
KRISLAI
3,000 Draugų Nužudyta.
Išnaudotojai Dreba.
Lutcko Teismas.
Mūsų Atsiekimai.
Partijai Pasveikinimai.
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
.Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Nacionalis Komitetas Teiki- 
ino Pagalbos Vokietijos Fa
šistų Aukoms, praneša, kad 
nuo sausio menesio, 1933 me-
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tų, iki dabar Vokietijos fašis
tai jau nužudė suvirš 3,000 
mūsų kovingų draugų ir drau
gių. 26 darbininkams nukir
to galvas, 67 darbininkus nu
teisė kitaip nužudyti ir 119,-J 
682 darbininkus ir darbinin-1 
kės sužeidė. Kalėjimuose, kon-1 
centracijos logeriuose ir poli
cijos skiepuose ‘yra laikoma 
174,000 politinių kalinių. Tai 
taip siunta Vokietijos fašistai. 
O vistiek komunistų ir abel- 
nai darbininkų judėjimas gy-[ 
vuoja. Komunistų Partija tu- *
ri virš 100.000 narių ir veikia !80,000 Maskvos Darbininku ir Darbininkių Liuosa Valia 
sll,ptai-  Stojo prie Budavojimo Subvės Darbo. Jų Tarpe Dirba ir

Komunistų Partijos Vadai

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

ADF Lyderiai Sulaikė Streik?
SSSR DARBININKŲ ENTUZIAZMAS Užmuštas Žmogus Lau

kos Saliūne, Brooklyne
Viesulą New Orleans Sudarė su Samdytojais ir Valdžia Sutarti 

Mieste Nieko Auto Darbininkams Nelaimėdami
Pastaruoju laiku pakilo 

darbininkų revoliucinis judėji
mas Francijoje. Francijos iš
naudotojai to nusigando ir 
pradėjo šaukti, kad yra pa
vojus “Antros Paryžiaus Ko
munos.” Taip, Francijos dar
bininkai rengiasi prie komu
nos, bet ji nebus tik Paryžiu
je, o visoje Francijoje^ Fran
ci joj Komunistų Partijos įtaka 
vis daugiau įgauna pritarimo 
darbininkų masėse.

litinio Biuro narys, dirbo, 
kaip in kiti.

Maskvos gatvės, kuriomis 
vedama ta subvė, atrodo, 
kaip karo laukas—grioviai, 
kasimai. Darbininkai dir
banti liuosa valia negauna 
nieko mokėti. Jie turėtų 
dirbti po 4 valandas į dieną, 
bet daugelis dirbo net po 6,

valdžiaLenkijos fašistinė
Lutcko mieste teisė 57 darbi
ninkus. Jie daugiausiai yra 
valstiečiai—ukrainiečiai ir ki
tos tautų mažumos. Lenkijos 
fašistinė valdžia labai žiauriai 
persekioja tautų mažūmas: 
ukrainiečius, baltarusius, žy
dus, vokiečius, lietuvius ir ki
tus. Lenkija su pagelba Fran- 
cijos ir Anglijos imperialistų 
yra pavergus apie 8,000,000 
kitų tautų žmonių ir juos ver
stinai nori sulenkinti, taip, kaip 
Rusijos caras rusifikavo. Bet 
tuom pat kartu Lenkijoj smar
kiai auga komunistų judėji
mas, kuris padarys fašizmui 
galą.

MASKVA. — Sovietų so
stinėje Maskvoje yra prave
damas požeminis subvių ke
lias. Jis turi būti baigtas 
iki 7 d. lapkričio, tai yra 
septynioliktų r e v o 1 iucijos 

’sukaktuviu. Prie šio darbo 
dirba virš 200,000 darbinin
kų su geriausiomis ir mo
derniškiausiomis mašinomis / ■*'“ O   ~   • - —   X. - ' Z
—“štym ševeliais”, kastu- kad tik pralenkus kitas gru- 
vais ir t. t. Bet to neužten- peš. Tarpe liuosnorių dar
ką, pasirodė, kad iki nužy- bininkų matosi vyrai, mote- 
mėto laiko gali būti darbas rys, jaunuoliai, milicionie- 
nebaigtas, tat atsišaukta, riai, raudonarmiečiai ir visi 
kad sudaryt masinius liuos- pilni ūpo ir dirba dainuo- 
norių būrius. Kaip žinia, i darni.
Sovietų Sąjungoje darbinin- j 
kai dirba penkias dienas, o Į 
šeštą ilsisi, ir tą poilsio die
ną gauna paeiliui, tai yra 
dalis darbininkų kasdien il
sisi. Taigi į šį paraginimą 
atsiliepė entuziastiškai Ma
skvos fabrikų ir raštinių | 
darbininkai. Pirmą dieną 
išėjo liuosnorių į darbą 80,- 
000 darbininkų. Jų tarpe 
buvo ir komunistai vadai, 
pavyzdžiui drg. Kaganovič,

Pereitą pirmadienį buvo 
užmuštas žmogus Laukos 
galiūne, kuris randasi Grand 
gatvėje, netoli Union Avė., 
Brooklyne. Platesnių žinių 
paduosime sekančiame “L.” 
numery j.

New Orleans, La.—Ne
paprasta viesulą apsilankė 
čionai pereitą pirmadienį, 
padarydama didelių nuosto
lių. Keletas kvartalų namų 
buvo išgriauta. Nemažai 
žmonių sužeista.

500,000 “Daily Workerio” 1 Gegužės

Dar Negauta Žinių, ką Dabar Darys Automobilių Pramonės 
Darbininkai, Kuriuose Pasipiktinimas Labai Didelis.
WASHINGTON. — Kaip 

ir buvo laukta, Amerikos 
Darbo Federacijos lyderiai, 
su Greenu priešakyje, susi
tarė su automobilių magna
tais ir valdžia neprileist au
tomobilių darbininkų pra
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dimo Pusės Miliono “Daily Workerio” Kopijų Pirmą Ge
gužės! Jau Dabar Siųskite Užsakymus!

Darbo komisija sako, kad 
1 dar stoka prie subvės kasi
mo 9,000 darbininkų ir 56,- 
000 liuosnorių, kad tikrai 
atlikus iki atžymėto laiko 
darbus.

Maskvoje pavasaris anks
tyvas, oras gražus, o dar 
gražesnį įspūdį sudaro dar
bininkų tėvynės proletaria
to entuziazmas. Vyrai ir 
moterys petys į petį dirba 
ir žino, kad jie būdavo ja sa
vo darbininkišką šalį, kad 

veikslų ir žinių apie Sovietų pretorius ir Sovietų Sąjun- jiems niekados negręsia be- 
Sąjungos atsiekimus budavoji- gos Komunistų Partijos Po- darbe ir vargas senatvėje, 
me socializmo.

Savo laiku draugas M. Gor
kis nusiskundė, "kad Sovietų 
Sąjungoje yra apščiai kritikos, 
skaudžiai ir gerai plakami 
tie, kas neatlieka darbą, bet 
permažai yra rašoma apie So
vietų Sąjungos atsiekimus. Da
bar tas nedateklius užpildy
tas. šis žurnalas nors ir se
niau ėjo, bet dabar jis yra ke
leriopai geresnis.

Maskvoje, po Maksim Gor
kio, vadovyste, kas mėnuo išei
na gražus žurnalas “Naši Dos- 
tiženija” ("Mūsų Atsieki-įįuris yra Maskvos' Romu
mai”) Jis turi apie 150 Pus-inist Partijos-komiteto se- 
lapių, turtingai talpinantis pa-1 u J 
veikslų ir :

“Pravda” nuo 8 d. kovo, 
tarptautinėje dienoje moterų

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS

20,000; Philadelphijos — 
20,000; Bostono — 10,000 ir 
Denver—10,000 kopijų. Gi 
Antras Distriktas, tai yra 
New Yorko net 200,000 ko
pijų. Tai specialiai užsaky
mai, kurie nepaliečia regu- 
liarę “Daily Workerio” cir
kuliaciją. Aišku, kad dar 
kiti distriktai paims platini
mui, paims ir masinės dar
bininkų organizacijos ir 
mes paskleisime pusę milio
no Komunistų Partijos Pir
mos Gegužės “Daily Work
erio” kopijų. Visi prie dar
bo! ALDLD, LDS ir TDA 
kuopos, taipgi mūsų chorai 
ir pašalpos organizacijos, 
užsisakykite “Daily Worke- 
rį” ir platinkite proletaria
to kovos dienoje! Siųskite 
užsakymus: “Daily Work-

Voronež. — Lenktynės ir 
revoliucinės kompeticijos iš
siplėtė tarp kolchozninkų ir 
sovietinių ūkių darbininkų. 
Už gerus ir greitus darbus 
duodamos puikios dovanos.

Zlatoust. Įruošimas 
darbininkių, apščiai rašė' apie trečio sovietinio bliūmingo 
darbininkių atsiekimus Sovie-!eina pilnais garais. Jis bus
tų Sąjungoj 
pitalistinėse šalyse

ir uždavinius ka- 
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gai pabrėžiama, kad turi būti n£* balandžio.
paleistas darban 15-tą die-

daugląu iškeliama aikštėn ka
pitalistinėse šalyse moterų dar- Chabafovsk.

žvejojimui
Sovietų 

bininkių 1 padėtis darbavietėse; laivynas 1 žvejojimui ant 
ir bedarbių vargai. jbangžuvių tuoj aus išplauks

Mes turime “Laisvėje ir , k « j v -j
"Vilnyje” kas savaitė moterų i ^rban, nes dabar praside- 
darbininkių skyrius. Būtinai. žvejojimas. 
privalo juose daugiau atspin
dėti kasdieniniai darbininkių 
reikalai. Tas, kas dabar tan
kiai telpa, gali tilpt ir taip 
dienraščiuose. Neužtenka tu
rėti tik moterų darbininkių 
skyrių antgalvius, bet reikia, 
kad jie ir atspindėtų jų gy
venimo, vargo ir kovų reika
lus. Draugės moterys privalo 
daugiau rašyti.

Kikčas. — Jau paleista 
darban 112-ta Sovietų Są
jungos metalo liejykla.

Komunistų Partijos konven
cija atsidaro 2 d. 
Clevelande. Taigi 
tik kelios dienos.

balandžio, 
jau beliko 
Mes lietu-

viai revoliuciniai darbinikai 
buvome nusistatę sukelti par
tijai su pasveikinimais $150. 
Bet iki šiolei sukėlėme tik apie 
vieną trečdalį. Būtinai su- 
bruskite draugai, ir draugės, 
siųskite, pasveikinimus ir kiek 
galite aukų. Siųskite, kad ir 
Centro Biurui, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. ;

Perm. — Galingos elekt
ros stoties budavojimo pla
nas jau baigtas. Ji turės 
400,000 kilovatų pajėgų. Ka
da bus baigta, tai Karnos | 
upe galės dideli Volgos gar-| 
laiviai plaukti iki Solimans- BERLYNAS. — Vokieti- 
ko.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Centro Ko
mitetas išleis 500,000 kopi
jų “Daily Workerio” del 
Pirmos Gegužės, tai yra pu
sę miliono. Ta “Daily Wor
kerio” laida išeis padidinta. 
Jis tą dieną turės 26 pusla
pius. Tai bus labai svarbus 
numeris, kuriame tilps raš
tų apie tai, ką darbininkams 
davė N RA, ką reiškia bosų 
“juodi listai” prieš darbi
ninkus, kas reikia daryti 
bedarbiams, kaip kovoti 
streikų metu ir daug kitų 
straipsnių Amerikos darbi
ninkų klasės reikalais ir 
taipgi apie kitų šalių darbi
ninkų reikalus.

Iki šioliai jau yra užsaky
ta 350,000 kopijų. Užsisakė 
Komunistų Partijos distrik- 
tai po sekamą skaičių: Qhi- 
cagos distriktas 35,000; Cle-j er”, 50 E. 13th St., New 
velando—20,000; Detroito— York City.

Vokietijoj Einama prie Karines Padėties 
Pramonėj; Kapos Darbininkams Algas

Kizel. — 1 d. balandžio 
bus baigta įrengti nauja ka
sykla, kurioje bus pagami
nama 300,000 tonų anglies 
į metus laiko. Kasykla pil
nai mechanizuota ir geriau
siai įrengta.

Alma-Ata. — Alma-Ata 
rajone ruošiama įsteigti 528 
vaikams sodus ir užlaiky
mo namus. Tatai bus įsteig
ta prie kolchozų ir kitų dar
bininkų ir organizuotų vals
tiečių įstaigų.

Maskva. — Pagamintas 
naujas judis “Leningrad - 
Beringov”, • kuriame . yra 
vaizduojama didvyri ška 
moksliškos “Čeliuskino” ek
spedicijos kova, 
garsiakalbis ir 
dingas.

jos fašistų valdžia, matyda
ma šalies ekonominės bū
klės blogėjimą, nusitarė 
įvesti visą eilę tokių pa
tvarkymų pramonėje, ko
ki buvo karo metu. Dar
bininkam algos bus kapoja
mos, jie turės verstinai 
dirbti ir gyvenitno lygmala 
bus dar labiau žeminama. 
Pav., kava, kurią Vokietija 
importuoja iš Brazilijos, bus 
išduodama sulyg kortelių, ir 
ta pati kava bus pablogin
ta, primaišant j on kitokių 
elementų. <

Kaip žinia, Vokietijos val
džia nutarė smarkiai nukir
sti importą', kad tuo būdu 
šiaip taip išsivertus.

> Bedarbė Vokietijoj dar 
vis labai didelė. Nors Hit-

Judis yra leris bando kalbėti pasau- 
labai nau- liui, būk bedarbė smarkiai 

■ sumažinta, vienok faktai ro-

do, kad dar ir šiuo tarpu be
darbių Vokietijoj randasi 
ne mažiau, kaip 6 milionai.

Buržuaziniai e k s p e rtai 
skelbia, kad šios nepapras
tos. priemonės, kurių Hitle
ris dabar griebiasi, dalykų 
stovio nepataisys. Priešin
gai: jie mano, kad padėtis 
vis eis blogyn.

Iš kitos pusės, kas žino ką 
apie Vokietiją, žino, kad ten 
revoliucinis darbininkų ju
dėjimas vis didėja,* nes dau
gelis darbininkų, turėjusių 
iliuzijų apie Hitlerio gerbū
vį, dabar atkrapšto akis ir 
nuo nazių traukiasi, kryp- 
dami į komunistų pusę.

Tokio. — Japonijos parla
mentas užbaigė savo sesijas 
ir išsiskirstė. Sekančiom 
sesijom parlamentą sušauks 
valdžia, kada matys reikalo.

mi darbininku interesus bo- I sams.
Kaip žinia, tarpe prezi

dento Roosevelto, ADF ly
derių ir automobilių mag
natų konferencijos tęsėsi 
per kelias dienas, iki galop 
prezidentas paskelbė, kad 
jau viskas “išrišta” ir “pa
liktas vilkas sotus ir avu- 
kė čiela.”

Girdi, sutartis, kuria 
rė minėti atstovai, jau 
tava ir jinai apimanti 
kančius dalykus:

1. Suteikiama teisė auto
mobilių darbininkams orga- tas užsibaigė, 
nizuotis į uniją.

2. Įsteigiama 
ve” 
trijų atstovų: 
samdytojų, vienas nuo dar
bininkų ir vienas nuo N RA. 
Pastaruoju atstovu genero
las Johnson nori įkišti savo 
sūnų Kilborna.

Tai nėra jokis darbininkų 
laimėjimas, kadangi jie ir 
iki šiol turėjo teisę organi
zuotis, iki fabrikantai nesu
sekdavo. Kaip tik fabri
kantų šnipai susekdavo, tuo
jau mesdavo drąsiausius ir 
geriausius darbininkus iš 
darbo. Tiesa, darbininkai 
būdavo mėtomi iš darbo ne
va del kitų dalykų, bet ištik- 
rųjų tai buvo mėtomi delei 
to, kad organizuojasi. Pa
naši teisė jiems paliekama 
ir dabar.

