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Nusiminę
LONDONAS. — Devyni 

metai/atgal trys šimtai ka
ro veteranų su savo šeimo
mis išvažiavo Australijon 
apsigyventi. Anglijos val
džia žadėjo jų neužmiršti. 
Australijos valdžia žadėjo 
duoti jiems geros žemes, 
kaipo geriems patriotams. 
Bet jie gavo plikos, sausos 
žemės po kavalką. Po de- 
vynių metų bado ir vargo, Į 
sugrįžo Anglijon ir atsidū
rė bedarbiu eilėse. Patrio
tizmas jiems irgi išgaravo. L

i I

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

_________________________ •
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2,000,000 Neteko Darbo
Turi Skirtis, Nes Jie 
Ženoti su Žydėmis

BERLYNAS. — Vokieti
joje yra apie 1,000 vokiečių, 
kuriems fašistai įsakė per
siskirti su pačiomis, nes jų 
pačios yra žydiškos kilmės.! 
Kurie nesiskirs, 
trauks fašistų koronę.

I DARBININKUS FEDERACIJOS VADAI
! PAŽABOJO, 0 SAVININKAI TERORI

ZUOJA JUOS DIRBTUVESE-FABRIK.

KOMUNISTU PARTIJOS 8-TA KONVENCIJA; 
“LAISVES’’ ŠTABAS SVEIKINA DELEGATUS

Prižadais Valdžia Stengiasi Nuraminti
Išmestus Iš Darbo Miliūnus Darbininkų

Roosevelto Taryba 
Prieš Auto Darbi

ninką Streiką
DETROIT, Mich. — Taip 

vadinama valdžios Darbo

DETROIT, Mich. — Jau darbininkų, kurie nori pri- 
net Amerikos Darbo Fede- klausyti prie darbo unijų.

I racijos lyderiai nebegali už- 
I tylėti apie tą terorą, kuris 
I bosų vedamas automobilių 
; fabrikuose prieš darbinin
kus. Persekioja tuos, kurie 
bosams nužiūrimi, kaipo 
unijų vadai. Federacijos 
vadas Collins praneša Dar
bo Tarybai, kad jis turi ant 
rankų net penkis šimtus paničnas unijas. Jiems tas 
skundų prieš bosus. Girdi, sekąsi ir reakciniai Federa-

Bosų prižadai nieko ne
reiškia. Federacijos lyde
riai pardavė darbininkus. 
Padėjo valdžiai nedaleisti 
prie streiko, kuomet strei
kas^ buvo galima lengvai lai
mėti. Dabar dirbtuvės bo
sai terorizuoja pažangiuo
sius unijistus, idant ant vi
sų darbininkų užkarti kom- nistą konvencijai. ' Dienraščio

miestavų darbų. Bet New 
Yorko valdžia atvirai prisi
pažįsta, kad jinai jokių “pa
šalpos darbų” neturinti. Ku
rie atleista iš darbo, tie ei
na atgal į alkanų bedarbių 
eiles.

Komunistų Partija atvejų 
atvejais persergėjo C.W.A.

Taryba jaučiasi apsidirbus savininkai nesilaiko sutar- cijos vadai tame jiems pade
ra Detroito automobilių tjes, kad jje nepersekios tų'da.su
darbininku streiku. Ji da
bar paėmė klausimą, kaip 
sulaužyti streiką Nash Mo-.< 
tors kompanijos darbininkų, 
kuris eina miestuose Keno
sha, Racine ir Milwaukee. 
Jau atlaikė slaptą susirinki
mą su kompanijos bosais. 
Tarybos pirmininkas ponas 
Leo Wolman sako, kad jokio 
pareiškimo jiš neturi. Tarįr- 
ba šaukianti del Pasitarimo.^ veikia prieš strei. 
streikuojančių d a r b įninku I kug^ - 
VPl Ci 11Q 1{perorganizuotas su tuo tik- 

. o " į siu, kad visai neprileisti dar-
Sovietų Sąjungos Moks- bininkų prie streikų.

• i v r •• Kožnoj pramonėj bus su- JlDinKy nOnlerenClja organizuota arbitracijos ta- 
LENINGRADAS, Sovietų1 ,ryba iš triį-1 nari,J: vie.nas 

Sąjunga. - Sovietų moks-/’118 nuo darbdavių, kitas 
lininkai rimtai susidomėjo 
tyrinėjimu dausų—strato- j 
sferos. Šiuo tarpu Lenin-1 
grade eina visos Sovietų Są-' 
jungos Mokslininkų Konfe-j , 
rencija Tyrinėjimui Strato- j 
sferos. Konvencija tęsis!
visą savaitę. Kasdien bus siu kovai, buržuazija grie- 
laikoma po dvi sesijas. Su- biasi žiauresnių ir baisesnių 
važiavo garsiausi moksli- priemonių prieš kovingus 
ninkai ir orlaivininkai. Vie- darbininkus.
na dalis konferencijos svar- pagelbos Taryba surinko ži-
stys °™ ypatybes, o kita— njaS) Rad 1933 metais kapi- jinai, aplankytų draugą Tha- 
techniškus pūdus pasikeliu i'tąlįstipėsė šalyse ir įrįperįa-“1 elmanną, Vokietijos Komunis- 
min i ; jį *kblonijoš'e buvo tiznluš-

!ta 428,403 kovotojai. Per 
tą patį laiką 325,118 darbi
ninkų ir darbininkių sužeis
ta. Kapitalistiniai teismai 
nusmerkė ir to sėkmėje 451 
darbininkus pakorė, sušaudė 

' bei galvas nukapojo. 21,043 
Jiems duoda/darbininkai ir darbininkės 

nuteisti ant 49,878 metų ka
lėj iman kartu paėmus ir 
410,000 revoliucionierių' dar 
yra laikoma koncentracijos 
logeriUose ir kankinama ka
lėjimuose be teismo.

Tai tokis paveikslas kla
sių kovos lauko. Vienok 
nepaisant buržuazijos, fa
šistų ir visų darbo* žmonių 
priešų siutimo, darbininkų 
revoliucinių batalionų eilės kietijoje.

Perorganizuos NRA Štabų, kad geriau 
Šektysi Laužyt Darbininky Streikus

WASHINGTON. — NRA 
administratorius John son 
begėdiškai atvirai pasakė, 
kad dabartinė NRA mašina 
nepakankamai greitai ir

nuo valdžios, o trečias “nuo 
darbininkų”. Niekas tos 
tarybos nerinks. Ją paskirs 
pats generolas Johnson. Ir 
šitai tarybai bus suteikta 
pilnaj galia išklausyti darbi
ninkų skundus ir juos iš
rišti.! Darbininkams bus už
drausta streikuoti prieš sa
vininkus arba prieš tarybą. 
Vadinasi bus įvesta versti
nos arbitracįjos sistema, at
kreipta išimtinai prieš dar
bininkus.

Šiandien, balandžio 2 d., Clevelande atsidaro Ame
rikos Komunistų Partijos 8-toji konvencija. Susi
renka arti penki šimtai reguliarių ir broliškų dele
gatų, atstovų iš visų Amerikos kampų nuo revoliu
cinių darbininkų ir farmerių. Ši Amerikos bolševi
kų konvencija turėtų atkreipti atydą visų klasiniai 
sąmoningų darbininkų. Vienintelė konvencija, kuri 
kelias dienas svarstys darbininkų klasės judėjimo ir 
kovų problemas ir reikalus. . Komunistų Partija yra 
dalis darbininkų klasės. Jos reikalai yra darbinin
kų klasės reikalai.

