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Philadelphijos Žinios

Petersburg. Ill. — Neląi 
me ištiko pasažierinį orlii 
vį. Keturi žmonės žuvo.

Havana, Kuba. — Prezi- 
dentas Mendieta suspenda
vo konstituciją ir pareiškė, i

; Geiger atėmė pilietybės popieras ir 
ii Gardos, ateiviui darbininkui. At
verkia tarpe darbininkų.

ėvclto valdžios agentų žygis užduoti

lių ir apsvaigina draiveriųi 
galvą.

Kodėl nerašo kitų kolonijų 
draugai, ką jie veikia pravedi- 
me konferencijos obalsio padvi
gubinti partijiečių skaičių iki 
gegužės 1-mos dienos?

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Įvyksta partijos vieneto susi
rinkimas. Iš kandidatų į parti
ją atsilanko tik vienas. Kiti 
neatėjo. Ir taip formališkumas 
atšaldė tuos draugus, sulaikė 
laikinai nuo atėjimo į partiją.

Detroito ir.Flinto automo
bilių darbininkai rengiasi į 
kovą. Subėgo Roosevelto 
valdžios agentai su savo 
Nacionale Darbo Taryba irMatote, Kur draugai darbuo-1 

jasi, ten gauna partijai narių. 
O dar taip labai nesenai tarpe 
Philadelphijos draugų viešpata
vo didelis pesimizmas tuo klau
simu. Bet jie pamatė, kad rei
kia padėti į šalį pesimizmą ir 
griebtis už darbo.
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KRISLAI
Partijos Vajus.
Kuomet Formališkumas 

Kenkia.
Augščiausias Teismas ir 

Konstitucija .
Rašo KOMUNISTAS

Philadelphia žada neatsilikti. 
Draugai sako, kad jie rytinių 
valstijų lietuvių komunistų kon
ferencijos obalsi padvigubinti 
frakcijos įkaičių įvykins su 
kaupu. Drg. Z. rašo: “Mes tu
rime įsteigę diskusijas įvairiais 
klausimais. Pasekmes turime 
neblogas. Darbininkai lankosi 
nemažai... Mes veik jau išpil- 
dėme savo pažadą ir padvigubi
nome Kcmunistų Partijos lietu
vių narių skaičių. Bet dar mes 
ant to nesustosime. Iki gegu
žės 1 dienos, ir dar gal grei
čiau, mes dar tą skaičių padvi
gubinsime.”

Verbuodami į partiją narius, 
vengkime, < 
mų. Prašalinkim iš kelio ma
žus dalykus. Štai kas atsitiko 
vienoj kolonijoj: Septyni lietu
viai darbininkai vienam simpa- 
tikų susirinkime prisižadėjo 
Įstoti į partiją. Patarta juos 
pakviesti į frakcijos susirinki
mą, išpildyti ten jiems aplika
cijos kortas ir perstatyti į par
tiją. Susirinkimas įvyko. Vi
si draugai atėjo. Bet frakci
jos susirinkime vienas draugas 
pakelia klausimą, kad šiame su
sirinkime negalima naujų narių 
priimti į partiją. Kilo ginčai. 
Nauji nariai stebėjosi, kame 
dalykas. Taip viskas ir užsi
baigė.

Ar galima frakcijos susirin
kime perstatyti naujus narius 
į partiją? Taip, galima. Ir 
tai labai sveika. Atsivesk lie
tuvį darbininką į frakcijos su
sirinkimą, išaiškink jam parti
jos veikimą, išpildyk partijos 
aplikacijos kortą, perduok tą 
kortą be jokio atidėliojimo par
tijos vienetui, atsivesk tą dar
bininką tiesiai į savo branduo
lio susirinkimą, nelaukdamas, 
kol formališkumai bus atlikti 
ir kol narys gaus knygutę ir 
bus galutinaipriskirtas prie ku
rio nors b uolio! šitaip rei
kia verbdoti partijai narius!
Juo mažiau formališkumų, tuo Vas “Observation”, 
geriau!

Jeigu nėra frakcijos susirin
kimo, komuhisto pareiga norin
tį įstoti į partiją darbininką 
tiesiai atsivesti į partijos vie
neto susirinkimą. Tert jį per
statyti, išpildyti aplikacijos kor
tą, išaiškinti partijos veikimą ii’ 
t.t. Draugai, nugalėkime ilgas 
ceremonijas, prašalinkime sek- 
tantinius užtvarus, kurie truk
do gavimui darbininkų į parti
ją.

Kadaise Aukščiausias Teis
mas pareiškė, kad vaikų darbo 
uždraudimas yra priešingas

(Pabaiga 5 pusi.)

Jungtinių Valstijų konstitu
cija yra panaši biblijai. Kas 
kaip nori, taip aiškina ir tam
po. O Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausias Teismas šoka taip, kaip 
Wall Stryto interesai mokina.

riame sakoma, kad 
ateinančių penkių 
Jungtinės Valstijos 
leisti $750,000,000 lai: 
davojimui. Bus pafr

37 ooo Darbininkų beita “j^g j)ėSjme Visas Pastangas, Kad
I XtvmLrn liiriniimo «7 7

FLINT, Mich. — čionai 
apie 37,000 automobilių dar
bininkų yra paliesti judėji
mo už streiką. Kol kas 
Roosevelto valdžios Darbo 
Tarybai ir Federacijos biu
rokratams pavyko streiko 
šaukimą atidėti.

j

jam Karui, Stato Karo 
Laivus .