Kitas dalykas: niekuomet 
Amerikos istorijoj arbitra- 
cinė “nepartyvė” taryba ne
padarė darbininkafns nau
dos. Priešingai: tokia ta
ryba visuomet tarnauja bo
sam. Ši arbitracinė taryba 
taipgi tarnaus bosam, ka
dangi NRA yra jų reika
lams ginti pa'daras.

Reiškia, automobilių pra
monės darbininkų interesai 
ir vėl parduoti.

ADF prez. Green tuojau 
pasiuntė savo bičiuliam te
legramas į Detroitą ir kitus 
automobilių centrus, įsaky
damas neleist darbininkams 
streikuoti. O streikas turė
jo prasidėti pirmadienį, pa-

gal veliausį nutarimą.
Kuomet iš Detroito atėjo 

telegrama, kad ten darbi
ninkai jau pasirengę eiti ko
von, tai Green ir Ko. pa
siuntė griežtą įsakymą lau
žyti streiką, jei darbininkai 
neklausys ADF lyderių ir 
eis streikuoti.

Iš Detroito pranešama, 
kad ten automobilių fabri
kantai labai pasitenkinę ši
tuo nutarimu.

da
go
se-

“neparty- 
arbitracinė taryba iš 

vienas nuo

Šiuos žodžius rašant, dar 
nežinia, ką darys automo
bilių pramonės darbininkai: 
pasiduos jie ADF lyderių 
pardavikiškiem įsakymam 
ar streikuos. Sekmadienį 
įvyko Detroite bendro fron
to konferencija, kurioje tu
rėjo būti išdirbta planai 
streikui, bet nežinia, kuo

Tiek žinoma, kad automo
bilių darbininkuose verda 
didelis pasipiktinimas ADF 
lyderiais.

“Laisvėje” buvo teisingai 
nurodyta prieš keletą dienų, 
kad ADF darys viską, kad 
automobilių pramonės dar
bininkų streiką užsmaugus1' 
dar negimusį. Taip ir bu
vo.

Austrija Turės Reak
cingiausią Konstituciją

VIENA. — Fašistai ir 
klerikalai patiekė naują 
kraštui konstituciją, kuri 
bus reakcingiaųsia Europoj. 
Pačioj konstitucijos pra
džioj yra pasakyta, kad vi
si įstatymai “paeina nuo vi-< 
sagalinčio dievo”. Katalikų 
tikyba bus privilegijuota ti
kyba Austrijoj. Vadinasi, 
Austrijos fabrikantai, ponai* 
ir kunigija, pasiremdami 
nauja konstitucija, galės jo
dinėti ant darbininkų, pas
tariesiems neleisdami nei 
žodelio pasakyti prieš.

Žinoma, anksčiau ar vė
liau Austrijos darbininkų 
klasė apsidirbs su reakcija 
ir išnaudotojais, kaip pada
rė Rusijos darbininkai 1917.

Istanbulis. — Tarpe Tur
kijos ir Graikijos, sako au
toritetingi žmonės, greitu 
laiku būsianti sudaryta mi- 
litarinė sutartis.
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^Laisvė J. B. McNamarai
A 34 i ; ! | i ; t : ; • • : •

1 Win. Z. Foster ir kiti išstojo su 
s tr^bšh i ai s,/raginančiais, Amerikos re
voliucinius darbininkus kovoti už'ilgiau
siai pasaulyj sėdintį kalėjime Amerikos 
darbininkų politinį kalinį J. B. McNama
rą.

J. B. McNamara sėdi San Quentin ka- 1 
Įėjime (netoli San Francisco, Cal.) jau 23 
metus! Kitas .darbini n kų veikėjas, Mat 
Schmidt, tebesėdi ten pat 18-ką metų.

Per ta visa laika niekas neiškėlė rim
tai klausimo, kad tiedu darbininkų politi
niai kaliniai turi būti paliuosuoti. Ne
pradėjo jokio vajausųjž jų ištraukimą iš 
valdančiosios klasės nelaisvės.

McNamaros įkalinimo istorija yra se
kama: 1910 metais International Union 
of Bridge and Structual Iron Workers 
(metalistų darbininkų unija) vadovavo j 
kovingam darbininkų streikui Californi- • 
joj. Minėtos unijos generaliu sekreto
rium buvo J. B. McNamaros brolis, J. J. | 
McNamara. ;

Minėto streiko laiku, Los Angeles , 
“Times” (reakcingo kapitalistų dienraš- ■ 

' čio) leidėjas generolas Otis naudojo i 
bjauriausias metodas padėjimui samdyto- ! 
janjs sulaužymui minėto streiko. Šmei- i 
žė, ;bjauriojo; it visaip‘ proMokavo darbi- į 
ninkus. Visa Cal: baldančioji 'klasė bu- • 
vo susimobilizavus sulaužyti-tą streiką.

Streiko eigoj buvo padėta bomba prie ! 
“Times” budinko. Eksplozijoj žuvo 21 
asmuo. Balandžio mėnesį buvo suareš
tuota abudu broliai McNamaros. Bur- 
žuązija pradėjo neišpasakytai žiaurią 
kampaniją prieš unijistus, ypačiai prieš 
abu suimtuosius brolius Mc Namaras. 
Susidarė linčio atmosferą.

Tų laikų socialistų partijos vadovybė » 
apleido suimtuosius brolius. Kiti, kurie 
juos neva gynė, ragino prisipažinti prie 
kaltės, kad tuo būdu neįtraukus į tą da- 
l^ką daugiau unijistų darbininkų. Ilgai 
broliai McNamaros atsisakė prisipažinti 
kaltais, bet pagaliaus sutiko pasiimti ant 
savęs visą kaltę, kad išgelbėjus kitus, 
manydami, kad sū tuo buržuazijos kerš
tas? nepalies jų unijos ir paties streiko.

Tuo būdu J. J. McNamara buvo nu-

smerktas 10-čiai metų kalėjimo, o J. B. 
McNamara—visam amžiui.

I

Buržuazija nesitenkino tuo. Ji siuto, 
areštuodama ir brukdama į kalėjimus ki
tus darbuotojus. 1915 metais buvo pa
smerkta visam amžiui kalėjiman Mat 
Schmidt, o David Caplan—10-čiai metų. 
Vis už tą patį.

Ir štai dabar matome J. B. McNamarą: 
' ir Mat Schmidt sėdinčius kalėjime taip 
I ilgai ir niekas iki šiol nieko nedarė, kad 
i juodu išliuosuoti. O abu kovingi darbi- 
! ninkai. Abu sėdi ne už savo asmeninius, 

bet darbininkų klasės reikalus, kuriuos 
jiedu gynė, kaip geriausiai išmanė.

Štai kodėl Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas dabar imasi įvesti'kampani
ją už jų laisvę, drauge kovodamas už 
laisvę Tamo Mooney ir Billings—visi ka
pitalistų klasės keršto aukos.

Žinoma, lietuviai darbininkai stos pa- 
gelbon TDA ir šitą pradėtą kampaniją 
parems!

(Lietuvoj orde- 
nes apdovanota iki 

pritaria fašiz-

Cedemino Ordenų Eksportas 
į Braziliją

I

Brazilijos darbininkų laikraštis “Mūsų 
Žodis” rašo:

Kada Lietuvoj sviesto, kiaušiniu ir beko
nu eksportas visai sustojo, tai Smetona at
rado per savo agentus užsienyje rinką gau
singam ordenų eksportui, 
nai rinkos jau neturi,
paskutinio latro, ’ kuris tik 
mui.)

Šįmet vasario 16-tai d. tų blėkgalių Sme
tona vėi prisiuntė visą dėžę į Braziliją. 
Kaip žinome du metai atgal tokiais ordenais 
Mačiulis pagalando reakcijos dantis prieš 
lietuvius darbininkus, o šįmet “Liet. Brz.” 
visai nerašo kas jais apdovanota. Apie tai 
mus informuoja brazilų spauda. Pasirodo, 
kad šįmet orderius gavo 7 asmenys, pirmoj 

' j vietoj ; stovi multi-milionieriąus Matarazo 
fabrikų direktorius, toliaus keli Santa Casa 
ligom gydytojai—chirurgai, laikraščio “O 
Estado 'de S. Paulo” sekretorius ir likusi, 
kas jie toki neaišku, nes paskelbta0tik pa
vardės. Reikia suprast, kad šių užsiėmimas 
viešai skelbt nelabai yra malonu.

Darbininkai. galim tik džiaugtis Mačiulio 
‘triūsu!! Vyriausias milionieriaus kapanga 
apdovanotas ordenų, kad gerai siurbė ir ne
sigailėtų toliau siurbti mūs prakaitą, kurie 
jo fabrikuos dirbame! O apie S. Casa gy
dytojus, galime pasakyt, kad jie ordenus 
gavo turbūt už tai, kad gerai užmušinėja 
lietuv. darbininkus ligoninėj?! Štai vienas 

, iš šimtų pavyzdžių :—■
Metai atgal, Bom-Retyre vienas namų sa

vininkas revolverio šūviu sužeidė į koją dar
bininką Gudonį, kuris neturėjo pinigų iš 
anksto sumokėt buto nuomą. Sužeistąjį nu
vežė į S. Casa, kur jį pakišo po lova ir taip 
laikė tris paras. Kada, dabar ordenais ap
dovanoti chirurgai atėjo išimti iš kojos kul
ką, tai rado koją apimtą gangrenos ir dar
bininkas tuoj mirė! Jo žmona del to išėjo 
iš proto. Trys maži kūdikiai liko pasmerk
ti badui! štai už kokius darbus Mačiulis ap
karsto juos ordenais!

Chinijos Revoliucija Nenugalima
kareivių. Ketvirtoje kam-

visai išnaikinta; 200,000 
šautuvų, 5,000 lengvų 4r di
delių kulkasvaidžių, šimtai 
lauko ir sunkiu kanuoliu ir 
desėtkaį radio prietaisų pa
teko į Raudonos Armijos 
rankas. Ji paėmė 12 karo 
orlaivių ir labai daug amu
nicijos ir ‘“’kitokių armijos 
reikmenų.

Chang Kai-šekas penkto
je kampanijoje turėjo prieš 
Sovietus 86 divizijas arba 
600,000 reguliarę armiją. 
Sovietai atmušė jo visas a- 
takas, 17-ką divizijų ; visai 
sunaikino. Į tris mėnesius
laikoj,paėmė į nelaisvę 80,-f 
000 'jo kareivių, pagrėbė

po vadovyste centralinio re- Kai-šeko letena; ten 1930 darbininkai, 
"voliucinio štabo, kurio prie- metais buvo 10,000 narių; ' ——

. Pasiliko tik keli
—labai mažas skaičius. Tai

Visiems yra žinoma, kad 
paskutiniais metais Sovietų panijoje jis turėjo 65 ir 
Chinija stiprėjo, mažos ir, 
slt^kiros Sovietų respublikos 
sužijungė į vieną Sovietų 
Respubliką, atskiri partiza
nių būriai į vieną nenugali
mi Raudonąją Armiją. Lai
kotarpis tarpe 1930 ir 1934 
metų pradžios buvo didelės 
koVos tarpe Sovietų Chini
jos ir jos priešų.
Atmušta šešios Kampanijoj

Nuo lapkričio, 1930 metų, 
K it o m i n . suorganizavo 
prieš Chinijos Sovietus šešis 
karinius išstojimus. Pirma
me užpuolime Chang Kai- 
šekas turėjo apie 100,000 
kareivių. 2-trame užpuolime 
ant Sovietų jis jau turėjo 
20. divizijų. Trečioje kam
panijoje Chang Kai-šekas 
vadovavo del 300,000 savo

penktoje net 86 divizijas re- 
guliarės armijos ir daug bū
rių sudarytų iš buožių. Pat
sai didžiausias yra dabarti
nis—šeštas Chang Kai-šeko 
i š stojimas prieš Sovietų 
Chiniją. Jis skiriasi dar ir 
tuomi, kad apart' to, kad 
imperialistai geriau apgink
lavo Chang Kai-šeko armi

ją, bet jame dar įma daly- 
vumą virš 70 štabinių fašis
tinės Vokietijos komandie- 
rių priešakyje su pagarsė
jusiu generolu Sektu. Jie ne 
tik' išdirbo šiai kampanijai 
planus, ne tik organizavo 
specialęs mokyklas, kur la
vino Chang Kai-šeko kari
nius, ekšpertus, bet tiesiog 
■dalyvauja užpuolime ant 
Sovietų Chinijos. 150 ame
rikiniu ir kanadiečiu karo 

V v

šakyje yra komunistas d. j 1931—12,000; 1932 metais— reiškia, kad darbininkai galės 
30,000 ir viduryje 1933 metu laimėti. Darbininkai pikie- 
• u paaaa tuoja dirbtuves gerai,jau buvo 60,000 narių, ne-! J 
paisant to, kad tūkstan
čiams Chang Kai-šekas gal- darbininkas, o dirba čia apie 
vas nukapojo.

Tai taip stiprėja Sovie
tų thinija ir Chinijos Ko
rn u n i stų Partija. Chang 
Kai-šekas su savo reakcija 
ir imper. jam teikiama 
pagelba negalės sunaikinti 
Chinijoje revoliuciją, nes ji 
vis daugiau įleidžia šaknis 
į daųbįrųnkų ir valstiečių 
masės.) ‘

• D. M. šolomskas. 
(Medžiaga iš d. Van Minn 
Prakalbos).

Cgu-De* ir jo pagelbininkais 
yra draugai Van Dia-sian ir 
Pen De-chui.

Sovietų Chinija turi šim
tus apskričių Sovietus, 10 
gubernijų Sovietų ir jie vi
si veikia po vadovyste Cen
tralinio Sovietų Komiteto, 
kurio priešakyje yra drau
gas Maio Ce-dųn ir jo pa
gelbininkas d. Tžan Rui-tao. 
Visuotiriame Sovietu Suva- •» , >- 
žiavinie,i 7 d. lapk., 1931 me
tais buvo . nutarta pravesti 
žėn!ies nfeibhaližacijh'ir jos 
pavedimas apdirbti valstie-1 
Čiams. Priimtas Raudonos' 
Armijos, statutas, pravesta 
8-ių valandų darbo diena 
darbininkams, pakelta alga, 
įvesta ligoje ir senatvėje 
darbininkų apdraudimas ir 
padaryta visa.eilė kitų dar
bininkams ir 
pagerinimų.

Atimta nuo ponų, genero
lų ir kitų išnaudotojų žemė 
i r pervesta valstiečiams. 
Biedni valstiečiai gauna iš 
valdžios grūdus, sėklas, į- 
rankių, gyvulius ir kitas nizuoti 

[ yra žinoma, kad Raudonoji | reikmenis.
i A r m i j^ a sumušė 17 - ką i 1939 jr 1931 metais buvo

j 150,000 šautuvų, 1,390 kul
kasvaidžių, 20 radio stočių, 
6 karo orlaivius ir atkaria
vo nuo jo 79 naujus apskri- 
čius. Toliaus Raud. Armija, 

! puldama priešus vien cen- 
! traliniame rajone, suėmė 13 
! brigadų komandierius, 18 
pulkininkus, ir apie 30,000 
kareivių perėjo į Sovietų 

į pusę.
Apie pasekmes šešto 

: Chang Kai-šeko užpuolimo 
■ kol kas pas mus dar nėra 
: pilnų davinių, bet jau mums i

EASTHAMPTON, HASS,

Darbininkai pikie- 
tuoja dirbtuves gerai.

