-

Kauno bedarbių masinį iš- J. Karutį, J. Kalvaitį, Alg.

O kokiu

ATSIPRAŠOME

Nešant i presą išbyrėjo šio

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

>»

Tai atsimi- 
patraukianti

Kas trauks daugiau, kaip 
dar bus duota nuolaida, ne
skelbiame knygų išpardavi-

apdarytos
25 centai.

Parašė A. BogdonoV. 
visuomenines tvarkas, 
ir baudžiavos laikais.

vis streikuoja 150 “Univer
sal” baldų dirbtuves darbi
ninkų. Derybos prie jokio 
susitarimo heprivedė.

kiek n u k e n tėjo. Apie 5 
smarkesnieji buvo areštuo
ti.” f

, būtent, produktų 
mas. Del to bedarbiai turime 
tvirčiau jungtis ir vieningai IŠ

GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 
kaina buvo 15 centų. Dabar tik 10 centų.

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia vargą ir visą eilę kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

Neduoda Ramybes Volde- 
marininkams

diena už bedarbių reikalavi
mus. Visi’ bedarbiai bei dir
bantieji draugai turime tą die-j 
ną turėti mirtyje. ;

Pirmiaus Lietuviai bedar-j maždaug 25

BOLŠEVIKAI. Parašė Alcksejev, vertė V. Lienius. 
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygele. Turi 48 puslapius. Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai j pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai. -

Dienraštis “Laisve” skelbia didelj ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nupkginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamos knygos yra išpardavimui:

Buvo rengiama prakalbos

ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS- Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 centai.

“LAISVĖS” KNYGŲ

Tar. ‘ rinkimais 
ir delegatai į se- 
kuris įvyks Det-

sekdami, Montreal© 
bedarbiai francūzai, 
ir gerai atsižymėję 

ir

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
. kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 

apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

interesingas 
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų. ■ L.;

Ar Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Dr. 

J. J, Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis . ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.

ĮŽANGA Į POLITINI
Knygoje atrasite apie
kaip gyveno žmonės ......
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodcl ji neatsako 
darbininkams, 
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

Iksas. Brošiūroje 
prieš “Laisvę” ii 

Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy- 
Kaina buvo 25 centai.

moka algą. Bet paskiaus, kai 
jos pagyja, tai paleidžia iš 
darbo.

Lietuvos: Juos

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo 
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Jąponų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kaina buvo 

35 centai. Dabar tik 15 centų.

ėmus 
rinktis tarnautojams į dar
bą. Pastebėjus netvarką,; 
buvo pakeltas triukšmas, I

IR REVOIJUaJA. Parašė N. Leninas. Tai

kurie perka.
Reikia kelti kovą prieš tą 

dubeltavą išnaudojimą. Sto
kite draugės ir draugai į dar-

j bininkų organizacijas.
Dirbantis.

VALSTYBĖ
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas.

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Daba? tik 10c.

IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. Parašė Jonas Kaškaitis. šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiam dailę ir litečatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų. v

KLEBONUOS PASLAPTYS. Parašė A. B. 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą 
daug kitų, svarbių dalykų, p--x;—-- -  - — 
venimas ir teismas. Ji tini 80 puslapių. 
Dabar 15c.

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų.

“ Rytas”

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė^ V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eile informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rakite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Miz.ara. Brošiūra 
turi 64* puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stcbūklyngos” vietos Melden, Kalvarijom ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus, 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

Darbininkai čia neorgani
zuoti. Todėl neturi jokios jė
gos. Bosai su jais daro taip, 
kaip jiems patinka.

Kitas labai peiktinas

gelžkelio tikietą
lova). Tai ųž-
su gaištą dieną'būdu negali priimti.
mums, darbiniu-- SLA Darbininkas Narys.

ko j o nelegalių raštų ir 
spausdinių. Iš poros kaiką 
paėmė.

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

proga, pranešta krim. policijai, ku-1 
ar Jie nuvagia nuo tų darbiniu- d beregint atbildėjo į vie

kų "bei darbininkių, kurie ne-

Mizara.
ir visokius
Brošiūros kaina

EKONOMIJA, 
visas pirmesnes 

senovėje, "vergijos

Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 

tiktai 50 centų.

r H '

kams nariams, sumokėti savo 
ponams po $25 ar $30.

Tai ve delko ponai advoka
tai taip skverbiasi į Susivieni
jimą, kad gerai pasipinigauti, 
kuomet dar Susivienijime pi
nigų yra daug. Už tai jie ir 
tokią konstituciją turi parašę, 
kad darbininkai nariai n etų r S-

f • -
skaitlingai dalyvauti, 
darni statomus 
šaukiamoje demonstracijoje.

Kaip žinoma, kad su 1-ma 
kovo prasideda SLA Pildomo
sios Tarybos rinkimai sekan
čiam terminui. Rinkimai tę
sis iki balandžio 30-tai. Sy
kiu su Pild. 
bus renkami 
kantį seimą, 
roit, Mich.

