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KRISLAI
Kunigiškas Razumas.
Senis Supyko už Teisybę.
Kanuoles Sudaužė

Teoriją.
Bet Grigaitis Netiki.

Rašo KOMUNISTAS

Visai neteikiama proto, kad 
būti kunigu laikraščio redakto
rium. Taip įsitikinau perskai
tęs Chicagos “Draugo” editoria- 
lą kovo 1 dienos laidoje. Mato
mai, redaktorių apsupo didelė 
baimė, todėl jis rašo apie baimę 
Sovietų Sąjungos ir komunistų. 
Sovietų Sąjunga bijanti Japo
nijos, bijanti karo, bijanti viso 
svieto. Kodėl? Ogi todėl, pa
sak gerbiamo redaktoriaus, kad 
prieš Sovietų valdžią ir prieš 
Stajiną nusistačius visa Sovietų 
liaudis, visa armija, visas ka
rinis orlaivynas! Visi jie “tik

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)
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Darbininkai Visų Šalių,* 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

r

Austrijos Kommiisty Partija Pirmutinė
Šaukė Darbininkais į Generalį Streiką

Prieš Fašisi:b ir Dollfusso Valdžia
Ateina daugiau svarbių “GENERALIS STREIKAS! 

žinių iš Austrijos apie tuos 
įvykius, kurie privedė* prie 
darbininkų sukilimo prieš 

Pa- 
kad dak generalio 

streiko dienoj (vas. 12 d.), 
socialdemokratų partijos 

Seniau 4 Draugas susijęs l lyderiai Bauer ir kiti Šau- 
tvirtindavo, kad “žiaurieji ko-, socialistuS darbininkus 
misarai pasilaiko ant gink- * . ,v. .... • .. •: atiduoti Dolfusso valdžiailų. Bet dabar ir tie ginklai' ....
“prieš komisarus”. Tai ant ko ginklus, neiti į kovą, pasi- 
jie dabar laikosi? Tik “Drau- j duoti budeliams geruoju ir 
go” redaktoriaus galva gali iš-[t. t., Gi Austrijos Komunis- 
galvoti atsakymą.*, tų Partija išleido generalio

-------  * -. streiko šaukimą ir išplatino 
O juokingiausia štai kas. Ar Vienos, Linzo ir kitų miestų 

jūs manote, kad karui kilus, Į fabrikuose dar vasario 10 
Sovietų Raudonoji Armija mar-I d. §is šaukimas ’ra be ga
išuos i. Maskva ir paims nagan ]q dokumentas. Jis

ir laukia japonu puolimo valan-, kruvinuosius fašistus. 
Uos, kad atsiskaičius žiauriųjų i gįr0(j0 
komisaru ir Stalino agentu.”

“Tuojaus turi būt paleis
tos visos fašistinės organi
zacijos! “Šalin visus fašis
tinius komisarus!

I

“Šalin fašistines adminis- 
tracijasbš Darbo Butų!

“Tuojaus turi būt ątsteig- 
ta susirinkimo, spaudos, ko
lektyvių derybų ir streikų 

. laisvė!
“Tuojaus turi būt paliuo- 

suotuvisi anti-fašistiniai ka
liniai ! A

“Šalin mirties bausme 
karo stovis!

“šalin budelių valdžia!
“Austrijos Komunistų 

Partija” (Trečio Inter
nacionalo Sekcija).

ir
*

1 Laivo Darbininkai 
Laimėjo Streiką

•

Vėl Išrinko tą Patį 
Komunistą Majoru

BALTIMORE, Md.—“S. 
I S. Buffalo Bridge” laivo 
darbininkai sustreikavo ir 
laimėjo. Jie išsikovojo al
gų pakėlimą. Darbinin- 

' kams kovoje vadovauja in- 
Į dustriri^. unija.

—PRAGA, Čechoslova- 
kija. — Mieste Charby fe- 
deralė valdžia atstatė iš
rinktą komunistą majorą ir 
paskelbė naujus rinkimus. 
Bet ir antru kartu darbi
ninkai' išrinko miesto ma
joru tą patį komunistą!

VALDŽIA BANDO NUKNIAUKTI BEDAR
BIŲ APDRAUDOS BILIŲ; REIKALAUKIT, 
KAD KONGRESAS BILIŲ PRIIMTU

SVEIKINKIME AMERIKOS KOMUNISTU PARTI
JOS KONVENCIJA, KURI ĮVYKS BALANŲ. 3 D.
Atsišaukimas į Visas lietuviu Darbininku Organizacijas ir 

Draugijas

Bedarbių Tarybų Nacio- 
nalis Komitetas išleido kitą 
atsišaukimą į visas darbi
ninkų organizacijas ir ragi
na jas tuOjaus reikalauti, 
kad kongresas priimtų Dar
bininkų Bedąrbės ir Socia- 
lės Apdraudos Bilių (H. R. 
7598). Sako, kad kongreso 
politikieriai bando šitą bi- 
liu nukniaukti, nutrinti ir

nedaleisti prie svarstymo 
kongrese. / Tik masinis dar
bininkų reikalavimas pri
vers ponus bilių priimti!

Nacionalis Komitetas iš
leido 100,009 kopijų to bi- 
liaus ir išsiuntinės visoms 
darbininkų organizacijoms. ' 
Jos gali po bilium pasirašy
ti ir tuojauę pasiųsti kong
resui.

“žiauriuosius komisarus?” Ar 
jūs manote, kad Sovietų orlai
viai lėks i didmiesčius ir bom
barduos “Stalino agentus?” 
Nieko panašaus. Klausykite 
kunigiško proto išminties: “Jie 
baugina japonus savo oro lakū
nais. O gal šie pastarieji tik 
ir laukia progos nudūmti į Ja
poniją ir iš tenai nebegrįžti!” 
Bet kodėl jie dabar nedumia į 
Japoniją ar kur kitur, turėda- . ...
mi orlaivius ir mokėdami gęrai socialdemokratai pirmi- 
lekioti oru, tai “D.” reefakto- ninkai suareštuoti.
riaus smegenys neišneša—per-, brukę fašistai sugriovė SO- 
daug jos minkštos. / . .

parodo, kad mūsų draugai 
austrai komunistai buvo ko
vos priešakyje.
Komunistų Partijos šauki
mas delftoeneralio Streiko
Šaukimas* skamba:
“Liešinge ir Atzgerdorfe 

. dirbtuvių darbininkai jau 
1 streikuoja. 'Ten visi dirbtu-

Austrijos Komunistų . v
Partijos Manifestas

Inns-

cialistų buveinę ir spaustu
vę. Ten įvyko kruvinų su
sikirtimų. Su sutikimu 
Dollfusso valdžios, fašistai 
banditai apginklavo ir su
mobilizavo savo bandas vi
soje šalyje.

“Jie reikalauja diktatorių
• $ • •• T n • •

Vėl supykusiai mus iškoliojo 
menševikų pape’viso labo po
nas Pijus Grigaitis. Jis mano, 
kad mes suklydome, kuomet 
sakėme, .kad Austrijos socialde
mokratai turėjo su savim ir 
liaudį ir visą valdžios aparatą, 
bet pagimdė ne socializmą, o fa-, vietoj provincinių valdžių ir 

i social-demokratinių munici
palitetų. Virš dviejose de
šimtyse socialdemokratinių 
municipalitetų jau paskirta 
komisarai (fašistai diktato
riai). Jie reikalauja tokių 

Jis pripažino, kad pat komisarų darbo biržose, 
socialės apdraudos adminis
tracijose iv taip pat dirbtu
vėse.
“Sutrempkime Fašizmą Pir

ma, hegu Jis Mus 
Sutremps!

“Meskite. darbo įrankius 
tuojaus! Streikuokite! Iš
šaukite kovon pritariančius 
kareivius! t

“Išrinkite veikimo komi
tetus dirbtuvėse vedimui 
kovos! • Visi į gatves! Nu
ginkluokite fašistus,! Dar
bininkai, imkite ginklus į 
savo rankas!

“Laisvės” redakcija gavo 
kopiją Austri 
tų Partijos n
ris išleistas tepjaus po did
vyriškos darb 
prieš fašizmą.
svarbus istorinis dokumen
tas ir nušvieči 
kuri privedė
laimėjimo. Už dienos kitos 
“Laisvėje” plačiau bus ra
šyta apie šitą 
draugai ragin 
skaityti.

jos Komunis- 
nanifesto, ku-

ininkų kovos
Tai labai

a visą padėtį, 
prie fašistų

manifestą ir 
ami atydžiai

Balandžio 3 d. Clevelande prasidės 8-ta Amerikos Ko
munistų Partijos konvencija. Tai bus istorinės svar
bos konvencija. Vienatinė partija, kuri šiandien veda 
didvyrišką kovą už Amerikos proletariato reikalus ir 
prieš Roosevelto vergijos programą, yra Komunistų j 
Partija. Jos darbais, jos konvencija turėtų plačiai su-' 
sidomėti visas Amerikos lietuvių darbininkų revoliucinis 
judėjimas, visos mūsų masinėš darbininkiškos organiza
cijos, draugijos, rateliai ir kliubai.

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro. Biu
ras ragina visas organizacijas ir kuopas savo susirinki
muose per kovo mėnesį pakelti partijos konvencijos klau
simą, padiskusuoti jos rolę klasių kovoje ir nutarti pa
siųsti konvencijai pasveikinimą. Kurios organizacijos iš
gali, yra raginamos su pasveikinimu paaukoti dolerį kitą 
vedimui partijos darbo ir būdavojimui jos organizacijos.. 
Tuo būdu mes parodysime savo judėjimo solidarumą tai 
partijai, kuri yra mūsų politinis vadas. Mes tuomi prisi
dėsime prie partijos rolės išaiškinimo savo tarpe ir ar- 
čiūūs susirišime su jos vedamomis kovomis prieš Ameri
kos kapitalizmą -ir. už Sovietinę Ameriką.

Konvencija pasveikinimus ir aukas siųskite sekamu 
adresu-: P. O. Box 87, Station D, New York, N. Y. Ne
laukite paskutinės dienos. Pasveikinimus siųskite tuo
jaus. Jie bus atspausdinti “Daily Workeryje”. Pasvei
kinimai turi būt trumpi-ir į tašką, išreiškianti organi
zacijos linkėjimus ir troškimus.

Am. Komunistų Partijos Liet.,
Frakcijų Centro Biuras.

Sukėlė $1,000 Gynimui 
Scottsboro Jaunuolių

Mechanikų Konvencija 
už Bedarbių Apdraudą

šizmą. '
Tiek to. Tegul žmogus pyks

ta. O mes kalbėkime savo.

Kelios' dienos atgal per radio 
kalbėjo ponas James Oneal, di
delė socialistinė fišė, SP org. 
redaktorius. <
1919 metais Austrijos socialde
mokratai savo rankose turėjo 
viską. “Pagelba savo politinių, 
unijinių ir kooperatyviškų or
ganizacijų,” sakė Oneal, “Aust
rijos darbininkai (socialdemo
kratų vadovaujami) ėmėsi už 
darbo atsteigti kokią nors tvar
ką iš to kruvino maišačio, j ku
rį senosios valdančios klasės ša
lį Įbloškė.”

Nuodam Gaminį Fabrikas
CENGCHOW, Chinija.—, 

Nankingo valdžią čionai bu- 
davoja nuodingiėrhs gazam | 
gaminti fabriką. Ti 
bus vartojami | kare 
Chinijos Sovietus.

Nuodam Gamin ĮVAIRIOS ŽINIOS Sovietų Sąjungoj
New York. — žurnalo

| “Soviet Russia Today” ba- 
iegazai|^uJe kalbėjo Mary Van

prieš

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Garsus negras poetas 
Langston Hughes, preziden
tas Lygos Kovai už Negrų 
Teises, surengė viešą par
davimą dailės kūrinių. Pel
nas buvo įkirtas gynimui 
Scottsboro jaunuolių. Atsi
rado daug artistų, kurie sa
vo kūrinius veltui paaukojo. 
Viskas išėjo labai puikiai ir 
gryno pelno jaunuolių gy
nimui padaryta $1,000.

Atsisakė Pagerbti Austrijos 
Didvyrius

DETROIT, Mich. — Va- . 
sario 24 ir 25 dienomis čio
nai buvo laikoma tūlmeike- 
riu Mechanics Educational 
Society of America konven
cija. Tai buvo labai svar
bi konvencija, nes ji atsto
vavo 20,000 darbininkų ir 
priėmė organizacijai naują • 
konstituciją. K o n v encija 
vienbalsiai užgyrė Darbi
ninkų Bedarbės ir Socialės 
Apdraudos Bilių (H. R. 
7598). <

Kareiviai Broliavos Su 
Paryžiaus Darbininkais

Vadinasi, socialdemokratai tu
rėjo puikiausią progą statyti 
socializmą. Nestokavo pasekė
jų, nestokavo liaudies daugumo 
pritarimo ir paramos. Bet, 
Oneal pareiškė, “Socialistinė 
respublika buvo negalimas daik
tas”, nes stokavę žaliosios me
džiagos, aplinkui Austriją buvę 
neprietelingi kaimynai ir t. t. 
“Vienok,” girdi, “senasis pu- 
siau-feodalinis-regimas tapo, nu
šluotas ir demokratini respubli-- 
ka užėmė jos vietą.” Tai bur 
vo socialdemokratų darbas ir 
padaras—ne socialistinė respub
lika, bet “demokratinė respubli
ka”. Po tos respublikos globa!
ir socialdemokratams padedant ■ sakymą, paskelbė, kad kovo 
pradėjo atgyti senoji valdančio- mėnesį bus atleidžiama C- 
ji klasė, pradėjo kelti galvą re
akcija, fašistai, budeliai, Doll-

(Tąsa 5-tam pusl’p.)

Vokietijos Komunistų 
Nelegalė Spauda

BERLYNAS. — Sausio 
mėnesį Vokietijos komunis
tų vadovybėje iėjo ši nele
galė spkuda: Komunistų 
Partijos organas “Rote 
Fahhe”, darbo unijų opozi
cijos laikraštis, sporto ly
gos organas “Rot Sport?, 
lapelis del paminėjiiho Lėni-' 
no, Liebknechto ir Luxem
burg mirties, marksistinės 
darbininkų niokyklos bule- 
tinas “Der Marxist”.

iKleeck, Russell Sage .Foun
dation direktore ir pareiškė, 
kad viso pasaulio akys nu
kreiptos į Sovietų Sąjungos 
kūrybos laimėjimus.

Paryžius. — Taksių dar
bininkai laimėjo streiką ir 
iškovojo algų pakėlimą. 
Streikavo vieną mėnesį.

Vienai '—iDollfusso val
džia oficialiai panaikino vi- 
šas darbo unijas, Policija 
suareštavo dar dešimt narių 
buvusios respublikos gyni
mo organizacijos.; i

Kizel kasyklų srityje ati
daryta nauja kasykla, kuri 
į metus laiko ’ suteiks 3,000 
tonų anglies.

Kaip “Prąvda” praneša, 
besiartinant 23 dienai va
sario, Raudonosios Armijos 
16-toms sukaktuvėms, pla
čiai darbininkai ir darbinin
kės darė išbandymus, ant 
kiek jie sugabiai .šaudo. Ge
ras šaudymas vadinasi “Vo- 
rošilovo rūšies šaudymas,” 
Iki 10 dienai vasario Mask
voje gavo ženklelius už “Vo- 
rošilovo rūšies šaudymą” 
51,000 darbininkų ir darbi
ninkių. Reiškia, Sovietų 
Sąjungos darbininkai pasi
rengę gintis nuo užpuolikų.

ZURICH, Šveicarija. — 
Miesto Taryboje Komunistų 
Partijos atstovas padavė 
pasiūlymą, kad taryba per- bininkų ir valdžios spėkų 
trauktų posėdį. penkioms

> minutėms pagerbimui Aus- 
I trijos žuvusių darbininkų 
' kovoje prieš fašizmą. Bur
žuaziniai ir socialistiniai at
stovai tą pasiūlymą atmetė. 
O kuomet komunistas už
protestavo, tai tapo spėka 
išmestas iš tarybos rūmų.