Į uniją jau susirašė 791

800 darbininkų.* Tai reiškia, 
^ad veik visi priklauso unijai. 
Todėl galima sakyti, kad įar- 
bininkai galės laimėti, jei tik 
unijos vadai nepadarys kom
panijai naudingų nusileidi
mų ir išdavimų.

Streikierys.

ŠYPSENOS
JUDžIŲ MANADž.: “Tai 

tamsta manai galėsi1 pernešti 
visas žiaurias pareigas filmų 
aktoriaus? žinai, mūsų biznyje 
gali rastis būtinumas mesti tam
stą iš viršaus žemyn trepais, 
stačiai į bačką vandens.”

APLIKANTASt “Aš manau, 
kad lengyai galėsiu, nes aš bu
vau neišmokėtų rakandų kolek
torius peij įtris metus.”

Šiame miestelyje yra apie 
į 11,000 gyventojų ir tik dvi 

valstiečiams !dirbtuvės del to skaičiaus dar- 
jbininkų. Tos dirbtuvės dau
giausia yra audinyčios.

Darbininkai čia padaro la- j 
bai maža’n Uždirba dar ma
žiau kaip po 13 dol. į savaitę. 

Paskiaus čia pribuvo ADF 
organizatoriai ir pradėjo orga- > 

i uniją. Pareikalauta, į 
kad bosai pripažintų uniją ir Į 
pakeltų darbininkams algjas i esančioj išvietėj rastas ne- 

[Chang Kai-seko divizijų susekta Sovietų Chinijoje[kad jię negali pripažinti uni-1 Negyvas netūrtingas 7o im 
pakelti darbininkams al-!^ene^s Juozas Šimkus iš 

į Paberžiųį lt, Tauragės vals.
Todėl darbininkai kovo 19 j Lavonas įvežtas p aps. li- 

Politine Komisija, dieną paskelbė streiką. Strei- gobinę ištirti mirties prie- 
kan išėjo veik visi audėjai' žastį. I •',!. 1

šiaurinėje Cianciah provin- daug kontr ■ “ ‘ ; '
cijoje. Paėmė virš 20,000 suokalbiu.' Jie likviduoti.' &as-

- revoliucinių Į ją ir
virs*» u ’ i o u ' tj iv na v aviliu li.

šautuvų, 180 kulkasvaidžių, I Dabar sėkmingai veikia Vy- 
o00 diddiiA i ov olvd. 2^000 riausia u. j.*.v**a*^.

plieninių kepurių, 400,000 I ^urį naikina darbininkų ir 
patronų, 5,000 rankinių gra- i valstiečiu priešus.
natų, 3 radio stotis ir 12-ką -Taigl “ atsiekti Sovietų [ 
laivų, prikrautų amunicijos Chinijos laimėjimai prakti-: 
ir kitų karo reikmenų. Del poje patvirtino, kaip yra' 
iškrovimo tik aštuonių lai- teisingas Lenino mokslas ir 
vų buvo renkalinga 10,-1 paįp teisinga buvo drg.
000_ darbininkų. Ten pat su- Stalino linija linkui Chini-1 
ėmė kelis komandierius 19- jos, kurią jis išdėstė t^ar 

j tos armijos. Taigi jau aiš- 1939 metais. Jeigu jau viso' 
[ ku, kad ir šeštas Chang Kai [ pasaulio imperialistų remia- [ 
šėko ir generolo Sekto už- jm a Chinijos buržuazijai

natų, 3 radio stotis ir 12-ką

ėmė kelis komandierius 19-

•‘Taigi atsiekti Sovietų Į

DR. J. J. KAŠKIAUčIUS
371 Lake St., Newark, N. 3.

Telephone: Humboldt 2-7964

Tauragė

Nelaiminga Mirtis
Kovo ’ 5įvd. turgavietėj

goninę ištirti mirties prie-

DARBININKU 
SVEIKATA

Negali Vyras Susinešti.

Prašyčiau draugo gydytojo 
[ ir man patarti per mūsų dien
raštį “Laisvę.” Esu vyras 40 

sumušti tada dar silpną bo- j metų, sveriu 165 sv. ir esu 
> bet'aukštumo 5 p. ir 6 colių. Mes

puolimas ant Sovietų Chini-; priešakyje su Chang Kai- j 
ijos yra pralaimėtas. Ir tas šėku per keturis metus ne;
1 aiškiai parodo arba atiden- negalėjo sunaikinti ir i
igia tą slaptybę, iš kur Chi- L.... __ __ _ ~
nų Raudonoji Armija gauna Į vietų Chinijos armiją, ..... .  „ K. .. „
ginklų! [priešingai—Raudonoji Ar-[turim 4 vaikus ir gražų gyve-

i šmirkštyne, kas kelios dienos. 
Nuo to pamažėl atsileidžia su- 
brinkimas, ir tada organas ge
riau pradeda veikti. Be to. 
tokiais atsitikimais esti gerai 
daryti ir prostatos masažai. 
Gydytojas, kas kelios dienos, 
pirštu, per išeinamąją atvarą, 
spaudinėją prostatinę liauką.

Tai yra vietinis gydymas, 
tam tikrų lytinės sistemos vie-

ginklų!
! Sovietų Chinija ir Armija mija sumušė Chang Kai-i"imą-y™an labaigailai.šsi- 

šeko ir kartu imperialistu ! d,ra < ' \ a Man,\. patl norl 
“ 1 " I skirtis, kad as lytinio susine-

- - - |šimo negaliu atlikti gerai, jau j
galės sumušti Sovietų Są- metai laiko. Bet priežasties Igydymas, 
jungos galingą Raudonąją aš nežinau, kodėl man lyties 
Armija Arakiu (Japonijos) nusilpimas, bejėgybė. Pati 
ir Hitleriu (Vokietijos) ar- i kaltina> kad> sako, tu su ki- siekia: priklauso ne nuo kokiu 

, " ' įtom moterim, bet tai netiesa.)miios! i, .v .
tt tv. , . z-.. . . |h’ išeinaKas liečia padėti Chim- A c t Įlieto.

Pasekmėje, šių pergalių jggas> jau aiškU) ki(.^

žinovų ir daugiausiai karo 
orlaivių valdytojų skrajoja 
ant Cianci, Fukien, Chenan 
ir kitų sovietinių provincijų 
mėtydami bombas. Berlyne 
buvęs social-demokratų po
licijos galva Gržezinski, jo 
pagelbininkas Veis ir s kiti 
dirba užpakalyje Chang Kai 
seko armijos, smaugdami 
darbininkų, judėjimą ir įves
dami “tvanką.”

t

Kokios pasekmės to ka
ro? Pasekmės vienos ir tos 
pat: vienas po kitam surhu- 
šimas . Chang Kai-šeko ar
mijos ir viena po kitai per
galė Raudonosios Armijos 
ir Sovietų Chinijos.

Nepilni daviniai pirmų 
keturių Chang Kai-šeko 
k a m pani jų yra šokami:' 
Raudonoji Armija sumušė 
virš 50 priešo divizijų, tame 
skaičiuje 20 divizijų buvo

per pastaruosius 2-3 me
tus Sovietų Chinijos Rau
donoji Armija daug susti
prėjo. Centralinė Sovietų 
Chinija, kur yra pastovi 
valdžia, užima 681,255 ke
turkampius kilometrus, are 
ba' pusantro karto tokį plo
tą, kaip Japonija; daugiau 
negu Vokieti j aj Anglija ar
ba Francija skyrium paim
tos, o su tą teritorija', kur 
dar eina karas ir partizanų 
kova, tai c užima: 1,348,180 
keturkampių ■ kilometrų. 
Dabar Sovietų Chinija turi 
80,000,000 . gyventojų, o gal 
ir daugiau. Reguliarė Rau
donoji Armiją «turi 350,000 
kovotojų ir 600,000 partiza
nų, kurie kaujasi už įstei
gimą Sovietų savo teritori- 
j o se. Komunistai sudaro 
pusę ar net 60% Raudonos Chinijos Komunistų Partija 
Armijos kovotojų skaičiaus. Chinijos Komunistų Par-

Raudonos Armijos ko Vo- u j a vadovystėje Komunistų 
tojai nepasiduoda priešams, Internacionalo ne tik sek-

Bet labai dažnai lytinės im
potencijos priežastys giliau

ten kanalo sukepimų. bet nuo 
didelis nesusiprati- [ pamatingesnių viso organizmo 

Jausmai man būna la- trūkumų. G ai endokrininių 
joje po Chang Kai-šeko re-Į bai tankiai, ale negaliu susi- liaukų tarpe kas nebegerai. 
Žimu, tai aišku, kad Kuo- nešti. Patarkite, ką aš turiu i Gal skydinė kaklo liauka—ti- 
mintangą patiko visiškas [ daryti. Voidine silpnokai veikia. Gal
i i -j. . t •• i ' . priekinė posmegeninės liaukosbankrutas, nes Japonija pa- Atsakymas. . .

Sigrėbė Mandzuriją, Jehol, į BiOgj, Ura, popieriai. Ką Imingai nuo to gal kiaušinėliai 
Chakar įr siekia vis dau- jUms patarti? Matot, Drauge,1 nebegamina pakankamai sėk- 
giau pavergti Chinijos kra- reikia žinoti bejėgybės -prie-Ginęs medžiagos,— gal sper- 
štų, o Chang Kai šėkas ra-;

Anglija" siekia pavergti Ti- h10, bei ^kepimo tūloj kanalo
bota ir Chanbm ir not. Sm-|nu0 kiaušinž)ių ,lleveikimo; Aparatai. Kai kurie imama per 

i patarimas daug priklauso nuo [burną, bet kiti reikia įleisti į 
priežasties. [raumenis, su adata, perijodiš-

. . T i kai, per keletą mėnesiu.
_S.a ums yia. Geras maistas, poilsis, sau-

prostatinei šlapinamojo kana-1,_ v . ,; , , . . , lies sviesa, sedomosios maudyto daly kas negerai, gal nuo,v_ z ... . . . . v., Z. v įneš (pakaitomis, tai karstosperdėto autoerotizmo, saviza-.. . v u x ... . .. __. . . ’ v. i tai saltos), dijatermija. pros-giavmio, gal del bergzdznj su-|tatos mas^ž gimnastika ir 
sierzimmų gal del kanalo slo-jkitos fiiinio d iemo. 
gos bei įdegimo,—tai čia gy-1 _ v . . . , ■ „ • Kj , , . ., . x 7;. <nes nemažai padeda atsigrieb-į dymas yra toks, o kitais atsiti-ų.
kiniais—kitoks. i ’ .. . , . . v■ Reikia patemyti, kad daz- 

Jei pati jautrioji'kanalo da-!nai pasikartojami naktiniai 
lis—prostatinę yra subrinkusi, [ sėklos nubėgimai ir gi apsilp- 
tai susinešimai eina menkyn' nina, sudarko lytinį aparatą ir 
ir merikyn ir galų gale esti vi-[vyro gabumus. Jau neminint 
sai nebetikę, čia reikia leisti (kokių venerinių ligų, kurios 
į kanalą sidabrinės druskos,bile ką pagadina.
skiedinio, “Silver nitrate,” iš- 
pradžiu labai silpno, o pas- netąip lengva, 
kiau tvirtesnio. Skiedinio po prityrusio gydytojo 
keletą lašų gydytojas įleidžia (geriau seksologo, lyties moks- 
su tam tyčia ilgoka skylėta: lo žinovo.

Chakar ir siekia vis dau- jUms patarti? Matot, Drauge,!nebegamina pakankamai sėk- 
giau pavergti Chinijos kra- reikia žinoti bejėgybės prie-1 lines medžiagos,— gal sper- 
Štų, O Chang Kai šėkas ra-Rastis, iš ko tai galėjo prasidė-lmatogenezija yra jau nelabai 
miai sėdi. Tuo pat kartu!ti: ar dėl kokio’vietinio įdegi- kokia. 
Anglija siekia pavergti Ti>° bei kepimo tūloj kanalo šito, 
beta ir Chanbei ir net Sin- 
ceną. Franci j a pasigrėbė 
devynias salas ir tt. To sėk
mėje vis daugiau Chinijos 
masės mato Kuomintango 
išdavysčių.

šitokiais atsitikimais varto-

Chinijos Komunistų Par

į1 nelaisvę, bet būna atsiti
kimų, kad jie patenka. Štai 
laike ketvirtos kampanijos 
vienas, kovoto j as Chan Chi- 
jūn pateko nelaisvėn, bet 
jis po keturių mėhešiij ten:. vvvz, 
buvimo parvyko atgal par- viduryje 1933 metų jau bu
si vesdamas visą rotą Chang vo 416,000 narių. SūpVanta- 
Rai-šėko kareivių, Dabar ma, auga Sovietų Chinijo- 
visa Raudonoji Armija yraĮje, bet stiprėja ir po Chang

mingai atremia visus prie
šų puolimus, bet ir pati 
sparčiai auga. 1930 metais 
partija turėjo 110,000 na
rių; 1931 metais jau’200,- 
(W; 1932 metais—294,500;

Išsigydyti lytinė
Tai

bejėgybe 
yra gerai 

prievolė,

■



padienis, Kovo 27, JL934 Trečias Pusią]

Kalėjimų Kaliniai Atima Darbus 
Iš Darbininkų

PRESO FONDAS
Šiuom kartu “Laisvės” 

preso reikalu atsiliepimų
WATERBURY, Conn.—Ko- voja prieš kriminalistinę siste- gerokas pluoštas, nes per 

vo 13 d. A.L.D.L.D. 28 kp. 
susirinkime komisija del dien. 
“Laisvės” parengimo, kuris 
įvyko vasario 10 d., raportavo, 
kad pelno liko $186.00 ir ko- merginas prie LpS, mažesnius 
misija biskį pakeitė: del “Lai
svės” $135.00 ir kitom darb. 
revol org. $51.00. Susirinki
mas užgyrė.

Raportavo, kad iš kitų ko
lonijų, tai New IIav*eno Cho
ras Daina gerai pasidarbavo 
del parengimo. Dalyvavo dai
navime, už įžangą choristai 
jiems skirtą kainą pasimokė- tais jaunuoliais, 
jo ir pašalinės publikos atve
žė; už įžangą pridavė $26.10, 
o daugelis pas duris pasimo
kėjo. Daug draugų ir draugių 
vietinių dirbo ir nuoširdžiai 
rūpinosi, kad parengimas pa
vyktų. Todėl ir pavyko. Bile 
kokiam parengimui nuoširdus 
pasiaukojimas duoda geras 
pasekmes.

Draugai Jasulevičiai aukavo

mą. Jų jaunuoliai netaip greit porą dienų tuo reikalu ne
liks kriminalistais, nes ten buvo rašyta.
gaus klasinės apšvietos. Tė
vai, prirašykit, savo vaikus bei

prie vaikų skyriaus, dides
nius prie jaunuolių kuopos.

Leiskit ir patarkit savo jau
nuoliams priklausyti prie Vili
jos Choro, jie ten pamylės dar
bininkišką dailę, dainas, mu
ziką, lošimus. Neturės pro
gos susidraugauti su blogos 
valios, šios sistemos sudarky-

Porą savaičių atgal pa
skelbėme draugo Keval iš 
Washington, D. C., laišką, 
kur, apmokėjus bites, liko 
keletas desėtku centu “Lai
svės” preso fondui. Drau
gas Keval, pamatęs dien
raštyje tą paskelbimą, pri
siuntė telegramą $5.00 au
kų į preso fondą. Telegra
mas skamba
“Brangūs draugai: Aš siun
čiu penkis dolerius apdrau- 
dai ir presui apmokėt.”

sekamai:

—$1.00, Juozas Maukus — 
$1.00, K. Danisevičius — 
$1.00, Jonas Jasuliavičia — 
50, Franas Yokubaitis—50c, 
Antanas Basalykas — 
“Laisvės” Skaitytojas, 
Danisevičius.”