Taigi, į kovo ir balandžio tų jokių tiesų, tik žinotų mo- 
mėnesių susirinkimus turi visi keti dideles mėnesines mokes- 
naidai lankytis ir laike rinki- [ tis. Kuomet darbininkai eu- 
mo Pildomosios Tarybos turi [lauks 6o metų, tai jau, pagal 
balsuoti už eilinjų (darbiniu- > ponų advokatų patvarkymą, 
kų) narių surašą, jei nori, kad daugiau pašalpos negalės 
jų apdrauda ir pašalpa būtų gauti, nežiūrint į Ui, kad yra Steigiasi Jaunuolių ir Suaugu- 
apsaugoU, nes dabar ponai ad 
vokaUi turi parašę tokią kon
stituciją, kur eiliniai nariai 
neturės jokios tiesos, kaip 
valdytis ir tvarkytis Susivieni
jime. TikUi turės vieną tie
są, tai mokėti didelius mėne
sinius mokesčius, kad ponams 
advokatams būtų iš ko pasiimt 
didelės algos, keliones ir su
gaištys.

Kuomet darbininkų algos 
visur numuštos iki žemiausio 
laipsnio, Ui SLA ponai advo
katai ir įvairaus, plauko kiti 
ponai, turi sau įsirašę į naują 
konstituciją po $10 už kiek
vieną sugaištą dieną, už hote- 
lį gal kitą $10, arba dar dau
giau ir už 
(taipgi su 
kiekvieną 
gal prisieis

parem- l • 
reikalavimusj

j žemės.” Tą patį galima pa-į 
v „ . , , , . . sakyti ir apie šį miestą ir joKovo 6 d. sukanka meta., dirbtuves. Cia dirbtuv6 

nuo nužudymo kovingo bedar-|Tfie Macalle„ j e dau. 
bio draugo Niek Ltnchuk. Tuo|^u dirba m 
reikalu bus šaukiamos demon-',, i " •.Y. i , , . . • , irų. Dirbtuve priklauso priestracijos valstybiniu maštabu; J 
buš ir masiniai mitingai kovai 
ųž socialę bedarbiams apdrau
dę ir protestui prieš teroriza
vimą i kovingų darbininkų.

su padirbtu raktu išlaužeDidelis Išnaudojimas

Kaip danguje, taip ir ant kasą ir pasisavino apie 80,-

Penktas Puslapis

000 litų S-bes“ pinigų. Ta
čiau kaltinamasis savo kal
tumą griežtai neigia ir sa
ko, kad jis tų pinigų neė
męs. Ir tikrai, byla yra ga
na komplikuota, o tiesiogi
nių aiškių įrodymų kaip ir 
nėra.

Pirmiaus darbininkai dirb
davo po 48 vai., o dabar dir
ba po 32 vai. Bet pirmiaus 
padarydavo po 26 dol., o da
bar padaro tik po 22 dol. Mo
terys pirmiaus dirbo nuo ka- 
valkų, taip ir dabar jos dirba.

Darbas Šioje dirbtuvėje la
bai pavojingas. Moterys daž
nai užsinuodija rankas, kurios 
ilgai ima iki sugyja. Kuomet

šių. Mokykla

Šiuomi pranešame, kad So.
Bostone tveriasi jaunuolių ir moterys serga, tai kompanija 
suaugusių mokykla. Visi jau
nuoliai ir suaugę ateikite už
siregistruoti penktadienio va
kare, 8 vai., į Piliečių Kliubą, 
376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Mokykla prasidės kovo 
(March) 3 dieną.

tokių narių, kurie visiškai nė
ra sirgę ir pašalpos dar nėra 
ėmę. Kad šitas visas daro-’ 
mas pinkles del SLA darbinin
kų narių per ponus advokatus 
atmušti, tžti reikia rinkti toki 
SLA darbininkai nariai į de
legatus, kad jie be jokių ce
remonijų tą ponų advokatų 
parašytą naują konstituciją 
numestų į gurbą, ir užkirstų. 
kelią rašinėjimui tokių-naujų! 
konstitucijų ir eikvojimui tūk- «Dayį7 Workerio 
stanČių doleriui del jos. 
ketvirtas ar penktas sykis vis 
rašo naują konstituciją ir ima|^ - - - 
labai didelius pinigus už tos keno kaltė? Gal kai-1 dalykus, konstitucijos parašymą, o tos 
konstitucijos kaip nėra, taip 
nėra, nes jie tokią parašo, kad 
darbininkai nariai jos jokiu

Norwood, Mass. Žinios įS; S.8”“"'1''”1?. 
j Kaip nariai, taip ii pašali 
įniai darbininkai yra kviečia- 
jmi atsilankyti ir dalyvauti 
[šiose diskusijose, nes bus la- 
i bai svarbi tema. Unijizmo 
klausimu drg. J. Galgauskas

■ ruošiasi pasakyti pamatiniai 
• paruoštą kalbą. Taipgi bus

i aiškinama skirtumai tarpe re- 
įvoliucinių unijų ir reformisti- 

Po drg. Galgausko pra
kalbos, bus leista atvirai dis
■ kusuoti ir kritikuoti, jei kam 
atrodys, kad drg. Galgauskas 
Klaidingai 
Tai bus 4 
tainėje.