LONDONAS. — Anglijos 
imperialistai neatsilieka nuo 
Amerikos. MacDonaldo val
džia nutarė išleisti karo lai
vynui $287,700,000, pabuda- 
voti 17 naujų karo laivų ir 
padidinti jūrų spėkas dviem 

. Šis bu- 
davojimo darbas turi būt 
užbaigtas bėgyje šių metų.

Socialistai Darbininkai 
Stoja į Kom. Partiją

LOS ANGELES, Calif.— 
Nesenai įvyko bendro fron
to masinis susirinkimas ko
vai prieš karą ir fašizmą. 
Dalyvavo daug socialistų 
darbininkų. Harold J. Ashe, 
atstovas Californijos kovin
gų socialistų, susirinkime 
pasmerkė Socialistų Parti
jos vadovybę ir pareiškė 
įstojimą į Komunistų Parti
ją. Jis sakė, kad jis buvo 
Socialistų Partijoj septynio- 
liką metų ir pamatė, kaip ji
nai gina buržuazijos ir fa
šizmo reikalus. Įstojo į Ko
munistų Partiją taip pat O. 
J. Losey ir Irene Smith. Pa
staroji buvo nare Socialistų 
Partijos per 30 metų.

Laivas Buvo Supuvęs, 
Tai Žuvo 72 Žmonės

NEW YORK. — Prasidė
jo byla devynių našlių, ku
rių vyrai prigėrė 1932 me
tais, kuomet nuskendo lai- 

Tada 
žuvo 72 žmonės. Našlės rei
kalauja iš laivo kompanijos 
$575,000 atlyginirrio. Liudi
ninkai parodo, kad laivas 
buvo supuvęs, netinkamas 
vežioti žmones, bet kompa-* 
nija nepaisė ir paleido dar
ban. ?

Kankina ir Užmušinėja 
Darbininkus Austrijoj
VIENA.—Fašistiniai bu

deliai baisiai kankina dar
bininkus, kurie pakliuvo į 
kalėjimą. Daūg darbininkų 
kalėjime užkankinama, už
mušama. Vienos mieste yra 
du tūkstančiai darbininkų 
politinių kalinių. Visoj Au
strijoj yra šeši tūkstančiai 
tokių kalinių.

Neprileisti Prie Streikų,” Pareiškė 
Valdžios Darbo Tarybos Pirmininkas

kyti darbininkus nuo kovos. 
Tarybos pirmininkas sena
torius Wagner pareiškė: 
“Aš griebsiuosi kraštuti- 
niausių priemonių, kad ne- 
daleisti prie streiko. Mes 
dėsime visas pastangas, kad 
streikas neįvyktų?’ 

UŽ NUSIGINKLAVIMĄ UŽ NEPUOLIMO SU- 
TARTIS-TOKS SOVIETU SĄJUNGOS OBALSIS

M A S K V X. — Sovietų prieš karą. Bet sulaužymas 
spauda daro išvadas apie prisižadėjimų sumobilizuotų 
prezidento Roosevelto išsi- visos pasaulio visuomenės 
reiškimą, kad būtų padary
ta viena tarptautinė nepuo
limo sutartis. “Izviestija” 
rašo, kad “kiekviena tokia 
sutartis yra naudinga, nes 
apsunkina užpuolikui apma- 
skuoti savo žygius.” Toliau 
sako: “Mes žinome, kad jo
kia diplomatinė sutartis ne- kija, Vokietija, Rumunija ir 
duos galutino užtikrinimo t. t.

opinijos spėkas prieš užpuo
li kę tautą.”

Sovietų Sąjunga buvo pir
mutinė šalis, kuri pradėjo 
nepuolimo sutartis su savo 
kaimynais. Šiandien ji turi 
pasirašius tokių sutarčių 
visą eilę—su Lietuva; Len-

Atmuškime Užpuolimą Ant Ateivių, Pro
testuokime

Popierų K
Prieš Atėmimą Pilietybės 
ovingam Darbininkui Gardos

Federalis teisėjas 
teises draugui Em 
ėmė už tai, kad jis

Tai pirmas Roos
smūgį ateiviams. Bandoma teroro pagelba sulaikyti at
eivius nuo kovos pr 
ir piliečius ateivius.
tų, bet ant visų ateivių darbininkų, ant visos darbinin
kų klasės.

Pradžia padaryt

tymu.WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų senatas jau y Wp(n.:
priėmė naujo karo bjlių, ku-1 ’0K,®“Ja n,eKa«0S

* Uradžia padaryta. Šitą teisėjo Geigerio nuosprendį 
prieš drg. Gardos panaudos teisėjai kituose miestuose. 
Reikia prieš tai kovoti. Reikia sukelti protestų audra. 
Reikia išvystyti aplnk šitą įvykį platus bendro fronto 
judėjimas. *

Ka mes, lietuviai darbininkai, galime ir turime dary
ti? Ką turi daryti mūsų masinės organizacijos ir drau
gijos? Sekami žygiai yra neatidėliojami:

1. Visos organizacijos, kuopos, draugijos, chorai, visi 
masiniai susirinkimai turi priimti ir pasiųsti protestą 
teisėjui Judge Geiger Federal Building, Milwaukee, 
Wis.. ir Roosevelto ivaldžios prokurorui Attorney Gene
ral Cummings, Washington. D. C.

2. Visuose miestuose reikia tuojaus atgaivinti veiki
mas už ateivių gynimą. Ateivių gynimo komitetai turi 
griebtis už darbo. Kur tokių komitetų nėra, vietos or
ganize ei los privalo ąudaryti.