25c.

Ro

Kalėjimuose Darbų Yra
Krėslų įšdirbystė, New. Ha

ven pavieto kalėjime, operuos 
pilną laiką. Užsakymų turi 
daug. Taip kalėjimo komi- 
sionieriai raportuoja. Šių me* 
tų^sausis buvęs daug geresnis, 
negu' pereitų metų. Kalėjimo 
komisionieriai, sako, stengsis 
gauti darbų del visų kalinių. 
Tai todėl valdžia ir stengiasi i

Jau trečias laiškas iš 
Chester, N. Y.:

“Draugai: Čia rasite 
$4.75 aukų preso fondam šį 
kartą aukuojo sekamai: L. 
ir A. Pultin—$2.00, V. ir A. 
Bačiuliai—r$1.00, P. ir K. 
Andrašiūnai—$1.00, J. ir A. 
Ivonaičiai — 75c. Pirmiau
siai prisiųsta aukų $93.00, 
per Žirgulį prisiųsta $1.00, 
dabar prisiunčiam $4.75, iš 
viso, roęhesteriečiai suauko
jo $98.75. Draugiškai, B. 
černauskas.”

tter

Taipgi nepamirškime įsigyti 
rengiamo milžiniško delega
tams pasitikimo, 2 bal., Mies
to Auditorijoj (Music Hall) ti- 
kietus. Dirbkime savo parti
jai, kad galėtume pasigrožėti 
sumobilizavimu lietuvių darbi
ninkų Clevelande.

S*

Conn. Valstijos Darbininkiškų 
Organizacijų Apskričių Vie
nybes Koncertas ir Vakarienė,,

Pereitą rudenį visų Conn, 
valstijos darbininkiškų orga
nizacijų apskričių valdybų 
posėdyje, laikytame Waterbu- 
ryj,.tapo suvienyta du apskri
čiai—LDSA. 8-tas ir ALDLD. 
3-čias. Pagerbimui prakil
naus darbo likosi nutarta . su
rengti vakarienė ir koncertas 
delei supažindinimo abiejų or
ganizacijų narių.

Tas koncertas ir vakarienė 
įvyks balandžio 8 dieną, 1934 
metų, Ann St., Hartford, Conn. 
Pradžia 4 vai. po pietų.

Darbininkų chorai Conn, 
valstijoj yra kviečiami daly
vauti išpildyme programos. 
Waterburio Vilijos Choras 
jau nutarė dalyvauti koncer
te ir vakarienėje išpildyti dalį 
programos. Laukiame ir nuo 
kitų chorų pasižadėjimo daly
vauti.

Visi nariai šių apskričių 
kuopų yra kviečiami dalyvauti 
koncerte ir vakarienėje ir 
kviesti savo draugus dalyvau
ti.

Pelnas nuo šio parengiiho 
bus sunaudotas darbinįnkų ju
dėjimo stiprinimui.

Būkite Visi ir Aš Būsiu.

HARTFORD, CONN.

jau Komunai yra užkarta 
vienas šeštadalis pasaulio 
Sovietų Sąjunga. Tenais i 
bininkai jau budavoja so< 
lizmą. ■V 

Pastebėti reikia tai tas, 1 
parengimai kartais daug st 
linama, pradedama vėlu 
negu kad skelbiarpa. Tai 
bai negerai. Kuomet dai 
ninkai žino, kad vėlai pra< 
dama, tai paskiaus jie nei 
į tokius parengimus, nes nen 
ri juose išbūti iki labai vėlai 
laikui. Reikėtų pradėti ląiki 

.žmonių buvo apie 300. Ti 
galima pasakyti, kad pareigi 
mas gerai pavyko.

N. H

Kovo 22 dieną T.D.A. su
rengė paminėjimą Paryžiaus 
Komunos, kuriai jau suėjo 63 
metai. Muzikai į programą iš
pildė Laisvės Choras, kuris su
dainavo Internacionalą, porą 
dainų angliškai ir vieną lietu
višką, Paskiauš pirmininkas 
perstatė kalbėti Jaunų Komu
nistų Lygos kalbėtoją, kuris 
apibūdipa Paryžiaus Komunos 
klausimą ir ragino darbinin
kus, kad .ir mes turime orga
nizuotis ir rengtis prie Komu
nos.

Jisai ragino darbininkus or
ganizuotis ir tvirtai laikytis 
kovose, kaip kad laikėsi kę- 
munarai. Tik taip kovodami 
darbininkai galės laimėti.

Paskirus kalbėtojas nurodė, 
kad Komuna buvo išlaikyta 
71 dieną. Komuna per tą la
bai trumpą laiką nuveikė la
bai daug darbų. Paskiaus, 
kuomet užėjo reakcija, tai 
valdžios jėgos išskerdė tūks
tančius geriausių kovotojų 
darbininkų.

Todėl mes .turime pasimo
kinti iš Paryžiaus Komunos, 
kad nereikėtų pralaimėti. Kal
bėtojas gerai išdėstė, kad Le
ninas ir kiti komunistai gerai 
pasimokino iš Paryžiaus Ko
munos ir išvedė darbininkų 
kovas iki laimėjimo. Dabar

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYT

TIKRAS BICIĮI«
Didelis Vežimas, Kaip Ka 
nas Atėjo “Laisvei” Medau.

Tuojau įsigykite ir valgyki 
te medų. Jau nekartą esat< 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pate

Tikro Bičių Medaus 
rimus naudoti • medų vietoj 
cukraus. Dabar turite prog. 
per “Laisvę” įsigyti

Kainos gana žemos:
Kvorta 75c ir galionas $2.5(

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

' Buvome minėję, kad plum 
šiuo syk susidėjo pluoštas 
pinigų už apdraudą (insu
rance). Apdrauda buvo iš
sibaigus už “Laisvės” tro- 
ką. Reikėjo inšiurint naują 

I ir dar 
talistiniai teisėjai teisti kovo-j pora mažesnių policies, kur 
jančius už žmoniškesnį gyve- j išlaidų susidarė virš $300. 
nimą. O tūkstančiai ir tūks- Taį draugo Keval primini- 
tančiai tame apskrityj darbi-, mas «insurance” 
ninku negauna darbo. ! -

Kaip dar čia nesenai kapi- skiriame tiesiai į preso fon- 
talistai rėkė apie Sovietų Są- 
jungą, kad tenais 
bas naudojamas.
Scoville Mfg. Co.

Pelnų
Balandžio 2 d. 

dalins už vieną 
metų dividendus, šimtus tūks- j A.L.D.L.D. 31 kuopa, Le- so išmokėjimui, 
tančių pelno turi, o tie ponai 1 wįston, Maine, paskyrė iš 
prie darbo nei piršto nepridė- R $2.00 . fond 
10, kiti nemate nei dirbtuves.* , L ,
Bet darbininkai, kurie tuos Pasekmes ; suvėlavimo to- 
pelnus sukrovė, kaip tik galą kios, keturi doleriai paaugo, 
su galu suduria. Tai tokia ka- Tai tegul bus pradžia į mė- 
pitalistinė teisybė.
Perdaug -Apdraudos Kompani- linga kas mėneSlS Sukelti 

$70.00 kol presas bus išmo- 
\n- ketas. Aukojo sekami: 

A.L.D.L.D. 31 kp.—$2:00, J. 
Žilinskas—75c, P. Zarkaus- 
kas— 50c, J. Krapovickas— 
50c, K. Mainorius—50c, J. 
Naujokas—25c, K. Stepo
naitis—25c, K. Martinka — 
25c, F. Apšiega — 25 c, !H. fondui 
Baranov—25c, viso $6.00. 
Draugiškai, J. Žilinskas, Le
wiston, Maine.”

2 bušeliu bulvių ir kitų reik- darbinjnkus areštuoti> 0 kapi. j mašiną ant $2,000
menų. Taipgi aukavo Stri- 
žauskai ir Vaitonis. Parengi
me įvyko ir klaidų,—trūko 
kiek valgių, bet tai klaidos 
įvyksta tokios tankiai. Mat, 
ypatingai šiuo kart pasitaikė 
neapsakomai šaltas oras. Ko
misija nesitikėjo, kad tiek 
daug svieto bus, nes iš kitų 
kolonijų negalėjo daugelis at
vykti, bet vietiniai darbinin
kai skaitlingai atsilankė, tai 
valgių pirko ' bijant. Reikia 
priminti ir tai, jei nebūtų pa
sitaikę tokis oras, tai svietas 
nebūtų tilpęs svetainėn, nepai
sant kad tą vakarą rengė S.L. 
A. Apskritys kitoj ‘ svetainėj 
parengimą, bet pas juos buvo 
skysta.

Varde komisijos, atsiprašo
me tų svečių, kuriem buvo 
kiek trumpa del valgių. Kitu 
k;artu bus lengviau-išvengti ne
kurtas klaidas. Tariame ačiū 
visiem, atsilankiusiems į mini
mą parengimą. Taip pat vi
siem draugam, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu pasidarbavo 
del parengimo, platindami ti- 
kietus ir šiaip garsindami. 
Ačiū koncertinio programo iš- 
pildytojams. Mes kviečiame 
ir visuomet visus draugus so- 
lidaringai, draugiškai del visų 
parengimų visiems bendrai 
darbuotis, o mes pasekmes vi
suomet turėsime.

Darbininkai savo klasės pa
rengimus geriau myli, negu 
priešų.

Smulkesnių aukų apteikė
me sekamai:

Draugas D. Zembols iš 
Gloucester, N. Y., prisiun
tė $5.50 už prenumeratą ir 
50 centų aukojo preso fon
dam

kalinių dar

i Draugas J. Kanuchaitis mas insurance yra gana .v m Y ~ vi , , v. . i er is Toronto, Canada, irgi uz-I svarbu, taciaus jo auką $5 • . ’ v ° ,• ' ’ - - - - - simokejo uz prenumeratą
$5.50 ir 50 centų prisiuntė 

! aukų preso fondui.

Ponai Turi i Antras, ot, svarbus laiš-'
!kas. Skaitykime: i Ithaca, N. Y.,

ponai pasi-Į “Gerb. “Laisvės” Adm.: $5.50 už “Laisvės 
ketvirtadalį (Atleiskite už suvėlavimą, meratą ir $1.00 aukojo pre-

Draugas Tony Rinkus, iš 
prisiuntė 
” prenu-

nesinį fondą, į kurį reika-

Draugė Eva Žitkus, iš 
Hartford, Conn., lankėsi 
“Laisvės” ofise ir paaukojo 
$1.00 preso fondui.

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Į A.L.D.L.D. už šiuos metus 
dar tik 24 nariai pasimokėjo 
ir 4 nauji prisirašė. Draugai, 
pasistengkite kitame susirin
kime visi dalyvauti ir kurie 
dar nepasimokėję, pasimokė- 
kite. Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 10 d. vakare, 
774 Bank St. Pakalbinkite ir 
kitus Met. darb. prisirašyti. 
Įstojimas tik 10c., o metinė 
mokestis tik $1.50.

Kas Tame Kaltas?

, . jų ir Jų Agentų
Connecticut Valstijos 

draudos komisionierius Dun
ham sako, kad .šioj valstijoj 
perdaug apdraudos agentų. 
Šioj valstijoj gyventojų yra 
1,600,000; apdraudos agentų 
yra 7,000, kurie pardavinėja 
apdraudą. šioj valstijoj esą 
1,919 medicinos daktarų, 1,981 
advokatas ir 964 dentistai. šioj 
šalyj esą 3,335 apdraudos 
kompanijos. Taip daug, išsky
rus daktarus, nenaudingų bal- 
takalnierių reikia išmaitinti, o 
kas juos maitina? žinoma, 
mes, sunkaus darbo proleta
rai. O ar daug mes jų turi
me, kurie mums padėtų kovo
ti už geresnį gyvenimą? Ne
gana, kad nepadeda, bet dar 
prieš mus savo kakarines atsu
kę.

Mes turėtume vieton užlai
kyti tiek daug apdraudos kom 
ir agentų,

Draugas J. Stanys, iš Bal
timore, ;Md., prisiuntė $1.00 
aukų presui nuo draugo P. 
Paserpskiol ; ■

Draugas J. Mannes iš 
Cleveland, Ohio, prisiuntė 
$5.50 apmokėjimui prenu
meratos ir 50 centų preso

Šiuo kartu aukų gavome 
$27.50. Iš anksčiau turėjo
me $669.90. Viso preso fon- 

Šis laiškas iškelia naują ;de yra $697.40.
dalyką, būtent tai, kad ko-1 
lonijose draugai pastoviai 
organizuoja fondus mėnesi
niam išmokėjimam preso. 
Puiki idėja! Tokią nuomonę 
pakėlė draugai greatneckie- 
čiai ir tą nuomonę aiškiai

•! priminė draugas v. žukas, Lietuviai Darbininkai, Pade-

Preso kaina $1,950.00, iš
ėmus gautas aukas $697.40, 
skolos ant jo turime $1,252 
ir 60 centų.

P. Buknys.

laik-Vietinio kapitalistinio 
raščio, “The Waterbury Re
publican,” redaktoriai per sa
vo gazietą bėdavoja, kad tarp 
jaunuomenės Amerikoj baisiai 
smarkiai auga kriminalystės. 

. Bet kas tame kaltas, kapitalis
tinio laikraščio ponai redakto
riai nepasako. Mat, ir jie pa
tys tarnauja tai kapitalistinei 
sistemai, kuri auklėja krimi
nalistus ir kriminalizmą. šian
dien, išskyrus Sovietų Sąjun
gą, visas kapitalistines šalis 
valdo išnaudotojai.

Kada darbininkų klasė pa
naikins kapitalizmą, .tuomi 
pranyks ir kriminalistai. Ru
sijos proletariatas panaikino 
kapitalizmą, ten pranyksta ir 
kriminalizmas.

Protingi tėvai savo sūnus ir 
dukteris prirašo prie darbinin
kiškų organizacijų, kurios ko-

tai auginti mūs .v ™ , ,, AT T t*
nuosavą darbininkų apsidrau-Įls _lzabeth, N. J. Jis pri- 
dimo organizaciją — Lietuvių | davė nuo F. Laseck iš Ne-
Darbininkų Susivienijimą. Vie
tinės kuopos susirink imas 
įvyks balandžio 4 d., 
774 Bank St. Kurie 
priklausote, draugai, 

j psitęiraukite.
Ponios Rooseveltienes

■ dingumas
Ponia Rooseveltienė, prezi

dento pati, “"nesenai pasiskelbė 
laikraščiuose, kad ji patvar
kius maitinti voverukes, ku
rių yra apie Amerikos sostinės 
valdžios namus. Poniutė, mat, 
turi “gerą” širdį, susirūpino 
žvėriukais.

Milionai darbininkų po ke
lis metus ,be darbo, milionai 
kūdikių badauja, klanai aša
rų išlieta del skurdaus gyve
nimo. Poniai Robseveltienei 
tas neapeina, kaip kad ir ki
toms ponioms ir ponams. Bet 
mes ir negalime laukti iš jų 
malonės, žmoniškumo.