“Patikrinus liudininkus ir 
išklausius kaltinamojo, tei
smas posėdį perkėlė į S-bės 
rūmus ir ten patikrino vie
toje, kur būta kasos ir kaip 
galėta į ją įeiti. Ten buvo 
išklausti ir kai kurie liudi
ninkai. Svarbiausi iš tvir
tinimų buvo laikomi buv. 
išlaidų kasininko H. Grino. 
Jis papasakojo, kad birž. 28 
d. kasoj buvę apie 100,000 
lit. Jis perėmęs iš pajamų ' 
kasos apie 68,000 lit. Ma-! 
tyti, piktadario apie tai ži- (

daly- nota.„ Iškabinti pinigai bu- 
_____ _ _>” naudai, bet kas čia yra, tai pirkimas ir vo pastebėti iš ryto, 

^a,u kalbėtojas nepribuvo, tai pra-! davimas kyšių bosams ir for- 
, Tai labai blo- manams. Kai kurios moterys 

gas dalykas, kad taip įvyko, perka saldainius ir kitokius 
Boseliai gerai tai' 

bčtojas kaltas, o gal komisija Į žino ir pasinaudoja t 
kalta, kad negerai tvarkė, 
neinformavo kalbėtoją. - -

Kuomet taip kartą atsitinka [ perka dovanas, o užrašo tiems, i 
ir publika būna suvilta, tai 
paskiaus labai sunku publiką 
sutraukti kitu kartu. Reikė- 

[ tokių dalykų visuomet 
vengti.

Organizuojasi Komitetas Ko
vai Prieš Karą ir Fašizmą

Vasario 18 d. Finų Svotai' 
nėję įvyko prieškarinės pra
kalbos, kurias surengė Komu
nistų Partija ir kitos darbi
ninkų organizacijos.

i V LDrg. A. A. Maliinger iš' . 
Bostono, sekretorius Amoriki- I f*1^* 
nes Lygos Prieš Karą ir Fa- į 
sizmą pasakė puikią prakalbą, j 
Paragino suorganizuoti' 'ant 
vietos A. L. Prieš Karą ir Fa
šizmą. -Po prakalbai, liaosi iš
rinktas laikinas komitetas iš 
penkių, kurių J>us tikslas su- ■ 
daryti pastovus ir didelis ko- 
mitetas kovai prieš karą ir fa
šizmą. Komitetas imasi už 
darbo ir planuoja Šaukti dide
lę bendro franto konferenciją, 
į kurią bus kviesta visos Nor- 
woodo organizacijos. Tokia 
konferencija, manoma, turės 
įvykti apie kovo vidurį. Lietu
vių organizacijos. neskiriant' 
politinių įsitikinimų, kaip gau
sit pakvietimą į konferenciją, 
reikalinga kvietimas susirinki
me perskaityti ir išrinkti at
stovus.

Pakvietime .bus smulkme- 
ningai nurodyta tikslai tokio 
komiteto ir tt.
Su Kazyrėm Paminėta Lietu

vos “Nepriklausomybe

Norwoodo fašistiniai sanda- areštų ir įkalinimų, bet paly- 
riečiai, 16 d. vasario, turėjo Finus ir laimėjimai didesni, 
suruošę paminėjimą 
“nepriklausomybės”. Bet ap- miesto 
art kazyių daugiaus nieko ne-'anglai 
turėta. Tas parodo, kad Nor- ateiviai darbininkai rusai 
voodo fašistiniai sandariečiaijfinai, gana dažnai žygiuoja su 

... Jie'bedarbių reikalavimais pas 
neprigulmybės” į pašalpų išdavėjus — kunigus, 11 s

Kauno 'Bedarbiai Stoja į i Kauno parodo, kad ten dar 
:Kovą Prieš Alkį ir už ’ M “rr ’

Gyvybę
Pradeoa bruzdėti Lietu

vos alkani bedarbiai. Mato- 
r mai, masės darbininkų ne- 

dalykus aiškina.: papepa a]Ri0 naštos ir sto- 
d. kovo, Finų Svc-I. . . . _ . , .■ja į kovą uz gyvybes palai-

Darbin&kas. kymą, nepaisant baisaus fa- 
------------- ! šdstinio teroro prieš juos.

“Rvtas”

;ą įvykio tirti, ir patikrin 
j tos kasos knvgos, iš kurių 
paaiškėjo, kad trūksta apie 
80,000 litu.