Lietuvių darbininkų masinės revoliucinės organi
zacijos yra pasiun tusios savo pasveikinimus komu- 

“Laisvės” štabas
siunčia savo nuoširdžiausius revoliucinius linkėjimus 
susirinkusiems draugams šiuo svarbiu klasių kovos 
istorijos momentu. Mūsų partija maršuoja pirmyn, 
nepaisant visų sunkumų. Tegul priešai tiešijasi iš 
mūsų partijos silpnumo, tegul visokio plauko renega
tai bando pakišti koją Amerikos proletariate) revo
liuciniam avangardui, bet mes dar kiečiau suglausi- 
me savo eiles po mūsų bolševistinės partijos vado
vybe. .... <

“Laisvė” tūri pasiuntus savo atstovą į Komunistų 
Partijos suvažiavimą, kaipo brolišką delegatą. Drg. 
A. Bimba atstovaus dienraštį ir 'Centro Biurą. Ji
sai plačiai aprašys konvencijos eigą ir darbus. Mes 
raginame dienraščio skaitytojus atydžiai 
pranešimus iš partijos konvencijos.

Tegul gyvuoja Komunistų Partijos 8-toji 
ei ja!

' Tegul gyvuoja mūsų klasės revoliucinis 
das!

New Yorko Mieste 30,000 Darbininku Sublokšta į Bedar
bės Nasrus, Miesto Valdžia Neturinti Jiems nei Darbo nei 
Pašalpos.

Su balandžio 1 diena vi
soj šalyje Roosevelto val
džia iššlavė iš darbo net du 
milionu C.W.A. darbininku. 
Kiti du milionai neteks dar
bo bėgyje balandžio mėne-

j šio. Su gegužės 1 d. visi C. 
(W.A. darbai bus pabaigti.

Su atleidimu iš darbo
dviejų milionų C.W.A. dar-' darbininkus, kad jie bus iš- 
bininkų, nukertamos algos' mesti į alkanų į bedarbių 
tiems, kurie dar pasiliko1 eiles. Mūsų partija bandė 
dirbti. Pav., New Yorko ir bando tuos darbininkus 
mieste apie 30,000 darbinin
kų išmesta iš darbo, o liku
siems nukapotos algos iki 
$12 į savaitę. *

Federalė ir miestų val
džios blofina, būk bent jau 
dalis atleistų C.W.A. darbi
ninkų gausią darbo . prie

organizuoti ir vesti į kovų 
prieš valdžios žygius.

Dar kartą darbininkai tu
ri progą įsitikinti, kad Ko
munistų Partija yra vienin
telė jų klasės partija, kuri 
nuolatos stovi jų interesų 
sargyboje.

skaityti

konven-

avangar-

AR PASTOS KELIA STREIKAM TIE ALGŲ 
PAKĖLIMAI PLIENO IR KITOSE PRAMO

/

General Electric kompa-
KfUVinOlO Burzuaziios tankėja ir kovos didėja Pri- j nija praneša, kad jinai pa- 

m vju fcuuiiijuu artindamos kapitalistiniam , v , , .
- —— — * Irn Ii n n I ryo n xtn t/> iTeroro Rezultatai pasauliui gaią.

Vis: labiau aštrėjant kla- (Neprileido Pamatyti
Draugą Thaelmanną

Raudonosios į

ONESE?

stys oro ypatybes, o kita— y « fe • t* 4 ’ T ■ ' t A* • fe — 1 •
mui į štratbkH^ą.

PARYŽIUS. — Paryžiaus 
darbininkai buvo pasiuntę Vo
kietijon savo delegaciją, kad

Lavina Fašizmo Agentus'
FRANKFURT-AM-MAIN, 

Vokietija. — čidnai Hitlerio 
valdžia įsteigė žurnalistų 
lavinimos kempę. Pamokas 
lanko apie 250 laikraštinin- j 
kų fašistų. L
instrukcijas, kaip geriau jie 
galėtų apginti fašizmą 
komunizmo. <

tų Partijos vadą. Bet delega
cija sugrįžo ir pranešė, kad 
Hitlerio valdžia neprileido jos 
pHe Thaelmanno. Tas drau
gas laikomas slaptosios polici
jos rankose. . ' .

Tebebijo Komunizmo

kelia algas savo darbinin
kams ant 10 nuoš. Tas pa
lies apie 38,000 darbininkų. 
Plieno pramonės savininkai 
sako, kad jie savo vergams 
irgi pakelia algas ant 10 
nuoš. Visi šitie pakėlimai 
apimsią apie 230,000 darbi
ninkų.

Žinoma, darbdaviai atsi
ims iš darbininkų keliu sku- 
binimo dirbtuvėje. Daur 
giau priespaudos, daugiau 
raginimo, daugiau bosų na- 
gaikos ant darbininkų nuga
ros ir šitas pakėlimas bus 
užpildytas, savininkų pelnai! 
nenukentės.

Bet 'šitas' “liuosnoris’* pa-

nimo pabrangimą? Ne, ne- 
atpildys. Vadinasi, darbi
ninkai turės streikuoti 
koyoti. •>

ir

nuo

Ir Norvegija Duos 
Kreditų Sovietams

Seimo 
kad jinai

’ OSLO, Norvegija.— 
komisija pareiškė, 
sutinka duoti Sovietams .kre
dito už 30,000,000 kraunu. So
cialdemokratų atstovai
pasiūlę duoti kredito ant 50,- 
000,000. Mat, biznio išroka- 
vimai. Norvegija nori 
biznio iš Sovietų.

buvo

Nusižudė Istorikas
BALTIMORE, Md.—Ras- 

tas užsitroškinęs gazu Ed
ward Lucas White, istorikas 
ir novelistas. Jis buvo 67 
metų amžiaus. Kelis metus 
jis mokytojavo. Yra para
šęs eilę istorinių novelių.

BERLYNAS.— 
ganas 
gina savo skaitytojus 
Girdi, komunizmas 
šintas’

Fašistų or- 
Vošsische Zeitung” ra- 

budėti. 
sukriu-

bet “neišnaikintas.” į 
O kas blogiausia, girdi, kad 
“kdmu.hizmo pavojus viešpa
taus Vokietijoj tol, kol Jcomu- 
nizmas nebus išnaikinta kito
se Šalyse.” O - to padaryti 
kruvinieji fašistai negali. Ko
munizmas gyvuoja ne tik ki
tose šalyse, bet ten pat Vo-

Austrijos Socialdemokratai Darbininkai 
Stoja po Komunisty Partijos Vėliava

»
VIENA. — Austrija. — pijų ir išplatinta tame dis- 

| Labai daug socialdemokra
tų darbininkų, ypatingai iš 
republikonų gvardijos, per
eina prie Komunistų Parti
jos. Viename distrikte net 
šimtas eilinių narių ir ke
liolika gvardijos vadų pasi-[Lygos grupę. Įstojo dešimt 
sakė už komunistus. Jie pa
reiškė, kad jie pilnai sutin
ka su Austrijos Komunistų 
Partijos išleistam manifes- 

ite apibūdinimu sukilimo ir 
apie socialdemokratų rolę, munistų organizacijos, susi 
Buvusių s o ci a 1d emokratų 
funkcionierių susirinkimas 
priėmė rezoliuciją, kurios 
padaryta du tūkstančiai ko-

gauti

Verstinai Maitins
Politinius Kalimus

PRAGA, čechoslovakija. —

trikte tarpe socialdemokra
tų darbininkų.