Liepa.

vakare, 
dar ne
ateikite,

Gerašir

wark, N. J., aukų presui 
$1.00 ir pasisakė, kad jisai 
rinksiąs aukas patol, pakol 
presas bus pilnai išmokėtas. 
Gražios iniciatyvos'draugai 
parodo stiprinime savo 
dienraščio.

kine Komunistų Partijai Su 
Delegatų Nakvynėmis

Lietuviij Darbininkų Susivienijime
_________________________________________________________ —________________________________ . 1 ■ I ' -J___ ____________________ __________________ __ _

Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga
Štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 

kitur apsidrausti:

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdraudą ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 

, už įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yra palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:
$150, $300, $600 ir $1,000

Dažnai matote šiuo reika
lu balsų iš Waterbury, 
Conn, štai dar vienas jų 
laiškas: x

“Gerb. “Laisvės” Adm.: 
Aš šiame laiške prisiunčiu 
jums bąnkos čekį sumoje 
$7.25. Vieną dolerį perduo
kite draugui Šolomskui už 
“Šviesos” prenumeratas, o 
$6.25 tai aukos ‘Laisvės” 
fondui. Aukojo sekami 
draugai: Vincas Mineika— 
$1.00, Jurgis Navikauskas— 
$1.00, Bronius Martinionis

* t

CLEVELAND, Ohio.— Nuo 
iki 9 dd. balandžio mėn. čia 

įvyks 8-ta Nacionąle Konven
cija Komunistų Partijos. Su
važiuos iš visos Amerikos at-, 
stovai skaičiuje virš 500. Ko-, 
munistų Partijos suvažiavimas 
yra Amerikos darbininkų kla
sės pažangiosios dalies suva
žiavimas. |

Cleveland© lietuvių susipra
tusių darbininkų yra pareiga 
visu kuom ^padėti savo klasės 
partijai, kovos vadui prieš ka-,. 
pitalistinę išnaudojimo siste
mą.

Mes galime daug kuo padė
ti. Pirmiausia, tai parūpinda
mi delegatams nakvynę. Bū
kime tokie širdingi, kaip buvo
me L.D.S. pirmojo seimo dele
gatams 1932 metais.

Praneskit per d.I.N. Simans, 
922 E., 79th, ar 
tuvių komunistų

2

bile kitą 
frakcijos

lie- 
na-

Mokesčių yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nąrio amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:

’ $6, $9, $12 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus.
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, į LDS 

Vaikų Skyrių... Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150. 1 . '

DABAR ĮSTOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutaupinti nuo $1*00 iki $2.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 

kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti:

UETUViy DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

1 !' t '■ i ' . J • . ■
______ f- \

* į,



M. Gorkij
Vertė V. J. Senkevičius

MOLINE, ILL

ądimiras Leninas mirė.
:I *. . .at itekurie iš priešų pusės jį tikrai 
ažįSta: Lenino asmenyje pasaulis ne- 

> žmogaus, “kuris tarpe visų pirm jo 
Tįsių didelių^ žmonių, kuoaiškiausiai 
elkė savyj genijališkumą.” Vokiečių 
’žuazinis laikraštis “Prager Tage- 
ttt”, išspausdinęs apie Leniną straips- 
kupiną garbinamo nuostabumo prieš 
kplosalę figūrą, užbaigė tą straipsnį 
IžĮais:
Didis, neprieinamas- ir baisus rodosi 
ihas net mirtyje.”
ųlig straipsnio, tono aišku, kad jį iš- 
kė ne fiziologinis pasitenkinimas, ei
tai pareikštas aforizmu: “PHešo kū- 

. visuomet gerai kvepia,” ne tą 
augsmą, kurį jaučia žmonės, kuomet 
lis. neramus žmogus apleidžia juos,— 
, tame straipsnyje garsiai skamba 
logiškas pasididžiavimas žmogum. 
Rusų emigracijos spauda nerado savy- 
nei spėkų, zhei takto atsinešti linkui 
nino mirties su tąja pagarba, kokią “■ 
Jare buržuaziniai laikraščiai apkaina- 
ne asmens vieno iš stambiausių išreiš- 
jų valios link gyvenimo ir šalto proto. 
Aprašyti jo paveikslą—sunku. Leni- 
,s, iš paviršiaus, visas žodžiuose, it žu- 
3 žvynuose. Jis buvo paprastas ir tie
sinis, kaip viskas, ką jis kalbėjo. ' 
Jo heroizmas veik visai neturi iš- 
ršinio žibėjimo, jo heroizmas — tai 
metas Rusijoj menkas dalykėlis, as- 
etinis vikrumas ruso inteligento - re- 
oliAcionieriaus, nesvyruojančiai persi- 
.krinusio galimybėj ant žemės socialio 
eisingumo, heroizmas žmogaus, kuris 
.tsisakė nuo visų pasaulio prašmatnu
mų del sunkaus darbo, del žmonių lai
mės, į »
Tas, kas mano parašyta apie jį tuo- 

aus po jo mirties,—parašyta neaiškioj 
madętyje, skubiai ir prastai. Kaip ką aš 
megąlėjau parašyti sulig persistatymų 
Takto”, tikiu pilnai suprantamo. Įtiki
nantis ir mandras buvo tas žmogus, o 
“nepuriose mandrystėse—daug aimana
vimo,” -

Toli priekin jis permatė ir, galvoda
mas, j kalbėdamas apie žmones 19-21 m., 
dažnai ir be klaidos atspėdavo, kokie jie 
bus ųž keletos metų. Ne visuomet norė
josi tikėti jo permatymams, ir tankiai jie 
buvo apgailėtini, bet, apgailestaujant, 
nemažai žmonių pateisimo jo skeptiškas 
charakteristikas. Apie jpparašyti mano 
Itsiminimai, apart to kad prastai, dar ir 
ne iš eilės, su žymiais peršokimais. Man 
reikėjo pradėti nuo Londono suvažiavi- 
mo,4iuo tų dienų, kuomet Vladimiras Ilji- 
čius atsistojo prieš mane puikiai apsišar
vavęs žinojimu ir nepasitikėjimu vienų, 
piktu kenksmingumu ii’ net nekentimu

1 Aš ir dabar, štai, vis dar gerai matau 
plikas sienas, juokingas savo nuskurimu, 

. medinės cerkvės Londono pakraštyje, su 
i smailąis viršais langai nedidelės, siauros 
i svetainės, panašios į menkos mokyklos 
j kambarį. Tas namas priminė cerk"ę tik 

iš lauko pusės, o jo viduje—visai nebuvo 
panašų į ją, ir net neaugšta pamokslinin
ko kafedra radosi ne priekyje, bet vidu- 

* ryje svetainės,—ties įėjimu, tarpe dviejų 
BdurĮj.
K Iki ,tų metų nebuvau matęs Lenino, 
g prie to ir jo raštus ne taip daug skaičiau, 
nį kaip privalėjau. Tačiaus tas, kas pasise- 
I kė man perskaityti, o ypač ūpo apimti 

pasakojimai draugų, kurie pažino jį ypa
tiškai, pastūmėjo mane link jo su didele

I spėka. Kuomet mus supažindino, jis, 
| tvirtai suspaudęs mano ranką, varstyda- 
| mas mane aštriomis akimis, prakalbėjo 
. tonu seno pažįstamo, juokaudamas: 
’. —Tai gerai, kad jus atvažiavote! Jūs
p juk kautynes mėgstate? čia bus didelė 

kova. ,
į Tikėjaus, kad Leninas ne tokis. Man 

ko tai stokavo jame. Žvalgosi ir rankas 
susikišo kur tai po pakastų, stovi laisvai.

Ir abelnai, visas—kaip tai daugiau negu 
paprastas, nesijaučia jame nieko ant nva- 
do”. Aš—rašėjas. Mano profesija rei
kalauja patčmyti smulkmenas, toji par

eiga; pasidarė papročiu,'kartais—jau įki- 
riu.

Kuomet mane “privesdinėjo” prie G. 
V. Plechanovo, jis stovėjo sunėręs ran
kas ant krūtinės ir žiūrėjo į mane rūs
čiai, be ūpo, kaip žiūri nuvargintas savo 
pareigomis mokytojas dar į vieną naują 
mokinį. Jis pasakė man visai priprastą 
frazę: “Aš (poklonnik) garbintojas jūsų 
talento”. Apart to jis riieko nepasakė, 
kas mano minty būtų pasilikę. Ir laike 
viso suvažiavimo nei pas jį, nei pas ma
ne neatsirado pageidavimas “artimai” 
pasikalbėti.

O šis nuplikęs, neaugštas, diržingas, 
stiprus žmogus, braukydamas viena ran
ka savąją sokratišką kaktą, kita kraty
damas mano ranką, maloniai žvilgčioda
mas stebinančiai gyvomis akimis, tuo- 
jaus pradėjo kalbėti apie trūkumus kny
gos “Motina”; paaiškėjo, kad jis ją per
skaitė iš rankraščio, paimto nuo I. P. La- 
dyžnikovo. Pasakiau, kad skubėjau pa
rašyti knygą, bet—nespėjau paaiškinti, 
kodėl skubėjau,—Leninas, patvirtinančiai 
linktelėjęs galvą, pats tą aiškino: labai 
gerai, kad aš pasiskubinau, knyga—rei
kalinga, daug darbininkų dalyvauja re
voliuciniame judėjime nesužiniai, stichi
niai, ir dabar jie perskaitys “Motiną” su 
didele sau nauda.

“Labai savu laiku knyga”. Tai buvo' 
vienintelis, bet y tin brangus man jo kom
plimentas. Paskui jis smulkmeniškai iš
klausinėjo, ar yra verčiama “Motina” į 
kitas kalbas, ant kiek sudarkė knygą ru
sui ir amerikonų cenzūra, o sužinojęs, kad 
autorių -pasikėsinta patraukti teisman, 
išsyk—susiraukė, o paskui, kilstelėjęs 
galvą, sumerkęs akis, nusijuokė kokiu 
tai nepapratu juoku; tas jo juokas at
kreipė darbininkų. atydą, priėjo, rodos, 
Foma Uralskij ir dar kokie trys žmonės.

Jaučiau save kaip iškilmėse; buvau 
tarpe trijų šimtų rinktinių partiečių, su
žinojau, kad jie pasiųsti suvažiaviman 
šimto ir pusės tūkstančių organizuotų 
darbininkų, mačiau visus partijos vadus, 
senus revoliucionierius: Plechanovą, Ak- 
selrodą, Deičą. Mano pasipuošimas kaip 
ant kokios didelės šventės buvo pilnai 
pateisinamas ir bus suprantamas skaity
tojui, jei pasakysiu, kad per du metus, 
kuriuos pergyvenau užsienyj, paprastas 
mano savijausmas dikčiai nupuolė ž^iyn.

Pradėjo pulti Berlyne, kur mačiau veik 
visus stambiausius vadus'social-demokra- 
tijos, pietavau pas Augustą Bebelį, sėdė
damas greta su labai storu Zingeriu, ir 
tarpe kitų, taipgi pilnai stambių žmonių.

Mes pietavome dideliame, jaukiame 
kambaryje, kur klėtkos su kanarkom bu
vo puošniai apdabintos išsiuvinėtais ab- 
rūsėliais ir ant krėslų taipgi ’buvo pri
segti abrūsėliai, kad sėdintieji neišteptų 
rakandus. Viskas aplinkui buvo labai iš
puošta, brangiai, visi valgė, linksmai irw 
linksmai kalbėjo vienas kitam:

—Malceit.
Tas. žodis man buvo nesuprantamas, 

bet žinojau, kad francūzų kalba “mal” 
rusiškai reiškia—prastas, vokiečių “ceit” 
—laikas, išėjo: prastas laikas.

Zingeris per du kartu pavadino Kauts- 
kį “mano romantikas”. Bebelis su jo aro 
nosim man pasirodė žmogumi biskį pasi
tenkinusiu savimi. Gėrė vyną ir alų, 
vynas buvo rūgštus ir šiltas, alus geras; 
apie rusų revoliuciją ir partiją s. d. kal
bėjo taipgi rūgštokai ir beprasmiai, o 
apie savo, vokišką partiją—labai gerai! 
Abelnai—viskas buvo labai saumyliška, 
ir jautėsi, kad net^krėslaj patenkinti tuo, 
kad juos slegia taip garbingi vadų mink- 
štumėliai.

(Daugiau *bus)

Darbai Mažėja—-Bedarbių Ar
mija Didėja. Lietuviai Dar

bininkai Stiprina Savas 
Organizacijas

CWA paleidžia darbininkus 
po 10 nuoš. kiekvieną savaitę. 
O likusiems darbininkams nu-' 
mušė'"mokestį- po 5c į valan
dą. Pirmiaus gavo darbinin
kai po* 50c, o .dabar gauna tik 
po 45c. Dirba po 24 vai. į 
savaitę.

Iki 1 dienai balandžio, tai 
I jau bus visi CWA darbinin
kai paleisti. Gi tų darbinin
kų, kurie dirba dirbtuvėse, tai 
algos -‘jau numuštos iki mini- 
mum-.:-- b NRA sako, kad
gerifta darbininkų gyvenimą. 
Tai dabar pažiūrėkime, kaip 
jie ‘gerina” tą padėtį su savo 
nauja dalyba.

Deere Kompanija sakosi, 
kad pakėlė savo darbininkams 
po $5 į mėnesį bonais. Bet 
darbininkai tų bonų negali 

[gauti. Mat, tie bonai moka
mi tik tada, kaip darbininkas 
uždirba ne mažiaus kaip po 
100 dol. į mėnesį. Tai dabar 
pažiūrėkime, kiek darbininkai 
uždirba ? šapa dirba tik po 
40 valamdų į savaitę, o dieni
niai darbininkai gauna mokė
ti tik nuo 35c iki 40c į valan- 

i da. I *-
Tai reiškia, kad darbininkas 

uždirba į savaitę tik apie 16 
dol. Na, tai kaip jisai uždirbs 
tą šimtą dolerių į mėnesį? Ki
taip sakant, tai tos “pakeltos” 
mokesties darbininkai negali 
gauti. Tas pakėlimas tik mul
kinimas darbininkų.

Prie to, dar reikia ir tai pa
sakyti, kad tie bonai taikoma 
darbininkams, kurie dirba nuo 
kavaikų. Bet, kaip jau sa
kiau, reikia, kad būtų uždirb
ta 100 dol. į mėnesį ir kad per 
tą laiką darbininkas nesuga
dintų nei vieną darbo kaval- 
ką. Tai reiškia, kad ir už
dirbtų darbininkas iki 100 dol., 
tai kompanija dar turi kitą 
kabliuką—darbo sugadinimą.

Del to darbo, sugadinimo 
yra taip: Kompanijos darbi
ninkams visai ^neparodo tą 
“sugadintą” dafbą. Viskas, 
ką jie daro, tai padeda notą, 
kad tas ar kitas darbininkas 
padarė tiek “skrepsų”—suga
dino darbo. Galimas daiktas, 
kad tas darbas ir yra nesuga
dintas, bet kompanija gali jį i 

| padaryti “sugadintu” darbu, j
Tai toks yra darbininkų iš-! 

i naudojimas. Dabartiniu lai- 
jku jau darbininkai ir CWA 
į darbuose, Rock Islande, pra- 
i dėjo bruzdėti, šaukta keli su
sirinkimai ir pradėta organi
zuoti unija. Bet prie tos uni
jos jau girdėjau bando eiti 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai, tai negalima tikėtis, 

į kad jie suorganizuos daugiau 
! ką, kaip tik kompanijos uni- 
| ją-'

Darbininkai turėtų nesiduo
ti apgavikams vadams, kurie 
ne darbininkams gelbsti or
ganizuotis, bet padeda bosams 
ir valdžiai.
Iš ALDLD 64 Kp. Susirinkimo

Koyo 16 d. ALDLD 64 kuo- 
| pa laikė savo susirinkimą. Su- 
Į sirinkirhas jau per ilgą laiką 
'neįvyko, tai šiame susirinkime 
reikėjo’daug rėikahr aptarti. 
Buvd daug laiškų ir kitų reika
lų. -

Susirinkime išsireikšta < kri
tiškai del to, kad susirinkimai 
nelaikomi. Draugas J. Kairys 
pakritikavo mūsų sekretorius, 
kurie biskelį perlėtai dalykus 
veda ir atlieka. Delei nelai
kymo dažniaus susirinkimų 
kuopos nariai teisinosi, kad 
dabartiniu laiku einąs LDS va-); 
jūs.