“Teismas taip pat domėjo
si pačiu Grinų, jo elgesiu, 
veikimu, turtu. Mat, pir
miausia Grinas ir buvo įtar
tas, kad tuos pinigus išne
šęs, paskum areštuotas ir 
net apkaltintas, bot vėliau 
prieš jį byla dėl įrodymų 
stokos buvo nutraukta, o jis 
pats iš kasininko pareigų 
pašalintas. Dabar jis tar
nauja S-bėję kitam skyriuj

“Netvarkos kasoj jis pas-> 
; tebėjęs kartais ir anksčiau, | 
bet jos negalėjo išsiaiškinti, i 

rašo (sausio gO Dėl rastų trūkumų jam iš i 
i algos buvo atskaityta vieną; 

Tautos syk 3,600 lit., kitą syk 5,000 
. Tačiau kartą kasoj 

pasirodęs net 100 lit. per-. 
teklius. Kokiu būdu jis at
siradęs, taip ir likę neaišku. 
Be to, prieš apiplėšimą ne- 
deg. spintos buvo įtartinai 
sugedę užraktai. Nuo spin
tos (seifo) raktus jis turė
jęs,. bet jie būdavę ir pas i 
Pluščiauską, kai tas jį pava- i 
duodavo.

“Paskum buvo išklausta^ Į 
buhalt. Ambrozevičius, buv. 
burm. Graurokas, Pluščiau- 
sko tėvas, ekspertai ir visa 
eilė S-bės tarnautojų. Liu
dininkų kažkurie parodė, 
kad Pluščiauskas turėjęs 
nemaža skolų. Tą vakarą, | 
kai dingo pinigai, jis buvęs i 
S-bėje. Kurjeris jį matęs 
įeinant ir išeinant iš kasos, J

“Tačiau keli kiti liudinin
kai parodę kaltinamojo 
naudai. ' Ir bendrai, stin
gant tiesioginių įrodymų, \ 
konkretaus ką nors sužino-! 
ti pašaliečiui bylos metu bu
vo Sunku. Buvo tik tiek 

atvežtas tiesiog iš kalėjimo, aišku, kad iš seifo išgaravo | 
Bylos pirmininkas yra p. apie 80,000 litų. 
Arminas, nariai—Žilinskas būdu išgaravo ir kas juos 
ir Maliukevičius. Kaltina pasiėmė, taip ir liko neaiš- 
prok. pad. Valičenko, S-bės ku.”1 
civ. jieškinį palaiko S-bes f 
juriskons. adv. M. Sleževi-. 
čius, kaltinamąjį gina—adv.! 
Požėla.
“Bylos užuomazga

J. Pluščiauskas, buv. paja
mų kasininkas, , kaltinamas i 
tuo, kaį 1932 m. birželio 28/suciėti 
d. vakarę, tarp 9 ir 12 vai.,

1* v* oLdl Ixlpl iKcLlų. JlvJ'LciS V CHCICIHdl lIlllllYU. J-dULUS

Draugams Montrealiecianis rag0 įg sausio 30 dienos apie Balso” redakcijoj, be to, pas litų.

Vasario 28 dieną, tai kovos 3t0Gma žinoma, rašo pasi- Sliesoraitį ir stud. Gumbiną 'inn ir/ koJnrkiH vnilrnlntn * 1 X _
tyčiojimu iš kovingų bedar- buvo padaryta krata. Jieš- 
bių. “R.” sako:

“S u m ažinus bedarbiams
• nuoš. atly- 

^ialbuv^ O1^anizuojami į Be-! ginimą prie poliakalių ma- 

tiems neėmus atsakomybės už i 
tą darbą, liko palaidi, be or-1 
ganizacijos. Tuo tarpu kitų 
tautų darbininkai organizuo
ti, veda gana energingai ko
vą už bedarbių reikalavimus. 
Draugai' verdūniečiai yra tuo 
pavyzdžiu, nors jų kovos būna 
ir žiauresnės, įvyksta daug-

vakar dalis bedarbių 
i tuo metu, kai buvo keičiama 
dirbančiųjų pamaina, prie 
žuvų rinkos pradėjo kelti 
triukšmą. Vieni dirbti su
tiko, bet kiti ragino strei
kuoti ir eiti iš Sav-bes rei
kalauti, kad pagerintų jų 
reikalus. Prieš kelias die
nas bedarbių delegacija bu
vo įteikusi Kauno burmist
rui tam tikrą raštą, kuria
me išdėstė, ko jie nori ir 
reikalauja.

“Pradėjus kelti triukšmą, 
bedarbių susirinko apie 1,- 
200 žmonių. Triukšmo mal
šinti ir bedarbių sklaidyti 
atvyko “vietos policija, bet 
jos nepakako, tada buvo iš
šauktas policijos rezervas, 

šis reika- k u r is ėmėsi atatinkamų 
ne-(lavimas buvo išpildomas. Bet priemonių ir bedarbius iš- 

žmonių da-Į priešais darbininkus atsistoja sklaidė. Kai kurie karštes- 
< kitos nepakenčiamos sąlygos; nieji bedarbiai mėgino poli- 

kainų kili- cįjos neklausyti ir norėjo 
prie jos kibti su darbo įran- 

statyti reikalavimus už kiais, bet buvo suimti. Per 
Įima pašalpų todėl, kad var- susidūrimą pora policininkų 
tojamų produktų .kainos pa
keltos.