3. JDidmiesčiuose reikia sušaukti lietuvių organizacijų* 
konferencijas del ateivių gynimo. Konferencijos turi 
būt šaukiamos bendro fronto pagrindu. Reikia kviesti 
visas organizacijas į bendrą kovą prieš šitą liaują už
puolimą ant ateivių.

Amerikos Kbmuhistų Partijos Liet. Frakcijų “
Centro Biuras.

Senatas Priėmė Naujouviiuiuv nuujv jau pirmiau pneme. Tuo
Karo Rengimos Rilių j būdu dabar lieka Roosevel- 

 i tui pasirašyti ir taps įsta-

bėgyje šianti j Tautų Lygą 
metų 

turi iš- 
ivų bu- 

aavojimui. Bus pabųdavota 
102 kariniai laivai. Tai Ro
osevelto valdžios prpgralna 
prisirengimui prie naujo 
karo. • '

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžios propagandos agen
tas Goebbels pareiškė, kad 
visos paskalos apie Vokieti
jos sugrįžimą į Tautų Ly
gą yra nepaihatuotoš. Vo
kietija sutraukius ryšius su 
Tautų Lyga ant visados.

■W|

Ir Francijos Imperialistai 
Didina Karo Laivyną

PARYŽIUS. — Francijos 
parlamento karo laivyno 
komisija užgyrė išleidimą. 
1934 metais 913,000,000 
frankų naujų karo laivų bu- 
davojimui. Bus pabudavo- 
ta keturi nauji laivai.

Maskva. — Priemiesčio 
geležinkelio nelaimėj užmu
šta 17 žmonių. Du trauki
niai susidūrė ir du vagonai 
nusirito nuo bėgių. Numa-; 
tomas sabotažninkif darbas. 
Viršininkai traukami teis
man.

NEW YORK. — Tarp- 
kad nuo dabar valdžia iš pe- tautinis Darbininkų Apsi- 
ties kirs darbininkams, kad gynimas praneša, kad jau 
“sukriušinus komunizmą”, paduota apeliacija į Ąlaba- 
Taip kalbėjo savo laiku ir mos Augščiausį Teismą prieš 
budelis Machado. nuteisimą mirtin Scottsboro

jaunuolių Patterson ir Nor
ris. Apeliacijos popieros 
įteiktos kovo 5-tą dieną. 
Apeliacijoje nurodoma, kad

Northampton, Mass. — 
Nusišovė B. M. Cooney, 30 
metų amžiaus, kuris moky
tojavo Texas kolegijoje. Bu
vo sugrįžęs namo del nervų 
sugedimo. >

New York. — čionai tai
komoj “saugumon konferen
cijoj” ponas White tvirtina, 
kad dauguma automobilių 
nelaimių įvyksta todėl, kad 
važiuojant, inžinui įkaitus,

Chicago, Ill. — Daktarė 
Wynekoop nuteista 25 me
tams kalėjiman už nužudy
mą savo jaunos marčios, 
kad iškolektavus $12,000 ap- 
draudos.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Priimtą nauja konstitucija, 
kuri suteikia moterims pi
lietybės ir balsavimo teises, 
pasirodo tik apgavyste. Nes 
konstitucija reikalauja, kad 
piliečiu ir balsuotoju gali 
būti tik tas, kuris Įyra bai
gęs militarinę tarnystę.. O 
moterų nepriima į armiją!

AUGA BEDARBĖ 
BELGIJOJE

BRUSSELS, Belgija. - 
Valdžios apdraudos raštinė 
paskelbė, kad gruodžio pa
baigoje 1933 metais buvo 
194,279 bedarbių ir 163,537 
tik trumpą laiką d^bančių 
darbininkų. Kai del Belgi
jos, tai bedarbių armija la
bai didelė.

IN TWO PARTS

PART ONE

CHICAGOJE SUSIDARO BENDRAS DAR 
BININKV FRONTAS KOVAI PRIEŠ 
BEDARBĘ, UŽ BEDARBIU APDRAUDĘ

CHICAGO, Ill. — Chica- vai už bedarbių reikalus, 
gos Darbo Federacija savo 
susirinkime užgyrė šaukia
mą bendro fronto konferen
ciją, kuri įvyks šį šeštadie
nį, kovo 10 d. Du šimtai 
unijų delegatų vienbalsiai 
nubalsavo pasiųsti delega
tus. Federacijos lyderiai 
nedrįso pasipriešinti.

Šią konferenciją šaukia 
bendro fronto komitetas ko-

APELIACIJA PRIEŠ NUTEISIMĄ MIRTIN 
NEKALTU SCOTTSBORO JAUNUOLIU

Socialistų Mieste Polici- Meta S. Partijų, Ateina 
ja Daužo galvas Darb. Prie Komunistų

MILWAUKEE, Wis. -
Socialistų valdžios policija “Daily Workeriui 
pasileido terorizuoti Sea- ninkas Charles J. Kroplevs- 
man Body dirbtuvės darbi
ninkus, kurie randasi strei
ko lauke ir neleidžia skebu i 
dirbtuvę. Socialistas miesto 
prokuroras Raskin nesenai 
pareiškė, kad “policija yra 
darbininkų draugai”. Da
bar darbininkai įsitikino, 
kam ta policija tarnauja. 
Septyniolika darbininkų-pi- 
kietininkų suareštuota.

Kovo 6 d. laike pikieto 
daugelis darbininkų šaukė: • 
“Mes norime, kad Komunis
tų Partija mums vadovau
tų!” “Mes gausime Komu
nistų Partijos paramą.”