Bet paskiaus kritika priim
ta. Draugai, turime prisipa
žinti, kad mes neatlikome ge
rai savo darbus. Gerai, kad 
draugas Kairys, kuris dar nau
jas organizacijoj, bet mus se
nius 'kritikuoja. ‘ ' ...

Paskiaus nutarta, kad susi-

I rinkimai reikia laikyti regu- 
liariškąi. Nutarta papeikti 
tuos draugus, kurie nesilanko 
į susirinkimus. Jei toki drau
gai nelankys susirinkimus il
gai, tai bus ir literatūra sulai
kyta.

Nutarta, kad reikalui esant 
būtų šaukiami ekstra susirin- 

jkimai. Tokių susirinkimų šau
kimo gale pavesta organizato
riui ir finansų ^sekretorių i. Be 
to, nutarta suruošti išvažiavi- 
mas 30 d. gegužęfe, nes tai rei
kalinga, kad pakėlus kuopos
iždą finansihiai augščiau.

Duokles jau užsimokėjo 
nariai už suos metus.

9

kuris žino savo amatą-, taipgi yra 
garadžius del dviejų mašinų. Už se
zoną renda $250. Del pilnesnių in
formacijų kreipkitės ypatiškai, laiš
ku arba telefonu: Felix Osipaus- 
kas, 294 River St., Paterson, 
Telefonu—Armory 4-5135.

N. J.

(73)

EASTON, PA.
Labai svarbus ir didelis mitingas. 

Eastoniečiai dalyvaukite. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas rengia 
svarbų masinį mitingą su prakalbo- Į 
mis, >utaminke, 27 d. kovo, 7:30 vai. j 
vakare, Easton Baking Co. svetai
nėj, 36 N. 7th St. Kalbėtojais bus 
advokatas Leo Gallagher, kuris bu
vo nusiųstas Vokietijon ginti keturis 
komunistus fašistų teisme. Jis dau
giau palies Vokietijos nazių terorą

a , s
Scottsboro jaunuolius ir apie pax 
tį negrų darbininkų pietinėse valst 
jųse ir abelnai visoj šalyj. Lai m 
vienas nepasilieka namuose tą vaka
rą. Visi į mitingą! Vyrai ir mote
rys, jaunuoliai ir vaikai, Eastono ir 
apielinkės lietuviai darbininkai esate 
širdingai kviečiami atvykti mitin- 
gan ir išgirsti kalbėtojus, kurie 
daug važinėjo, daug ką matė ir ku
rie nenuilstančiai dirba dėlei darbi
ninkų pasiliuosavimo iš vergijos ka
pitalistinio režimo. Įžanga veltui.

Kviečia TDA, Eastono Kuopa.

LOWELL, MASS.
Pajieškau moteries arba merginos, 

kokios 30-40 metų senumo, dirbt ant 
ūkės, užlaikmui stubos ir taip viską 
prižiūrėti; vieta yra graži, paranki— 
arti miesto, jeigu būtų našlė arba

prieš kovojančius darbininkus, ir a-j gyvanašlė — malonėkite atsišaukti, 
belnai nušvies dabartinę padėtį Vo-1 gal jei sutiksim, galėsim apsivesti ir

Iš LDS Kuopos Veikimo

Dar reikia pastebėti, kad 
LDS 132 kuopa rengia šokius 
balandžio 7 dieną, Bohemian 
svetainėj. Parengimas bus su 
gera programa, kurią išpildys 
Jaunųjų Komunistų. Lygos 
dramatiškas ratelis. Įžanga 
tik 25c. Tai bus pirmas pa
rengimas šiame mieste po ve- į ' 
lykų. Todėl jame visi turime^ 
dalyvauti:

Nelaimė Lietuvių šeimynoje
Lietuvių šeimynos jaunuolis < 

K. Gapšis, 19 metų amžiaus, 
gavo darbą prie taksi auto- 
mobiliaus. Jaunuolis manė, ' 
kad galės nors menką gyve-i 
nimą pasidaryti ir pagelbėti 
savo tėvams. Bet neilgai jam j 
sekėsi.

Vieną dieną, vakare, kom
panija gavo telefonu užsaky- \ 
mą, kad reikia taksikabo į 
Silvis. Tai yra apie 6 mylios < 
nuo Moline. ,Kompanija pa
siuntė šį jaunuolį. Bet jau
nuoliui tenais nuvažiavus, ban- ■ 
ditai jų sulaikė, įrėmė revol
verį ir pareikalavo, kad jau-' 
nųolis banditus vežtų į Chica- ' 
gą arba nors Į Joliet. Pas- 
kiaus jie atėmė ir pinigus iš 
jaunuolio. i

Bet pavažiavus netoli Shuf- 
field, Ilk, kuomet privažiuo
ta prie užsisukimo, tai maši- > 
na ištrūko iš jaunuolio kontro- J 
lės ir davė į geležinę tvorą. - 
Mašina nusirito šioje nelaimė
je apie 25 pėdas žemyn į upę. 
Vaikinas likosi šioje nelaimė
je užmuštas, o piktadariai tik 
sužeisti.

Paskiaus juos suėmė polici
ja. Tačiaus jaunas Gapšis 
jau likosi šios nelaimės užmuš- • 
tas. Jei ne ši bedarbė, tai ji-'- 
sai nebūtų buvęs šios nelaimės 

j patiktas. Jisai tik del nedar- 
Į bo ėmė tą darbą, kad kitaip 
negalėjo daryti gyvenimą. 
Taip pat ir tie banditai yra 
niekas daugiau, kaip tik išda
vas šios sistemos.

Tokios nelaimės galės but 
panaikintos 
darbininkai 
vietų šalį.

tik tuomet, kaip 
ir čia padarys So-

Jūsų Jonas.

PRANEŠIMAI E KITUR
PATERSON, N. J.

Išsirandavoja bučernė pamaryje, 
per sezoną; yra pilnai fornišiuota, 
tik reikia savo prekes atsivežti; la
bai tinkama vieta del biznieriaus,

tin-

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja

karnai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdaū automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue : 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kdlba lietuviškai

BEN GERSOVITZ
Notaras

20 St. James St. feast 
Tel. HArfcouf 3424

kietijos darbo klasės. O kas apie 
tai nenori išgirsti ? Antra kalbės 
Ada Wright, motina 2 Scottsboro 
jaunuolių. Ji aiškins apie padary
tą suokalbį valdančiosios klasės prieš

būt draugai ant visados. Kreipkitės 
sekamu antrašu.

J. P. ŽIŪRĮS,
R. F. D. 3; Lowell,

(71-73)

SHENANDOAH, PA

Mass.

Didžiausia Vakarienė
RENGIA LYROS CHORAS IR ALDLD 17 KUOPA I

Panedelyje, 2 d. Balandžio (April), 1934 |
Durys bus atdaros 4 vai. po pietų. 7?
Programa prasidės 4:30 valandą f

MAINIERIŲ SVETAINĖJE
MAIN IR OAK STREETS, SHENANDOAH, PA.

Koncerto programoj dalyvaus geriausios vietinės 
meno spėkos po vadovyste draugės Zdaniutės-Ju- 
dzentavičienės. Taipgi dalyvaus ir Jaunuolių Choras.

Visi jsitėmykite, kad koncertas prasidės 4:30 vai. po 
pietų, o vakariene prasidės 9-tą valanda.

ŠOKIAMS BUS GERA ORKESTRĄ

Įžanga suaugusiems $1.00, vaikams 25c.
’ Visus kviečia RENGĖJAI.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

“Laisves” Naudai Pikniką1
$412 DOVANOMIS IR APIE
Prašome Darbininkiškų Organiza

cijų įsitėmyti žemiau paduotas die
nas ir tom dienom nieko nerengti. 
Taipgi kviečiame visus darbininkų 
judėjimo rėmėjus ir visų darbinin
kiškųjų visuomenę dalyvauti šiuose 
parengimuose. 

’ < : i

Sekmadienį, 1 dieną Kepas (July)
I Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

Labor Day, 3 dieną Rugsėjo (Sept)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. Tai puiki proga svečiams.

Philadelphiečiai regis skirs apie $300.00 dovanu prie 
įžangos tikietų. Tai irgi didelės dovanos.

Šiem piknikam jau daroma spaudos dalbai.
I

Laukiame žinių iš kitų miestų, kur manoma rengti 
spaudos naudai piknikai, norime pažymėti šiame 
pranešime.



ft® ra*

po num. 285 Elm'

*

IR
N. W. j

su-

Al o-
414Ave.

El-Ave. !

Sttai i
1326 McReynold Ave

, tai
Iždo

Ave.
LIETUVIS ADVOKATAS

Drau-

113 WEST 42ND ST.
Draugai Mil vid ai, kurie yra j NEW YORK, N. Y.

ROCHESTER,

ant-

Vice-Pirm.:
Park

Street

Street

Street

StreetSt.
Iždo

J

4th

Dail j'
AF of L. puikiai darbuojasi

I A. Kaupne,Parna

se.

X

L.

J.

var-

kurią

J

NEWARK, N. J.

tai mes su-

KB2.

LAWRENCE, MASS.

Parengimai ir Susirinkimai <♦>

Kovo 15 d. prasidėjo darbi-
<♦>

< >

<♦>o
<♦>laukiama <

Pa.
S.,

Įžanga 25c. Bedarbiams su kortelėmis 10 centų 
Parsiduoda: 1514 Prospect Avenue, Room 306

federacijos, 
rankon su

bus pra- 
pi kniką, 
liepos 4

pagiežos
Tilviko.
drąugą

“vargšo”

PARĖ- 
VIEN 
IR
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TEISYBES MYLĖTOJU, VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE.

MOLINE, ILL.
Valdyba 1931 Metam:

K. Yuška, 825—4th Avė.,

! viii “Laisvės* 
| Eli žabu th. N.

D.L.K. Gedemino draugijos valdybos 
rašai del 1934

Pirmininkas;

PUBLIC AUDITORIUM—MUSIC HALL
EAST 6th St. ir ST. ČLAIR CLEVELAND, OHIO

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

1933 METAMS

J. KARECKAS, 730 Nason

KARL. RASIKAS, R. R. 

ir svetainės randuotojas A. :

i GARDNER, MASS

A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba
i Organizatorius, M. Šleiva, 

80 Lennan St.
i Iždininkas B. Bartulis,

6Crawford
St. i Finansų raštininkas, A. Siekis,
■m. P. O. BOX
. j Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius, 

140 Mechanic

VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M.

Pirm. K. Ustupas. 27 Cleveland, Ave.j_ 
Pirm, pagelb. A. V 
Nutar. rašt. T.
Turto rašt. K.
Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St 
Ižd. 
Ižd.

ry, kiek ten 
ant draugo 
perstatyti tą 
“skriaudėju”
rio. bet nemoka melo 

Pravartu pažymėti, kad lai- su melu.
ke streiko ir užbaigus, šios ša
pos darbininkai didelėj di-

Sinkūnas, 99 Markham St., Toronto 
Centro sekretorius,

J. Barčas.

i J. Ružinskas.
Korsika®, J. Ruseckas,

Revizijos Komisijai
1 M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.
i Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno
■ mėnesio antrų utarninką, savam name, >
' 1057-63 Hamilton A.ve.
I ’ i

1108 Elizabeth Ave. 
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, J.

1131 Walker 
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm I 

Lankytojai

A. ANTRAŠAI 1932 M.
Čelkis, 900 Talbot

Stašinskas, Box

raštų, vadovaujančių Komu- j 
nistų Partijos draugų. Jame ! 
bus gerų ir įdomių paveikslų 
ir geros literatūros.

S. Penkauskas. !

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

(lai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Aky,

Plymouth, 
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corlcr St. 

Telf,: 32511 Wilkes Biu re, 
Kasierius K. Randarčikas, 613 Main St. 

Tel, 74037 Edwardsville.
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane , 

Wilkes Barre, Pa, 
Prot. rašt. J, Sankcvičius, 10 Melrose Av, 

Tel,: 84625 Wilkes Barre, Pa.
Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 

tel, 91840, pas Aug, Stravinskų,
40 Ferry St,, Plymouth, Pa, j

•Moterų
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniutienė. 16 Bunker Ave.

' Dar apie Šiito Darbiiunky Padėtį ir NTWU

trečiadienį, , Linden -Hall, Wood Ave., 
16th St.,- Linden, N. J.
Pirm. M. Selicxan, 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad 
Pfot.1 Rašt. J. . Kazlauskas, 481 Hudson 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour Ave., W., Hartford, Conn. 
I Iždininkas J. Vasiliauskas.,'’7O Ward Pl., 
I Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
' Organo Prižiur A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrų ketvergų 
; kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
; 59 Park St., Hartford, Conn.

1351 Broadway Ave. 
Globėjai:

■ąWI§nJ9 -x

J. AndruŠka,

Sauka, 256 Amea Street. 
Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 

Venslauskas, 12 Andover Sir.

M. Miškinis, 9 Burton St. 
globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook 

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str. 
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave. 

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street 
Visi iš Montello, Mass. Draugijos 

sirinkimai atsibūna kas menesį, kiekvienų 
paskutinį panedėlj, Lietuvių Tautiškam name.

I Rašt., T. 'Bartkus.

CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 
1932 METŲ YRA SEKANTI:

PirmjninkaB, Chas. Margis, 
1323 Muskegon Ave. i 

, Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, 
į 730 Nason St.
Protokolų Sekr. Kari Rasikas, 

R. R. No. 9, Box 117

D, Box 202 Gardner. Mass. 
A, Rainis, 143 Mechanic St.

158 Waterford St.

Pine St.
Wright St.

ANDRUŠKA,

, 1326 McReynolds

RAILIENE, 1560 Broadway |

I

t

NOMi

I

Antradienis, Kovo 27, 1934

vadų. Be juoko, McMahon, 
Schweitzer ir Keller turėtų 
Eastonietį pasikviesti i Wald
orf Astoria ant pietų nors di
ses paplauti už tokį darbavi
mosi. . .

EASTON, Pa. — Jau buvo 
rašyta, kokius bosai manevrus 
daro prieš darbininkus. Kaip 
žinome, dabar atleidžiama 
darbininkai būtent iš fų šapų, 
kur visi ar didžiuma priklau
so prie NTWU. Ypatingai bo
sų žiūrima, kad atsikratyti 
kovingąjį eleihentą pirmoj vie
toj ir tuomi užduoti smūgį 
NTW unijai. Kad taip yra, 
parodo ir tas faktas, kad pas
taruoju laiku praplito agita
cija už ■ kompaničnas unijas., 
Toji agitacija varoma bosų pa
kalikų pridengtoj formoj, ne-, 
skkoma, kad tai kompanična 
unija, bet savo šapos nepri- 
gulminga unija—“The union 
of our own shop.” bet tai 
nas ir tas pats.

Stewart audinyčioj jau 
kia unija tapo įsteigta ir 
so vadovaujama, 
šimtis darbininkų 
priešingi tokiai unijai, bet kur! 

» čia pasipriešinsi viešai, kuo-!
mel dar didžiuma nepermato buvo pa8kelbti po kelis kartu3. 
L okL "f!!! atėjo eilė dd. Tilvikų.

tame pačiame nunie- 
palieta 
Bando 
dideliu

Adle- 
suvesti

Penktas Puslapis

Draugi jų Adresai, Kurios
Turi '“Laisvę” už Organą

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ

Balandžio 
ALDLD 37 
mas, 7 vai. vakare, L. U. Kliu- 
be, 41 Berkeley St.

Visi draugai bei draugės j 
dalyvaukite susirinkime, nes 
turime daug svarbių klausimų 
aptarti. Taip pat. kurie dar 
neužsimokėjote duokles,
pasimokėkite. Taip pat. ku
rie dar negavote “šviesą 
ateikite ir pasiimkite.