PARYŽIUS — Vasario 8 
dienos mūšiuose tarpe dar-

300 Vaiky Sužeidė, o 85 
Užmušė Vienos Mieste

buvo įspūdingų vaizdų. Ke
liuose atsitikimuose būriai 
kareivių atsisakė klausyti 
savo oficierių ir susibrolia- 
vo su darbininkais. Vienoj 
vietoj kareiviai susijungė su 
darbininkais ir susidarė di
delė demonstracija, kurios 
priešakyje maršavo Komu
nistų Partijos vadai drau-' 
gai Ramette ir Renaud 
Jean..

Austrija ■ Ispanijos Socialistai
— Mūšiuose tarpe dar
bininkų ir fašistų, ginkluo
ti fašistai paskerdė 85 dar
bininkų vaikus ir sužeidė 
300. Vaikai tapo užmušti 
namuose, kuomet fašistai 
bombardavo iš kanuoliip

Pagelbsti Reakcijai

a

į<<

KOVO MĖN. NETEKS DARBO DUONOS
1,104,090 CIVIL W. A. DARBININKŲ

WASHINGTON. CWA 
administratorius Hopkins, 
pildydamas Roosevelto pri-

darbininkų, su kovo 
liks tik 2,337,250, su 
16 liks 2,062,200; su 
23 d. 1,787,050, ir su 
30 d. liks tik 1,505,500.
dinasi, kovo mėnesį bus iš
šluota iš darbo net 1,104,- 
000 CWA datbinihkų. i «

9 d. 
kovo 
kovo 
kovo

Paryžius. — Suareštuota 
nusižudžiusio Staviskio pa
ti. Pas ją policija rado pa
kvitavimų knygą, kurioje 
parodoma daug politikierių 
vardų, gavusių kyšių nuo 
Staviskio. Įvelti augšti val
dininkai.

Leningrado darbininkai 
nuo 15 iki 25 dienos vasario 
darė ekskursijas į Pulkovą 
ir kitas vietas, kur 1919 me- 
tais buvo didelių mūšių su 
baltagvardiečiais, vedamais 
generolo Judeničio. Ekspe
dicijoms vadovavo daugelis 
tų darbininkų, kurie tada 
buvo mūšiuose. *•

BERLYNAS. — Vokieti
jos Augščiausias Teismas 
atmetė Dessau kriminalio 
teismo nusmerkimą mirtin 
dešimt komunistų. Teismas 
pripažino, kad to miesto fa
šistai nuteisė mirtin nekal
tus žmones.

MADRID, Ispanija. — Is
panijos socialistų, partija 
reikalauja paleidimo dabar
tinio seimo. Tai geras da
lykas. Bet savo reikalavi
mą remia tuomi, kad darbi
ninkai nebepasitiki šia val
džia, todėl reikia naujų rin
kimų, kad atsteigus jų pasi
tikėjimą buržuazinei val
džiai, kurią jie vadina “res
publika”. Panašiai jie gy
nė “respubliką” Vokietijoj 
ir Austrijoj ir pagimdė fa
šizmą.

WA darbininkai sekamai:
Su kovė 2 d; bus palikta 

darbe ’'tik 2,609,500 • CWA

Kurovoje, netoli Maskvos, 
paleistas darban naujas 
verpimo fabrikas. Jis turi 
38,000 špūlių., Sekančiais 
metais turės 61,000 špūlių.

Britania Beach, C. B. — 
Apalpo lokomotyvo draive- 
rys, inžinas nešėsi į kasyk
lą ii* užmušė tris mainie- 
rius.

Archangelske taisomi led
laužiai “Malygin” ir “Sad
ko”. Pastarasis nesenai iš
trauktas iš jūrų. Jis yra 
galingas laivas. Prie jo tai
symo dirba 300 darbininkų. 
Su 1 diena liepos abu led
laužiai stos į darbą. (Daugiau žinių 5 pusi.)

Findlay, Ohio. — čionai 
automobilio nelaimėje užsi
mušė W. P. Emery ir jo 
žmona, kurie paėjo iš Pas
saic, N. J.

v
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8,000...
Pasak New Yorko “Times” korespon

dento pranešimo iš Berlyno, Vokietijos 
nazių žvalgyba pareiškė, kad šiuo tarpu 
toje šalyje politinių kalinių skaičius su
mažėjęs “tik” “iki tarpe 7,500 ir 8,000 as
menų.”

Pirm šito-fašistų žvalgybos padaryto 
pareiškimo, sako'korespondentą^-, social
demokratai, pabėgusieji į užsienį, tvirti
no, kad Vokietijoj politinių kalinių ran
dasi 80,000, o fašistai, atmušdami tuos 
tvirtinimus, tikrino, kad daugiau nesą, 
kaip 22,000.

šis vajus parodė, kad trumpoj ateityj galė
sime prieiti ir prie savaitinio.

Nesenai kanadiečiai draugai turėjo va
jų už naujus “D. Ž.” skaitytojus. P^sak 
paties laikraščio, “vajus buvo vedamas 
labai pavyzdingai.” Tik vienam Mont- 
realyj gauta arti šimtas naujų prenume
ratorių.

Žinoma, padarymas “Darbininkų žo-/ 
džio” tokiu, kokiu jis yra, reikalavo daug; 
pasišventimo iš' tenaitinių draugų, ypa
čiai iš torontiečių, kurie neša didžiausią 
darbo naštą. Bet jų pasišventimas ne
nuėjo veltui.

Smagu matyti mūsų draugus kanadie
čius šitaip progresuojant.) Jų sekamas 
žingsnis bus darbas už padarymą “D. Ž.” 
savaitraščiu!

Good luck’ jun^, draugai ir draugės!

Besirengiant Prie Kom. Partijos 8-tos Konvencijos ^ laukiame
Atvežant Preso

Šiandien jis turėtų būt “Lais
vėje*' Jei viskas gerai

Daugiausiai pasilikusiųjų kalėjimuose, 
toliau rašo korespondentas, yra intelektua
lai vadai arba veikėjai buvusios Vokietijos 
Komunistų Partijos. Daugelis socialistų 
vadų jau. tapo išleista...

Tarpe pasilikusiųjų kalėjime randasi 
4 labai žymūs komunistų vadai: Er
nestas Thaelmann kurio byla neužilgo 
būsianti pradėta; Ernestas Torgleris, ku
ris tapo išteisintas Leipzigo teisme, bet 
vis tebelaikomas kalėjime; Karolis Os- 
sietsky, žymus literatas ir rašytojai, ir 
^Verneris Hirsch, buvusis “Rote Fahne” 
redaktorius ir Thaelmanno sekretorius.

Aišku, paduotosios fašistų žvalgybos 
skaitlinės yra sumažintos keleriopai, 
nors, be abejojimo, daugelis socialistų ly
derių tapo išleista iš kalėjimo. Atsimin
kime, kad ne tiktai kalėjimai perpildyti 
darbininkų politiniais kaliniais, bet visa 
eilė koncentracijos stovyklų įsteigta, ku
rios prigrūstos tais pačiais mūsų drau
gais.

Bet netgi jei ir būtų tiktai 8,000 politi
niu kaliniu, tai ir tuomet kiekvienam dar- 
bininkui plaukai ant galvos turi pasi
šiaušti, atsiminus, kad jie ten sėdi ne
kaltai; kad jie ten sėdi be teismo; !<ad^ 
jie ten kankinami ir šimtai jų yra, 
abejo, slapta nužudyti.

štai kodėl ši savaitė—savaitė kovai i 
d. Thaelmanno, Torglerio ir kitų laisvę 
turi būti išaudota visais būdais, kad 
judinus kuoplačiausias mases Ameri 
darbininkų ir privertus Hitlerio budei 
paliuosuoti proletariato veikėjus!

Gir-

gau-
1924

iš- 
kos 
ius

“Darbininką Žodis” 
Dar Geresnis

Kanados lietuvių darbininkų du syk 
mėnesinis laikraštis “Darbininkų Žodis” 
vis gerinamas. Iš mažiuko, lapelio foP- 
mos laikraštuko, šiandien jis eina ketu
rių puslapių, smulkių raidžių rašto, be
veik ;“Laisv ės” formato laikraštis. Tech
niškai apdirbtas gražiai, su skoniu. Pil
nas -trumpų straipsnelių ir žinių, dau
giausiai, žinoma, liečiančių Kanados pa
dėtį/. Pati “Darb. žodžio” redakcija 
apie<tai rašo:

Visi “Darbininkų žodžio” skaitytojai pa- 
stejbėsite, kad “Darbininkų žodis” vėl padi- 

. dintas. Reiškia, net du kartu jis padidin
tas šiame vajuje. Tai labai didelis progre
sas laike dviejų mėnesių. Tiesa, daugelis 
draugų išsireiškė, kad “Darbininkų žodis” 
išeitų Savaitiniu, bet to padaryti iš karto 
jokiu būdu negalima. Draugai turite atsi
minti, kad tik atspauzdinimas vieno nume
rio kainuoja arti $30.00. Reiškia, į mėnesį! 
išeitų virš šimto dolerių, jei eitų savaiti
niu. Tiek finansų mes neturime. Tačiaus

Nužudė Komunistą, 
Prūsijos Seimo Narį

IŠ Berlyno pranešama,

' Balandžio 3 d. Clevelande kai išmesti iš dirbtuvių.
įvyks Amerikos Komunistų tai, tūkstančiai farmerių nugrū- 
Partijos 8-ta konvencija. Par- sta nuo žemės^ Kęnčia profe- 
tijos spaudoje ir kuopose eina I sionalai, dejuoja ir smulkioji 
diskusijos. Kiekvienas narys buržuazija, 
turi pilniausią laisvę išsireikšti, 
konstruktyvėj, bolševikiškoj dis
kusijų formoje, kaip ir kas jo 
supratimu taisytina bei galima 
taisyti mūsų partijos veikime ir 
kovose. Kiekvienam nariui 
duodama pilniausia proga kri
tikuoti partijoje pasireiškusius tapo supilta į armijos ir laivy-! pHešakyje nualintų farmerių vieta 6 Waverly St., Brockton, 
nukrypimus bei padarytas klai- 110 gerklę, šimtai milionų eina kovose. Jinai* sėkmingai vado- Mass.

Suvažiavimas tai visa su- i[amunicijos fabrikams. vauja negrų kovoms prieš Hn-’i
Garsiai paskelbta darbiniu- ! čą ir už teisę j apsisprendimo 

kams “teisės organizuotis” pa
sirodė didelė apgavystė. Iš vie
nos ypusės, laimėjo Amerikos D.'skelbė, kad Roosevelto 
Federacijos biurokratija, kurią 
valdžia oficialiai -pripažino, iš 
kitos pusės po ta “teise” sunkio
siose pramonėse darbininkai ta
po pavergti po kom pan ienų u n i- ' 
jų jungu.

Rezoliucija pabrėžia 
pitalistinis pasaulis 
prie naujo karo, kad . 
pripažinimas Sovietų 
naujo karo pavojaus 
vencijos į Sovietų Sąjungą ne-' 
prašalino. Socialistų vadai ir I 
darbo unijų biurokratai, remda- j 
m i Roosevelto valdžią, prisideda! 
prie prisirengimo prie naujoj į 
karo. * !

d as.
ims į daiktą, pasvers ir pada
rys savo išvadas. Po suvažia
vimo visi partijos nariai stosi
me į darbą, kad jo tarimus ir 
rezoliucijas pravesti gyvenimai), 
išpildyti. ' .

Taip veikia Komunistų Pąr-
< tija. Tokia joj yra tvarka ir 

disciplina. Laisviausios disku
sijos prieš suvažiavimą, o po

! suvažiavimo suvienytas visą 
Į darbas tarimu p ravėdimui.
! Partijos Central i n io Komite- 
i to Politinis Biuras parašė ir 
j paskelbė “Daily Workeryje” 

pamatinę, plačią . rezoliuciją,
! . kuri bus pasiūlyta partijos su-
* važiavimo priėmimui. Tai yra 

tik draftas rezoliucijos. Suva-
, žiavimas galės padaryti su ja,: 

kaip norės. Galės pataisyti, į 
pridėti, išimti, kas nereikalin-!

i ga, bei visai naują rezoliuciją į 
i priimti.

augščiausia
; Kiekvienas

kiekviena partijos organizacija 
•’ turi teisę duoti pataisymus prie į 
i Politinio Biuro patiektos rezo

liucijos.
Kokia Amerikoje Padėtis? I sakomai didele galia j Roosevel- 

Kur Link Einama? ito rankas- Po NRA skraiste 
. pučiamas “nacionalizmas”. Pra-

Kuo jis dideles ’ išlaidas , 
Račkausko pirmtaku- ! 

gaudamas di- ■ 
skolindavo iš į 
išlaidoms pa-

Šnipas Pilėnas Apie Račkauską
Pagarsėjęs savo darbais Anglijos 

Amerikos ir Lietuvos politinių šnipų de- 
partmentuose, p. K. Pilėnas rašo (kur 
gi kitur, jei ne smetoninių demokratų 
“Vienybėj”!) apie buvusio Amerikos 
sandariečių šulo p. V. K. Račkauską var- 
gus ir nelaimes. Įdomių dalykų jis ten 
iškelia apie minėtą fašistinės spaudos li
teratą, kuris, beje, Amerikoje buvo dar 
ir tuo garsus, kad organizavo “Atstaty
mo Lietuvos Bendrovę” ir pardavinėjo 
lietuviams darbininkams' josios Šerus. 
Račkauskas pastaruoju laiku (iki pakliu
vo į Kauno “džėlą”) dirbo Lietuvos dip
lomatijoj. Pilėnas verkia, kad jis ten 
gaudavęs “labai mažai apmokėti.” 
di, Londone '

Račkauskas, kaip prekybos attachę, 
davo $300 mėnesiui algos, bet kai jį
m. sausio 1 d. pakėlė PIRMUOJU pasiunti
nybės sekretorium, jo alga liko sumažinta 
iki $180 mėnesiui. Su ta alga Račkauskui 

'teko vizitus rūmuose, ministerijose, poky-- 
liuose ir kitose vietose pasiuntinybės vardu 
daryti, o, be to, turėjo iš tos- pačios algos ir 
už , butą mokėti.
pamokėjo,\ nežinia.
nas, Henrikas Rabinavičius, 
desnę algą, tiems reikalams 
draugų pinigų, nes minėtoms 
mokėti jam algos neužteko.

Iš kur, tuomet, Račkauskas gavo pini
gų gražiam pragyvenimui ir pokiliams? 
Misterija! Bet tą misteriją Pilėnas to
liau padeda išrišti, nes

1927 m. pabaigoje į Londoną atvyko Val
stybės Kontrolės revizorius p. Stoškus. Jis 
buvo 4’mėnesius. Jo revizijos išvados Rač
kauskui buvo labai nemalonios, nes jis kon
statavo stambų trukumą kasoje. Ir visus 
trukumus suvertė Račkauskui.
Kaip tasai dalykas išėjo viešumon? 

Labai paprastai!
Į Pietų Afriką Račkauskas nuvyko 1930 

m. kovo 10 d., o konsulatą Cape Town’e ati
darė balandžio m. 1 d. Algos Račkauskas 
tegavo vos apie 50 svarų sterlingų, tais lai
kais apie 200 dolerių. Jeigu atsiminsime 
brangų Pietinėj Afrikoj gyvenimą, tai rei
kia stebėtis, ką ten su tokia maža alga ga
lima daryti. Ar dyvas, kad Račkauskas vi
są laiką, sunkiai sirgdamas, į skolas jlindo. 
O skolininkai, išgirdę, kad Račkauskas keti
na Afriką apleisti, ėmė jį ir suareštavo. 
Besinervuodaęnas Račkauskas, grįždamas na
mo, laive pąmetė visus savo pinigus, ku
riuos su savim vežėsi. Sugrįžo į Londoną 
be cento. Visame Ministerijai prisipažino.
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Pilėnas, todėl, padaro iš Račkausko 
“kankinį” ir klausia: “Ar lietuviai nors 
kartą liausis Svienas-kitam keršiję?” Jis 
ragina Kauno valdžią apmokėti Račkaus
ko skolas ir jo nebebausti!