Miestelyje W., prie Vie
nos, buvę jauni socialistai 
sudarė Jaunųjų Komunistų

jaunuolių. Mieste P. aštuo
niolika 
sudarė 
kuopą, 
kuriam

buvusių socialistų 
Komunistų Partijos
Viename distrikte, 

pirmiau nebuvo ko-

organizavo dvi naujos kuo
pos, beveik išimtinai iš bu
vusių socialdemokratų dar
bininkų.

MAINIERIAI PAVEDAMI SAVININKAMS

, t . T T T Kosicės kalėjime paskelbė bą- dindl P^o™, Pa
kėlimas turi kitą tikslą. Jis do streįką du politiniai kali- monės darbininkai atiduo- 

niai darbininkai. Bei jokio* kai- ^ama absoliutiškon anglies

United Mine Workers of kasyklos savininkui ir 
America reakciniai vadai ir United Mine Workers of 
minkštosios anglies savinin-j America nebandys susisu
kai paskelbė naują sutartį.
Jinai parodo, kad tos pra-

$

V

turi tikslą sulaikyti darbi
ninkus nuo streiko ir uni
jos. Tą atvirai sako pra
monės savininkai. Jie ma
no, kad jie numes šitą kaulą 
darbininkams ir jie nusira
mins. Mat, pragyvenimo 
kainų ^’pakilimas buvo išju
dinęs darbininkų mases į 
kovą. Pradėjo u^lięti Ame
riką nauja streikų bąnga.* /

Bet* ar tie'mizerni algų

tinimo jie išbuvo kalėjime vie
nuolika mėnesių. Kalėjimo 
valdyba nutarė po prievarta 
maitinti tuos darbininkus, pi
lant maistą per nosį.

Ir Kunigas Turi Eit Kalėji- 
man už Klasių Kovą 

BUDAPEŠTAS.—
Gjor nuteistas kalė, 
vienos savaitės už ] 
valstiečių pusės j\ 

pakėlimai atpildys pragyVe'- prieš taksų mokėjimą.

Kunigas 
jiman ant 
)alaikymą 
į kovoje.

baronų malonėn. Unija ne
pripažįstama. Bosai kasy
klose galės terorizuoti mai- 
nierius taip, kaip jie nori. 
Sutarties punktas “Darbda
vių Teisės” ir “kasyklų ve
dimas”, skamba sekamai:

. “Kasyklos vedimas, darbo 
spėkų tvarkymas ir teisė 
samdyti ir atstatyti iš 
darbo išimtinai priklauso

i rinti šitas savininko tei
ses... ”

Unijos lyderiai išsikolek- 
tuos iš mainierių duokles ir 
viskas. Bet kas liečia ka- \ • t k
sykloję darbo sąlygas, kas 
liečia darbininko samdymą 
bei atleidimą iš darbo, urrL 
ja jokios protekcijos (ap
saugos) darbininkui nesu
teikia. Ir reakciniai vadai 
prižadėjo savininkams, kad 
jie nė nebandys tą bosų tei
sę siaurinti.

I

Z.. f? M
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Su kuria iš tų dviejų partijų, dviejų 
konvencijų gali stoti sąžiningas ir sąmo
ningas ,darbininkas? Aišku, su partija 
Markso, su partija Engelso, su partija 
Lenino, su partija Stalino—su Komunis
tų Partija!

Revoliuciniai sveikinimai Aštuntai Ko
munistų Partijos Kohvencijai!

Tegyvuoja Amerikos Jungtinių Vals
tijų Komunistų Partija!

Tegyvuoja josios Aštuntoji Konven- 
; ciJa! I •1 ■ į •.

Tegyvuoja Komunistų Internacionalas!

Aštuntoji Komunistų Partijos 
Konvencija!

Šiandien, balandžio mėnesio 2 dieną, 
Clevelande prasideda Aštuntoji Ameri
kos Jungtinhi Valstijų Komunistų Parti
jos ^onv.encija. Jinai įvyksta tuo laiku, 
kuomet, darbininkų klasė gyvena penk-* 
tus metus nepaprastai sunkaus krizio, 
skurdo ir vargo, antmesto įrančips kapi
talistinės sistemos. Konvencija įvyksta, 
kuomet darbininkų masės, verčiamos ne
išpasakytai sunkaus gyvenimo, pasirengę 
stoti į kovą su kapitalizmu ir sekti komu
nistų vadovybę, kuomet jokia Roosevelto 
ir jo agentų—ADF ir socialistų partijos 
lyderių—demagogija nebegali ilgiau jų 
^palaikyti pasyvume.
• Ši konvencija, beje, įvyksta po to, kuo
met Partijos eilės yra sucementuotos 
bolševikiška vienybe, kokios iki šiol nėra 
buvę. Apsivaliusi nuo įvairių prieplakų, 
Partija pastaruoju laikotarpiu vadovavo 
visą ęį}ę didelių darbininkų kovų. Aš
tuntoji konvencija, kurioje dalyvaus at
stovai iš visų krašto sričių ir pramonių, 
padarys pamatinį analizą : Partijas dar
bų ir ^esamosios padėties ir nustatys gai
res tolimesniam darbui—darbui organi
zavimo milioninių proletariato masių ir 
ruošimui jų prie nuvėrtimo kapitalizmo 
jr įsteigimo Sovietų. , ? "'/ > ,

1 i ■■■■■ ■. ■■■ _ ■ ■■■ "■> 11M

Komunistų Partijos konvencija įvyks
ta CIeVelande, o Amerikos Socialistų Par-* 
tijos konvencija įvyks gegužės mėnesį, 
Detroite. ‘Rašydamas apie tai, “Daily 
’Workdris” nurodo: ,

j *• 7 •, < • «

Kiekviena iš šitų partijų ir kiekviena iš 
šitų konvencijų siūlo Amerikos darbinin
kams skirtingą kelią išėjimui iš krizio. Ko
munistų Partija, Komunistų Internacionalo 
sekcija, dirba ir kovoja įkvėpime ir įtakoj 
pergalingos Rusų Revoliucijos, partija, pa
remta Markso, Engelso, Lenino ir Stalino 
principais; jinai ragina darbininkus imtis 
už revoliucinio kelio išėjimui iš krizio.

Šocialistų Partija seka programą Ottų 
Bauerų, Ramsių MacDonaldų, Ottų Welsų, 
Renaudelsų ir Boncoursų"— desperatiškų 
agentų pasaulio kapitalizmo, socialistų. 
Jungtinėse Valstijose Socialistų Partija, per 
savo įvadus, Thomas, Oneal, Panken, rėmė 
kiekvieną prieš-darbininką žygį, pagamin
tą Rbosevelto valdžios.