Austrijoje Panaikintos 
Darbo Unijos

VIENA. — Dollfusso val
džia išleido oficialį patvar
kymą, kad visos darbo uni
jos Austrijoje nušluojamos 
nuo žemės paviršiaus, pa
naikinamos. Patvarkymas 
reiškia, kad priklausymas 
prie darbo unijos yra ne- 
legalis dalykas ir baudžia
mas ilgų metų kalėjimu, 
kaip kad fašistinėj Lietuvoj 
arba Vokietijoj.

Nassau, Bahamas. — Čia 
pribuvo penki anglai kari
ninkai. Jie perplaukė Pa- 
cifiko okeaną su 24 tonų 
laiveliu.

kuris tapo sudarytas nese
nai įvykusioj konferencijoj, 
kurią sušaukė Bedarbių 
Tarybos, bet kurioje taip 
pat dalyvavo atstovai nuo 
kitų bedarbių organizacijų. 
Ši konferencija taip pat už- 
gyrė vieną bendro fronto 
pirmos gegužės demonstra
ciją ir Darbininkų Bedar
bės ir Socialės Apdraudos 
Bilių H. R. 7598.

teismas buvo vienpusiškas, 
bjauriai
jaunuolius, kad jų kaltumas 
buvo neįrodytas ir t. t. Pa
davimas apeliacijos lėšavo 
daug pinigų, nes reikėjo ji 
sutaisyti iš teismo rekordų, 
kurie turi apie tris tūkst- 
tančius puslapių. Kelias 
savaites darbavosi net ketu
ri advokatai.

ky, kad jis meta Socialistų 
Partiją ir stoja į Komunis
tų Partiją. Jisai tūlas lai
kas atgal buvo Socialistų 
Partijos pavieto sekreto
rium.

Morganas Užgrobė Dviejų 
Bilionų Geležinkelį

WASHINGTON. — Ka
dangi Van Sweringenu bro
lių valdomi geležinkeliai ne
galėjo atmokėti Morgano 
bankams $40,000,000 skolų, 
tai tie geležinkeliai pereina

<į Morgano rankas. Jų ver
tė siekia du bilionu dolerių!

Kovo 29 d. yra rengia
mas Philadelphijos miesto 
alkanų bedarbių maršavi- 
mas ant County Relief Biu
ro, kuris randasi ant kampo 
15th- St. ir Cherry St.

Kovo 6 d. policija padarė 
užpuolimą ant Strawberry 
Mansion Workers Club ir 
suareštavo 51 darbininką. 
Dvidešimt paleista, o 31 lai
komas kalėjime ir reikalau
ja užsistatyti po didelę kau
ciją. Tai suokalbis prieš 
darbininkus. Policija veid
mainiškai kaltino kliubą už
laikyme “spykyzės”.

*
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Tarptautinė Darbininkių Diena

t

I

Šiandien, kovo 8-toj i, yra Tarptautinė 
Darbininkių Diena. Visame pasaulyje 
šiandien bus ruošiami .masiniai susirinki
mai, demonstracijos ir kitokios pramo
gos, kuriose bus keliami obalsiai, • šaukią 
į kovą prieš karą ir fašizmą, už kovą su 
jbent kokia diskriminacija prieš moteris 
darbininkes.

Nepaisant, kokią kapitalistinę šalį pa
imsim, kiekvienoj iš jų surasim nepap
rastai gilų tarpą tarpe vyrų ir moterų, 
skiriantį algose ir darbuose. Prie kai 
kurių darbų moterys darbininkės nepri- 
leidžiamos visai, o į kuriuos prileidžia
mos, joms mokama kur kas žemesnės al
gos. Jungtinėse Valstijose tam randa
me ryškiausių pavyzdžių, ypačiai tų pa
vyzdžių suteikia mums eilė kodeksų, ku
rie1 buvo priimti įvairiose pramonėse su- 
lyg NRA. Moterys darbininkės, sulyg 
jais, paprastai, gauna 25 nuošimčiais ma
žiau algų, negu vyrai. Jei paimsime ne
gres darbininkes, tasai skirtumas dar la
biau pasididins.

Tiktai Sovietų - Sąjungoj, darbininkų 
valdomoj šalyj, moterys darbininkės turi 
pilniaušiai lygias teises visur pilnoj to 
žodžio prasmėj.

Todėl susipratusių Amerikos darbinin
kų uždaviniu kovoti su diskriminacija 
prieš moteris darbininkes. Mūsų parei
ga traukti kuoplačiausias mases moterų 
darbinipkių į mūsų organizacijas ir į vi
sas kovas, vedamas už bendrus darbinin
kų klasės interesus, prieš karą ir fašiz
mą.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija, susivienijusi su LDSA, 
kur didelis nuošimtis yra susipratusių 
darbininkių, privalo išnaudoti šitą dieną 
stiprinimui savo eilių ir eilių viso revo
liucinio judėjimo.

Tegyvuoja Tarptautinė Darbininkių 
Diena!

Tegyvuoja neatiaidi kova prieš imperi
alistinį karą ir fašizmą!

prieš karo ir fašizmo pavojų, už Sovie
tus!

Organizuotos darbininkų masės, darbo 
unijos, savišalpos draugijos, apšvietus ir 
meno kliubai, taipgi ir individualiai dar
bininkai, prijautė j ai, ir šiuo momentu tu
ri progą (ir pareigą) stoti mūsų Parti
jai pagelbon.