Kad didelė didžiuma Lietuvos fašisti
nių valdininkų vagia—ne paslaptis!? Ne
laimę sutinka tiktai tas, kuris, perdaug 
atvirai vagia ir pagaliaus nelieka Sme
tonos valdžiai daryti kitokią išeitį, kaip 
tiktai teisti.

Račkauskas yra vienas iš daugelio. Ar 
jį Kauno ponai baus? Sunku pasakyti. 
Galimas daiktas, kad Smetona paklau
sys šnipo Pilėno patarimų.

‘.kad hitlerininkai nužudė narį. Sesuo bandė atimti
draugą Stolt, Vokietijos
Komunistų Partiją veikė
ją ir buvusį Prūsijos seimo šistai nedavė.

lavoną. palaidojimui, bet fa-
7 . V

trečiadienį presas sPausdins.

Partijos Darbai ir Uždaviniai, Kuriuos Patiekia Politinio Biuro Rezoliucija del Konvenci-; 
a • jos ir Nariu Svarstymo ir Priėmimo/ v j

šim- pirmyn. Jos įtaka masėse paau-!
go keliais paskutiniais metais. ■
Mūsų partija dalyvavo visuose . ,• i šiom dienom Brooklyne lan-

Į darbininkų rei- dldžiV°siuose streikuose pasku-!kėsi draugas Raila iš Montel- 
kalavimus duonos ir darbo vai- tiniais metais, 
džįa ir buržuazija atsako poli 
cijos teroru.

liucinių darbo unijų 
Roosevelto ‘Naujoji Dalyba'

Jinai vadova- lo.
; vo 200,000 darbininkų, kurie |mą preso ir tam reikalui p 
I streikavo tiesioginiai po revo- aukojo tris dolerius, 

vėliava.!
i Mūsų partija buvo iii yra nu- jas.

yra buržuazijos programa del garkaulis bedarbių judėjimo už kavo 10 rainkotų 
prisirengimo prie naujo karo pašalpą ir už bedarbių apdrau- 
ir fašizmo. Jau bilionai dolerių ga> Komunistų Partija stovi 

; nualintų

Ir jis įvertina reikalingu-

Raila yra rainkotų išdirbė- 
“Laisvės” bazarui jis au- 

ir dabar
preso reikalui taip pat pasiro
dė su gražia auka. Jo biznio

Taip pat vienas iš draugų 
pietuose, b r o o k 1 yniečių, darbininkas, 

šeštadienio ryte paaukojo pre- 
Naujo-iso pirkimui du doleriu ir pra

šė jo vardo neminėti. Antras 
brooklynietis, tai draugas A. 

i Petruškevičius, kuris pasižy- 
įmėjo pereitam “Laisvės” ba- 

.geriausias “kup- 
supirkinėjo daug viso- 

(lovestoniecių irĮkių dalykų, šiuo syk atsilan- 
Jos eilės žymiai'kęS j “Laisvės

1930 metais partija I dolerį, sakydamas : 
turėjo tik 7,000 reguliariai karnas c_' ' ' 

(duokles mokančių narių, šian- jj presui, 
įdien gi turi jau 23,000. Partija nietis, c. 
j šiandien daug geriau prisiuvu- ■ prašneku : 
' gus kovoms, negu buvo 1930 kimui preso, 
metais

I Juodajam Ruožtui
i Mūsų partija iš pat sykio pa

i ji Dalyba” nesugrąžins gerovės
! ir nepadės darbininkams kovo
je už būklės pagerinimą.

Komunistų Partija apčystijo! zai~e kaipo 
i savo eiles nuo oportunistų irJčius.

... I likvidatorių kad ka- ■ .. . canonieciu). rengiasi. .. paaugo.Amerikos
Sąjungos 
ir inter-;

ofisą, patiesė 
: “štai atlie- 

reguliariai karnas doleris ir sunaudokite 
.” Trečias brookl.v- 

draugas P- Poškaitis.
: “Tai še doleris pir- 

Nekiek
laike 7-tos konvencijos, bet remiu tais pačiais
(Bus daugiau) „

turiu, 
trupi-

niais.

Fašizavimas Amerikos 
Valdžios

a t i Amerikos kapitalizmas fasi-Suvaziavimas yra . '.... ... zuoja savo politini viespatavimapartijos Įstaiga. . , ._ \ TTVJ1 ’ to ___vilclvrinc I T-zrl i"i n rl i _
partijos narys, —valstybės aparatą. Uždraudi

mas streikų ir įvedimas arbi- 
į tracijos tarybų, kurioms darbi- 
Į ninkai verčiami pasiduoti, yra 
I ženklai Amerikos fašizavimo. 
j Taip pat sukoncentruota neap-

Berlynas. — Berlyno 
licijos galva von Levetzov 
savo raporte skundžiasi, kad 
Vokietijoj komun^tai labai iwood. Mass., 
plačiai veikia nelegaliai ir 
policija negali jų susekti.

Draugas J. Cibirka iš Far 
Rockaway, N. Y., preso reika- 
kui paaukojo 50 centų.

Draugas T. Sarapas iš Nor- 
, rašo sekamai: 

Draugai: Siunčiu money or- 
)

(Tąsa 5 pusi.)

/ Politinio Biuro rezolįucija yra j smarkiai veikti Ku Klux 
KPlaciai apimantis dokumentas, j Kianas pietinėse valstijose prieš j

Jo čia tik sutrauką galėsime ' negrus valdžios žinioje ir su jos j
paduoti. Į pritarimu.

Pirmiausia rezoliucija apibū-! iš antros pusės, darbo masės 
dina ekonominę Amerikos pa-! nepasiduoda taip jau nuolan- 
dėtį šiandien. Kur link ta pa-'kiai, kaip tikėjosi Roosevelto 
dėtis eina? Ar tiesa, kaip Ro-1 valdžia. Priešingai, šiame lai- 
osevelto valdžia blofina, kad ge-į kotarpyje, tarpe 1930 ir 1934 | 
rovė jau sugrįžta? Ar tiesa, j metų, matėme dideles bangas | 
kad ekonominio krizio didžioji ■ streikų. Matėme didelį masių 
audra jau praeina? ' pasiryžimą ginti negrų teises,

Ne, netiesa, atsako Politinio kaip parodė Scottsboro jaunuo-
Matėme 
išstoji- 

remiant esamais daviniais, kad j muose prieš valdžią formoje far- 
generalis kapitalizmo krizis tę-! mei’ŪĮ streikų ir demonstracijų, 
besineria ‘gilyn ir tebesiplečia. iMatėme bedarbių demonstr^- 

i jas ir alkanųjų maršavimus. 
f

Socialfašizmas Padeda 
Kapitalistams

Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratai ir Socialistų Parti
jos vadai aktyviai padeda Ame
rikos kapitalizmui pravesti 
ofensyvą prieš darbininkus. 
Green, Lewis ir Hillman tiesio
giniai įtraukti į valdžios apara
tą pravedimui NRA programos 
prieš darbo žmones. Tie social- 
fašistąd atsidūrė talkoje Roose
velto valdžiai. Į

Iš antros pusės, mes matome, 
kad reformistinių darbo unijų 

eiliniai
Tą paro

dė skaitlingi streikai. Tą paro
dė eilinių socialistų judėjimas 

' už bendrą frontą su komunis- 
j tais prieš fašizmą ir prieš nau
jo karo pavojų.

Politinio Biuro rezoliucija sa
ko, kad nesenai susiorganiza
vus taip vadinama “Farmerių- 
Darbo Partija,” kuriai vado
vauja Mušte ir kiti reformistai,

Biuro rezoliucija. Priešingai, hų gynimo reikalai, 
komunistai daro išvadą, pasi- j fermerius masiniuose

“Visi ‘Naujosios Dalybos’ žy
giai'—sako rezoliucija—toli gra- ■ 
žu neišrišo (nepanaikino) eko-1 
nominio krizio, o dar tik. pad i-I 
dino general} kapitalizmo kri- Į 
zį”. Jeigu laikinai gamyba bu
vo truputį pakilus, .tai buvo at
siekta pagelba gaminimo amu
nicijos prisirengimui prie nau
jo karo, supylimų bilionų dole
rių į - pramonę ir agrikultūrą, 
atpiginimu dolerio vęrtės ir nu-

• kapojimu darbininkams algų. 
Bet, iŠ antros pusės, tie žygiai 
neprašalino anarchijos gamybo
je, neprašalino kbntradikcijos 
tarpe gamybos- spėkų ir masių 
sunaudojiiųo jėgos.' Pagamina-2 ir Socialistų Partijos 
ma daugiau, negu masės gali nariai Yra pakairėję.
išpirkti! Ir šitas procesas teb
eina, tebesiplečia.

Masinis Alkis ir Vargas
■.

Politinio Biuro rezoliucija pa
skui plačiąi apibūdina tikrą

• Amerikos darbininkų ir farme- 
rių masiųVpadėtį. Jokia istori
ja nėra mačius tokid masinio 
kentėjimo, kokį ‘šiandien turi-j . ...
me. šešiolilKi ar septyniolika | .vl'a dalls sooalfasistinio judė- 
miliony .bedarbių'/Neapsakomas j -i'1110, bandymas sulaikyti daibo 
alkis ir vargas suspaudė milio- jmases 11110 Pakrypimo pneJto- 

munizmo.

Komunistų Partijos ; 
Pozicija -

Komunistų Partija maršuoja
A

nūs vyrų, moterų ir vaikų. 
Darbo masių šiandien įplaukos 
tėra 40, nyoš.rtų įplaukų, ko
kias jos turėjo keturi metai at
gal, pirma šio krizio. Darbinih-

DR. J. J. KAŠKIAUGIUS
371 Lake St., Newark, N. I.

Telephone: Humboldt 2-7964

DA R B IN IN K U 
SVEIKATA

Dikta Mergina—Neregulingos taip netunki. bet jauties svei-
Mčnesinčs

Drauge daktare, meldžiu 
patarimo per dienraštį “Lais
vę”. Aš esmu mergina senumo i 
20 metų. Klausiu, kas gali 
būti, jog ašei savo laiko ne
gaunu. Buvau pas daktarą, 
tai sakė: jaunoms merginoms 
daugeliui taip yra. Davė pil- 
sų. tai atsirado, o paskui vėl 

5 ar 6 mėnesius, 
labai raudona ir 
apie 200 svarų, 

patarimo

neturiu bent 
Ir ašei esmu 
riebi, sveriu 
Tai prašau 
“Laisvę.” Maž ir iškadlyva ar| 
gali būti kas bloga kai 
žėdnas mėnuo ?

Atsakymas

Kas gali būti? Ogi, be 
jonės, yra Jums, Drauge, 
kos netvarkoje. Endokrininės, 
vidujinės liaukos, visų labiau
sia—posmegeninė, pituitarinė 
liauka, jos priekinė skiltis. Ši 
pastaroji valdo ir kontroliuoja 
žmogaus lytiškumą, taip vyro, 
taip moteries. Jei priekinė 
posmegeninčs liaukos skiltis • 
yra neveikli, tai skydinė kak-' 
lo liauka—tiroidinė ir ovarai, 
ovarinės liaukos esti silpnokos, 

mėnesinės esi 
neregulingos, 

menkesnis. Ir 
(ar vyras ar mer-i

ka ir gyva. Vartokite daržo
vių, vaisių, kiaušiTffų, liesos 
mėsos, jūrų žuvų, pieno ir pie
niškų. tik nedaug sviesto ar 
kitokio riebalo ir grietinės. 
Rupesnės duonos galima po 
truputį. Visai mažai tevarto- 
kite miltinių valgių, krakmo
lų, pagamintų iš baltų miltų, 
bulbienės tyrės (košės), sal- 

l'džių ir riebių daiktų.
Eikite gerokai pasivaikščioti 

kas diena, po valandą, po ki
tą. Giliai pakvėpuokite, pil- 

pei j vu apie 100 ar daugiau kartų 
i kas diena. Ne vienu gaištu, 
jbet bent keliais atvejais.

Kad paakstinus Jūsų liau
kas, imkite iodo tinktūros po 
lašą į stiklą vandens, du kar
tu kas savaitė. Be to, dar gi 
gaukite ir šių liaukų prepara
tų : “Menocrin (narrower), 
Sanitablets No. 100.” Imkite 
po dvi tabletėles prieš valgy
mą, tai po 6 kas diena, aplėk
dama keletą dienu laike kiek- * • € < 
vienų, mėnesinių tekėjimu. 
Vartokite keletą mėnesių. 
Gaukite taip gi “Thyroid 
Tablets, gr. 1, No. 100.” Ir šių 
imkite, pirmą savaitę tiktai po 
vieną kas diena, rytais. Am 

po vieną rytais ir

liau-

ne-., ... !tra savaite ir i .vakarais. Trecią savaitę—po 
Į vieną prieš valgymą, o ketviij 
'tą savaitę ir da keletą savaičių 
i imkite po vieną prieš valgymą 
j ir ant nakties, tai po 4 ka^ 

, i diena. Per pačias mėnesines^ 
•pfer kraujavimą, jų ir gi kele-;

j tą dienų nevartokite, apleiski-i 
te., ’
Ne iškarto, bet per keletą' 

ar kartais nesi'mėnesių Jūs suliesėsite gražiai,’ 
numesite, nutarpinsite dalį sa-'. 
vo gražaus kūno, o tada ir.’ 

bus?

o tada ir 
tvarkingos, 
lytiškumas 
da moteris 
gina) esti riebi, sunki, nute
kusi, nors ir nedaug tc.valgy- 
tų.

Nėra būtinai jau žalinga ai 
taip jau bloga tokis mėnesinių i 
nusitraukimas,- bet nėra nei < 
gerai nei patogu: vis esi lyg 
po baime, netikra, ar visa kas į 
tebėra gerai, 
pastojus.. .

štai ką aš Jums patariu, 
Drauge. Pasirinkite atatinka- 'mėnesinės ir lytiškumas 
mo maisto, tokio, nuo kurio geresni, normalesni.
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D arbininke
S eimininke
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Kūdikis] Priežiūra

užsirašė kelias trum-

ypač smulkmeningai 
AŠ pasakiau Leninui

Moterys, Vedybos ir lytis
(Imta iš K. Zetkinos parašytos knygos: 

“Atsiminimai Apie Leniną.” Iš Lenino pasi
kalbėjimo su K. Zetkin, Kremliuje, 1920 m.).

(Tąsa)
Aš jam papasakojau tiek, kiek aš tuo me- ’ 

tu žinojau, kadangi tuolaikinis susisiekimas 
tarp Partijų įeinančių į Komunistų Interna
cionalą buvo labai palaidas ir nereguliariškas.

„ Leninas atydžiai klausėsi, pasilenkęs pirmyn, 
sekdamas, be žymės nuobodžiavimo, nekant
rumo ir nuovargio, net prietikinius dalykus.

’ Aš niekad nepažinojau geresnio klausytojo, j 
kuris išgirstą dalyką taip sparčiai suvestų 
tvarkon ir permatytų jo abelnus ryšius. Tas 
matėsi iš jo trumpų, tankiai labai apribotų 
klausimų, kuriais jis atkartotinai niane pėr- 
traukinėjo, ir iš jo sugrįžimo prie vienos ar 
kitos kalbos dalies. Jis 
pas pastabas.

žinoma, aš kalbėjau 
apie įvykius Vokietijoj,
kiek daug svarbos Rožė Luxemburg dėjo įtrau
kimui masių moterų į revoliucinę kovą. Po 
įsteigimo Komunistų Partijos, jinai darė spau
dimą už išleidimą moterų laikraščio. Mano 
paskiausiame pasikalbėjime su Leo Jogisches 
—dvi dieni prieš jo nužudymą—mudu disku- 
savome tuojautines Partijos užduotis ir jis 
pervedė man įvairias pareigas, įimant ir planą 
organizuotam darbui tarp darbininkių moterų. 
Partija svartė šį klausimą savo pirmoj nele- 
galėj konferencijoj. Bevelk be išimties išla
vintos ir patyrusios moterys propagandistės 
ir vadovės, kurios atsižymėjo prieš ir ■ laike 
karo, likosi pas socialdemokratus ir buvo 
pasektos per atbundančiasi ir veiklias moteris 
darbininkes. Vienok mažas branduolys labai 
energingų ir labai pasiryžusių drąugių mote
rų susibūrė sykiu ir jos ėmė dalyvumą visuo
se partijos darbuose ir kovose. Jos jau turė
jo suorganizavę nuolatinį darbą tarp darbi
ninkių moterų, žinoma, viskas buvo dar tik 
pradžia, bet tai buvo labai gera pradžia.