Tuos reikalavimus turime iš
statyti 28 dieną vasario. Mon-i 
trealo bedarbiai, v

yra nupuolę kultūriniai, 
net Lietuvos. I ” ? I W*” t J
paminėjimui negalėjo nieko' aldermanus, į pašalpų skirsty- 
geresnio sugalvoti, kaip kazy- mo komitetus, ir pas miesto 
res. . ' ponlis į City Hali. .

Natūralūs dalykas, kiek pa- Kiekvienų reikalavimą eilė- 
ti Lietuva yra “nuprogresa-jje buvo reikalavimas: “Reika- 

■ vus;” tai taip ir Amerikos fa-Naujame bedarbiams mokėti 
cistinis elementas moka įver- pašalpas pinigais.” L._ ----
tinti fašistinės Lietuvos 
priklausomybę.” 
lyvavo apie šimtas.
Norwood© Lietuviai Darbinin
kai Turi Progą Pagilinti Savo 
Žinojimą Įvairiais Klausimais

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
9 k p. laikys viešas diskusijas 
įvairiau klausimais sykį į mė
nesį. Prie kiekvieno savo mė
nesinio susirinkiftio duos ir 
prelekcijas įvairiais klausi
mais. Sekantis ALDLD. 9-tos 
kp. susirinkimas atsibus 4 d.

darbininkų ir namų^nuomu^ Tebestreikuoja Baidų Dar- 
tojų sąjungos; lietuviai, dir
bantieji ir bedarbiai, turime

bininkai-
Paskutiniai pranešimai iš

Skapiškio — Panemunėlio 
tarpustoty traukinėlis už
važiavo ant vežimo, kuriuo 
važiavo Panemunėlio v., 
Užmiškių k. gyventojas St. 
Navielis. Jis smarkiai su
žeistas, o arklys ųžbiuštas 
vietpje.

Kaip iš Kauno Savivaidybos 
Išvogta 80,000 Litų?

“Laisvėj” jau buvo pra
nešta, kad iš Kauno Savi
vaidybos iždo dingo 80,000 
Ijtų. Taip pat buvo praneš
ta, ,kad Smetonos teismas 
nesurado kaltininkų 4r pa
leido kasininką Pluščiaus- 
ką. 'i Dabar Kauno spkuda 
paduoda žinių apie įvykusį 
teismą delei tos vagystės:

“Į bylą Pluščiauskas buvo

tokia, puslapio kompoziciją ir suby
rėjo keleto kasdieninių biz- 
niškų skelbimų kompozicijos; 
Nespėjome juos vėl sudaryti ir 
_____ i j šią dienraščio laidą.

“Laisvės” Administr

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDI.D. Rus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite /nasiniai. 
po vieną knygą arba knygelę, tiems 
paisant/ kad jau ir taip labai pigiai 
mą. šis išpardavimas yra nrilgam.

“LAISVE” 427 Lmmer Si, Brooklyn, N. Y



Šeštas Puslapis

’ ‘ • . ♦ • *• *’i nusipirkti automatišką presą.
j “Laisves” automatiškas pre-

■»NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS <♦>

<♦>

<{>

ĮVAIRIOS ŽINIOS <♦>
1 z

<f>

<♦>

PATERSON, N. J.

tiek, kiek tik norėsite.
Daugiau Orlaiwy Nelaimiu

Apart. 29

LIETUVIŲDrg. C. A. Hathaway

512

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Ligos Gydomos

156

PARSIDUODA

bei

KALBAM LIETUVIŠKAI

PirmacL Vasario 26r

Protesto Rezoliucija* Prieš So
cialist’! Vadų Gengsterizmą

Seredomis
7 vai. vakare

Didžiojo New Yorko L. Dar- 
■ bininkiškų Organizacijų Sąry-

ler paliuosuotų nekaltus Scott
sboro 9 negrus jaunuolius, ku
rie yra laikomi Decatur, Ala. 
kalėjime.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 2$rd St.

socialistai 
pagelba ir 
neprileido

Konferencija priėmė pasvei
kinimą draugui Wm. Z. Fos
ter, kuris sirgo ir dabar yra 
parvykęs . iš' Sovietų Sąjungos 
atgal i Jungtines Valstijas.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St.' Stotis • 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467
. Ofiso valandos nuo 1 

nuo 6

sas kainuos $1950.00. Ar jau 
aukavote jo nupirkimui ?

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u darau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju {vai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda Manhattan, Bar & 

Grill. Tikrai gera biznio vieta. Par- 1 
duodu todėl, kad turiu du bižniu. 
Kreipkitės 63 York Street, kampas I 
Adams St. Brooklyn, N. Y.

(45-58)

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

JUOZAS LEVANDA 
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Draugijos, kurios norite, kad 
“Laisvė” pigiai padarytų jums 
spaudos darbus, padėkite jai
------------ ---------------- --------- .----------

ti svetainę veltui. Tai bus di
delė >pagelba kuopai.