Siųskit 8-tai konvencijai revoliucinius 
sveikinimus, pridėdahii kelis dolerius au- 
Idj. Esame tikri, kad nei vienas darbi
ninkas ir jų organizacija, neatsisakys 
nuo to, jei tiktai mes mokėsime išaiškin
ti tą svarbų reikalą. Komunistų frakci
jos įvairiose masinėse organizacijose tu
rėtų iškelti šį reikalą masinių organiza
cijų susirinkimuose thojau, dabarl

ALDĘD Centro Komitetas, varde ^itos 
organizacijos, nutarė pasiųsti pasveiki
nimą su $10 auka. Tebūva tai pavyzdys 
kitom organizacijom ir draugijom!

Pasveikinimai ir aukos reikalinga siųs
ti sekančiu antrašu: Communist Party 
of USA, P. O. Box 87, Station D, New 
York City, N. Y.

IŠ LIETUVOS
f

; patraukti rašyto jas K. Boruta, 
jo žmona O. Borutienė-Kazans- 
kaitė, Jon. Lukoševičius, Kaz. 

KAUNAS. — Kariuomenės j Jakubėnas, Jon. Butkevičius, 
- - - — - 1 š žiūrėjęs kelių ; Ant. Vilčinskas ir M. šūvalis.

Nubaudė Kalėjimu 
' Darbininkus

T e i s m as 
komunistų bylą, už priklausy- i --------
mą prie kom. partijos ir agita- Prasidėjo Miško Eksportas 
cijos skleidimą EI. šliomperį 
nubaudė 10 metų sunkiųjų dar-Į 
bų kalėjimo, H. šėrę—9 mėn. j

Jau pradėtas- iš Klaipėdos 
i Lietuvos miško šiemetinis eks- 

kalėjimo ir M. Baroną-—9 me- P°rtas į užsienį. Pirmosios par-i 
i tijos ; išgabentos į Karaliaučių,!

 _ < Hamburgą ir Vishy.
Apiplėštas Joniškio Taikos! \r<ii 777“? . .

Teismas Vilkaviskj Padegmejo
Beprotis? .

KAUNAS. — Prieš kiek 
ko Vilkavišky buvo padegti 
Ii namai. Policija, ] 
ją išaiškinusi, nustatė, kad tai 
būta P. Matukaičio. Prieš su
rašant kaltinimo aktą jo svei-1

lynietis, presą reikalui au
kojo $1.00.

Viso aukų šiuo kart įplau- i 
kė $10.50. Iš anksčiau bu- i 
vo $227.24, dabar preso fon- j 
de yra $237.74. '

Iki 15 dienai kovo turime 
gaut $650.00. Jei tiek ne
gauname, tai dienraštis gali 
susilaukt didelio sunkumo 
apmokėjime keletos stambių 
bilų.

Nors aukos plaukia ge-
irai ir nors pranešimai apie 
; veikimą tuo reikalu skamba 
i gražiai, tačiaus mes abejo- 
f jame ar galėsim surinkt iki 

lai- 15 dienai kovo $650.00 au- 
ke- komis. Todėl, kad išgelbė-

■vrjULta

Reikia Skubiai ir 
Energingai Veikti!

Siųskit Komunistų Partijos 8-tai 
Konvencijai Sveikinimus

AJV Komunistų Partijos 8-toji Kon-
' ‘ vencija prasidės balandžio mėnesio 3 d., 

Cleveland, Ohio. Jau buvo nurodyta, kad 
ši konvencija bus svarbiausia mūsų Par- 

y 'l tijds istorijoj. Jinai įvyksta po to, kada 
. ’ partija, apsivaliusi nuo įvairių oportunis- 

tinių elementų, galės visas savo pajėgas 
sukoncentruoti revoliuciniam konstruk
tyviam darbui. Suvažiavę šimtai dele
gatų iš mainų, plieno fabrikų ir visų ki

ts- tų pamatinių industrijų, taipgi nuo far- 
merių masių, išlukštens esamąją politinę 
ir ekonominę padėtį, galės, be jokių frak
cinių užsivarinėjimų įr motyvų, nustatyti 
gaires busimom Amerikos proletariato ,

I Kovom prieš Roosevelto “Naują Dalybą”, >

Jau buvo rašyta, kad J. V. federalis 
teisėjas Geiger nutarė atimti iš vengro 
darbininko, Emilijaus Gardos, pilietybės 
popieras ir, žinoma, jį deportuoti į 
fašistų Vengiu ją. Gardos savo piliety
bes popieras gavo 1928 metais, o į šią 
šalį atvyko 1922 mętais.

Iš pačių pradžių savo atvykimo į J. V., 
d. Gardos energingai dalyvavo darbinin
kų klasės kovose su išnaudotojais. Jis 
buvo veiklus garsiajam Passaico audėjų 
streike, 192r’6 metais; jis dalyvavo kiek
vienos dienos darbininkų su išnaudoto
jais kovose.

Todėl buržuazija pasirįžo padaryti jį 
nepiliečiu ir išdeportuoti. Teisėjas, ku
ris padarė nutarimą atimti š Gardos po
pieras, pareiškė, kad jis, Gardos, laike sa
vo prisiekos nebuvęs ištikimas Am7 kon
stitucijai, kadangi jis turėjęs kitą idėją 
ir jai buvęs ištikimas...

O Gardos yra pareiškęs imigracijos 
departmento agentams, kurie jį buvo su
ėmę: “Darbininkų klasei esu ištikimas 
daugiau, negu kam kitam.” Su šiaisį' fak
tais darbo departmento ir imigracijos de
partmento agentai atsidūrė teisman ir 
ten įrodė Gardos “nusikaltimą”.