Socialistų Partijos* konyęncija negalės ne
matyti to fakto, kacj Norman Thomas ir kiti 
sociality vadai šaukė 'darbininkus remti 
NRA kaipo kelią į “socializmą Kuomet 
KomuhiMų Partija būrė darbininkus į bend
rą frontą kovoti už teisę streikuoti, už teisę 
organizuotis, prieš NRA, tai Norman Tho
mas pamokslavo darbininkams: “Dabar ne 
laikas streikuoti !’* > ■ ,

Komunistų Partijos konvencija, kurioje 
dalyvaus darbininkai iš visų pamatinių pra
monių, Iš pirmųjų klasių kovos fronto tran- 
šėjųr suįirinks tam, kad sumobilizavus savo 
jėgas už revoliucinį kelią išėjimui iš krizio 
—u$*Jcelią į Sovietų Galią.

Socialistų Partijos konvencija susirinks 
tam* 'kad tęsti savo taktiką, kuria būtų ga- 
lima Tažeisti darbininkų kovos, kad naudoti 
revoliucines frazes, bet dirbti reakcingiau- 
siušį-darbus.

■' f■
x šitos dvi konvenęiįos atstovaus du kitas 

.kit^įn priešingus ptoliu’s tarptautiniam darbi
ninkų judėjime. Vienas, komunistinis, yra 
Partija revoliucinių kovų už nuvertimą ir 
įsteigimą Sovietų galios. Kitas, socialisti
nis,J yra Partija Vokietijos socialdemokrati
jos,* nutiesusios kelią 'Hitleriui, Austrijos 
socifddemokratijqs, kuri bandė nuginkluoti 
Austrijos darbininkus specialiu Ofto Baue- 
rio *būdu, taip, kad “mažesnysis blogumas” 
Dollfųssas gąlptų Jęngyiau pasljąųdinti dar
bininkų sukilimą kraujo jūroj.

LDS Pionierių Skyrius
“Tiesa” įvedė naują skyrių. Tai “LDS 

Pioneer Section”' (LDS Pionierių Sky
rius). Anglų kalboj vedamas kampelis, 
kuriame telpa aprašymėlių iš darbininkų , 
vaikų gyvenimo.

i ’ I

, *šis skyrius reikalinga visais atžvilgiais • 
gerinti. Pirmoji tam sąlyga: įtraukimas 
daugiau' pačių vaikučių su aktyviu dar
bu, su jų rašinėliais.

Kadangi Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas pasiėmė uždaviniu organizavimą 
lietuvių darbininkų vaikučių ir steigimą 
vaikučių mokyklėlių, tai ir šis naujas an
gliškas vaikučių skyrius, be abejo, suvai
dins svarbią rolę jų švietime.

Darbininkai tėvai turėtų įtraukti savo 
vaikus į LDS, o pastarojo kuopos turi 
visur kurti vaikų mokyklėles. Be to, tu
rim raginti vaikus šitam skyriui rašinėti 
ir jį skaityti.

Plepalas Buvo, Tokiu ir Pasiliks
“Tėvynės” į yitaitis (kuris visuomet 

pretenduoja “mokytu” ir “gudrių”) ple- 
I pa nei šį, nei >tą, kuomėt jis vėliausiam 

^Tėvynės” numeryj; rašo, būk Lietuvių 
Darbininkų Sūsivienįjime naudojama 
“prieš kitaip manančius narius teroras?’ 
Neapgalvotą dalyką pliaukšti, tai, žino
ma, Vitaičio profesija.

Tas pats ponas ten plepa, būk LDS ne
išmokąs savo nariams pašalpų. Kitas 
žioplas dalykas, del kurio, be abejojimo, 
jei organizacija tik norėtų užsiimti, galė
tų tą trumpo matymo poną gerai už no
sies pavedžioti.

Kalbant apie terorą, Vitaičio niekas 
jau “subytiti” tame nebegali. Užtenka 
priminti ta kruvina pirtis Chicagos 
Lietuvių auditorijoj (1930, kurioje jis 
stovėdamas ant estrados katutes plojo, 
kuomet policija daužė SLA narius dar
bininkus. Arba nenueisime į kraštą pri
mindami jam tą Zosės dantų ir nagų 
SLA centre incidentą, kurį Vitaitis ge
rai žino ir prie kurio jis taip arti stovėjo.

“Vargingiausias Žmogus 
Brooklyne”

Cleveland© “Dirva” rašo:♦ .
Vienas iš vargingiausių žmonelių Brook

lyne dabar tai ponas Strumskis. . Jis dabar 
t klūpčioja ir tupinėja, prieš Vitaičių dinasti

ją. Vežioja juos taxi ir daro visokius nuo- 
lankąvimus. Vasario 25 d. statė operetę 
“Birutę”, bet ne p. Strumskienė, o Zbsė Vi- 
taitienė gavo Birutės rolę. Brobklyno 
žvaigždė p. Strumskienė turėjo vaidinti pa
prastos choristė^ rolę. Viso to pažeminimo 
priežastis tai p. Strumskip didelis noras 
gauti Vitaičio paramą tapti SLA prezidentu. 
Reikia tik įsivaizduoti' kas atsitiks, kada 
Strumskis to savo’ troškimo riėatsieks.
* • ( > ■ » L *» ’ i ■ • » ' f i

Fašistai, pasirodo/ dabar atsidūrė 
kryžkelyj. Nebežino, ką reniti į SLA 
prezidentus. Bandė daryti sutartis su 
Bagočium, bet, girdėjome, kad nebuvo 
prieita prie jos. Jš kitos pusės f asistuo
ją sąndariečiąi ir liaudininkiško plauko, 
sandariečiai taip jau pakaušius krapšto. 
Vienas jiems artimas ir kitas,—Strums- 
kis ir Bagočius. , t ‘

SLA įtariai darbininkai turėtų nebal
suoti nei už vieną’iš ją. Jie turi paduoti 
sąvo bąlsus už I^ąrių Darbiųjį'nkų Komi
teto statomus kandidatus*!

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
—■ ... j > 1 ,1

kadangi jais labiausiai už-!s 
sitiki. Na, jeigu į Visąsą- 
junginę Kompartiją būtų 
priimami bile koki asmenys, 
nepaisą disciplinos, neųžsi- 
laiką kaip komunistai1, tai, 
išrinkus tokius į atsakomin-’ 
gas vietas, jie padarytų 
daug šunybių ir tas nuže
mintų komunistų vardą mi- 
lionų darbo žmonių a^yse. 
Tas labai-sukompromituotų 
visą Kompartiją.' Kita, Vi
sasąjunginė Partija yra'val
dančioji partija, tai, žino-*

Klausimai: Kokš yra skir
tumas tarp kompaničnų uni
jų. ir Amalgameitų unijos? 
Ar Amalgameitų unija yra 
darbininku ar darbdaviu?

2. Kodėl Amerikoj Komu
nistų Partijoj taip lengvai 
priimami nauji nariai, o 
Sovietų Sąjungoj turi išbūti 
kandidatais tam tikrą laiką, 
kol galutinai į partija įsto- 
ja?