“Nebloga, visai nebloga”, tarė Leninas. 
“Energija, pasiryžimas ir entuziazmas drau
gių moterų, jų drąsa ir sumanumas nelegaliais 
ir pusiau legaliais laikais rodo gerą viltį iš
vystymui mūsų darbo. Jos yra vertingomis 
esybėmis praplėtimui Partijos ir sustiprinimui 
jos spėkų del patraukimo masių ir vedimo* 
mūsų darbo. Bet kaip apie išsilavinimą ir 
aiškų principinį nusistatymą tų draugų— vy
rų ir moterų? Tas turi pamatinę svarbą ma
siniame darbe. Ta^sturi didžią įtekmę kas 
liečia mases, jų laimėjimui, sukėlimui entu
ziazmo. Nepamenu dabar kas sakė: ‘Reikia 
būti entuziastu, kad atlikti didelius darbus.’ 
Mes ir viso pasaulio darbininkai ištiesų tu
rime didelius dalykus atlikti. Tai kas gi jūs 
drauges, proletares Vokietijos moteris, daro 
entuziastėmis? Kaip apie jų proletarinę kla
sinę sąmonę; ar jų reikalai, jų veikimas kon
centruojasi ant tuojautinių politinių reikala
vimų? Kas yra vyriausiu nustatytoju jų 
idėjų?

“Aš girdėjau keistų dalykų šiuo klausimu 
**. nuo rusų ir vokiečių draugų. Aš turiu jums 

pasakyti. Man sakė, kad talentinga moteris

komunistė Hamburge leidžia prostitutėms lai
kraštį ir kad jinai nori jas suorganizuoti re- \
voliucinei kovai. Rožė veikė ir jautė kaip 
komunistė, kuomet straipsnyj jinai gynė pros
titučių reikalus, kurios buvo įkalintos už per
žengimą policijos taisyklių savo baisiame 'ama
te. i Jos yra, nelaimei, dvigubai paaukotos per 
buržuazinę visuomenę. Pirma, pef jos pra
keiktą nuosavybės sisterpą, ir, antra, per jos 
prakeiktą moralę veidmainybę. Tąs matoma. 

^Tiktai žiaurūs ar trumparegiai gali tą pamirš
ti. Vienok, tas visai dar nereiškia paskaity
mą prostitučių—kaip čia pasakius—esant spe- 
ciale revoliucine kovinga dalimi, kad jas or
ganizavus ir išleidus joms dirbtuvės laikraštį. 
Argi ištiesų jau nebėra kitų darbininkių mo
terų Vokietijoj, kurias reiktų organizuoti, ku
rioms galima būty išleisti laikraštį, kurios tu
ri būti įtrauktos į jūs# \kovas? Anosios yra 
tik užkrėstas skaudulys.
ratinę madą—piešimą kiekvienos prostitutės 
meilia mergele—Madonna.
sveikas, taipgi: 
prieš godojamos buržuazijos doringumo veid
mainybę. Bet sveikoji dalis tapo papirkta ir 
išsigimė. J

“Apart to, prostitučių klausimas iškels 
daug rimtų problemų. Paimti jas atgal prie 
našaus darbo, įvesti jas į socialę ekonomiją. 
Štai ką mes turim padaryti. Bet tai yra sun
ki ir paini užduotis atlikti dabartinėj mūsų 
ekonominio gyvenimo padėtyj ir visose 
mose (.aplinkybėse. Va, jūs turite pavyzdį 
terų problemos, kuri, po užėmimo galios 
proletariatą, stūkso didžiulė prieš mus ir 
kalauja praktiško išrišimo. Jinai duos mums 
daug darbo čia Sovietų Rusijoj. Bet grįžki
me prie jūsų padėties Vokietijoj. Partija 
jokiose (sąlygose negali stovėti rambiai nuo
šaliai ir tėmyti tokius žaling'us savo narių el
gesius. Jie sudaro netvarką ir padalina spė
kas. Ir jūs pati, ką gį jūs padarėt prieš tai?” '

Pirma, negu aš spėjau atsakyti, Leninas tę
sė: “Jūsų nusidėjimų listas, Klara, yra dar 
ilgesnis. Man buvo sakyta, kad lyties ir ve
dybų klausimai yra vyriausi klausimai skai
tymo ir diskusijų1 vakaruose pas drauges mo
teris. Jie yra svarbiausiu punktu žingeidu
mo, politinių instrukcijų ir lavinimosi. Aš 
vargiai galėjau tikėti savo ausimis, kuomet 
užgirdau. Pirmoji prolet. diktatūros šalis ap
supta kontr-revoliucionieriais viso pasaulio, 
pačios Vokietijos padėtis reikalauja didžiau
sio galimo suglaudimo visų proletarinių revo
liucinių spėkų, sumušimui vis augančios ir vis 
febesiplečiančios kontrevoliucijos. Bet drau
gės darbininkės moterys diskusuoja lytines 
problemas ir praeities, dabarties ir ateities 
vedybų formas. Jos mario, kad tai jų svar
biausia užduotis supažindinti proletares mo
teris tais klausimais. Plačiausia skaitoma 
brošiūra, ipan rodos, yra jaunos Vienos drau
gės moters brošiūra lytiniu klausimu. Koks 
šlamštas! Kiek yra tiesos, tai tą darbininkai 
skaitė Bebelio knygoje, jau senai. Tiktai ne 
taip nuobodžiai, ne taip riebiai parašyta, kaip 
brošiūroje, bet parašyta stipriai, karčiai, už
puolančiai prieš buržuazinę visuomenę.

(Bur> daugiau).
z, Mažytė.

Man primena lite-

Paėjimas to buvo, 
socialė simpatija, sukilimas

esa-
mo-
per 
rei-

- Kadangi teko dirbti -pas tur
čius kelis metus prie i kūdikių 
auklėjimo, tad norisi :apie tai 
šis tas pasakyti. Nors šian
dien veik kiekvienas darbinin
kas žino, supranta, jog kapita
listų kūdikiai visko , turi per
daug, jiems yra geriausia prie
žiūra, kokia tik gali būti. O pa
žvelgus į tuos milionus darbi
ninkų kūdikių, kurie šiandien 
didžiumoje kenčia vargą ir 
miršta iš bado yra baisu ir dar1 
baisiau, kuomet tenka matyti 
savo akimis, kaip kapitalistų 
kūdikiai yra auklėjami, kokią 
priežiūrą jie turi. Kuomet’' pa
darai palyginimą su darbinin
kų klasės kūdikiais, kokioj prie
žiūroj jie yra, kokį žiaurų skur
dą jie turi1 panešti, tai yra be
gėdiška neteisybė. Bet teisy
bės kapitalistinėj sistemoj ne
buvo ir nebus, kol ji pasilaikys.

Kapitalistų kūdikiai yra auk
lėjami' didžiausiame pertekliuje, 
geriausioj priežiūroj, o šiais 
krizio laikais bedarbių darbi
ninkų kūdikėliai tūkstančiais 
miršta, delei stokos maisto ir 
tinkamos priežiūros. Kiti tūks
tančiai lieka paliegėliais del 
stokos maisto ir ■ tinkamesnės 
priežiūros. i

Jeigu darbininkų kūdikiai 
ketvirtą dalį tos 
xią gauna kapita- 
i, jie- būt, laimin- 
įdikiams nuo pat 

riios yra pasamdy-

nėra . prieinama. kapitalistinėje 
sisterrioje. Todėl darbįninko 
kūdikiui prisieina kankintis, 

J taip pat ir jo tėvams, nes jie i 
, turi per naktis budėti, būt prie 
kūdikio, supti jį, kratyti, kad 
jis neverktų—^miegotų. Dar bū
na atsitikimų jog mažyčiai gau
na gerai apmušti nuo savo tė
vų, nes tėvai mano, jog jų ma
žyčiai yra padykę, kad taip tan
kiai verkia, tokiame atsitikime, 
tai jau tėvų yra didelė neži- 
nystė. Kūdikis niekad neverks; 
jeigu jis bus sveikas, laiku pa* 
maitintas geru maistu , ir visa 
jo priežiūra bus tinkama, tuo
met tėvams nereikės prie kūdi
kio būti per naktis. Nors, ži
noma, atsirastų ir iš darbininkų 
tėvų, kurie išgalėtų teikti savo, 
kūdikiui daug geresnę priežiū
rą, bet yra daug atsitikimų— 
žinojimo stoka.

Kitą kartą parašysiu daugiau 
apie darbininkų kūdikių prie
žiūrą. i ■: ; . , . ■ ;

Aštunta Diena Kovo ganizacijos narė gavo keltui.
Dabar mes turime tvirtįą ap

jungtą ALDLD ^organizaciją, 
kuri leidžia knygas ir žurnalą 
“šviesą” del savo narių.

Darbininkų judėjimas /Ame
rikoj auga ir stiprėja. Visi 
buržujai ir unijų biurokratai tą 
jaučia ir mato, juk del to jie 
visu pasiutimu taip užsimojo 
ant komunistų ir jų pritarėjų. 
Kaip unijų biurokratai, tarp ir 
buržujai nuogąstauja del darbi
ninkų jėgos. Imperialistai sku
biai ruošiasi prie karo, kad iš
eiti iš krizio. Mes, darbinin
kės, turim suprasti, ką reiškia 
ateinantis karas. Kapitalistų 
klasei negaila darbininkų vyrų 
ir darbininkių motinų ašarų. 
Draugės darbininkės, minėkime 
tarptautinę darbininkių dieną!

Hartfordo Žinios
elegatų ‘ Raportas. Masinis 

Mitingas Atvirame Ore.
Jaunuolių Mokykla

Nuo Bedarbių Tarybos bu
vo pasiųsti delegatai j Wa- 
shingtoną išreikalauti bedar
biams socialės apdraudos. Su
grįžę išdavė gana platų ir žin
geidi; raportą. Vieną iš dele
gatų mari norisi prisimint: su 
šituo jaunu vaikinu daug teko 
ginčytis; jisai prigulėjo socia
listų partijoj, kritikuodavo 
Komunistų Partiją. Į delega
tus tapo išrinktas dalyvauda
mas bendrame fronte. Išduo
damas raportą pažymėjo, kad 
tik susivieniję į bendrą frontą 
ir vadovaujami Komunistų 
Partijos darbininkai nuvers iš
naudotojų valdžią ir įsteigs 
darbininkų ir farmerių val
džią.

Į šį susirinkimą buvo susi
rinkęs geras būrys vyrų, bet 
moteris tai buvo galima su
skaityti ant vienos rankos 
pirštų, kas darė blogą įspūdį. 
Draugas Leninas sako, kad 
mes negalėsime pasiliuosuoti 
iš po kapitalistinės vergijos 
patol, pakol neįtrauksime la
biausiai pavergtų ir išnaudo
jamų masių, tai yra moterų.

* * * i
Vasario 17 d. įvyko masinis 

mitingas ^atvirame ore. Mi
tingą surengė Komunistų Par
tija parodymui solidarumą 
Austrijos darbininkams. Drg: 
Mealtonaš, instruktorius perei
tos vasaros jaunuolių, marksis
tinės mokyklos, yra labai ge
ras kalbėtojas, bet buvo taip 
šalta, kad žmonės negalėjo 
ant vietos stovėti, biskį pasto
vi ir eina sau. Tokiiri būdu 
publikos praėjo daug, bet sto-

vinčių būrelis buvo neskait
lingas. Labai gaila, kad gam
ta buvo tokia rūsti. Atlikta 
ir daug gero: parduota daug 
Daily Workerio ir kitos litera
tūros. •

Prisiiįengimui z prie ateinan
čios vasaros marksistinės jau
nuolių mokyklos komisija tu
rėjo susirinkimą. Bekalbant 
apie Hartfordui nuskirtą kvo
tą—sukėlimą finansų ir gavi
mą studentų, prieita prie iš
vados, kad reikalinga ką nors 
parengti. Tokiu būdu komi
sija nutarė surengti grybų va
karienę 18 d. kovo, 57 Park 
St. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Manau, neprisieis daug aiškin
ti apie svarbumą paremti mo
kyklos naudai parengimą, 
Hartfordo simpatikai ir rėmė
jai revoliucinio judėjimo ateis 
ir parems, šio parengimo vi-

gąutų nors 
priežiūros, koi 
listų kūdikiai 
gi. Turčių k 
jų gimimo di|č 
ta geriausi gydytojai, specialise 
tai, kuriems mokama mėnesinė ! 
alga.
kį, kad viskas su 
tvarkoj, kad augtų kaip reikia, 
nustato jam dijėtą maitinimo, 
kad kūdikis gautų visus žmo
gaus augimui reikalingus vita
minus. Be to, gydytojas duo-’ 
da patarimus, kaip kūdikiui 
maistą sutaisyti^ kod jo nesu
gadinus. Taipgi kaip kūdikis 
turi ’būt prausiamas, aliejais 
tepanps, kaip turi kambaryje 
vienas miegoti, kad jam būtų 
užtektinai tyro oro, gera, ven
tiliacija. Tankiai kūdikį lauke 
laikyti, kad jis gautų užtektinai 
saulės. Gydytojas prisako, kad 
kūdikį maitintum vienodu laiku 
paskirtomis valandomis, nes tas 
daug reiškia sveikatai ir jo au
gimui. Į

Su tokia priežiūra kūdikis 
auga kaip ant mielių, jo negir
dėsi verkiant, nes jis yra lai
ku maitinamas, laiku miega, 
tad žmogus gali išgyventi toje 
pačioje stuboje kad ir savaitę 
laiko ir jei jam niekas1 nepra
neštų, jog šioje stuboje randasi 
mažas kūdikis, tai jis nežinotų. 
Bet einant pro apgyventas vie
tas darbininkais, < jau čia tuo- 
jaus užgirsi kūdikių verksmą ir 
jau pilnai gali spręsti, jog šie 
verkianti kūdikiai neverkia už- 
dyką. Jie verkia todėl, kad ne
gauna tinkamo maisto, jie yra 
alkani, jie nėra maitinami pa
skirtimis valandomis. Jiems 
stoka tyro oro. žodžiu, jų visa 
priežiūra netinkama.

Darbininkų kūdikiams nėra' 
iš ko pasamdyti gydytojai, ku
rie tankiai apžiūrėtų kūdikį, 
nustatytų jam tinkamą maistą, 
motinoms suteiktų reikalingus 
patarimus kūdikio auklėjime, 
tas viskas darbirįrikuį žmogui'

ŠEIMININKIŲ

ĮL, ' ■ ... J

Daržovių Kepsnys
Paimkite įvairių rūšių dar

žovių, morkvų, ropių, pasterno- 
kų, selerių ir dar kitokių, su
pjaustykite smulkiai ir virkite 
į nedaug vandens pakol bus 
minkšti. Padarykite dvi kvor
tas to mišinio. Sukapokit smul
kiai vieną cibulį ir saują pet- 
ruškų. Sumaišykite viską krū
von ir gerai sutrinkite. Padė
kite pusę puoduko grietinės 
bei pieno, 1 puoduką Zo arba 
džiovintos duonos trupinių ir 
4 gerai suplaktus kiaušinius, 1 
šaukštą druskos (arba sulig 
skonio) ir 1 puoduką išvirtų 
žalių žirnių. Viską sumaišy
ti ir gerai iškepti.