Šis dalykas, tačiaus, nėra Tiktai Gar
dos dalykas. Tai klausimas, kuris gali 
paliesti daugybę—dešimtis tūkstančių 
darbininkų, patapusių J. V. piliečiais. 
Padarę precedentą su Gardos, išnaudoto
jai dės pastangų kibti prie kiekvieno 
darbininko, kuris išeina į streiką, kuris 
tiktai gina savo reikalus.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
ir Sveturgimiams Ginti Komitetas pasi
rįžo apeliuoti į augščiausią teismą, ka
dangi čia dalykas yra labai didelės svar
bos.

Tačiaus būtų dideliausia klaida, jei pa
sitenkintum tiktai apeliacija. Reikia iš
judinti masinį veikimą. Reikia įtraukti 
masinės darbininkų organizacijos į šį 
darbą. . ...

Darbininkų organizacijos privalo siųsti 
protestų telegramas teisėjui Geiger 
(Federal Building, Milwaukee, Wiš.) ir 
fedėrędiam prokurorui: Attorney Gene
ral Cummings, Washington, D. C. x

Reikia suruošti masiniai mitingai ir 
juose priimti atatinkamos tuo klausimu 
rezoliucijos.

LOWELL MASS

KAUNAS.—Iš 12 į 13 vas. 
naktį apiplėšė Joniškyje ąpyl. 
teisėjo kanceleriją. Išnešti vi
si stalų stalčiai. Dar nenuma
tyta, kiek pinigų išnešta. ■ 
noma, kad nemaža suma, 
šikai dar nesulaikytį. Eina 
dymas.

Ma-
Plė- 
tar-

Nušautąs Grakauskas
KAUNAS. — Netoli Kelmės 

miestelio ant plento, rastas nu
šautas Julius Grakauskas, 26 
metų, Vėjų km., Kražių valse., 
Raseinių apskr. gyventojas. Jis 
važiavo į turgų, vedinas karvę, 
kurią norėjo turguj parduoti, 
žudikas sulaikytas.

padegė- jus dienraštį iš bėdos, pra
šome draugų be jokio atidė
liojimo užmokėt už spaudos 

katai ištirti buvo sudaryta eks-! darbus užvilktas bilas, už 
pertų komisija, kuri nustatė,! knygas ir kurių prenumera- 
kad jis esąs nevisai psichiškai I ta išsibaigus, nieko nelaukę, 
sveikas. Dėl to Matukaitis iš ■ 
kalėjimo greičiausiai bus 
vežtas į psich. ligoninę.

Mokyklos inspektorius per ilgą 
laiką davė klausinius moki
niams ir galų-gale sako;

“Aš geisčiau vėl būti vaiku 
ir grįžti į mokyklą.” Truputį 
patylėjęs: “Ar jūs žinot, del ko 
aš norėčiau grįžti ?’ ’

. Per valandėlę buvo tyla, ta
da iššoko viena ranka augštyn.

“Na?” klausia inspektorius.
“Dėlto, kad tamsta esi už

miršęs, ką ir žinojai” atsako 
vaikas.

Toronto zūkas*

Monarchistai Veikia
atsinaujinkite, tuo būdu gal i YULINA.

Pieninėj Rastas 18,000 Lit. ^ilu.
Trūkumas

Austrijos mo- 
per' ■ įplauks reikalinga suma pi- narchistai pradėjo grįžti 

nigų apmokėjimui būtiniau- Vienon ir planuoja atsteigi- 
mą monarchijos. Jie ban
dys atsteigti Hapsburgų ka
ralystę su Otto priešakyje.

P. Buknys.
rašo, . . .
vals-1 Berlynas.—Naujai įsteig-
buvo ' tas Hitlerio valdžios teis-

KAUNAS. — “ž. B.’ 
kad, padarius Jurbarko 
čiaus pieninėj reviziją, 
rastas 18,000 lit. trūkumas. I mas pasmerkė tris vyrus iš- 
Dėl to pieninės vedėjas Joman-: romijimui.Pavogė 4,500 Litų . i • v -L VX1AAJ VIA, JL

KAUNAS. — 1933 metais1^8 buvo atleistas iš pareigų. I į neskelbiamos.
Žeimelio Žemės ūkio koopera-l-’0 vieti! Akinai buvo paskirtas 
tyvas padarė 500,000 litų apy'Nekrašas, bet tam naktį bemie- ____________
vartos. Po kooperatyvo veiki- j kažin kas skysčiu išpliki- , ,,, ....

■ mo revizijos rasta 4,500 iitų no akis ir išdegino veidą. Jis ———
_- _ . i • ■ oBnlrmi c? 11c*4 o c? iv niinraliniitaotrūkumas. Trukumą išlyginti 

turės kooperatyvo vedėjas 
Rupeikas..

Jis 
■ j! sunkiai sužeistas ir nugabentas 
j ; į Raseinių ligoninę. Įtariama 

į pora žmonių.

Kai Kurios žinios
KAUNAS. — Su Lenkais 

vedamos derybos, kad pasikeis
tų politiniais kaliniais. Lietu
va reikalauja paleisti 68 liet, 
politinius kalinius, iš jų 61 pa
likti vietoj, o Lenkai—63, bet
jie visus paleistuosius nori iš-j kalėjimo ir magistrato tarnau-i 
tremti į Lietuvą. j toją Madingą—300 lt. arba tris |

Žibalo dirb-

Pavardės vyrų 
Operacijos 

;bus daromos slaptai.