Pakelta klausimas del “Lai- 
naujo preso ir ant vietos

Aukavo se-Į

Komunistų Partijos 
kalboje 
Worker

DR. Z! N8

Penktadienį, j Penn. gelžke- 
Wilming- 

Gold, ku- 
dienų už 
alkanųjų 

kitais be-
nuo policijos 

Į gelžkelio stotį su- 
.sirinko virš 2,000 darbininkų, 

buvo unijų

or- 
susirin- 

Yorko Lie-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem

402

A. N.Valmčiutč
92 Union Avė.,

Brooklyn,

Utarninkais i)'
Nuo 3 vai. p. p. iki

Dr. HERMAN MENDLOWTTZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Sercdomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar- 
nes Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, .La
boratoriniai Tyrimai, Serumų 
Ciepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

va-1 ceviČius, A.
46 Ten Matačiunienė, F.

dienraštis
pradėjo

Nuo sausio 24 d
dienos vasario gau- j Daugiausiai tai

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištytTmua kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 41lh St. H.tom 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10.-30 iki 1. Po pietų nuo 1 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1? dieną
Telephonas MEdallion 3'1328

PARSIDUODA saliūnas ir restau- 
rantas labai gražioje biznio vieto

je, kur galima netik pragyventi, bet 
ir susitaupyti mokant tą biznį vesti. 
Vieta nedidele, naujai Įrengta, nau
ji visi rakandai. Toks biznis čia lai
kosi jau 3 metai. Jis yra gerai gy- j 
venančių sekcijoje, daugiausia vo- j 
kiečiais apgyventa vieta. Pardavimo ' 
priežastį patirsite ant vietos. Tuo- ( 
jau kreipkitės šiuo antrašu: 46 Ten i 
Eyck St. Brooklyn, N. Y.; iš čia j 
gausite biznio vietos antrašą.

(43-48)

10-

2:20 vai.

redak-
drg. Clarence A. Hatha-

bus protestas prieš Aus- 
fašistus, kurie ■ šimtus

“Daily Workeris” Smarkiai 
Pradėjo Platintis

i 2,000 Darbininkų Pasitiko 
i Draugą Ben Goldą

;lio stoti, parvyko iš 
tono draugas Bend 

(riš ten iškalėjo 40 
i tai, kad jis laike 

anglų j maršavimo kartu su 
Daily į darbiais gynėsi 

smarkiai j puolimo.

nos iki 17 
ta 696 nauji pilni skaitytojai į darbininkai ir karštai sveikino 
ir 382 skaitytojai, kurie skai-Jsavo kovotoją.
to tik šeštadienio laidą. Kiek-, 
vieno darbininko pareiga yra.i 
platinti mūsų kovos organą. ’

Dabar “Daily Workeris” 
pirko naują presą, kuris kai
navo $22.000. Reikia būti
nai sukelti pinigų jo apmokė
jimui. Nedėlioję. 4 d. kovo, 
yra rengiama “Daily Worke
rio” naudai didelis bankietas 
Jis atsibus vakare, New Štai 
Casino svetainėje, 107th St. ir Į 
Park Ave., New Yorke. Tikie-1 
to kaina $1.00. Bus geri kal
bėtojai ir dainuos Sergei Ra- 
damsky Sovietų Sąjungos gar-j 
sus dainininkas. Dalyvaukite, 
visi!

Kaip žinoma, apie savaitė! 
laiko atgal Jungtinių Valsti-I 
jų valdžia perėmė nuo priva- 

jtinių kompanijų orlaivių paš-Į 
to išvežiojimą ir perdavė ar
mijos orlaivynui. Nelaimių ne-j 

• laimės prasidėjo. Nėra t_
’dienos, kad keli orlaiviai nesu- 
sikultų. Vien penktadienį, | 
New Yorko srityje keturi nu
krito, kaip kurie orlaivininkai i 
sužeisti, kiti žuvo jūroje. Or
laiviai sukulti.

šio konferencijos dalyviai ra
gina visas darbininkų organi
zacijas energingai rengtis 
prie Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimo—demonstracijų. Mes 
šaukiame visas darbininkų 
organizacijas bendru frontu 
demonstruoti ir apvaikščioti 
darbininkų tarptautinį kovqs 
dieną.

išaiškinta, kode! socialistai 
vadai susivienijo su fašistais 
kovai prieš komunistus, kodėl 
jie išprovokavo Madison Sq. 
Gardene darbininkų susirinki
mą.
; • Kiekvienas darbininkas ir 
darbininke privalo dalyvauti 
susirinkime, nes bus, po drg. 
J-Iathaway kalbai, klausimai ir 
diskusijos.

TIKRAS B1ČIĮJ MEDUS 
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus.

Tuojau įsigykite ir valgyki
te med,ų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus naudoti medų vietoje 
cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę”- įsigyti

Tikro Bičių, Medaus
K a į n o s . ga n a ž e m o s :

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus j

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Mes,, lietuviu darbininkuJ V l

Iorganizacijų delegatai, susirin
kę į Didžiojo New Yorko" Lie
tuvių Darbininkiškų Organiza
cijų Sąryšio konferenciją, va- 

įos| sario 18 d., 1934 m., 46 Ten 
įEyck St., Brooklyn. N. Y., at- 
jStovaudami suvirs 1,000 darbi
ninkų, smerkiame socialistų

i partijos vadų gengsterišką už
puolimą ant drg. Clarence Ha
thaway, ir kitų darbininkų, 

, Madison Square Garden, va- 
• vaaMATAfFM ~1 sari° laike surengto

1,000 Darbininky Klausėsi I KAS NAUJO TARP : protesto mitingo prieš Austri- 
ijos £a§jsįjnį terorą.