O. Giobich.

‘ Kaip Ddryti Saldus Sūris
Draugė O. M. iš Montreal 

nori žinoki, kaip pagaminti 
saldinis sūris, ir nors vienos

Gydytojas apžiūri kūdi- | draugės buvo jau nurodyta, 
juom būt į aš noriu nurodyti kitą būdą jo

(4 
su- 
ge-

darymui. *
Paimkite vieną galioną 

kvortos) rūgusio pieno ir 
šildyti ant mažos ugnies,
rai nusunkti- suspausti ir į 
varškę įmušti 3-4 kiaušinius ir 
gerai su rankomis išmaišyti, 
ištrinti. Užkaisti 1 galioną 
saldaus pieno ir kaip pradės 
virti, įdėti varškę su kiauši
niais. Jeigu įdėjus varškę sal
dų pieną nesutrauks, tai įpilti 
biskį išrūgų, nusunktų nuo 
varškės. Sutrauktą pieną rei
kia tuoj aus karštą nusunkti, 
kad neliktų skystimo, išversti i 
į indą, įdėti druskos sulyg 
skonio, pusę šaukšto sviesto, 
viską gerai' išmaišyti ir tuoj 
dėti į. suraraugę (nežinome, ar 
tai yra tam tikras indas ar 
maišas?) ir statyti į šaltą van
denį prislėgus kokia lenta. Už 
2 ar 3 valandų išimti ir jeigu 
nqri, kad' tuoj geltonas pasi
daryti), palaikyti prieš saulę.

Reikyą valgyti. šviežias, nes 
šiltoj vietoj laikant ^po, trijų 
dienų prarųgsta.

Toronto Petre.

Smulkūs Patarimai
Mazgojant stiklus įpilti bis- 

kutį boraxo į karštą vandenį. 
Stiklai įgaus gražaus blizgėji
mo ir nereikės jų šluostyti. 
Perplauti ir apvartyti. . .

sas pelnas skiriamas jaunuo
lių marksistinei mokyklai.

Komisijos.Viena iš

Lai gyvuoja Komunistų Par-

Aštunta diena kovo, viso pa
saulio darbininkių moterų ko
vos diena, todėl ir mes, lietu
vės, darbininkės, apvaikščioda- 
mos aštuntą kovo kartu su visų 
tautų darbininkėm, parodykim 

savo solidarumą. Mes, darbi
ninkės moterys, darydamos sa
vo spėkų peržvalgą, drąsiau ir 
kiečiau stokime darban, kad iš
judinti; vargstančių mūsų sesu
čių minias.

Darbininkių diena vis dides
nę turi reikšmę tarptautiniame 
darbininkių judėjime. Prisime
na, nors dar’ jaunutė buvau, 
1910 metais, kuomet tarptauti
nėj moterų konferencijoj, Ko- 
penhagene, apart reikalavimo ,
balsavimo teisių, buvo .taipgi; Stiprinkim Komunistų Partiją 
kalbama ir nurodyta, kaip yra , ir komunistinį judėjimą, kiek 
svarbu kas metai visuose' kraš-; tik galima. Kovokime prieš 
tuose minėti darbininkių die-, karą, lai būna mūsų, Amerikos 
na, nors tais’ laikais daugiausia 1 darbininkių, balsas protestu 
domės buvo kreipiama į baisa-Į prieš Japonijos imperializmą, 
vimo teises. 1 kuris rengiasi užpulti darbinin-

1914 metais, Rusijos darbi- ku šąli Sovietų- Sąjungą, 
ninkės surengė didelę demons
traciją Leningrado gatvėse, kur tija! 
buvo sakoma prakalbos ir pla
tinama literatūra. Susirinku
sios masės dainavo “Internacio
nalą”. Caro kazokai visu pasiu
timu užpuolė, išblaškė susirin-1 
kusihs minias, daug darbiniu- i 
kių buvo areštuota, ir arklių J 
kanopomis sumindžiota.

Vokietijos darbininkėms pa
sisekė apvaikščioti aštuntą 
dieną kovo, kuri davė darbiniu- Tarptautinės Moterų Dienos, su 
kų partijai 160 naujų narių ir 
tūkstančius naujų skaitytojų 
darbininkiškiems laikraščiams. 
Tačiaus jau tais laikais kova 
buvo ne vien už balsavimo tei
ses, bet protestas prieš karą, 
prieš randų brangumą ir mais- i 
to stoką. Darbininkės griež- j 
tai reikalavo savo badaujan- i 
tiems kūdikiams duonos kąsnio, i

1918 metais aštuntą dieną f BROOKLYN, N. Y. — 
kovo Sovietų Rusijos darbiniu- j Bedarbis Frank Walden, 63 
kės apvaikščiojo su linksma metu amgiauSj nušoko po 
širdžia, su pasididžiavimu, jog traukiniu subvgs stotyje ir 

buržuazinę valstybę ir. įsteigė ! Vietos užmuštas,
proletariato diktatūrą; Rusijos Namo savininkė buvo gavus 
darbininkės liuosai šventė savo jam darbą, bet bosas pažiū- 
aštuntą dieną kovo ir šaukė rėj0, pasakė “per senas” ir 
viso pasaulio darbininkes mote- ■ 
ris į kovą prieš išnaudotojų 
klasę. Jos nešė augstai 
lusios raudonas vėliavas 
pergalės ženklus.

Tiesa, mes Jungtinėse 
tijose irgi turime darbininkių 
moterų*, kurios atsižymėjo kla
sių kovos lauke ir pastaruoju j (size), 
laiku veikia sykiu su darbinin
kais vyrais prieš bado ir alkio 
sistemą, už duoną ir kitus reik
menis del savo kūdikių; kovoja 
už pašalpą 
už socialę 
kams.

Paimkim
Darbininkių Susivienijimo or
ganizaciją, kuri tapo sujungta 
su ALDLD del didesnio veikimo 
tarpe Amerikos darbininkų ir 
darbininkių. Mes * turėjome 
darbininkių moterų tūkstančius 
narių, tai buvo Komunistų Par
tijos pagelbinė organizacija. Ji 
leido savo laikraštį “Darbinin
kių Balsą” nuo 1916 iki 1933 
metų, kurį kiekviena šios or-

Lai gyvuoja 
ir plevėsuoja 
visame

Sovietų Sąjunga 
raudona vėliava 

pasaulyje!
Darbininkė, S.

EASTON, PA.
Subatoje, 10 d. kovo, ALDLD 

kp. rengia paminėjimą

prakalbomis, šokiais, muzikale 
programa ir skaniais užkan
džiais. Bus labai įvairus vaka
ras. Prasidės lygiai 7 vai. va
kare. Visi ir visos dalyvaukite.

Rengėjai.

NUSIžUDĖ BEDARBIS

metų amžiaus, nušoko po

iškė- 
kaipo

Vais

iš valdžios iždų ir 
apdraudą darbinin-

ines ~savo Lietuvių

•i
riešutai ir seleriai. Salotai.

4—Namie padarytas “meat 
loaf” ir kapoti saldūs buroke-į 
liai. Juoda bei čielo grūdoj 
duona.

ir 
išvarė laukan. Tada žmo
gus nusprendė nusižudyti.
----- x---------------------------------—
AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 

SUKNELĘ?
I Suknelės forma 1532 yra gaunama 
; 14, 16, 18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 

' Įįlel 16 dydžio reikia 
į trijų ir trijų aštuntadalių yardų 38 
colių pločio audimo.

r

f1

4

4
’J

9

V

f
i

f

f

f

f

p [ ,

Kad išėmus plėtmas 
“cod liver oil” reikia jas 
trinti taukais, palaikyti 5 

. .nutes ir drabužį išskalbti 
į tu vandeniu ir muilu. x

Verdant vaikams košę 
avižinių kruopų, farina, 
wheatena įdėkite po saują 

1—Sumaltas kumpis ir ei- zinkų, figų 
................ ‘ ’ (dates). .. .............

noriai valgys ir labai sveika.' formą. Parašykite aiškiai vardą, an- 
' i trasą ir formos numerį. Būtinai pa-
... . . žymėkite dydį.Ar jau visur rengiami ma-1 Siųskite užįakj,mus sekamai: Dai- 

siniai mitingai apvaikščioji- !y Worker Pattern Department, 243 
mui Moterų Darbininkių West 17th Street,-New
Tarptautinės Dienos, 8 kovo ? angliškai, o~ . . . . *. _ , (angliškai rašyti siųskiteDalyvaukime visos, drauges! Įmes perduosime,)

Įvairus Mišiniai “Sandvvičiam”

buliai. Mayonnaise. Juoda 
bei balta duona.

2— -Tuna žuvis bei shrimp 
(vėžiukai), salad dressing, 
kapoti seleriai ir kapoti virti 
kiaušiniai, fealta duona. Sa
lotų lapai.

3— Cfeam cheėse, kapoti

nuo | 
pa- ■ 
mi- j 
šil-

is,

bei i
„ __ „„ rri-

bei y daktilių j
T r ..... . c»x ūvauij/vuno (pagciuaujtt-
Vaikai (ir suaugę) • ma pinigais), už šią Anne Adams 
virei •» 1 n .____ ________

Atsiųskite penkioliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja-

York "City, 
negalintieji 
I “Laisvę,
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KANDIDATAI Į CENTRO KOMITETĄ ALTERNATAI

Tautininkai ir Socialistai Apgaudinėja 
Darbininkus su Lietuvos Fašistine

H Nepriklausomybe

TORONTO, ONT.
šiuo pranešu, kad Sūnų ir Dukte

rų K.L.S.D-jos yra šaukiamas ekstra 
narių susirinkimas 18 d.’ kovo, 882 
Quekn Str. W. šitas susirinkimas 
yra reikšmingas visiems nariams, 
nes bus svarbus dalybai aptarimui. 
Todėl visi nariai atsilankykite. Susi
rinkimas prasidės punktualiai 2 vai. 
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Ado- 
lietu- 
bėda 

nepa-

rika. Lietuvių visur randasi 
jei gerai pažvelgtum, tai ras
tume išbėgusių lietuvių iš tos 
fašistų garbinamos “neprigul- 
mingos” Lietuvos daugiau, ne
gu kad pačioj Lietuvoj pasili
kusių.

Tad čion paduodu tą priežas
tį ir patariu p. Tareilai pasi
skaityti.

Priežastis ta yra, del kurios 
lietuviai bėga iš Lietuvos, tai 
tie šnipai (šauliai), kurie bu
vo suorganizuoti už tu<^s tūks
tančius ir net šimtus tūkstančių 
dolerių, ką p. Tareila taip iš
didžiai garsina. Tie savo pro
vokacijom, persekiojimais, iš
vaikė lietuvius mažažemius ūki
ninkus, daržininkus ir darbi
ninkus, kurie tik susidarė ko-

(Tąsa 5-tam pusi.)

ir
Sekretorius, J. Barčas.

(54-55)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, kovo 5 d., Liaudies name, 
995 N. 5th St. Pradžia 7:30 v. vak.

Draugai ir draugės, šis susirinki
mas labai svdrbus, taigi privalom vi
si ir visos atsilankyti. Senai laukia
mas žurnalas “šviesa” jau atėjo ir 
kurie buvo praeitam susirinkime, 
gavo, kurie dar negavote malonėkite 
būti šiame susirinkime ir gausit žur
nalą. Tai puikus spausdinys.

Apart to, draugai ir draugės, ku
rie dirbate, tai kviečiam pasimokėti 
metines duokles, nes musų Centrui 
labai reikalingi pinigai išleidimui 
knygų. Taigi visi ir visos būkime 
susirink?).e ir naujų, narių atsives- 
kim.

Sek r. Potienė.
(53-54)

HARTFORD, CONN*
TDA. mitingas atsibus 5 dieną ko

vo, 57 Park St., Laisvės Choro sve
tainėje.

Visi malonėkite dalyvauti, ir atsi
vesti naujų narių.

(53-54)

bet jų 
Jas visas suėdę 
tačiaus, toljau 
SLA suskaldė 

ir dabar jau yra

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Balsavimo pasekmės yra sekamos: dalyvavo balsavfifae 101 kuopa ir 
5 pavieniai nariai. Už vienybę tarpe ALDLD ir &USA organizacijų 
paduota 1,491 balsas ir prieš vienybę—62 balsai. . . <

J Centro Komitetą išrinkta sekami draugai ir draugės: J. J. Kaš
kiaučius 1,047 balsais; D. M. šolomskas—1,032; A., Bimba—903; R. 
Mizara—886; H. Jeskevičiutė—739; S. Sasnauskienė—689 ir V. J. 
Senkevičius—540 balsų. I

Į altecnatus išrinkta B. šalinaitė 938 balsais; J. Bimba—791; J. 
Nalivaika—710 ir S. Petkienė—628 balsais.

-------  -------n------------------------------------ ----- - —-——: ———

Poros kuopų balsavimo blankps." atėjo po Centro Komiteto sekre
toriaus baj^ų suskaitymo, bet ir v tuos balsus priskaitome.

D. M. šolomskąs, ALDLD CK Sekretorius.
ALDLD 1 kuopos išrinkta komisija peržiūrėjo balsavimo blankas 

ir balsus suskaitė sausio 20 dieną ir atrado viską tvarkoje.
i ■ i 1 Komisija:

. . . T. Sherry,
: - K. Levanas.

HILLSIDE, N. 1
<Ši kolonija yra maža,

WATERBURY, CONN,
Iš Šešiolikos Metų Lietuvos 

Nepriklausomybės 
Paminėjimo

Čia trumpais bruožais 
duosiu kiekvieno kalbėtojo
sakytą prakalbą ir ką kuris 
pasakė.

1- mas, vietinis advokatas
Lukošius. Jis sakė, kad lietu
vių tauta yra seniausia pasau
lyje, tas reiškia; kad pirmas 
žmogus atsiradęs ant žemės 
kamuolio kalbėjo lietuviškai. 
Arba pagal bibliją, tai 
mas su Jieva “kalbėjo 
viškai.” Tik ve, visa 
tame, kad p. Lukošius
sakė iš kokios istorijos ir mok
slų ėmė tą žinią. Toliaus pa
lietė Amerikos lietuvių gyve
nimą, paminėdamas, kad Am
erikos lietuviai buvo pritvėrę 
įvairių organizacijų, 
dabar nėra, 
korporacijos, 
priminė, kad 
per du sykiu
trys susivienijimai. Paskui, iš
garbinęs Lietuvos nepriklauso
mybę pagal buržuazinį skonį, 
dėkojo kokiom tai draugijom 
už surengimą šio apvaikščioji- 
mo. .

Aš čion savo komentarų ne
paduosiu, ' palieku “Laisvės” 
skaitytojam spręsti to kapita
listinio profesionalo protinę 
išmintį.

2- ras kalba daktaras Sta
nislovaitis. Išgarbina Lietu
vos'- nepriklausomybę, žinoma 
iš buržuazinio taškaregio, pa
mini Lietuvą ąžuolinių kūčių 
gadynę, kaip lietuviai ąžuoli
niais kuciais sumušdavę daug 
geriau ir moderniškiau gink
luotus kryžuočius. Todėl su
mušdavę, kad buvo narsiausia' 
ir protingiausia' tauta pasau
lyje. ' Tačiaus nei p. Stanis
lovaitis, nei kiti nepasakė, 
kodėl ta taip narsi ir kytra 
tauta šiandien pasilikus be
veik nieko nereiškiančia vals
tybe, politiniai taip ir ekono
miniai ?

Baigdamas savo kalbą, dak
taras Stanislovaitis primine, 
kad ne visi sutinka su dabar
tine Lietuvos valdžia, bet, sa
ko, ar mes sutinkame, ar ne, 
vis mes turim ją garbinti, nes 
tai yra mūsų valdžia. Taip, 
aš manau, kad kiekvięnas kiek 
nors protaujantis darbininkas 
sutiks, kad ta valdžia nėra 
darbininkų, bet buržuazijos, ko
kios p. 
dauja.

3- čias kalba senovės karčia- 
mininkas, dabar aptiekorius 
Tareila. Tas žmogus, kaipo se
nas šliupinis laisvamanis ir 
karčiamininkas, tai gerai išsi
lavinęs keikti. Tad pirmutiniai 
jo žodžiai, tai prakeikimas ant

j Lenkijos, Rusijos, Vokietijos. 
‘ Toliaus išgyrė Amerikos, o 
ypač Waterburio lietuvius už 
finansinę pagėlbą Lietuvos ne- 
prigulmingai valstybei, kad su
kėlė 9,000 dolerių Lietuvos šni
pam (šauliam), kurie šiandien 
saugo Lietuvos valstybę iš vi
daus. Toliau pradėjo verkšlen
ti, ' kad šiandien lietuviai > yra 
išsisklaidę polisą pasaulį.