Lima, Peru.
tuvės eksplozijoje žuvusių 
amerikonų. Farner ir Stauft 
lavonai sugrąžinami Ameri
kon.

4 •

Klaipėdos Komendanto 
Pabaudos

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
krašto karo komendantas, pulk. 
Liormonas nubaudė teismo tar
nautojus Filhase ir Kleiną po [ 
500 lt. arba po vieną mėnesį i

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

D A RBININK U 
SVEIKATA

• nevalų ir kitų esmingų dėsnių, 
'jeigu jų negaunama su mais- 
į tu. Amerikoje be krašto, be 
i galo lupinėja, pjausto tonzi- 
lius, nes gydytojams tai yra 

' geras biznis. Gal tik dešim
ta dalis Amerikoje tonzilių 

i pjaustymo būtų galima šiaip- 
jtaip pateisinti.

Antra vertus, nereikia taip 
gi labai jau užsispirt prieš 

j tonzilių kai kada išėmimą, 
i operacijos arba, daug geriau, 
dijatermijos keliu. Gal būt. ir 

■Jūsų giminaitei tonziliai yra 
'apkrėsti, infektuoti. Tokie 
i tonziliai dažnai esti priežas- 
, čia pasikartojamų slogų, ko- 
įsuliu.

Jeigu 
I nelabai

SLOGOS. VEIDAS 
PRAKAITUOJA

Nutariau ir aš klausti apie 
'savaites kalėjimo už tai, kadjmano ^jmĮnaitės sveikatą. Aš 
pirmieji du dar praeitais metais atsiėmiau iš Lietuvos, tik 

; metai laiko. Jinai Lietuvoj 
buvo visuomet sveika, bet čia, i 
Amerikoj, jinai labai dažnai! 
serga šalčiais, slogomis. Ypa-! 
tingai šiemet, kai šalta žiema, i 
jinai jau turėjo kokia 10 šal-i * l
čių, jei ne daugiau. Dažnai' 
jai užima kaklą, net patinsta; 
tonziliai. Daugumas jai pa-j 
tarė išimti tuos didelius ton-i 
žilius. Aš nutariau klausti Jū-.1 
sų, nes mes Lietuvoj visai ne- ■ 
žinojom, kad reiktų išimti ton-' 
žilius. O čia, Amerikoj, tai i 
net kiekvienas žmogus duoda; 
pjaustyti save, čia gydytojai! 
beveik kiekvienas pasako, kadį^^^^N. 
reikia išpjauti tonziliai.

šiaip jinai atrodo labai svei
ka ir buini, riebi. Kitą syk 
jai skauda galvą ir dažnai 
čiaudi, kaip katė. Kartais kos
ti, labiau naktimis. Kaip jai 
atsikratyti to šalčio ?

Be . to, jai labai prakaituoja 
veidas; būna net ir šalta žie
mos metu, o jos veidas išraso
ja. Ir Lietuvoj taip jai buvo. 
Jeigu panaikintų tą rasojimą 
veido, ar ne būtų kenksminga 
sveikatai. Ir aš ir ji skaitome 
“Laisvę.”

ATSAKYMAS

Taip, Drauge, Lietuvoj ma
žiau turima vargo su šalčiais, 
su slogomis, su tonziliais. Tai _ . . _
yra daugiausiai dėlto, kad žangos nesimato, tai tegul ei- 
Lietuvoj maistas vartojama na pas patyrusį gydytoją: te- 
paprastesnis, be didelio gadir gul jis jai šildo tonzilius dija- 
nimo. O čia. Amerikoj, su'termijos būdu (“diathermy 
maistu yra kitaip. Yra patirta; treatment ’).
ir patvirtinta, kad geras natų-! Dėl veido prakaitavimo, te- 
ralis, nedenatūruotas ^maistas i gul ji parsineša aluminum 
perspėja ir pašalina tonzilių chloride miltelių, šaukštą ar 
įdegimą, adenoidus, katarus, du ištarpina į stiklą šilto van- 
dogas. dens ir tuo skiediniu tegul sau

Ir tai Jūsų giminaitei mais-, vilgo veidą ir kitas nuprakai- 
to sąstatas daug padės. Ag 
bepigu tonziliai išpjauti, bet, 
Drauge, žinokite, kad tonzilių 
išllipimas organizmui negi su
teikia reikalingų vitaminų, mi-

Kauno dirbtuvėse sustreika
vo siuvėjai. Streikas palietė 
apie 40 siuvyklų ir 200 darbi
ninkų. Jie reikalauja nemažin
ti atlyginimo ir darbo laiką su
trumpinti iki 8 vai.

Dabar Lietuvoj iš viso yra 
11,827 svetimšaliai. Arti 5,000 
jų yra Klaipėdos krašte. Sve
timšalių skaičius vis mažėja.

Liaud. Suvažiavimas Bus 
Birželio Mėnesyje

KAUNAS. — Valstiečių liau
dininkų veikimas pastaruoju 
metu vėl daugiau sifhktyvėjo. 
Birželio mėn. jie numato su
šaukti visuotinį skyrių atstovų 
suvažiavimą.