Mes smerkiame socialistų 
partijos vadus del sudarymo

Ketvirtadienį, Cooper Union 
Institute buvo rengta prakal- Į 
bos draugui Hathaway, kuri 
socialistai vadai sumušė Madi
son Square Gardene. Susirin
ko virš 1,000 darbininkų ir., 
darbininkių, buvo daug eili-!J 
nių socialistų, kurie kartu su j 
kitais darbininkais sveikino! 
draugą Hathaway ir pasisakė 
už Bendrą Frontą. Po drg. 
Hathaway kalbėjo visa eilė 
darbininkų, štai kokis skirtu
mas tarpe komunistų ir socia
listų susirinkimų: 
vadai policijos 
krėslais mušdami 
darbininkų išsireikšti, o komu
nistai leidžia kiekvienam ir 
net ragina kalbėti.

Darbininkai Stoja už Bedar 
biu Draudimo Bilių

New Yorke daugelis darbi
ninkų organizacijų, unijų iri 
taip pašalpos draugijų užgiriai 
bedarbės klausime draudimo ; 
bilių—(H. R. 7598), kuris yra ‘ 
įneštas į kongresą. Amerikos 
Darbo Federacijos penterių ir; 
dekoratorių unijos 121 loka-į
las užgyrė tą bilių. Visa eilė virš 1,000 
kitų organizacijų tą pat pada-ivių. 
re.
nizacijų Sąryšio konferencija šizrną ir čia pat Jungtinės^
pasisakė už bilių ir kitos orga-i Valstijose.
nizacijos, kliubai ir tt. turėtų 
stoti už tai.

ALDLD 84 kuopa laikė sa- 
įvo- susirinkimą vasario 18 d. 
Reikia pasakyti, kad pirmas 
toks Skaitlingas susirinkimas 
įvyko, šiame susirinkime bu- 

|VO raportuojama iš “Laisvės” 
|suvažiavimo ir Sovietų Drau
gų konferencijos, kuri įvyko! 

INe'w Yorke. .Raportai nariams i 
i patiko. Buvo ir klausimų kas; 
Į del “Laisvės” pabrangimo. į 
j Visi nariai su tuo sutiko.

Kuopa nutarė, kad susirin
kimai Įvyks du kartu Į mėne
sį. Vienas susirinkimas bus! 
reguliariškas, o kitas diskusi-j 
nis, kad nariai galėtų daugiau I 
prasilavinti.

Taipgi mūsų kuopa nutarė 
duoti “Laisvei” patarimą, kad 
angliškas skyrius ir moterų 
skyrius būtų dedamas kas tre
čiadienis. (Ar abu skyriai į 

it r e č iadienio numerį?—Red) 
’ .....

tais, Mathew Woll, ir LaGuar-|“Laisvės 
ir kvietimo jų kalbėti į išeitų dviem puslapiais

i • pdi LIJUb Velti U b U UI bUUcll y IL1U t £ y 0 .

įliek Dark Sąryšio Konfe- bendro fronto su fašistų, agen-lTaip 

rencijos Rezoliucijos | dia
! darbininkų masinį 

Didžiojo New Yorko Lietu-jma>
. Ivių Darbininkiškų Organizaci-: 

j jų Sąryšio 
d. vasario,
imta sekamos rezoliucijos: Isudaryti bendrą frontą kovai 

Mes, delegatai, atstovaujanti Drje§ fašizmą, prieš gresianti 
virš tūkstantį organizuotų lie
tuvių darbininkų, reikalauja
me, kad gubernatorius Rolf, 
Californijoje, kuogreičiausiai 
paliuosuotų Tom Mooney, nes 
jau keliais atvejais buvo^ įro
dyta, kad Tom Mooney nekal
tai yra laikomas kalėjime.

Taipgi reikalaujame, kad Tuviu Darbininkišku Organiza- 
Alabamos gubernatorius Mil-1 cijų‘Sąryšio konferenciją 

sario 18 d., 1934 m.,
Eyck St., Brooklyn, N. Y., at
stovaudami suvirs 1.000 darbi
ninkų, protestuojame prieš pa- 

| naikinimą CWA darbų, ir rei
kalaujame, kad CWA darbai 
būtų toliaus tęsiami, kad be
darbiai, būtų aprūpinti darbu 
arba tinkama pašalpa.