“Laisves”, Skait.,
Rochester, N. Y.» z )

J

Atsakymai: ' 1 
’ ' i • • f

1. Amalgameitų Unija yra 
darbininkd unija, bet ne 
darbdavių, ne konpanična 
unija, ši ūdija kadaise bu
vo kovinga' ir ne kartą iš
kovojo darbininkams adatos 
industrijoj geresnių darbo 
sąlygų. Tačiaus mes turi
me daryti skirtumą tarpe 
unijos ir jos vadovybės. .v, ,A , .. i n grįžtų, buržuazineAmalgameitų unijos lydė-1 - - - -
riai, Hilmanai, Schlęesber- 
gai, ir kiti, kaip ir visi ADF 
lyderiai, tarnauja bosams, i 
'bet ne darbininkams.. Tą 
irode visa eile streiku, ku- 
rie buvo taip užbaigti, kad | 
padarytosios 
bosais buvo naudingos ne I 
darbininkams, bet samdy-1 
tojams. Lyderiai Amerikos 
Darbo Federacijos, kurios 
dalimi dabar yra Amalga- i 
meitų unija, skelbia ne kla
sių kovą, bet klasių santai
ką — bendradarbiavimą su 
samdytojais, su išnaudotojų 
klase. Roosevejto NRA 
Amalgameitų unijos lyde
riai remia lyginai kaip ir; 
ADF lyderiai, i

Tagiatis .būva atsitikimų, 
kur" eiliniai amalgameitų 
(ir kitų reformiš.tinių dar- 
bo unijų) nariai prieš savo I revoiiucinis darbininkų ju-

DR. I. J. KAŠJIIAUČIUS
371 Lake StM ’ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964
i

DARBININKU 
SVEIKATA &

per 
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PSORIASIS
šašai ant galvos ir viso 

no. Patarkite ir man 
“Laisvę.” Esu pusamžis 
ras.( Šiaip esu .normalus ir
eveikąs, valgį vartoju maišy
tą, rūkau ir biskį geriu. Taip 
visos kūno sistemoj dirba ge- 

. _ , . rai, tiktai va tie prakeikti ša
mą, į ją bando skverbtis vi- šai ant mano veidų, daugiau- 
sokio plauko žmonės, dažnai siai galvos, ant blauzdų li
tam tikrais asmeniniais su- ir ant viso
metimais. Jeigu nebūtų da- niežtj Kaip kada prakawil 
romas tokis striopus koši-.Įįgį kraujo. Taip nieko ne- 
mas, tai į partiją prieitų ne- skauda. Buvau 'pas daktarus, 
tikusio elemento, kreipian- Davė visokių vaistų, bet me
čio partiją nuo paties josios 
vyriausiojo tikslo. Partija 
pradėtų išsigimti ir Sovie
tų

žymus medžiagų apykaitoj, 
mityboj pagerėjimas. Papras
tai tokiais atsitikimais esti 
trūkumų ir su liaukomis, ypač 
su skydine, pailgąja kaklo 
liauka, tiroidine.

Bent keletui savaičių, Drau
ge, apsiribokite vegeterijoniš- 
ka dijeta. Kuo griežčiau lai
kykitės daržovių, žalėsių, vai
sių, šakniavaisių ir kuo ma
žiau vartosite bile kokio gy
vulinio maisto, tuo geresnių 
susilauksite pasėkų. Vartokite 
vegeterijonišką* ’ dijetą: lapų, 
šaknių, bulvių bulvių, žirnių, 
pupų, čielo javinio maisto, 
riešutų, vaisių, uogų. Mėsos 
visai nie jokios. Pieniškų gal 
retkarčiais trupučiuką sviestu- 
ko ir grietinės. Ir kai kada 
kiaušinio trynį ir jūrų žuvies.

• Visai mažai vartokite rie- 
Įbalų. Gaukite “Thyroid tab
lets, gr. 1, No. 100.” Imkite 
po vieną tabletėlę prieš val
gymą. Jeigu esate pusėtinai 
minkštutis, riebus, tai po ke- 

Į lių savaičių, galite jų imti ir 
dvigubai: po dvi prieš valgy
mą ir ant nakties. Podraug 
neapleiskite tos visiems reika
lingos iodo tinktūros: po lašą 
du kartu kas savaitė, su van
deniu.

Gaukite tepalo: Chrysaro- 
bini, IpG drachm; liquor, gu- 
ttae perchae, N. F., 2 ounces.” 
Gaukite ir mažiuką šepetuką, 
“Camel hair brush.” Apsitep- 
kite plonutėliai tuo skystimu, 
tik ant šašų, po kaitą kas die
nai Jeijabai parausta, įpyks- 
tą; tai porą dienų apleiskite, 
netepę.. , 0 .paskui ir vėl tep
liokite, ..kol šašai visai nusi
lups. Tos vietos galima tada 
vi Įgyti kol d kremu.

Rūkymą ir gėrimą vely vi- 
, tai būsite vyras

ko negelbsti. Vienas daktąras 
davė kokio poizino, kaip van
duo, po 4-6 lašus, tris kartus 

Jį dieną. Suvartojau apie 6 
Sąjungoje laipsniškai j uncijas, tai lig, rodos, biskį 

~ tvarka, apsistojo plėstis, bet visai iš- 
Štai, kodėl ten į Komunistu varyti negaliu. 
Partiją priimami tiktai la
bai išbandyti, politiniai ap
šviesti, pasišventę darbinin
kai, kuriems jokis darbas 

i nėra sunkus ir kurie pasi- 
rįžę prie visokių aplinkybių 
išlaikyti tą darbą, kurį ant 

; jų darbininkų klasės užd.e- 
; da. Todėl ten pirmiau ne
igti įsileidžiamas asmuo į 
Kompartiją, jis. turi paro
dyti savo atsidavimą darbi
ninkų klasės reikalams ir jų 
supratimą.

Kita vertus, Sovietų Są
jungoj, kur jau 17-ti metai 
viešpatauja darbihipkiį < kla-i 
sė, yra pristeigta mokyklų 

I ir-todėl kiekvienas darbinih- 
| kas, kuris tiktai tiokšta, netvarkos medžiagų apykaito-. 
gan save ap»ibvit»Li vr&apu- j je^ ’ išgydyta aroa apgydyta^ ................ .
šiai politiniai. j ji i h- vėl atsinaujina, atsikar-1 sai meskite,

- Kitaip Amerikoje. Čionai toja, nebent tau įvyksta koks'ir greičiau pasigydysite.

lyderių norų priverčia juos .^im^tiktaFateisiojZ ant 
paskelbti streiką. Būva at- ' 
sitikimų, kur streiko metu 
darbininkai taip suvienytai

sutartys su

O šito poizi- 
no bijau daugiau vartoti, kad 
nebūtų blogiau ant širdies, 
šašus nešioju jau kokius pen
kis metus. Kitam nelimpa.

ATSAKYMAS
Nesimačius, nepatyrinėjus, 

žinoma, negalima tikrai tarti, 
kokia būtent yra Jums ta odos 
liga. Tačiaus, besiremdamas 
tūlais Jūsų aprašymo punk
tais, darau išvadą, kad Jums 
veikiausiai yra psoriasis (iš
tarkite sorajezis). 
savo rūšies piktoji 
Kitam ji nelimpa, 
si^uoda nugydyti., 
si, truputį pleiskanojasi, byra, 
paniežti. Storiau šašų susida
ro apie kelius ir alkūnes, bet 
gali būti bile kur ant ikūno.