Čia norėtųsi1 paklausti p. Ta- 
reilos, o kas išvaikė tuos lie-1 
tuvius į pasaulį? čion turi būti 
priežastis.

Seniau caras išvaikė, (tai tik 
rį kelias šiek tiek laisvesnes ša
lis, kaip tai Angliją, Ameriką. 
Vokietijos parubežio lietuviai 
ant vasaros eidavo į Prūsus- 
Vokietijon. Į Franciją niekas 
nevažiavo, jei bent vienas ar 
kitas šmugelninkas Paršaičio 
tipo, tai ir viskas. Bet po pa- 
siskelbimo Lietuvos “nepriklau
soma” valstybe, iki šiam 
16-kos n^etų apvaikščiojimui, 
jau lietuviai yra. išbėgioję pra-

PHILADELPHIA, PA.
Minėkim T;

ną 8 koyo.
tautinę moterų die- 
ri įvyks penktadienį, 

kovo 9, 1934, 8 vai. vakare, Roslover 
Hali, 701 Pine St. Bus moteris 
bėtoja, Juliet Stuart Poyntz. 
geriausia iš moterų kalbėtoja, 
ir daugiau kalbėtojų. Taipgi 
ir gera koncertine, programa, 
nuos lietuvių Lyros Choras. ~ 
Potas, Mendel ir Mačeniutū. 
Reed Club ir kiti. r 
lietuvius masiniai dalyvauti, 
lietuvės darbininkės turėtumėm kuo- . Wood 
skaitlingiausia dalyvauti, nes tai bus 
svarbus masinis susirinkimas, kuria
me bus padaryta peržvalga praeitų 

■kovų, ir prisirengimas prie ateinan
čių kovų už pasiliuosavimą iš pd ka
pitalistų vergijos. Įžanga suaugu
siems 15c—vaikams—veltui.

Kviečia Rengėjos, j
(54-55)

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD. 8 kp. ir LDSA. 27 kp. 

bendrai rengia Vestuvių Vakarienę, 
10 d. kovo, 40 Prospect St., Central 
svetainėje, 7 vai. vakare.

Draugai ir draugės, dalyvaukite 
visi, nes bus skani vakarienė ir del 
šokių grieš gera orkestrą, lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius, 
mės,

Tiki- 
kad praleisite linksmą vakarą. 

Komisija.
(53-54)

kal-
Tai 
bus I 
bus j

Dai- 1
Graijys I

John I komediją, trumpas vaizdelis užvar-
Taigi kviečiame i dintas “Mulkiai ir Mulkintojai,” at- 
i_i_ ypač ' aibus 11 d. kovo, Linden Hall, 1601

LINDEN, N. J.
ALDLD. 165 kp. i-engia juokingą

Ave., 6 vai. vakare. Įžanga 
centai. Po lošimAi bus šokiai, 
bus ir gardžių užkandžių.
malonėkite dalyvaut, nes Lin- 
ddr nėra matęs tokią juokiji-

tik 35 
taipgi

Visi 
denas 
gą komediją, ir kartu galės linksmai 
vakarą praleist ir pamatyt juokingą 
ir naudingą vaizdelį.

Komisija.
(53-54)

'i
Mūs? Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOJ KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės iioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

mažiausiai

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Stanislovaitis > pagei-1

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai.»»vakaro. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare. *

DRS. sSCHONGER & STENGER
< 394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio‘išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

' Skaitytojas

r •

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.” 
Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie

tuviškus akcentus už tą pačią kainą

ir
Žuko ir Sietyno Choras iš Ne- lamentas suteikė premjerui 
warko po vadovyste d. šali- 
naitės. Sietyno 'Choro jau
nuoliai^ sūvaidinb veikalėlį 
“Spartakijada.” V a i d i nimas 
gerai pasisekė.

Parengime publikos buvo ne 
labai daug, bet pelno liks ke
letas dolerių. Parengimas bu
vo smagus.

Doumergue faktįnai dikta
toriaus spėkas. Jam paves
ta sauvališkai tvarkyti bu- 
■džetą.

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

sudainavo keletą liaudies dai
nelių.

tai ' Taip pa: dalyvav.o ir John 
mažai kas galima pastebėti iri^ąed Kliubo mėgėjai, kurie

Vienok veikia j suvaidino pora .veikalėlių. Vai
dinimas ir veikalų turinys 
publikai labai patiko.

Taipgi draugijos buvo pa
siuntę delegatą į bedarbių 
konferenciją, kuri įvyko Wash
ingtone.' *

Vasario 17 dieną čia Komu
nistų Partija rengė koncertą. 
Programą išpildė John Reed 
Kliubas, Bangos Choras iš 
Elizabetho po vadovyste d.

laikraščiuose, 
pagal savo išgalės. Sausio 22 
d. čia buvo surengtos prakal
bos sveikatos klausimu. Kal
bėjo Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Prakalbos publikai patiko.

Sausio 25 d. buvo surengta 
prakalbos paminėjimui Leni
no mirties. Prakalbos buvo 
su programa, padaryta įžanga 
po 10c. Programą išpildė veh-

Berželis*

APGINKLAVO DIKTATU 
ROS GALIOMIS

1 ' • . A

Washington. — Paskelb
ta, kad sausio 29 d. 1 prezi
dentas Rooseveltas pasiūlęs 
Genevos nusiginklavimo <ko- 
misijai, kad visos valstybės 
padarytų vieną “nepuolamo

i Labai svarbu mokinant vaikus dubti jiems moderniš- 
į kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key* 

boąrds” ir tas, gadina darbo ^sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 

' “keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVe”

■>

+1 »



Penktas Puslapis

DETROIT, MICH

4925

7148

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

NEW YORK

Phone
Valandos

Street

saxo
KRISLAIdarbininku

Kaupai

Dzūko Valkas';

JAU LAUKIAME PRESO

Street

Miesto Labdarybė Netikus

JUOZAS KAVALIAUSKAS414

Laisniuotas Grahorius

Lietuva

Street
Street

1351
Avė.

aplaikė 
Laisvės’

jau 
mo

kiaus pasakė, kad reikia’ at 
siųsti inspektorių .apžiūrėti, ai

see- 
skil- 
ver- 
see-

iždo 
išsi-

(Tąsa iš 4-to puslp.) 
nebūk galimybes, ta

protestai 
kovingų 

siniai mi-

niųkartis anglių.
Tiesa, šiek tiek paskiaus an

J. Ručinskas, 
Korsikas, J.

kad 
buvo ir 

nepri- 
Lietuvą

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3124

Tauhiiinkai ir Socialistai Ap 
gaudinėja Darbininkus su Lie
tuvos Fešistine Nepriklauso-

Draugijp Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Or?

Šiose dirbtuvėse yra

tarpe 
panaikinus 
galima pa- 
Taip jau 
Sąjungoje.

131 Joseph Avenue
52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek- 

penktadienio

290 Wilkins
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesi pirmą 
Z ...1. po piety.

kur darbininkai pra-
Viena darbininkė

Winch-ster Arms Ko 
Dirbtuve

Galima taip pat išsirašyti per 
“Laisvę”

bosas suriko

Pirm .
Pirmininko pagelbininkas Miller, 
Protokolu rašt. Gendrėnaa, 
Iždininkas, Galinaitis K.,

29
Finansų raštininkas Manelis

Finansų rašt. pagelbininkas, 
Maršalka,- Feliks Manelis 
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P.. i
„ Yenčius, M.,
3. švedas, Geo.,

Prūsas, J.,
Susirinkimai būija- 1 

nedėldienj. Pradžia 3 vai

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir ūž prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Vakar' buvo 
perkant presą, 
$650.00, “Laisvės” 
sėmė iki dugnui, 
das dabar stovi 
augščiau paduotų 
$10.00, iš pirmiau

Bryant 9-7763 
nuo 1—G po pietų

Kita didelė dirbtuvė 
yra. tai Winchester 
Kompanijos. Karo laiku 
je dirbtuvėje dirbo virš

Kvorta 75c ir galionas $2.50

štai “up-to-date” laiškas.
“Gerbiama Administracija: 

Šiame laiške prisiunčiu $6.00 
money orderį. $5.50 už “Lai
svės” prenumeratą, o 50c au
ka presui. . . . Draugiškai, Ch* 
Juozapaitis, Atlasburg, Pa.”

giau Įvairių atsitikimų. Būna 
taip, kad eina jaunos mergai
tės jieškoti darbo. Tai bosas 
jas priima, kaipo mokines ir 
nieko nemoka. Jas pristato 
dirbti prie kitų, kurios moka 
darbą. Paskiaus, kuomet mer
gaitės jau moka darbą, išdir
ba savaitę laiko arba daugiau 
ir padaro veik tiek pat, kaip 
ir mokančios, tai bosas jas pa
leidžia iš darbo ir pasako, kad 
jos negalės išmokti.

Tai reiškia, kad tos mer
gaitės padaro per savaitę lai
ko tiqk pat, kaip ir senos dar
bininkės, bet už tą darbą ne
gauna jokio atlyginimo.'

žinoma, paskiaus ta vergija 
iškilo aikštėn. Valdininkai 
valstijos ir .miesto sakė, kad 
ims tuos išnaudotojus nagam 
Tačiaus tai buvo tik del svie
to akių. Niekas nematė tuos 
ponus teisme nei kalėjime už 
tą vergijos palaikymą.

Kitose dirbtuvėse, kur vei-

čia laiškutis biskį suvėlin
tas skamba sekamai: “Pri
siunčiu $5.00 už “Laisvės” 

dolerį į 
Rimelis,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

NEW HAVEN, Conn.—Kur 
tik darbininkai pradeda bruz
dėti už geresnes darbo sąly
gas ir geresnį gyvenimą, tai 
tenais pribūna Amerikos Dar
bo Federacijos vadai bosams 
i pagelbą.

Toki įvykiai neaplenkė ir 
mūsų miestą. Vienas iš ge
riausių pavyzdžių, tai trokma- 
nų streikas. Pereitą rudenį 
šitas streikas buvo gerai išsi
plėtęs ir įgavo revoliucinio po
būdžio. Streikas jau ėjo prie 
laimėjimo.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

’ ženklas
Tik1
bus 

bedarbe.

į kalėjimus grūda. Toliaus sa
ko, kad Amerikos/lietuvių pro- 
taująnčjų yra tik’ dvidešimtas 
procentas, kuęie yra /pasidalinę 
į grupes-partijas — fašistus, 
sandariečius, socialistus ir bol
ševikus. Tarpe šių grupių žmo
nių yra labai daug skirtingų 
nuomonių kas link Lietuvos 
valdžios ir tvarkos, bet, sako, 
pažiūrėkime, kur šiandieną^ pa
saulyj yra tvarka. Visur be
tvarkė, visur suirimai, tai apie 
tai nėra ką nei kalbėti. / Bet 
jei tos nuomonės būtų galima 
tarpe lietuvių suvienodinti, tai 
ne tik kad mes Vilnių, bet ir 
visą tą dalį Vokietijos atsiim- 
tume, kur skamba lietuviški 
vardai: Gumbinė, Įsrutis, Ka
raliaučius ir tt.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS

1366 Broad St.
481 Hudson St.
Hartford, Conn

70 Ward Pl., 
... Zi., 
36 Russell St.

fuss, ir šiandien matote, kas iš 
sivystė Austrijoj!

Taip socialdemokratija pasi 
taranavo Austrijos darbiniu 
kams.

Kuomet vasario 
negalėjo įvykti demonstraci- 
jis del kai kurių priežasčių, 
tai pasiruoškime tam darbui 6 ( 
dieną kovo. Visi privalome į 
dalyvauti, kaip bedarbiai, 
taip ir dirbantieji ir pastatyti! 
reikalavimus, kuriais turime 
priversti ponus, kad pakeltų i 
pašalpas, kad nemėtytų iš stu- 
bų atėjus gegužes pirmai die-J 
nai.> Kuriems valdžia neva už-, 
moka už butą, tai tokius ne-' 
laiko namų savininkai, o pas-J 
'tarieji, neturėdami “rasyčių,” į 
kad mokėjo už butą, negauna : 
kitur pastogės. Tik stojus vie-! 
uingai, mes išreikalausim. Taip ' 
pat sukanka metai nuo nužu- į 
dymo kovingo bedarbio Niek j 
Zinc h uk. Bus 
prieš terorizavimą 
darbininkų, bus ir m 
tingai.

Kapitalistinė spauda vieną 
dieną pranešė, kad bus sulai
kyta visi vežimai (trokai), ku
rie tik važiuoja keturiais ra
tais. Tačiaus pastebėta, kad 
ir- gubernatorius Wilbur Cross 
pasiusiąs nacionalę gvardiją, 
kad padaryti “tvarką.” Vie
na trokų kompanija žadėjo net 
iš New Yorko traukti gengste- 
rius, kad apsaugoti trokus.

Be| kas Įvyko ? Ant ryto
jaus, kuomet reikėjo sulaikyti' kia NRA, išnaudojimas nesu 
visi trokai, tai streikieriai grį
žo darban. Mat, ADF vadu
kai susiuostė su bosais ir val
dininkais ir pardavė streiką, 
kada jau jisai buvo veik lai
mėtas. Taiką, sakė jie, daro 
arbitracijos būdu.

Bet arbitracijos laikas pasi
baigė, o darbininkai nieko ne
laimėjo. ADF vadukai su pi
nigais pabėgo ir darbininkai 
nieko neturi. Dėka ADF va
dukams ir valdžios pagelbai. 
komunistai negalėjo paimti 
darbininkų streiko vadovybę ir 
vesti streiką iki laimėjimo. 
Tačiaus darbipinkai gavo gerą 
lekciją ir dabar jau eina tik-, 
ras bruzdėjimas už organiza
vimą tikros darbininkų trok- 
menų unijos. , ’ v *

Moterų Siuvėjų Streikas

Dabar pažiūrėkime, kokios 
darbininkų darbo sąlygos dirb
tuvėse, 
laimėjo 
man pasakojo sekamai:

Ėjau jieškoti darbo Į dirb
tuvę. kur streikas pirmiaus 
buvo pralaimėtas. Darbą ga
vau, bet padirbus porą savai
čių, liepė būti namieje. Sa
kė, kad pašauks, kaip bus 
darbo. Išlaukiau visą savaitę 
ir nepašaukė darban. Nuėjau 
i raštinę atsiimti mokestį. Man 
padavė konvertą su pinigais. 
Maniau, kad atplėšus konver
tą visgi rasiu bent penkinę už 
šešias dienas darbo. Bet kur 
tau. Pažiūjrau, kad (j k $3.70.

Motelis verkdama kreipėsi J 
bosą, kad negalimas daiktas, 
jog tik tiek darbininkė per 
savaitę laiko uždirbo. Bet 
bosas tik nusijuokė ir pareiš
kė, kad “tu tik tiek uždirbai, 
tai mes nekalti.”

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

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

Socialdemokratija nuo visų 
stogų skelbė, kad galima bus 
“ramus perėjimas nuo kapita
lizmo į socializmą.” Amerikos 
socialistai tvirtina, kad atpirki
mo kapitalistų nuosavybės ke
liu mes prieisime prie socializ 
mo!

Well, Austrija parbdė, kiek 
verta ta nelemta teorija. Kuo
met Dollfusso budelių kanuolės 
bombardavo darbininkų namus 
Vienoj ir skerdė darbininkus, 
tai jie tuo patim kartu į dul
kes sukriušino. tą socialdemo
kratų teoriją apie ’“raifių per
ėjimą į socializmą”. Bet tam, 
žinoma, netiki ponas Grigaitis.

Senis krapšto barzdą ir dar 
garsiau gieda, kad nereikia jo
kios revoliucijos, kad visai ra
mutėliu keliu galėsime dasikop- 
ti iki socialistinio rojaus.

Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS, 
t 

VALDYBOS ADRESAI:

Nępasiveluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome 

nes mokslų mėnesinį žurnalą

Miesto “labdarybė” ir gi 
nuo tokios vergijos nesiskiria. 
Mano kaimynas, kuri$ gyvena 
po‘tuo pačiu stogu, jau senai 
gyvena ant miesto “pašalpos.” 
šeši žmonės gyvena ant 6 dol. 
j savaitę.

Kuomet užėjo šalčiai, varg
šas darbininkas ėjo pas mies
to valdininkus, kad jam duo
tų anglių, kad jisai galėtų su
šildyti' stubą. Tai tie ponai 
varinėjo darbininką vienas

ROCHESTER, N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
černnuskas B.. 103 Mailing Drv.■ .......... ...... . j

8 Ludwig a Pk
67 Cutler St

Pulaski Street
F. .
9 Kostner Pk

G. Zurgulienė
62 Dalo
52 Hoff

čia 
Arms 
i šio-

Su kuriais darbininkais te
ko kalbėtis keli metai atgal ir 
dabar kalbiesi, tai gauni visai 
kitokį įpudį.

Kurie darbininkai pradžioje 
šio okrizio kalbėjo, kad krizis 
bus panaikintas, kad ir vėl at
eis gerlaikis. tai šiandien jau 
netiki kapitalistinei spaudai ir 
kalba, kad reikia pakeisti šią 
visą sistemą. Darbininkų akys 
pradeda atsidaryti 
kad reikia 
džios.

Tai geras 
darbininkų, 
šią sistemą ii 
naikinti 
padaryta Sovietų 
Tenais nėra bedarbės.

Jaunuolių Draugas

“PRIEKALAS 
lankų 
ir kitose užsienio vals- 

tiktal 1 doleris, 
50 cCntų.

Priekalą” galima “Pr.” 
redakcijos adresu:

Moskva. Nikolskaja N. 7. Iz.d-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red. 

“PRIEKALAS”

VALDYBA 1933
2 Washington St.
, 10 Crawford St,

Box 202 Gardner, Mass 
Rainis. 143 Mechanic St.

158 Waterford SI 
Lekečinskas, 135 Logan 

Pine St. 
Wright St.
ANDRUSKA,

McReynolds

Tuojaus kreipkitės į “Lais 
vės” ofisą ir gausite medau: 
tiek, kiek tik norėsite.*

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
derį $6.00.- Už “Laisvės’,’ pre
numeratą $5.6*0 ir vieną dole
rį aukuoju preso fondui.” •

Gaila, kati del susidėjusių 
priežasčių ši figūra pasikei
čia.

Draugo Sarapo laišką 
laikėme antra diena kovo, 
da “Laisvės” prenumerata 
buvo pakilusi iki $5.50 
tams, tai į preso fondą beliko 
tik 50c.

rašt.
Rašt.
M. Klimavičienė,

V. Baronienė, 
M. Duobienė, 
V. Bartkienė, 
Ligonių Rašt 
Maršalka J.

Visos gyvena. Montello, 
kare.

kias
nešėsi ten, į kur buvo galima iš 
sinešdinti.

» Draugė Girdžiuvienč iš, Col
linsville, 111., kuri yra dau
giau “Vilnies” patriotė, negu 
“Laisvės,” tačiaus “Laisvės” 
preso pirkimui paaukojo dole-

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠ ALPI NES 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1938 Metų 

Pirrnin. A. Krukonis. 23 Banka St. 
I^rm. pagclb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslapskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkus Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J.' Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičių, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačlulaitia. 57 Arthur St 

Maršalka P., Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą sere- 
dą, Lietuvių Tautiškame name,

Pirm. M. Selicxaw, 31 Amity St 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 

7 Seymour Ave., W.
Iždininkas J. Vasiliauskas.
Maršalka J. Gira^tis, 489 Zion St 
Organo Prižiūr A. Klimus, 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių 
nos aprūpinimui duos savo 
tyse revoliucinių SSRS dainų 
timų, originalių ir verstinių 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 n 
spaudos 
Amerikoj 
lybėse metams 
pusei metų
Išsirašyti

mažėjo, bet dar <(padidėjo. 
Ypatingai didelis išnaudoji
mas tenais, kur dirba mergi
nos ir moterys. NRA mini
mum skalė yra tik $13.00, tai 
daugiau bosai ir nemoka. O 
prie darbo, tai verčia dirbti 
labai'skubiai, kad sunku išlai
kyti. Bosai sako, kad turite 
tiek padalyti, kiek reikalauja
ma, o jei ne, tai eikite laukan.

Tokios darbo sąlygos yra ir 
kitose dirbtuvėse. Ypaą A C 
Gilbert Toys dirbtuvėj. kur 
dirba kelios ir lietuvės susi
pratę. darbininkės. Jos turėtų 
paskleisti darbininkų . propa
gandos toje dirbtuvėje.

minėta, 
išimant iš 

iždas 
Preso 

sekamai: 
aukų yra 
buvo $188 

ir 4Ac. Kaip matote iš “Lais
vės” reguliario iždo prie pre
so pridėjome $451.51. Todėl, 
dabar esame krizyj. Laukia- 
fne iš draugų greito veikimo 
preso reikale. Taip pa# pra
šome draugų visokįus spaudos 
darbus siųst ‘‘Laisvei” be‘ ati
dėliojimo, taip kad naujas pre
sas suktųsi pilną laiką.

P. Buknys,

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė, 19 Vine St.
Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St.
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St. 

81 Clarence St.
Kasos Globė joa: 

9 Broad St. 
221 Araei St. 
29 Intervale St.
M. Potsus, 184 Ames St. 

Šimanskienė, 88 Vine St.
Mata.

eis 4
didumo. Kaina

Dar ir šiandien pasilikusių 
visų lietuvių Lietuvoj, jei tik 
turėtų galimybę, tai nemažiau, 
kaip du trečdaliai gyventojų, 
darbininkų ir valstiečių apleis
tų tą fašistų išgarbintą Lietu
vą ir neštųsi ten, kur “pipirai 
auga”. Iš ko tuos šimtus tūks
tančių dolerių fašistai surinko? 
Atsakymas vienas, tai iš dar
bininkų, ką ir pats Tareila pri
pažino, kad aukavo net savo 
paskutinius centus (tik nema
nykite, kad tai Tareila auka
vo). Aukavo neprotaujanti lie
tuviai, kurių p. Bagočius pri
skaitė aštuonias dešimts nuo
šimčių. '

Toliaus p. Tareila, įsikarščia
vęs ėmė kalbėti, kaip tikras lie
tuviškas “karžygis.” Sako, mes 
surinksime visus tuos išsklai
dytus lietuvius ir nuvažiavę Į 
Lietuvą, kad “duosim lenkam, 
tai duosim.” Vilnių atimsim ir 
Vilnius bus mūsų su Aušros 
vartais ir Gedemino kalnu. O 
jei nesumušime, tai, sako,; “iš- 
trūtinsim,” vandenį užnuodin- 
sim ir visi lenkai išstips.

Bagočiaus pirmi prakalbos 
žodžiai: Geriau tokiam ore na
mie sėdėti, negu Į tokias pra
kalbas ateiti ir kankintis, sė
dint ir klausant kalbų - kalbė
tojų. t čia ponas Bagočius pa
sakė teisybę, kad tokiose pra
kalbose irVprie tokių kalbėtojų 
sėdėti ir • klausytis, tai yra dau
giau niekas, kaip pabauda už 
žmogaus nežinystę. Toliaus 
p. Bagočius patvirtino Tarei- 
los pasakytus žodžius, kad Am
erikos lietuviai labai gausiai 
aukavo Lietuvos reikalams. 
Taip pat del Lietuvos “naudos” 
pritvėrė visokių bendrovių, ta
čiaus jie buvo per bendroviųi 
organizatorius apgauti, nes nei 
viena iš tų bendrovių šiandien 
negyvuoja. Bet vis tiek 
nors Amerikos lietuviai 
apgauti, bet Lietuvos 
klausomybę išlaikėm, 
“išgelbėjom.”

Taip, p. Bagočiau, 
išgelbėta, bet ne dėl darbinin
kų, ne del tokių, kurie čion 
buvo susirinkę, nors ir visai ne
skaitlingai. Išgelbėjot, bet/del 
lietuviškos buržuazijos, kuri 
Lietuvos darbininkus šdudo ii’

’ Vėliaus sekė moteriškų ap- 
valka/lų streikas, kuris sutiko 
tokį/pat likimą. Del streiko 000 darbininkų. Dabar šioje 
pralaimėjimo pasidarbavo vėl dirbtuvėje dirba taip vadin’a- 
ADF vadai su valdžios pagel-’mus “sporting goods.” Bet 

reikalui esant, tai ši dirbtuvė 
galima pakeisti į amunicijos 
dirbtuvę per 48; valandas.

Vergijos palaikymas ir čia 
labai žymus.' Vienas darbi
ninkas pasakoja apie tą kom
paniją sekamai:

Gyvenu šios kompanijos 
stuboje. Mat, ši kompanija 
apie savo dirbtuvę apipirko ir 
namus, kad galėtų dvigubai 
darbininkus išnaudoti. Darbo 
nęturiu. Kompanija meta iš 
namų. Prašiau darbo, sakiau, 
kaip dirbsiu, tai galėsiu ir ran
dą mokėti. Gerai, darbą kom
panija davė, bet tik po 20c į 
valandą moka. Pamislijau, 
kad su tokiu uždarbiu nega
lėsiu pragyventi, nes kompa
nija visą tą uždarbį pasilaikys 
už randą, o man i^ieko neliks. 
Prašau boso daugiau mokes- 
ties. “Ką ?
“Tai tu dar neužtehktinai al
kanas!”

Bosas sakė, kad pas jį dirba 
darbininkų tik už 15'c į valan
dą. Tai taip tyčiojasi bosai iš 
darbininkų.

1108 Elizabeth Are. 
Trustieai:

, J. Urbonas, T. Rasikas, J. 
Ruseckas, 

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ikvo.

PoJkus, 125 Clark PI 
.P. Grygotis, 
Burkauskas, 
’• Grygotis, 

iinden, N. 
Paulauskai

Paulina Kalnlctienė, 
J. Krukauskas, 300 

organo raštininkas L
Jotkojis, 3433 Second St.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lictti- 

svetainčj, 269-73 Second St., I.
1807 Davis Avenue

glies gavo, bet kol gavo, tai 
jei ne mes ir kiti kaimynai, 
tai per šalčius darbininkų šei
myna būtų sušalus. O tuo lai
ku šaltis siekė nuo 15 iki 20 
laipsnių žemiau zero. Kuo
met labiausia reikalinga ang
lis, tai negalima gauti.

Darbininkai Kairėja

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121 
roy Ąve., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcuir 
Way. S S Pittsburgh. Pa.

Didžiausias Darbininkų Pavergimas Dirbtuvėse, Kur Veikią 
NRA. Amerikos Darbo Federaci jos Vadai Padeda Darbininkus 

Palaikyti Vergijoje

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH 
Valdybos Antrašai:

GARDNER. MASS 
A.L.D.L.D 53 Kuopoa Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
. 80 Lennan St.

Iždininkai, B. Bartulis,
fiCrawford St 

Finanau raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 4, 

Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius,
140 Mechanic St,

Sąlygos po Streiko Pralai 
m ėjimo

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškla P.,

1120 North 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, I .

■*, 52 Dale Street
Protokolu raStinlnkar- Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagclbininkai:

Evans J..
640 Ridgeway Avenue 

Daukas, Geo.,
Iždininkas Druseikis J.,
MarSalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko 
i vieną mėnesi, antroj savaitėj 
vakare ; pradžia 7:30 valandą.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD I
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai >

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES 
GARDNER, MASS.

Pirm. A. Grubinskas, 13 
V. Pirm. K. Balsevičius, 
Fin, Sekr, K. Šimkūnas,

R. F. D,
Protokolų Sekr, A, 
Iždin, J. Vaitiekus, 
Kasos glob. J,

ir J, Jokubėnas, 228 
Maršalka, V. Genis, 16 

Visi Gardner. Maes.
Ligonių Globėjai J.

Broadway Ave. N. W.
M. VAZNIENĖ, 1326 

N. W.
Džcnitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 

Avė. N. W.
Trustistai:
T. RAŠIKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ČINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČ1A.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. . ič
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

menesio antrą utarninką, savam name, 1037- 
63 Hani'lton Avė. N. W.Paskiaus liejyklų darbinin

ku streikas taip pat pralaimė
tas. šiame streike vadai iš
davikų federacijos taip pat 
darbavosi. Vadinasi, darbi
ninkai patys-užlaiko tuos va
dukus, moka jiem dideles al
gas, o jie stumdo ir niekina 
darbininkus. Jie, vieton pa
dėti darbininkams, padeda 
kapitalistams ir veikia su val
džia. Tai negali rastis dides
nio paniekinimo darbininkų. 
Juk jie patys už savo pinigus 
tuos vadus palaiko. Kitaip 
sakant, tai darbininkai samdo
si. savo klasės priešus, išdavi
kus.

Draugai, Montrealiečiai! n.„.., K . .„' Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
Keistučio Draugystes valdybos antra- 

i šai 1932 metų. *
dieną Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 

MacKenzie Avė.
Turtų °rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion ’Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715

Šiandieną imperialistinė ka- Į 
pitalizmo gadynė, tai kiekvienas 
apuokas ir svajoja apie grobi- 
mą-plėtimą teritorijų. Ar ištik- 
ro p. Bagočius turi tą pageida
vimą savo širdyje, kad lietuviai 
šimtu nuošimčių būtų protau
janti? Tai visai ne: jam rūpi, 
kad lietuviai, ypač darbininkai 
neprotautų, bet tik pildytų bur
žuazijos prisakymus.

Kas atsitiks, kada lietuviai 
darbininkai su visų kitų šalių 
ir tautų darbininkais pradės 
protauti savistoviai? Tada, to
kiems ponams nebus vietos ant 
pagrindų atsistojus mulkinti 
žmones, bet pasiųs juos kur ra- 
vų kasti ar kokį kitokį naudin- j 
gą darbą atlikti. Kada darbi-: 
ninkai savistoviai protaus, tai 
tada pasakys, kad netik Vil
nius, Kaunas, Karaliaučius, bet 
ir visas pasaulis, visas žemės 
kamuolys mums priklauso ir 
mes valdysim po Sovietų rau
dona vėliava. Tada visi para
zitai, mulkintojai bus pašaukti 
prieš darbininkų revoliuciitį tri
bunolą del pasiteisinimo. Cri|as 
teismas bus teisingas ir žiau
rus.

į prenumeratą ir vieną 
preso fondą. Edward 
Caldwell, N. J.”

Šį. laiškutį taip pat 
me kovo 2, kada 
prenumerata buvo $5.50, 
del aukų belieka 50c.

ves- 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
. naujus paveiks

lus ir krajavus 
N sudarau bu 
Kg. amerikoniškais.

Reikalui esant 
Hh ir padidinu to- 
ggj kio dydžio, ko- 
W kio pageidauja- 

ma. Taipgi at- 
y maliavojuį įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Gleninore 5-9467

PIl'TSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTIN1S K-TAS, 1«31:

Pirm.
Pirmininko Pagclb.
Nutarimų Rašt. B 
Finansų Rast. A.