šiame susirinkime 
nešta apie “Laisvės” 

, . . 1 . .kuris bus rengiamasdaugiausia atski-1 Maynard> Mass.

Kuo Sklokinrnkai Užsiima?
Kiekvienas sveikai protau

jantis darbininkas, paėmęs 
i “Naują Gadynę,” tuojaus pa
stebi, kokis jų tikslas. Tas, at
siprašant į laikraštis, perdėm 
taip ir mirga šmeižtais, kan
džiojimais viso komunistinio 

■judėjimo, o 
!rų mūs draugų ir s'impatikų. 
Nekurie '“raštai,” tai tiesiog 

!piemėniški, ypatingai kore-
v- (spondencijos.. ' Eastpne • irgi i nariais mūsų ALDLD 37 kuo- 

irandasi toks ‘rasėjas”—Easto-ipos ir Liaudies Choro, susilau- 
■nietis. Slankioja palei mūsikė sūnaus. Linkėtina drau- 

°" i draugų stubas ir jieško “ži-!gams auklėti sūnų sveiką ir 
°’ nių. Turi gerą uoslę ir klausą. Į tvirtą darbininkų klases ko- 

Geias nu°- į žino, kas kokias “bandukes ! votoją. 
toj sapoj , ^pa,” kas kam į a-usį pakuž-i 

įdėjo ir abelnai viską “mato, 
j Nepasislėpsi. Visų “griekai

Pirm.
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St„ Moline, Iii.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
Avė., E. .Moline, III.

Prot. sekr. J.- Julius, 48lh St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 2J5—17th 
Avė., E. Moline, III

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th Si 
& 5th Ave„ Moline, III.

Maršalka J. Kai ris, 1 2435—83 rd St.
Moline, III

Finansų Sekr. Ant. Garbanauskaa,
: ir Svetainės Randavotojas,

1108 Elizabeth
LIETUVOS ŠONŲ IRt DUKTERŲ DRAU- j Iždininkas Ant. Daukša, 
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND

RAPIDS, MICH

Pirmininkas A. DAUKŠA, 1131 Walker St. •
N. W.

Vice pirm. A. 
St. N. W. 
Protokolų rašt. 
9 Box 117

Finansų sekr.
GARBANAUSKAS, 1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dais St. į
N. K. ’

A. P. L.
Pirmininkas, 
Braddock, Pa. 
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655,

Kensington, Pa. ;
Sekretorius J. Gaaiunas, 626 Woodwarad

McKees Rocks. Pa
iždininkai I .1. Yesndavičius, 538 3rd

Now KensiiIftor.. Pa.
Iždo dlobėjai^—
Urbonas G., 815 Middle St.,;
J. Urbiąs, 1925 Harcums

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa. •

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ „ , 75 Union St.. Lowell, Mass.
I DRAUGIJA., WRAND RAPIDS, JMĮ- Marša,ka- Su Maes.

Draugystė laiko mėnesinius susirinkfrnus 
i antrų nedėklienį kiekvieno mėnesio, kaip 2 
; vai. po pietų, 388 Central St., Lowell, Mass, 
i nesį, o metinis gruodžio mėn.
| Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė- 

Organo prižiūrėtojas,
^J. M. Karbonas.

PITTSBURGHO IR APIELINKES 
PRIEŠFASISTINIS K-TAS. 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, ,854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

I Pirpi. pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

i Prot. sekr. A. K. Sliekienė, &121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

LOW ELU MASS.
I I
1 Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pašalpinčs 

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St., Ixiwell, 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine' St., Lowell, 
Prot. raštininkas, V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, 
Iždininkas, St. Paulenka,

13 Walnut St., Lowell, 
Iždo globėjai: J. M. Karsimas,

10 Tyler St., Lowell, 
Ir A. Rniideliuna^,

CLEMENT VOKETAITIS

rė. Tačiaus atrodo, kad ne-j 
bus ilgas amžius tai kompa-i 
ničnai unijai, nes neims ilgai j 
darbininkams patirti, ką reiš
kia “union of our own,” kuri 
pilnai kontroliuojama boso.

Tikrenybėje, gi nieko tokio 
,. n , 'nepaprasto nebuvo, tai kasdie- džmmoj priklausė prie fede-1 iniai šeimyniniai 

racines unijos, AFSW ir dabar1 .... 
atidavė bosui.

Tas parodo dar sykį, kaip T“a" E^toniečio''apkriii-

Miesto valdininkai skundžia-j 
si, kad jie išleido daug pinigų j 
del valymo sniego. Tam dar-1 
bui, sakoma, išleidę apie 64 > 
tūkstančius dolerių.

Mat, ponams, kurie ?/ra. . . , . i ir J. Jmiesto 'taryboje, visai nea p ei-• Maršalka, 

na apie tai, kad daugelis dar-, 
bininkų laukia pasidaryti ke-l 
lėtą centų. Tiems darbinin
kams tas sniegas buvo labai 
sveika, nes jie galėjo užsidirb
ti kelis centus. Bet dabar jie i 

iš darbo.

LIETUVOS SŪNŲ DRAUGYSTES. 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St.
V. Pirm. K. Balsevičius. 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. ~ ’
Protokolų Sekr,
Iždin, J. Vaitiekus,
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Ix>gan

ir J, Jokubčnas, 228
, V. Genis, 16

Visi Gardner. Maas.
Ligonių • Globėjai J.

Broadway Ave. N. W.
M. VAZNIENft,

N. W.
Dženitorius E.

Avė. N. W.
Trustis'tai:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ŽINSKAS, S. KARS1KAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K.- JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. iė
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrų utarninka, savam name, 1057- 
63 Ham'lton Avė. N. W.

metų :
B. Černiauskas, 

103 Moiling 
.1. Miller,

8 Ludwig
Fin. Raštininkas: J. Grigas,

202 Carter 
Prot. Raštininkas: M. Jokubonis, 

7'2 Dayton 
Iždininkas: K. Galinaitis,

29 Pulaski 
Maršalka: A. Bartašius,

243 Berlin 
Globėjai: P. Andriuliai,

290 WilkinaStrcet 
Prūsas, 18 Dudley Street 
Budclevičia, 31 Dayton Street 
Ivanaitis, 640 Ridgeway Avė. 
minėti iš Rochester, N. Y.

štytas, “vargšas” Adleris. tik platinasi. 
pata.nav.me bosams. Vedama jješkojo priekabės g.illčam3i j. piju.

dant nemokėjus rendos ir tas 
pasisekė. Abu su pačia ’dirbo 

ų jau keturi mėnesiai, pirkosi
radio už 60 doh, elektros skal- 

, Įbiamaja mašina ir kitus pato-
sa. susmuko ta. rado- isgany-; sJ Buvo susitarimas> kad
mą kompamčnose un.jose ir^mokgs rant|os 8 dol j mgnesį - ' 
be abejones ant tam t.kro la.-i kada dirbs. Eastonietis rašo

* psmo pakenkia NTW* Unijai. ;
Kenkimui NTW Unijai bo- j 

sai turi įvairaus plauko ir pa-1 
gelbininkų, atvirų ir apsimas-! 
kavusių, prie pastarųjų pri
klauso ir mūsų 
Landžioja pakampiais ir prie , 
kiekvienos progos iš pasalų ; 
kandžioja ir netiesioginiai už- 
giria , federacinę uniją. Kad 
taip yra, jie ir patys pasisako 
Pruseikos “Naujoj Gadynėj.” 
Kovo 15 d., Eastonietis ten ra
šo: “Ji (Burlak) pasakė, kad 
patersonlečiai darbininkai ko
vojo praeityje, kovos ir dabar, 
o visi gerai žinom, kad jie ir 
dabar, uždirba 18-25 dolerius 
savaitėj. Be to, reikia žinot, 
kad Patersone ne mūsų plau
ko unija—federacijos, 
vadinam išdavikais...”

Gi Eastone, Eastonietis rašo, 
uždirbama 8-15 dol. savaitėj. 
Čia, kaipematome, norima pa
daryti išvadą, kad federaci
jos unija geresnė už NTWU ir 
tuo pačiu kartu pastato d. 
Burlak tųkioj šviesoj, kad būk 
ji už federacinę uniją kalbė
jo. žinoma, tai yra absur
das iš vienos pusės, o iš kitos, 
aiškus užgyrimas 
kuri dirba ranka 
NBA ir bosais.

Kas liečia algų, 
rasime, kaip Patersone, taip 
Eastone nevienodas ir jokiu 
būdu negalima remtis ant vie
nos kokios šapos, bet jei pa
imsime abiejų miestų viduti
nę algą, tai maždaug balan- 
suosis. ‘ Tačiaus tas Eastonie- 
čiui nerūpi, jis pasirinko kapi
talistinę aritmetiką tuo tiks
lu. idant apjuodinus NTWU,. o 
išgarbinus 'federacinę, uniją, 
kuri sulaužė pastarąjį streiką 
ir kiekvieną streiką visoj is
torijoj (t. y., AF of L)’vadai). 
Kas to nežino, Eastonietis i ninku lavinimosi mokykla, ši 
taipgi puikiai žino, bet lygs-.mokykla lavina rašybos ir po- 
varos netekęs kerštavime prieš jlitikos. Galima \ pasakyti, kad 
revoliucinį judėjimą, užgiriai gerai jai sekasi. Į pamokas su- 
bile ką, kad tik pakepkus tam sirinko 10 ir dar 
judėjimui, kurį vadovauja ko-’daugiau. 
munistai. Juk užgyrimas fe
deracinės unijos, reiškia ne ką

Workeris” gerai 
Jau išeina 100 ko- 

Kurie lietuviai norite 
praneškite po numeriu. 189 
Elm St. Tuomet jums bus pri
statyta į namus darbininkų 

i laikraštis.

Pirm. ... __________  .. . ----------
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle 3t. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

V. Baronienė,
M. Duobienė,
V. Bartkienė, 29 intervale 3t.
Ligonių RaSt. M. Potsus,
Maršalka J. Šimanskienė, 

Viaos gyvena Montello, 
kare.

! AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Į Pirm. P. Poškus. 125 Clark PI.
I Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 
i Nutarimų Rašt. B Burlcauskas, 255 Pino 
I Finansų Rašt. A. !’. Grygotis, 2122 Ingalls '
1 Ave., Linden, N. J.
i Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI.
. Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St.
! Iž<lo globėjai: Paulina Kalnicticnč, 144 South 

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

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

“Aušros“ Draugijos susirinkimai (vyksta 
antrų ketvh’tadien; kiekvieno mėnesio Lictu-

Svctninėj, 269-73 Second St., 
J.

1307 Davis Avenue

Didžiausias masinis atidarymas 8-tos 
Nacionalės Komunistų Partijos, U.S.A.

Konvencijos

Žymūs Kalbėtojai Sakys Prakalbas 
EARL BROWDER, Sekr. Komunistę Partijos 
FORD, STACHEL, MINOR, HATHAWAY, PATTERSON, 
MOTHER BLOOR, BEDACHT, AMTER, H1M0FF

;kad išgyveno 13 mėnesių, pa-ime numeryje tilps daug gerų 
Ireikalauta 40 dol. “Oi, oi,”— 
I rėkia skloka. Bet kodėl Easto- 
I nietis, kuris gyveiia1 

.! gatvės, nepriglaudė ta sklokininkai.1 ? .... . są,'
namas ?

Faktas ve koks: Adleris, 
niekeno neliečiamas, išsikraus
tė su visais rakandais kiton 
vieton ir mokės 18 dol. į mė
nesį vieton astuonių. Gi Tilvi
kas gavo špygą ir apkolioti, o 
magaryčioms Eastonietis 
‘ Naujoj Gadynėj” užpylė pa
mazgų puodą ant Tilviko gal
vos, apversdamas viską aug- 
štyn kojomis.

Apie kitus dalykus irgi ra
šydami iškraipo faktus vis tuo 
pačiu tikslu, išniekinimui, o 
dar kalba apie bendrą frontą. 
Patys ant kiekvieno žingsnio 
kiša koją revoliuciniam judė
jimui ir primeta kitiem.

štai, LDS vietinė kuopą, su; padare Vokietijoj, 
pradžia šių metų, pradėjo 
rengti vakarą su programa 
balandžio* 7 d. Tikietai jau

I

Darbininku Kovos su | 
Fašistais Francijoj

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Alėtų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

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

S. Pctravičia, 702 No. Montello Sj.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

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

atsibūna kas mėnesi, kiekvienų pirmų sere- 
dų, Lietuvių Tautiškame name.

Bus masinis dainavimas ir dalyvaus choras suside
dantis iš 400 balsy

PARYŽIUS. — Pereitą 
sekmadienį dviejuose Fran-' 
ei jos miestuose, Toulon ir' 
Tours, įvyko tarpe darbi
ninkų ir fašistų fiziški susi
rėmimai. Ypatingai Tours 
mieste darbininkai smarkiai 
kovojo su nacionalistais, ku
rie ruošiasi padaryti tą pa- 

itį Francijoj, ką hitleriečiai 
I J ““ A Z 1 * 4- * * *

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

ANTRAŠAI:
1 Pirmininkas Buguliškis P.,

1120 North Street 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

62 Dale Street 
Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,

Daukae, Geo.,

Iždininkas Druseikis

Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliuhas laiko..... .............. .... ..........
vienų mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 

,vakare; pradžia 7:30 valandų. *

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, 1 kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorcvale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto
Sekr. J. Barčas, 187 Manning St.. Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

Toronto 
Ižd.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

I

Visoj Francijoj jpastaruo- 
ju laiku fašistai kelia galvą, j 

senai padaryti ir išplatinti, bęt Atsakydami į tai, komuijis--1 
ve, išlenda sklokininkai su sa- tai šaukia visus darbinin- 
vo parengimu toj pačioj die
noj ir dabar sieloja apie’“ben
drą” frontą. Visur, kiek pa
jėgdami, kenkia, šmeižia, ter-j 
lioja tlios, kas tik ^nesutinka su 
Pruseikos “linija,” net juod- 
rankiškus laiškus rašo su grą- 
sinipiais. Tai štai kuo užsii
ma tie Pruseikos suvedžioti 
žmonės.

“Rinkimai” Italijoj 
(spėkit, kas Laimėjo?!

r ROMA. — Pereitą sek
madienį Italijoj įvyko “rin- 

j kimai” fašistinio pądamen- 
Ito. Rinkimai padaryta se
kančia tvarka ir būdu: Mu
ssolini paskyrė 400 savo lei
tenantų ir sudėjo juos į rin
kimų sąrašą. Tuomet pasa
kė piliečiam, balsuokit už 
juos arba (jei norite nu
kentėti) prieš. Sakoma,

<F

152 FERRY
GEORGE KAMINSKAS

Geo, Kaminskas
<

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE 

DEL SAVĘS* ALE 
KAMBARIAMS.

KAMINSKO DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖJE YRA PUIKUS 
PASIRINKIMAS DARBINIŲ 

IR ŠVENTADIENIŲ 
DRABUŽIŲ

o

>

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Draūgai ir draugės, kurie 
manote lankytis ir norite la-

&piė 10,000,000 piliečių da
lyvavo balsavimuose ir, ži-'

>
< > 
< >

O

kitą, kaip užgyrirrią streiklau- vintis, tai ateikite. . Mokykla didele jų didžiuma
Žiškos politikos Federacijos įvyksta kas ketvirtadienis, 7'balsavo uz

< >

o

GERB. DRAUGĖS IR DRAUGAI!
Malonėkite lankytis į George Kaminsko drabužių 

krautuvę, nes čia būsite užganėdinti gerumu prekių ir, 
patarnavimu. Jau visi žinote, kad geriausius daiktus 
galima gaut šioje krautuvėje.