ši odos liga paeina nuo ko-, 
kio sisteminio trūkumo, nuo

Tai yra 
dedervinė. 
Labai ne- 
šašai sau-

gali save apsišviesti visapu-įjėt’ Išgydyta arba apgydyta, 
šiai politiniai. Į.

kojų. Komunistų Partija 
dar nėra pilnai masinė par
tija. Klasiniai sąmoningų,

Iš LIETUVOS
laikosi kovos lauke, kad jų klasiniai apsišvietusiu dar- Piktadariai Išžudė Ūkinio J. Vilčinskas
unijos lyderiai tampa pri
versti pildyti eilinių narių 
reikalavimus. Tuo būdu 
komunistai ir revoliuciniai, 
darbininkai privalo refor- 
mistinėse unijose sudaryti 
kairiuosius sparnus ir ten 
kovoti prieš biurokratijos 
politiką, kuri yra pražūtin
ga darbininkams. Ant kiek1 
revoliuciniai darbininkai pa
jėgs suvienyti aplink save 
eilinius narius reformist!-! 
nese unijose, ant tiek jie ga- Į 
lės priversti . biurokratus prįgmilsį tokius darbininkus 
pūdyti darbiniftkų reikalą-sayo eil Partija juo 
vimus.

Kompaničnos (darbdavių)

ko šeimyną
Žvirgždaičiai. — Kovo 7 d. j

bininkų turime mažai. Jų 
skaičius, žinoma, didėja, su 
kiekviena diena. Čia Kom- 8 vak. pas pil. Vilčinską Juozą 
partija neneša prieš darbi- gy,vt viJtl:akių k? žvįfž<!aičių! 
i •> 1 vnlsr sakiu nnskr nrvvkn m .
ninku klasę tokios atsako valse., šakių apskr., atvyko jo i 

! pažįstamas kaimynas M. Barz-1
■z-

i, o taip pat per
šautas ir kastuvu perkirsta 
galva tarno Kėvelaičio Kazio. 
Lengviau sužeista kita tarnai
tė Kėvelaitė Jadvyga: kastuvu

■ sužalota tik galva. Visi su
keistieji ir nukautieji sugriuvo 
ant grindų.

Plėšikai manydami, kad visi
mybės, ,?kokią neša feSSR daitis, gyv. žardelių km., Bar
Kompartija. Todėl čia pri- dų valse. Jiems besišnekučiuo- Plėšikai manydami, kad visi 
imami į partiją visokį darbi- jaut staiga pasigirdo Jauke šū- jau negyvi, suvilko juos į vidu- 
ninkai,' kurie tiktais pasiža- v ,
da kovoti prieš kapitalizmą, Pa-sok?s atkabino iš vidaus už- 
už darbininkų klasės reika- vilčinskams pažįstamą Nar. 

Jus, uz nuvertimą kapitalis- keliūną- Motiejų iš Prauckabū- 
. tų viešpatavimo ir įkūrimą džio kaimo ir dar vieną nepa- 
! p r o letariato viešpatavimo, žįstamą.

Kompartija.

mokina, treiniruoja. Per ko

vis. Jų svečias M. Barzdaitis r j aslos, išrikiavo vienon eilėn 
■ ir išėję laukan padegė namus, 

kabintas duris ir įsileido į vidų Jiems išėjus, tarnas Kėvęlaitis 
Vilčinskams pažįstamą Nar-

Barzdaitis ir kiti plėšikai iš
sitraukė revolverius ir liepė vi
sai Vilčinskų šeimai sustoti 
vienam » kampan, užkrosnin^ 

i pinigus.
. . .. . . % ‘ -.i vienan! » iKampan,

... ... T. vas, kurias Partija veda, jie Pareikalay0 atiduoti
unijos yra kas kita. Jas su- mokinas praktiškai, tolydžio vilčinskienė atidavė 400 ‘ litų,
orgariizuoja patys šūmdyto
jai. Jos veikia visokioje

steigiamos visur mokyklos, 
kuriose jiems suteikiama

kios organizacijos, o tiktai
ąir nėra jo- politinė appvieta, supažindi-

nama jie su pamatiniais
komitetai, tiesiai paskirti marksizmo-leninizmo prin- 
bosų. jKitur palaikoma šio- cipais. ■ ' • ’
kios tokios organizacijos, 
bet darbininkai ten neturi 
jokio balso; viską nusako 
bosai. ■ f /'

/ -• ’ ■ i ■ ;*■ t

2. Vyriausiai todėl, kad 
Sovietų < Sąjungps: Komunis
tų Partija yra valdančioji 
darbininkų partija, ant, ku
rios pečių rymo, milžiniškas 
darbas ir atsakomybė. Dar
bininkai, rinkdami į atsako-

Redakcijos Atsakymai
Toronto Dzūkui, Toronto, 

Canada.—“Minykų Respub
liką” gavome—sunaudosim. 
Prašomp rašinėti dažniau.

V. Lieniui. f, Ačiū ( už
mingas vadžiosdyietas (Sd- straipsnį-^vertimą “Bųržų 
vietos), pavyzdžiui, daz- azinio Mokslo Krizis.
niausiai renka komunistes,'

Brief 
pirmos prdgbš 'įtalpinsime.

o Vilčinskas 70 litų, kuriuųs 
įbuvo gavęs už parduotus iš vą- 
khro Pilviškiuose bekonus. Plė
šikai tuo tarpu tuo nepasiten
kino ir reikalavo atiduoti dar 
2000 litų. Vilčinskai gynėsį, 
kad reikalaujamos sumos pini
gų neturi. * Tuomet vieni plė
šikai pradėjo į juos iš revolve
rių šaudyti—kiti kastuvais ir 
kirviu kapoti.

Mirtinai nukauta (kirviu per
skelta galva) Vilčinskienė Ona 
ir nukauta tarnaitė Kudirkaitė 
Elzė. Sunkiai sužeistas revol
verio šūviais į gerklę ir ranką

pašokęs išbėgo ir pasislėpė de
gančiame kluone. Jo sesuo J. 
Kėvelaitytė šoko pro langą ir 
leidosi bėgti pas kaimynus. Už
degę trobesius ir* nepastebėję 
pasprukusiųjų, plėšikai grįžo į 
grįčią' ^ieškoti pinigą. Atsipei
kėjęs j Kėvęlaitis išbėgo iš de
gančio ' kluono, išgirdęs prie 
grįčips kalbant, pamanė, kad 
-atbėgę' kaimynai—sušuko ‘Gel
bėkite!” Plėšikai, paleidę į jį 
keletą šūvių, pabalino.

Dzūkui, So. Boston; Mass. 
1 • • ■ i i i

—Savo nuomonę pasakysi
me, kuomet gausime tams
tos rašinį.'- Siųskite! :

P. A. Voldemaras Iškėlė 
“L. Aidui” Antrą Bylą
KAUNAS.—A. Voldemaras 

už jo įtarinėjimus, puolimą etc. 
ryšium su jo straipsniu “Liki
mo keliais”, kuris pasirodė hit
lerininkų atspaustam “Preus- 
siche Zeitung,” kelia “Liet. Ai
do” redaktoriui baudž. bylą, 
kaip už jo šmeižimą. Pirmoji 
byla su p. J. Navaku ir “L.