Avė, 
Iždininkąs V. Paulauskas. 228 Clalk PI. 
Duoklių ' Rinkėjas I). TGrygotig, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienė, 144 South 

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J

"Aušros”

146 4th St.
255 Pino St.
2122 Ingalls

vių “Laisvės1 
Elizabeth, N.
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Šeštas Puslapis LAISVĖ

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
tat mes prašome Newarko ir 
apielinkės draugijų 
jokių parengimų toj 
bet kad visi matytute 
retę.

nerengti 
dienoj, 

šią ope-
(54-56)

, Italiją. Jis kaltinamas, kad 
! nušovė šokikę Helen Nugent. 
'Areštuotas DiMarco teisinasi, 
;kad jis nušovė besigindamas 

n l: • 1 • v nn n»v i nuo jos. Jie kartu gyveno 427 DsrbinillAai HZ HR“7u</8 Bihy E. 19th st. apartmente. šoki- 
---------  i kė pareikalavo . nuo jo dau- 

Šilko audėjai Patersone, .giau pinigų ir kada jis neda- 
Cliftone ir eilėje kitų miestų, j vęs, tai jam išdaužė žandus ir 
kartu ir New \orke tos darbo išsitraukė revolverį, 
šakos darbininkai pasisakė už gi, jos atėmęs tą
HL-7598 bilių, kuriame reikn- 'veri ir ia-nušovęs save:

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Jis sako- 
. reyol- 

MK-7o9b Dilių, kuriame reikią-i verį ir ją -nušovęs savęs apsi- 
lauja bedarbiams draudimo, [gynimui/

New Yorke dar penki loka-[ ______ ’________

M NašK .Gauna :$25,000 už
Gi New Yorko Bedarbių Ta- i Vyrą z
ryba nutarė išplatinti 100,000 j  /
lapelių, ant kurių yra atspaus
dinta biliaus turinys ir aiški- na J. r~ 
narna darbininkams, kodėl jie “Evening Journal 
turėtų smarkiai stoti už jo pri
ėmimą. Dabar tas bilius yramos vyras važiavo 
kongrese ir jeigu darbininkai! dviračiu i

reikalauti 1932 metais, jis susikūlė su tu- 
priimti jį, tai ponai bus- pri- ios kompanijos troku. Troko 
versti rimtai susimąstyti. Kie- valdytojo buvo kaltė.
kviena darbininkų organizaci-j j0 mirtį pati ir gauna krūvą 
ja, kurį tik laiko susirinkimus, 1 pinigų.
privalo pasisakyti už tą bilių Į 
ir siųsti kongresui reikalavi-! 
mus, kad HR-7598 bilius būtų ■ 
priimtas. i

pyksta, kas, žinoma; bosams 
ant naudos. Raportas tapo 
priimtas.

K. Kundrotas raportavo iš 
Board direktorių, pažymėda
mas, kad Harvard 'Clothing 
Co. kirps darbo tik pusę tiek, 
kiek buvo prižadėjus. Taipgi 
pažymėjo, kad kelinių siuvė
jai išėjo į streiką, tačiaus tas 
streikas nepaliečia New Yor- 
ko miesto. K. Kundroto ra
portas priimtas.

Iš ‘-Joint Boardo” davė* ra- 
I portą J. Pranckevičius, pažy
mėdamas, kad Rachis Pits fir- 

jma, su kuria unija vedė ilgą 
ir smarkią kovą, norėdama

smarkiai pradės

Ateivių Darb. Reikalai

Ponia M. E. TJtomas, 
Thomaso, buvusio [ 

I” kartunisto, 
gauna $25,000 už savo vyrą, 

motoriniu 
gegužės, iir 17

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Parsiduoda grosernė ir delikatese- 
nų krautuvė. Lietuviais apgyvento
je vietoje, pardavimo priežastis, sa
vininkų nesveikata. Kaina labai že
ma, kreipkitės greit šiuo antrašu: 
23 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda Manhattan, Bar & 

Grill. Tikrai gera biznio vieta. Par
duodu todėl, kad turiu du bizniu. 
Kreipkitės 63 York Stfeėt, kampas 
Adams St. Brooklyn, N. Y.

(45-58)

Pirmadienis, Kovor 5, 1934

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

6TĘPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, x “Ęaisvės” Name

Brooklyn, N. Y,

K LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klases anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

REIKALAVIMAI 
REIKALINGA 

Reikalingas darbininkas ant 
(farmos), bus duodama valgis, 
barys ir $5.00 į mėnesį dabar, 
saros laiku mokėsime daugiau.

žmo- paimti ją po unijos kontrole, 
jtačiaus nepavyko darbininkus

, suorganizuoti.. Bet šiomis die
nomis minėta firma išmetė iš 
darbo apie du šimtu darbinin- 

ikų. Tie darbininkai kreipėsi 
į Amalgamated Union, kad 

j juos priimtų į uniją, bet uni
jos viršininkai nepriėpiė va- 

1 duodamiesi tuomi, kad tie pa- 
•tys darbininkai kovojo prieš 
uniją tada, kada unija norėjo 
juos suorganizuot ir prirašyt į 
uniją. Taipgi pranešė, kad 
darbdaviai neužmoka darbi
ninkams algų net pagal NPtA, 
tai yra, $14.40 už 36 vai. 
ir unijos viršininkai “nežino” 
nei kaip tokį dalyką išrišti. 
Veikiausia taip ir pasiliks del 
tyrinėjimo.

Iš “Trade Board” davė ra
portą J. Hermanas, pareiškė, 
būtent įdomų dalyką, kad žy
dai kriaučiai atėjo į unijos 
viršininkų ofisą su ne kriau- 
čiškais įrankiais, o su ševelais, 
tai yra sniegą kasia ir keli de- 
sėtkai tų kriaučių griežtai rei
kalavo unijos viršininkų, kad 
pastarieji sutvarkytų kriaučių 
pramonę geriau, kad kriaučiai 
gautų žiponus siut, o ne snie
gą kasti. Kadangi Joint 
Boardo menedžeriai yra italų į 
tautybės, tai žydų tautybės 

j kriaučiams atrodė, kad tie ma-" 
! nedžeriai ir taiko darbą savo 
tautybės kriaučiams. Todėl

i jie reikalavo lygybės del visų visuomenei, kad Sietyno Cho-

Tat už

ri

ant

20 Žmonių Sužeista
■’W~Del slidumo ir sniego

'W. 125th St. pilnutėlis žmonių
; gatvekaris išėjo iš bėgių ir at- 
■simušė į kito gatvekario šoną, 

ir'To sėkmėje 20 žmonių dau
giau ar mažiau sužeista.

54,000 Kasa Sniegą

New Yorke prie sniego

netu

sapa

ūkės 
kam- 
o va-1 

Del
informacijų kreipkitės šiuo antrašu; 
M. Bubencik, Richfield Springs, N. 
Y., R. D. No. 5a

(52-54)

• ka- 
dir- 

New 
tiek 

Planuojama vi- sniego nematė. Gatvės užvers- 
' tos, vaikai pavirtę “eskįmo- 
sais” iš sniego darosi “namus.” 
Jiems tai yra . pusėtino smagu
mo, žinoma, tiems, kurie yra 
pavalgę 
ma New 
bininkus

Washingtone emigracijos 
piliečių teisių reikalų tyarky- 
mo komitetai turės susirinki-' 
mą< Tas įvyks 6 ir 7 dd. kovo, i 
Ant jų rankų yra astuoni biliai j 
del suvaržymo ateivių dar
bininkų, jų tarpe ir reakcioniš-
kiausias Dies bilius. Jau dabar simo ir išyežimo iš miesto 
yra atimta piliečių popieriai; ba 54,000 darbininkų, 
drg. Emil Gardos ir rengiasi Yorkas dar, veikiausiai, 
jį deportuoti, 
šoki suvaržymai prieš ateivius
darbininkus. Ateivių Darbi
ninkų Apsigynimo Komitetas 
ir Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas išrinko savo dele
gatus ir pasiuntė į Washingto- 
ną,. kad tiems ponams įteikus 
protestą, 
zącijos privalo priimti protes- I* 
tų rezoliucijas prieš ateivių j 
varžymą ir siųsti į Washingto- 
ną del Immigration and Natų-1 
ralization Dept. Taipgi privalo 
susisiekti su Ateivių Apsigyni
mo Komitetu, 80 E. 11th St., 
Room 430, New York. "Veiki
me, kol dar yra nepervėlu!

bet labai mažai.
Pas Mičiulį darbo taip kaip 

ir nėra.
Pas šalaviejų yra “sekotų” 

atvežta, bet darbininkai skun
džiasi, kad negali pasidaryt 
pragyvenimo, nes labai mažai 
gali padaryti.

Pas Šimėną darbo visai nė
ra, nors jis turi keturiolika 
firmų, bet nesiranda nei ketu
riolika kautų šapoj. ✓ •

Pas Sadauską buvo darbo, 
bet dabar išbaigė ir nėra ži
nios ar atveš.

į Pas Matulį, Yuškevičių ir 
Varneckį darbo yra ir darbi
ninkai jokių skundų nėduoda.

Rauba dės daugiau mašinų, 
reiškia, didina biznį, gal ma
no gauti daug darbo.

Pas Gužaucką beveik 
darbo.
Pas S. Akermona, ta

yra gana< didelė, ir dirba nuo
latos. Nors ir mažiau uždir
ba kaip pas lietuvius.

Beje, apačių darytojai da
vė skundą, kad perpigus 
preisas už darbą.

Abelnai kriaučių marketas 
labai prastas, . mažai darbų, 
varžytinės eina už darbų ga
vimą, nors Ymija stengiasi to
kias varžytines sustabdyt, ta
čiaus yra visokių lainių darbo.

Po į 
k.usijtLX Vienas kriaučius ro
dydamas su pirštu į steičių sa
ko’: , “didelė betvarkė pas 
kriaučius. Kaltininkai yra tie 
žmonės, kurie sėdi ant steR 
čiaus.” Mano supratimu, 
žmogus teisybę pasakė, 
betvarkę pas kriaučius pada
ro viršininkai, bet ne ' tie vir- 
šipįnkai padaro tą betvarkę į 
l^ųriups brolis Petruška su 
pirštu rodė. .

Lokalo Koresp.,: . - .
(K. Nečiunskas.

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.

Darbininkų organi- gino.

Komisijos Vandens Reikalu
Vandens aprūpinimo komi- 

sionieritįp ponas M. N. Iorio 
paskfelbė, kad 50 specialių mo
terų pasileis po namus apžiū
rėjimui vandens kranų, kad 
veltui nebūtų vanduo eikvo
jamas. Jeigu kur*atras, kad 
kranai nėra tvarkoje ir van
duo vąrva, tai bus f&auojami ! 
namų savininkai po į>2.00 j 
dieną kol jie nesutaisys juos.

Sako, kad Jis Gynėsi

porto buvo biskį dis- 
Vienas kriaučius

Piano Lekcijas
DUODA

A. N.Valinčiute
92 Unįpn Avė., Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.
Utarninkais ir Seredomis

Nuo 3 vai. p. p. iki 7 vai. vakare

tas 
kad

Telephone Stagg*2-4409

A, RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, purėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJAI

4į85 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

Dr. HERMAN MENDLO WITZ

ir apsirengę, ši žie- 
Yorko bedarbius dar- 
neišpasakytai privar-

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

V

OPERETĖ “INKVIZICIJA”
NEWARK, N. J. SCENOJE

’Šjuomi pranešam Newarko
ir apielinkės darbininkiškai

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7;30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6Nuo Peršalimų Krutinėję

Vienas skubus būdas sulaužymui per
salimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-ExpeJleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito- 
kis gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo, bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkl'i.

NEDeLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
ras, vadovaujamas gabios mu- 
zikališkos draugės' šaknaitės, 
stato scenoje garsią tik-ką iš
leistą ALP Meno Sąjungos 
operetę “Inkviziciją.”

Perstatymas įvyks šeštadie- 
(April),.

I kriaučių be skirtumo tautos. 
Bet manedžeriai aiškino, kad 
mažai darbų, todėl visiems ne- 

Taipgi pareiškė, 
kad unijos viršininkai veda de
rybas su valdžia. Valdžia no
ri, kad unija apsiimtų pasiūti nį, 29 d. balandžio 

28 d. šimtus tūkstančių švarkų —1------------------------
vasario, APK Salėje, 80 Union į P° štuką, kas žino- I^>^/)<XXXXXXXXXX>O<X
Ave., Brooklyne. Susirinkimą 
atidarė lokalo pirmininkas K. 
Jankaitis.

Sekė raportai iš įvairių uni
jos įstaigų.

A. Marcinkevičius davė

Iš ACW 54-to Skyriaus Mė- užtenka.

nesinio Susirinkimo
------- ♦—'

Susirinkimas ■ atsibuvo

ra-

ima, labai pigu. Kaip tas vis
kas dėsis, dar nėra žinios.

Raportas priimta^.
Iš Trade Executive boardo 

davė raportą M. Nezveckas. 
Jis pareiškė, kad tapo nubaus-

Notary Public

portą iš lokalo Pildančios Ta- ti keli darbininkai už diibi- 
PT mą šeštadieniais ir sekmadie-rybos, pažymėdamas, kad

dabartiniu laiku
. M. Nez-

!į deda visas pastangas, idlant ga- ^asv Pabart
vus S. Akermono šapĄ po lie- griežtai uždrausta, 
tuvių biznio agento kontrole, i vecko jrapoi’tas buvo trumpas

Jau buvo rašyta, kad arešta
vo tula Guiseppe DiMarco, 
kada jis rengėsi išvažiuoti į

PAIN-EXPELLER
Sergančių Vyrų ir Moterį} 
Chroniškos^ Ligos Gydomos

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau (imies ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo Į

DR. MEER j
156 W. 4Hh St. Room 302 I

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieninis nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdaliion 3*1328

, šiandien ateiki' 
te delei savo svei-

1 katos ištyrimo, o 
^4 jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
stovite.I O4°s Nušaščji- 

/ mai> Nervų Ligos, 
A Abel nas Silpnu-

mas, Skilvio Žar- 
Mešlažar- 

nčs Ligos, Nervu 
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos Ii-v 
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų, išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
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.

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 Avė. 
/Brooklyn, N. Y.

j vvvn.v japuivao m.u vv u laupau 

nes U Šapą pradeda užvaldyt1 kuris Tapo priimtas be pasta- 
svetimtaučiai. Taipgi pažymė- x

U Kalužiavičius atsišaukė, 
daugiau i kad Njį paliuosuot nuo unijinių 

mokesčių—tapo paliu^osuotas.
Delegato A. Bubnio rapor

tas. iš Mietu viškų /šapų stovio 
ir .abelnai kriaučių marketo.

Tas Atkopaitį dirbinėja po j 
biskį, bet pracįės dirbti geriau; 
nes pradėjo firmos kirpti dau
ginus darbo.

Pas Auguną mažai -darbo, 
nes tik vienos firmos darbąx 
dirba, gal pradės ir kitos fir
mos vežti darbą. •

Pas Budraitį bevdik nedir
ba, gal gaus Gpldmano “seko
tų,” tada būtų pilnai darbo.

Pas Dovidaitį mažai darbo, 
bet dirbinėja po .biskį; gal 
tuojaus pradės ta firma kirpti 
“tapkočius”; dabartiniu laiku 
kerpa “sekotus” ir siunčia ki
tur. Nors buvo reikalauta, kad 
duotų sekotų ir Dovidaičio ša
pai, tąčiaus reikalavimas neiš
pildytas.

Pas Diržį mažai darbb. ,1
Pas Karvelį, Kasperską, 

Petrowskpr Šimaitį darbtfyra,

LAISNUOTAS GRABORIUS

jo, kad šapose “parių” bei 
bačkučių tuštinimo <
nebūtų, nes per tokias pares,'i 
darbininkai tarp saves susi-1

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

n n A |f n f THEATRE GįUILD!D n A V U ! KOVOJA Už darbininkų 
REIKALUS!

LAI GYVUOJA INTERNACIONALAS!

Visi “Laisvės” skaitytojai yra raginami ateiti ir 
pamatyti šią revoliucinę dramą—prieš priespau
dą—prieš persekiojimą — prieš Ignoraciją—Už

■ Darbininkų Teisę Tinkamai Gyventi!

“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 KAINOS r '

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli- • 
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin- 

. tas ir už prieinamą kainą.

* Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

I Telephone, EVergreen 8-9770

w AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CAĮRS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą supaiso autonf
✓ liūs. Speciališkai atlieka sekamus darbui 

j , •

Welding-Straij£htening-Body Work-Duco Spraying.
All Worlr Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 Leonard street Brooklyn, n. y 
Near Manhattan Avenue

. . , - . ‘ r < * . • > . /

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

obi- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
.ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

, nuo 11 iki 1 dienomis<
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.