Miesto Laivams Reikalauja 
Lietuviškų Parašų

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
uosto valdyba iš_Klaipėdos ma
gistrato pareikalavo ant keltų 
“Sandkurg,” “Stadt Memel” ir 
“Nehrung,” taip ;pat ant marių 
laivo “Kurisches- Haff” uždėti 
lietuviškus parašus, paliekant 
kartu ir vokiškuosius. Pasiūly
ta pavadinti:
Kurische Haff”, 
Sandkrug 
rung” ir 
Stadt Memel.” Jeigu
tratas nesutiktų uždėti 
viškų 
tiems 
mas,

“Germanies” restorane sušau
kė slaptą sassininkų susirinki
mą, kur paskutinysis pasakė 
kalbą. Patį restorano savinin
ką Vilūną nubaudė trimis 
vaitėmis kalėjimo arba 300 
kad leido savo patalpose 
šaukti nelegalų susirinkimą.

Preso Fondas

sa
lt., 
su-

bet
kad

Auk(Js Plaukia 
Girdėtis iš Pran

Draugai Visur
Šiuo syk turime tik keletą 

atsiliepimų į preso reikalą, 
bet atsiliepimai gerai skam
ba. Štai vienas laiškas:

“Brangūs draugai! Rasi
te čia įdėtą $5.00, kuriuos 
aukoju nupirkimui naujo 
preso. Aš noriu matyt, kad 
“Laisvės” darbai būtų pa
daryti gerai, kad sėkmingai 
būtų galima spausdint pro
pagandos lapelius ir kitokią 
literatūrą. Tai tam tikslui 
aukoju savo penkinę.

- Draugiškai Wm. Deksnys.

jai tonziliai didoki ir 
blogai apkrėsti, tai 

a nesugadintą, 
i gamtinį maistą, kad jame bū
tų daugiau vitamino A. Kiau
šiniai, sviestas, grietinė, ke
penys. inkstai, žuvys, saldžios 
bulvės, geltonieji kukurūzai, 
kopūstai, žuvy aliejus (“cod 
liver oil”) turi vitamino A. 
Tegul ji vartoja šių valgių ir 
bent po gerą šaukštą žuvų 
aliejaus kas dieną, iki pat va
sarai. Tegul tada būna daž
niau ant saulės.

Tegul ima iodo tinktūros, 
po lašą du kartu kas savaitę. 
Tegul tepa tonzilius iš vidaus 
iodo ir glicerinos mišiniu, per
pus to, perpus to, kartą kas 
dieną, keletą savaičių. Tegul 
pažandės kas vakaras tėplioja 
iodu.

Jeigu už kelių mėnesių pa-

Kuršių Marės— 
Smiltynė— 

“Nerija — Nech- 
Klaipėdos Miestas— 

Magis- 
lietu- 

duotas 
leidi-

Draugas > J. Vareškevi- 
čius~ brooklynietis, kuris 
dirba tik dieną kitą į savai
tę, įvertindamas reikalin
gumą “Laisvei” tokio preso, 
aukojo $2.00

Tą dieną viso pasaulio dar- 8-ta diena visai darbininkų 
klasei.

Ateikite, draugės ir draugai, 
darbininkai, visi, kad plačiau 
susipažinti su tais svarbiais 
klausimais, kuriuos kalbėtoja 
plačiai išgvildens. Visi tėvai

■ bininkai vyrai ir darbininkės
Labai Svarbios Prakalbos bendrai-suvienytomis

Apvaiksclojimui Moteių_ , tingus ir bendrai tariasi, kaip
Darbininkių Tarptautinės ■ sėkmingiau būtų galima apsi-

Dienos—Kovo 8-tos
Komunistų Partija rengia 

svarbias prakalbas šį ket-1 
virtadieni—kovo 8 d., kaip!

' l

i 7:30 vai. vakare, L. D. Centro
KHubo svetainėje, 338 Central Į
St, Lowell, Mass.

kalbėtoja , iš Boston, Mass., 
flraugė Eva'Hoffman.

j spėkomis rengia masinius mi- 
J tingus ir bendrai tariasi, kaip

užrašų, tai nebus 
laivams plaukioti

ginti nuo bado ir skurdo, kuris
. paeina nuo kapitalistinės < siste-j - — -y —

mos ir nuo fašistinio puolimo I Parginkite savo sūnus ir duk- 
! ant darbininkų klasės. Mes,1 ‘ens elt! Į. 8ias prakalba^ nes 
iLowellio darbininkai, po vado-|tal galiai jaunuoliams bus 
vybe Komunistų Partijos vie-įsvai u* 
tinęs vienetos, irgi rengiam šias i J. M. Karsonas.

NUO RED.-—ši koresponden- 
giame prakalbas, kad išaiškinti cij a pasiekė redakciją ahtrądie-

Kalbės ge- prakalbas tuo pačiu tikslu; ren-j

Paskirta Eserų BylaJau
KAUNAS. — Eserų maksi

malistų byla nagrinėti Kariuo
menės Teisme paskirta balan
džio 10 d. Kaltinamaisiais joj

darbininkams, ką reiškia kovo nį po pietų, kada trečiadienio korespondencijas?

Drg. M. K. ^Adomonis iš
Great Nęck preso reikalui 
aukojo $1.50.

Draugė A. A. Lideikiene
7.7 • 7 7 7 i pereitą sekmadienį pridavėlaida jau buvo gatava, kas lie- i j - r>
čia koresporidencijas.. Kodėl,' »•«> aukų nuo drauges R. 
'draugai, taip šfavėliiiat tokias Mekionienes is Great Neck.

Drg. Geo. Kuraitis, brook-

tuotas vietas, karta kas diena, 
per keletą dienų, • kol prakai
tavimas sumažėjo. Jei pasi
kartotų,,tai ir vėl tegul vilgo. 
Nieko nekenkia.

laida jau buvo gatava, kas lie
čia korespondencijas. Kodėl,