Užkviėsdamas jus, išanksto tariu ačiū ir prašau įsi-, 
tėmykjte antrašą. \

152 Ferry Street kampas Adam St., Newark, N. J.
Tel.: Mitdięll 2-1487 - GEORGE KAMINSKAS

o

<>

4

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

‘ PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: T1ell-—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Antradienis, Kovo 27, 1934

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Bus Lošiamas Veikalas 

“Peace on Earth”
Broadway teatre, Teatrų 

Unija vėl pradės vaidinti vei
kalą “Peace on Earth” (Taika

<i>

<f>

<!>

Ketvirtadienį Visi į Streiką!
Sekmadienį, Madison Sq. Ponas Rooseveltas su savo 

Gardene dalyvavo 9,000 CWA džia prižadėjo išnaikinti 
ir taip darbininkų. Vienbal-1 darbę įvesdamas NRA. 
šiai priėmė rezoliuciją protes
tuojant prieš paleidinėjimą iŠ 
CWA—viešų darbų darbinin
kų. Nutarta, kad ketvirtadie
nį, 29 d. kovo. 3 vai. po pietų 
paskelbti generalį streikai

prie CWA (vie- 
Bet dabar jau 
ir desėtkais tūks- 
tuos darbininkus

val- 
be- 
Jie 

iš karto pradėjo imti bedarbius
darbininkus 
šų darbų), 
tūkstančiais 
tančių meta

Į iš darbo į bado ir vargo pa- 
prieš pavarinėjimą darbininkų ! dėtį! Tuom pačiu kartu Roo- 
iš viešų darbų. Tą dieną kiek-jsevelto valdžia šimtus milionų 
vienas darbininkas ir darbinin- 11 ’ ’ 1 ••
kė, kiekvieno fabriko ir dirb
tuvės, privalo padėti įrankius 
3 valandą ir maršuoti prie Ci
ty Hali! ‘

Prie City Hali darbininkų 
minios turi susirinkti 
po pietų. Ten bus 
masinis susirinkimas, 
priimtos rezoliucijos 
siųsta delegacija pas 
majorą poną LaGuardia

'smarkiąi auga darbininkų re- 
[Voliucinis susipratimas. Nese
nai streikavo New Yorko tak
sių draiveriai, tada dar dauge
lis jų nieko bendro nenorėjo 
turėti su komunistais ir kairio
mis unijomis, dabar streikuo
janti darbininkai supranta, 
kad tik komunistai teisingai ir 
atsidavusiai kovoja prieš iš
naudotojus ir gelbėja darbi- 

j ninkams laimėti kovas.

Kas Tai Yra Naturalė 
Sveikata?

Apie tai sužinosite kovo 27 d., 
š. m. nuo medicinos Qr. B.

Lusto.

ant žemės). Vaidinimai pra
sidės 2 d. balandžio. Pirmiau 
tą veikalą vaidino per 14-tą 
savaičių ir ji matė 125,000 žiū
rovų, 
las.

Tai labai geras veika-

<i>

<f>

T <I>

t 
<{>

dolerių skiria budavojimui 
naujų karo laivų, orlaivių ir 
teikia kapitalistams ir bankie- 
riams bilionus dolerių. Be
darbiai ir dirbanti darbininkai 
turi priversti Washington© po
nus, o kartu ir New Yorko su
teikti 
kams

Pavogė Caro Dėdės 
Paauksuotą Kardą

3:30 vai. 
laikomas 
Ten bus 
ir pa-1 arba 
miesto į pą.

rei-1 darbininkių veikimas gali pri- 
kalaujant tuojaus sulaikyti at- versti išnaudotojus ir jų val- 
leidinėjimą iš viešų darbų dar-j džia tą padaryti,

veikti. Prie to mes 
---------Roosevelto

bedarbiams darbinin- 
darbus, unijines algas, 

pilnai patenkintą pašal- 
Masinis darbininku ir c

bet reikia 
turime 

valdžią
bininkų. įveikti.

Draugai ir draugės darbi-' priversti
ninkai! Jau penkti metai kaip priimti H. R. 7598 bilių, ku- 
baisus krizis vargina Jungti- riame yra reikalaujama bedar- 
nių Valstijų, kaip ir kitų ka-jbiams pašalpos ir abelno dar- 
pitalistinių šalių, darbininkus. | bininkų draudimo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
I Kairiųjų Darbininkų Įtaka 

Smarkiai Auga

Iš Komunisty Partijos Dis
trikto Konferencijos

Penktadieni, Bronx Colise
um svet. atsidarė masiniu susi- 
rinkimu Kompartijos An
tro Distrikto konferencija. Su
sirinkime dalyvavo virš 8,000 
darbininkų ir darbininkių. 
Kalbėjo drg. Browder, Kom. 
Partijos sekretorius; distrikto 
organizatorius drg. KrumBein 
if kiti kalbėtojai. Didžiausi 
entuziazmą sukėlė, kada laike 
drg. Browderio prakalbos į 
svetainę atmaršavo 50 kovin
gų taksių darbininkų, prieša
kyje su Taxi Drivers unijos 
organizatorium J. Gilbertu. 
Masė pasveikino juos griaus
mingais plojimais, kurie pavir
to į ovacijas ir “Internaciona
lo” dainavima. i

šeštadienį ir sekmadienį bu
vo laikoma konferencija, ku
rioje išduota raportai iš dis
trikto veikimo. Komunistų 
partija nuo pereitos konferen
cijos iki šios vadovavo del 
65,Q00 darbininkų streikams. 
Revoliucinės unijos turi 45,000 
narių ir 100,000 neprigulmin- 
gos unijos eina su partija. Kon
ferencijoj dalyvavo 194 dele
gatai ir du kartus tiek broliš
kų atstovų nuo unijų ir masi
nių organizacijų. Broliški de
legatai pasižadėjo padėti par
tijai sėkmingai pravesti visas j gas. 
kovas. iko.

Delegatų tarpe buvo 22 neg- įkė susirinkimą, 
rai darbininkai, 72 Čiagimiai, į Arena svetainėje, ir vienbalsiai 

pasiūlymą.
Streikuojanti darbininkai pa
sisakė už kovą iki laimėjimo, 
prie to jie iškėlė reikalavimą, 
kad balsuotų ne tik tam tikra 
dalis draiverių, bet, kad visi 
40,000 draiverių. Tas dar la
biau nugąsdino ponus. '

Streikieriai pikietuoja mies
to dalis, ypatingai ten, kur 
daugiausiai taksiai aptarnavo 
publikai.

LaGuardia paruošė prieš 
juos tūkstančius policijos, pės
čios, raitos, ant motorinių dvi
račių su kulkasvaidžiais * ir 
400 šnipų civiliuose drabu
žiuose, o suprantama, yra pa
statyta ir gengsteriai ant kojų. 
Vienok nepaisant to visko 
streikuojanti darbininkai turi 
savo rankose iniciatyvą ir dau
gelyje vietų gerai apkūlė 
streiklaužius, kurie operuoja 
taksius. ;

šis taksių draiverių 
kas dar kartą parodo,

Rai- 
darbininkų kandidatų 

paaugo labai

istorinių daiktų, namo 
St. ir Park Ave. dingo 
dėdės didžiojo

Vladimiro
kuni- 

k ardas.
ir pasiė--' 

ten buvo
dalykų.

50th
caro
gaikščio
Vagis išlaužė langą
mė tik kardą, nors
ir daugiau panašių
Tas kardas buvo paauksuotas 
ir sako, kad vertas apie 
$5,000.

| Laukan Kapitalistų Berną!
Yorko kapitalistini
“World --Telegram’

New 
didlapis 
pradėjo visokiais būdais nie
kinti taksių draiverių streiką. 
Juos išvadina “bomais,” “an
archistais,” “valkatomis.” šeš
tadienio laidoje įdėjo karika- 

streikuojančius 
kur streikierys

Į peklą publiką!” 
kapitalistinio laik-

Naturalė sveikata, tai yra 
sveikatos užlaikymas gamti
niais būdais: tinkamu, nesuga
dintu maistu, tam tikromis 
mankštinimo priemonėmis, po
ilsiu, tyru oru ir vandeniu. 
Nevartojant jokių vaistų, ku
rie yra kenksmingi žmogaus 
organizmui.

Kas valgyti, kaip užsilaiky
ti, kad natūraliai būtum svei
kas? Apie tai duos nuodug
nių aiškinimų medicinos Dr. 
B. Lust.

Be to, kalbės lietuviškai ge
rai žinomas kulturistag 
trėnas.

Kūno mankštinimo 
parodys p-lė Marcelė

Prakalbos įvyks kovo 27 d., 
1934 m., 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Visi prisirengkite siu klausi
mais ir kritika. Tikimasi, bus 
daug žmonių, nes tai yra svar
bus

P. Bal-

būdus
Dwyer.

klausimas.
J. W« T« Naturistas.

litų per menesį Pane-10
vėžy j temoka tarnaitėms al
gos. Dalis jų negauna netik 
tokio mokesčio, bet ir tar
nystės negauna.

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,

Utarninkais ir
Nuo 3 vai. p. p. iki

Seredomis
7 vai. vakare

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Extra--Kriaušiams!turą prieš 
darbininkus, 
šaukia: 
Kada to
raščio reporteris Sauel Orner 
atėjo j streikierių raštinę, tai 
Joseph Gilbert, Taxi. Drivers 
unijos organizatorius, pareiškė 
jam: “Laukan iš mūsų rašti
nės!’’ Taip ir reikia, nes nuo 
kapitalistų didlapių nieko ki
to darbininkai negali laukti, 
kaip tik šmeižtų.

Trečiadienį, 28 d. kovo, 
vai. vakare, Amer. Piliečių 
Kliube, 80 Union Ave, Brook
lyn, įvyks specialis A.C.W. 
unijos 54-to lietuvių skyriaus 
susirinkimas. Bus renkamas 
delegatas į unijos konvenciją. 
Labai svarbu. Būkite visi!

K. J.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokio Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

• I '
SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

Pabandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
Brooklyn, N. Y.

>>
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Dar nėra pilnų davinių In
ternational Ladies Garment 
Workers unijos 22-ro lokalo 
rinkimų. Bet jau yra žinia, 
kad virš 12,000 dalyvavo bal
savimuose. Kairiųjų darbinin
kų kandidatai gavo nemažiau 
kaip 35 nuoš. visų baisų, 
riųjų
balsų kiekis 
daug. Ir tai akyvaiz’doje, ka
da prieš rinkimus renegatai 
lovestoniečiai išvien su sočia-1 Stoja už HR 7598 Biliu 
listais ir kitais Reakcionieriais  
terorizavo kairiuosius darbi- 

__  _ f 

ninkus.
ninku dalyvavo pirmu kartu Į h. R. 7598 biliųkuriame’rei- 
unijos rinkimuose, tai jau apie Į kalaujama bedarbiams darbi- 
2,000 balsų atmesta, būk 
balsavimai negerai atlikti 
tai atmeta daugiausiai tuos 
balotus, kurie yra paduoti už 
kairiuosius kandidatus, 
vien balsavimai parodo, 
komunistų ir kairiųjų 
ninku įtalpa smarkiai auga.

Typographical Union No. 6
Prie to daug darbi- laikė susirinkimą ir užgyrė

tie ! 
ir

Vis 
kad 

darbi-

Kovingi Taksių Draiveriai At
metė LaGuardijos Planus
Majoras LaGuardia tarnau-. 

damas išnaudotojams buvo pa
siūlęs, kad tam tikra dalis 
draiverių turi balsuoti ar tęsti 
streiką ar jį baigti. Tai buvo 
gudrus skymas, kad suskaldy
ti kovojančių darbininkų jė-

Vienok tas jam nepavy- 
7,000 taksių draiverių lai-

St. Nicholas

1 ninkams pašalpos ir darbinin
kų klasės draudimo, ši uni
ja turi daug narių ir jos pa
sisakymas turėtų dar daugiau 1 
paakstinti darbininkus ko- j 
vai už privertimą valdžios pri-1 
imti H. R. 7598 biliu.

Paskelbė Streiką
Karl Bros. Fruit Market 

darbininkai tvirtai laikosi 
streiko lauke po vadovyste re
voliucinės Industrinės Maisto 
Darbininkų unijos. Jau
darbininkai yra areštuoti ko
vos lauke, bet tas darbininkų 

' ūpą nepakirto. Streiko vieta 
yra 2221—65th St., Brookly-

57

buvo chinų delegatas ir 118!atmetė majoro 
užsienyje gimusių darbinin-1 
kų. Palyginus dabartinį dele
gatų sąstatą su pirmesniais, 
tai pas mUs vis daugiau prie
šakyje atsistoja čia gimęs ele
mentas, kas išeis judėjimo la
bui.

Konferencija buvo entuzias
tiška. Išdirbta planai tolimes
nėms kovoms. Išrinkta dele
gatai į Komunistų Partijos 8-tą 
Konvenciją, kuri prasidės Cle- 
velande 2 d. balandžio.

MES REKOMENDUOJAM!
Kiekvienas darbininkas—kiekviena 
darbininkė, neturi praleist nepa
matę tą SUJUDINANČIĄ dramą 

už TEISES VISIEM!

“Jie Neturi Mirti”
ROYALE THEATRE,

45th St. W. of B’way # 
vakarais* 8:2O, dienom ketvergius ir 
>• subatom 2:30

strei- 
kaip

< •

<1

<♦>

<l>

<♦>

MUSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Bendro Fronto Konferencija 
/ del Pirmos Gegužės
Trysdešimts penkios darbi

ninkų organizacijos priešaky
je su Komunistų Partijos ir 
Jaunųjų Komunistų Lygos dis- 
triktais išleido į darbininkus 
atsišaukimą del bendro fronto 
masinių demonstracijų Pirmą. 
Gegužės. Geresniam prisiren
gimui šaukiama masinė konfe
rencija. Konferencija atsibus 
šeštadienį, 14 d. balandžio, 1 
vai. po pietų, Webster Hall, 
119 E. Jlth St., New Yorke. 
Visos darbininkiškos organiza
cijos privalo išrinkti delega
tus ir dalyvauti šioje konfe
rencijoje, kad sėkmingai prisi
rengus prie Pirmoj Gegužės, 
masinių demonstracijų, kovai 
prieš karą, NRA ir už tuojau- 
tinę bedarbiams pašalpą.

.T-..,,..___ ________
KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmian ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdallion 3-1328

B — w —— na — nn —— ur —— tw —— - m;wti — nu —. «v< — t;
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j Telephone, EVergreen 8-9770 į 

| J. GARŠVA Į

i Grahorius (Undertaker) Į 
I LI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į 
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
I ant visokių kapinių; parsamdc au-į 
I tomobilius ir karietas vcselijoms,| 
I krikštynoms it pasivažinėjimams. Į 
! ! 
| 231 Bedford Avenue
! BROOKLYN, N. Y.
4,.-- m-- - -- -----«-- o---- -- - -- - ---- -- ---- -

Sergančių Vyru ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Juozas Levanda 
(Ixivandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

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

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nes Ligos, Nervų

Įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.512
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STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist tWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

j

$:8

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y 
Near Manhattan Avenue

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiij Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rflšįes medžiaga naudojama, 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome ; 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA
DAKTARAI:

III

Mes 
jums

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

■ DR. Z i NS
110 Fast 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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu 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.
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Dr. Anthony Stenger
/

Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 
/. Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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Pirkite sau vyno ir. degtines patikinto] vietoje pas M

Manhattan Liquor & Wine Store
(toj pačioj vietoj, kur buvo Manhattan Hat Stores)

264 GRAND ST., kampas Roebling, BROOKLYN, N. Y.
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų, geriausio išdirbinio 

gėrimų už gana žemas kainas

Russian Vodka iš Sovietų Sąjungos
Viskč nuo 90c už pantę, vynas nuo 79 centų už butelj

Leidimas—License L 886
Manhatcn Hat St., dabar yra 499 Grand St. B’klyn
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street •
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J, 

Kampas E. 23rd St.