Už Darbininkų Bedarbės Ir 
Socialės Apdraudos Bilių 
Atstovų Buto Darbo Komi

tetui, Washington, D. C.
Mes, lietuvių darbininkų 

organizacijų delegatai, susi
rinkę į Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Darbininkų Organi- 
acijų Sąryšio konferenciją, va
sario 18 d., 1934 m., 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y., at
stovaudami suvirs 1,00b dar
bininkų, reikalaujame, kad jūs 
kuogreičiausiai prielankiai ra
portuotumėte atstovų buto 
apie Darbininkų Bedarbės Tr 
Socialės Apdraudos Bilių (H. 
R. 7598), kurį kongrese įne
šė kongresmanas Lundeen iš 
Minnesota valstijos. ; ‘

gi kuopa pageidauja, kad 
>” Šeštadienio numeris 

i padi- 
susirinki- bintas, jei redakcijai galima.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
. Mes raginame visus darbi-;kuopa auga ir nariais, šiame 

Konfei encijoje l^piinkus, socialistus, komunis- j susirinkime prisirašė Adomas 
1934 metais, pn- tuS) ir kitų politinių pažvalgų,| Ališauskas ir jisai žadėjo duo- 

rezohucijos:

Didžiojo New Yorko Lietu
vių Darbininkiškų Org. Sąry
šio delegatų konferencija pa
sisako už rėmimą Lietuvos ir 
Vokietijos revoliucinių darbi
ninkų, kurie veda kovą prieš 
kruvinąjį fašizmą ir tam tiks
lui aukojame $10.00.

Mes, delegatai, atstovaujanti 
organizuotų lietu-

darbininkų, pasižadame 
Lietuvių darbininkų orga-! visa energija kovoti prieš fa-i

Paveikslas iš teatro “Jie neturi mirti,”- kuris dabar yra 
šiamas Royale Theatre. 45th St. ir W. Broadway. New Yorke. 
Vaidinimas prasideda lygiai 8:10 vai. vakarais, šian^o teatre 
yra rodoma, kodėl jie (Scottsboro 9 negrai berniukai) neturi 
mirti. Matykite!

Piano Lekcijas
DUODA

- /M/ r "' “

v Mr v’ z <

prieš fašizmą, prieš gręsiantį 
imperialistini karą.

Prieš CWA Darbų 
Panaikinimą

Prezidentui Rooseveltui
Mes, lietuvių darbininkų 

ganizacijų delegatai, 
kę i Didžiojo New

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Trečiadienį Brooklyne Kal
bės Drg. C. A. Hathaway 
Tręčiadienį, 28 d. vasario,

7 :30 -vai. vakare,, Grand Pa
radise Ballroom svetainėje, 
318 Grand St., Brooklyne, kal
bės “Daily Workerio 
torius 
way.

Tai 
trijos
darbininkų paskerde-ar sušau
dė, o d'abar kitus karia ir žu
do teismų pagelba. Kartu bus

svės
su auk auta $7.50.
karnai: J. Pocius. S. Vilkas, J.
Jankus—po $1.00. S. Sadu- 
cas, E. Saducas, J. Bimba, P. 
Dannis, A. Dalinis—po 50c.'
P. Malinauckas. U. Malinauc-! n v. <> ..
kienė, J. Lipcevičius, B. Ker- į SergailClŲ, VyifŲ ir Moterų 

Ališauskas, M. j 
Buslevicius, į

J. K. Gilius—po 25c.' Viso j 
aukų $7.50. Pinigai pasiųstai

Taip pat bus balius, kurio j 
pusė pelno bus paskirta preso I 
fondam ALDLD 84 kuopa 
nutarė išpildyti savo kvotą rė
mime komunistinio dienraščio.

J. Matačiunas*

Reumatiškų Skausmu 
ikų skausmų kentėjimai yra 
mgvinami vidutiniu ištryni- 
j vietų su ANCHOR Pain- 

Kai tik ištrinsite skauda- 
šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 

! malonią šilumą, kas liudys, 
xpelleris dirba savo darbą, 
įtikite, kuomet Pain-Expel- 

skausmą tokiu pastebėtinu 
Visose vaistinėse kaina 35c. 

skirtingo didumo bonkutės.
rasią turi Inkaro vai$baženklį.

parėm, : krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Evergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabelius (Undertaker)

PAIN-EXPELLER

■
I a

Visi “Laisves” skaitytojai yra raginami ateiti ir 
pamatyti šią revoliucinę dramą—prieš priespau
dą—prieš persekiojimą — 'Įjtieš Ignoraciją—Už 
Darbininkų Teisę Tinkamai Gyventi!

j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I 
| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
| ant visokių kapinių; parsamdo au-|

Tarp 4th Avė.- ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M

b D A U fi T THEATRE GUILD!U K A V U H KOVOJA Už darbininkų 
REIKALUS!

LAf GYVUOJA INTERNACIONALAS!

“Jie Neturi But Nužudyti”
Ar tai būtų, Viennoj, Paryžiuje, Scottsboro ar 
/ 'New Yorke—-JIE TURI GYVENTI!

ROYALE THEATRE, 45th St., W. of Broadway
Vakarais rodoma 8:20 vai.—dienomis ketvergais ir subatomis 

<■’ 2:20 vai.,— PRIEINAMOS KAbNOS

į tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sckmadieniaiš
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1