< w

Aido” redaktoriais už jo kny- 
go's “Lietuvos problemos” re
cenziją dar nėra baigta. Ji 
Kauno apyl. teisme bus netru
kus vėl 'paskirta nagrinėti.-
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Darbininke ir Seimininke
Ant Rubežiaus

Ant. Ramutis.
Paskutinėj stotyj prieš SSSR sieną latvių 

žandarai mus pervedė į apitamsį, žvakių švie
sa apšviestą, šaltą vagoną.

—Kodėl čia elektra nedega?—klausiam.
žandaras ironiškai nusišypsojo. Jis mato 

mūsų sujaudintus veidus, žibančias akis—ne
trukus mes būsime Sovietų žemėj, tapsim So
vietų piliečiais—ir paaiškina:

—Čia Sovietų vagonas.
čiuch-čiuch, čiuch-čiuch! Mes nebetoli sie

nos. Slėpdamies nuo žandarų, draugai segas 
prie krūtinių raudonų siūlų kuokšteles. Iš kaž 
kur išlenda pora raudonų vėliavėlių.

Traukinys stabterėją. Latvių žandarai iš
nyksta.

—Arka! Arka!
Pasigirsta triukšmingas “valio” ir “Pirmyn 

vergai nužemintieji”. Pirmą kartą dainuojam 
“Internacionalą” iš pilnos krūtinės ir nesidai
rydami, ar nebėga kas iš užpakalio su nagaika 
rankoj. *

Vagone pasirodo Sovietų pasienio sargybos 
kareivis—pirmas mūsų sutiktas laisvoj darbi
ninkų tėvynėj žmogus.

Valiooo!—ir daugybė rankų išmeta tris kar
tus sargybinį į vagono palubę.

—Sveiki, draugai, sveiki!—susijaudinęs ka
reivis vos beištaria žodį.

Staiga mūsų būrelio pačiam viduryj iš kaž
kur išdygsta juoda figūra ir džiaugsmingai 
metasi ant kaklo vienam, antram, trečiam.

—Valio, Lietsekcijos atstovas!
Juoda figūra tris kartus rankom ir ko

jom griebias už oro ir visgi laimingai atsisto
ja ant grindų.

Tamsumoje vis aiškiau ir aiškiau žibčioja 
šviesos, čiuch-čiuch, čiuch-čiuch kas kart re
tėja. Sušvilpia garvežis ir sustoja. Orkes
trą griežia sutikimo maršą. Draugų akyse 
žiba džiaugsmo ašaros. Iš visų krūtinių ne
jučiomis pasigirsta “Internacionalo’’ žodžiai. 
Gyvos žmonių sienos iš abiejų pusių apsupti, 
mes einame į puikiai apšviestą Bigdsovo sto
ties rūmą. Iš minios išsiskiria kukliai apsi
vilkęs žmogus ir nutilus orkestros balsa^m gar
siai taria:

—Skrajojantį mitingą skaitau atidarytą! 
Draugai! Sveikinu jus Bigosovo stoties dar
bininkų ir visų organizacijų vardu. Jūs at
važiavot į milžiniškos statybos šalį.

Paskui kalbam mes.
—Sovietų proletariato jėgomis išpeštų iš 

fašistinės Lietuvos kalėjimų 24 draugų var
du dėkojam už nuoširdų sutikimą. Mes pa- 
sižadam čia visas savą jėgas atiduot socialis
tinei statybai...

Smarkūs aplodismentai ir orkestros griežia
mas “Internacionalas” palydi draugo žodžius.

Mes atsiduriam erdvam, švarutėlyj, stoties 
kambaryj. Ant stalo jau laukia mūs trys, 
keturi, penki metai nematyta, skaniai ir šva
riai paruošta vakarienė.

Dvi valandos prabėgo tarsi kelios minutės. 
Tvirtai spaudžiam ranką palydėjusiam mus 
Sovietų pasiuntinybės Kaune bendradarbiui 
ir lydimi daugybės mojuojamų kepurių ir iš
keltų rankų sueinam į šviesiai elektros šviesa 
apšviestą Sovietų vagoną.'

Garvežis sušvilpia. Kas kart tankėja Čiuk- 
čiuk, čiuk-čiuk, neša mus per neaprėbiamus 
Sovietų šalies plotus į tolimą, bet taip bran
gią viso pasaulio darbininkams raudonąją 
sostinę.

I gale, po tiek sėdėjimo metų bjauriausiose Lie- 
I tu vos kalėjimų sąlygose, pasisekė išplėšt Jus iš 

Lietuvos budelių nagų, kad Jūs dabar savo 
akimis galite pamatyti milžinišką SSSR so
cialistinę statybą ir vėl galite prisidėti prie 
gyvo proletarinės** revoliucijos darbo.

Iš tikros širdies linkiu Jums pasilsėti, įsi
gyt naujų jėgų įr vėl stot prie darbo ten, kur 
proletarinės revoliucijos reikalams Jūs būsite 
labiausia reikalingi. Ir neabejoju aš, kad, 
kaip iki šiol Jūs garbingai nešėte mūsų rau
donąją vėliavą, taip ir toliau ją nešite, ati
duodami visas savo jėgas ar tai socialisti
niam SSSR statybos darbui, ar kovai dėl pro
letarinės revoliucijos ir proletariato diktatūros 
Lietuvoj, ar kokiam kitam darbui, kur būsite 
partijos pastatyti. Ir da aš neabejoju, kad 
vistiek, kur Jūs dirbsite, Jūs niekuomet ne-, 
užmiršite, kad politiniai Jus išauklėjo ir da
vė Jums ginklą kovai dėl proletarinės revoliu
cijos Lietuvos Komunistų Partija, dirbanti 
be galo sunkiose sąlygose. Užtat Jūsų pareiga 
bus visur ir visuomet, visom išgalėm remt mū-

* sų partiją ir padėt Lietuvos proletarinės revo
liucijos įvykdinimui.

Mūsų partija jau įėjo į 16-tuš savo gyve
nimo metus. Ir ji ne tik savo klaidas turi ro
kuoti. Ji gali pasididžiuoti iri ne vienu dide
liu atsiekimu. Ji gali pasididžiuoti ir tokiais, 
kaip Jūs, kovotojais, kurių negalėjo sulaužyt 
jokie fašistinių Lietuvos budelių kalėjimai, jo
kie sunkumai, dargo miriop pasmerkimai, ku
riais galėtų pasididžiuoti bent-kuri kita, daug 
didesnė ir stipresnė Komunisjįįįįę^. Internacio
nalo sekcija.

Tegyvuoja išplėštieji iš teistinės Lietuvos 

 

budelių nagų mūsų draugaifir draugės!

Garbė žuvusiems priešų nelaisvėj mūsų 
draugams!

Tegyvuoja Lietuvos Komunistų Partija, iš
auklėjusi tokius kovotojus ir kovotojas!

Tegyvuoja Komunistų Internacionalas, pa
saulinis proletariato revoliucijos vadas!

V. Kapsukas. 
Kaukazas, Soči, 1933 m. spalio 24 d.

siminsite, kad apie vidurį per
eito šimtmečio tas buvo skel
biama kaipo ‘iŠlaisvihimas šir
dies’ romantiškoje literatūroje. 
Buržuazinėje praktikoje tas iš
ėjo gašlumo patenkinimu.. Tų 
laikų skelbimas buvo labiau ta
lentuotas, negu jis yra šiandien, 
b kas liečia praktiką, aš nega
liu, spręsti. Aš nemanau mokyt 
pustelninkiškumo savo kritika. 
Visai ne. Komunizmas atneš ne. 
pustelninkiškumą, bet gyvenimo 
džiaugsmą, gyvenimo spėką, ir

Keturios Draugės
. ‘ • r <

Iškeistųjų 24 draugų tarpe buvO ii* keturios 
draugės Kaukaitė ir Krastinaitė nuteistos po 
12-ka metų kalėjimo. Pirmoji'išbuvo 2, o ant
roji 4 ir pusę metų kalėjime. Kromaitė nuteis
ta 10 metų kalėjimo ir iškalėjus 2 metus ir 
pusę ir Kaganaitė nuteista 8 metams kalėjimo 
ir išbuvo 4 metus. Jos visos buvę karceryje ir 
d. Krastinaitė net 18 parų yra badavus, o 
ganaitė 11 parų.

(gina. Nugabenus į Columbus 
ligoninę, gydytojai pripažino, 
kad mergina apalpo iš bado 
ir nuovargio. Ant vietos pada
rė rinkliavą, kiek sušelpė ją 

\ir atleido. Ar ilgai tų skatikų 
jai užteks. v

štai New Yorko bedarbiai Patenkintas meilėj gyvenimas 
darbininkai ir darbininkės nu- 
maršavo prie pašalpos biuro 
reikalauti pašalpų. Ant jų už
puolė policija ir kelis nuvarė 
į policijos stotį. Ten ; _ 
Dorothy Marvin, viena iš areš- | 
tuotų ir išbadėjusių merginų.

Tai tik keli faktai iš darbi
ninkių vargų. Jų būtų galimi 
daug privesti ir tik iš turtin
giausio kapitalistinio pasaulio 
New Yorko miesto darbininkių 
gyvenimo, 
teks.

Kita
V argsta 

terys ir šeimynos. Bet ne 
yra kapitalistų tarpe. Jie 
nūs kraunasi. Jie visko pilni.

Štai mirė poniutė C. Huri- 
but. Jos liko $2,123,166 neju
dinamo turto ir $1,940,162 pi
nigais. Ši poniutė paliko vien 
del bažnyčių, kapitalistinių 
mokyklų ir kitų įstaigų $260,- 
000; bet nei cento del alkanų Į 
bedarbių, del darbininkų ir 
darbininkių iš kurių kruvino 
prakaito susikrovė’ sau turtus.

1931 metais, 4 d. spalio mi- J 
re plieno karaliaus našlė Ade
laide H. C. Frick. Jos pinigų I 

| likę $4,048,634, kuriuos pasi-I kito.

padės tai atsiekti. Bet, ma
no nuomone, dabartinis pla
čiai pasklydęs perdėjimas ly
tiniuose dalykuose nepriduoda 

apalpo džiaugsmo ir spėkos gyvėm
imui, bet juos atima. Revoliu- 
jos gadynėj tas yra bloga, labai 
bloga.

“Jauniems žmonėms ypač 
reikia džiaugsmo ir spėkos gy
venime. Sveiko sporto, • . 
kiojimo, lenktynių pasivaikščio
jimų, visokio kūno mankštini- 
mo, ir visapusiško protinio aky- 
vumo. Mokinimosi, studijavi
mo, tyrimo, kaip galima dau
giau bendrai. Tas duos mūsų 
jauniems žmonėms daugiau, 
negu nebaigtinos teorijos ir dis
kusijos apie lytines problemas 
ir taip vadinamą ‘iki pilnumos 
gyvenimą.’ Sveikuose kūnuo
se, sveikos mintys! Nei miny- 
kas, neigi Don Juan, nei tar
pininkaujantis Vokietijos philis- 
tinų atsinešimas reikalingas. 
Jūs žinote, jaunas draugas—? 

I Puikus vaikinas, ii’ nepaprastai 
talentingas. Ir vis vien aš bi
jau, kad iš jo nieko gero ne
išeis.
nuo vieno meiliško

Tas jau ne del po- 
dalino du sūnai. Prie to ji ture- (litinių kovų,^ ;ne del reyoliu- 
jo 728 Šerus Union Trust Co. CU°S- Ir aš neičiau laižybų 
Pittsburge vertės* • $4,368,000; už ištikimybę, ištvermę kovose 
Pittsburgh Plate Glass Co. šė- moterų, kurios supina savo 

United 1 asmeniškus romansus su po- 
ilitika. Neigi už vyrus, kurie 
vejasi paskui kiekvieną sijoną 
ir įkliūva į kiekvienos jaunos 
moters spąstus? "Ne, ne! Tas 
neprilygsta prie revoliucijos!” 

Leninas pašoko nuo kėdės,

Bet šiom kartu už

Puse Medalio 
darbininkai, jų mo- 

taip 
pel-

rų už $248,5^4 ir
States Steel Co. už $44,800 Še
rų.

Pas tą poniutę liko 29 skry
nios prikrautos suknių, kaip 

I kurių kaina yra $150.00. Sep- 
'tyni sobolių kailių kailiniai po

Kaipo vyriausias mark- 
kokiu jis buvo, jis per- 
smulkmeningai, kokioj 
tas- pasireiškė, abelnuo-

prie 
ma- 
Tad

atydą antraeiliams dalykams ir 
juos ^perkratinėjo. Ir ne vien 
tik tokius, kurie pasirodė So
vietų Rusijoj, bet ir tebesilai
kančiose kapitalistinėse valsty
bėse.
sistas, 
matė 
foi noj
se santikiuose, ir to reikšmę pil
numoj. Nenukrypdamas, nepa
judinamas, tarsi . nesulaikoma 
gamtos spėka, jo gyvenimo va
lia, jo gyvenimo siekis 
vieno dalyko: pagreitinimo 
šių darbo link revoliucijos, 
jis įvertino viską sulig to
kos į besiveržiančias pirmyn 
revoliucinės ‘spėRąs. Tautiniai, 
lygiai kaip ir tarptautiniai, 
taipgi, su pilnu atsižvelgimu į 
istorines nusistovėjusias ypaty
bes -skirtingose šalyse ir įvai
riuose išsivystymo 'laipsniuose, 
visuomet stovėjo prieš jo akis

išnaudojimą šapose, iš tarnaičių 
gyvenimo ir tt. Taip pat drau
gės, gyvenančios ant ūkių, ra
šykite apie savo vargus. Mes, 
miestiečiai, žinome, kad ir ūki
ninkams ne pyragai, vienok tik
rų davinių apie lietuvius ūki
ninkus labai mažai gauname. ,

Rašykite kaip galite ir mo
kate. Jūsų raštas bus bran
gus, nes tilpęs dienraštyje jis 
pasieks tūkstančius skaitytojų, 
suįdomins juos, kels juose ko
vos ūpą ir trauks juos arčiau 
revoliucinio judėjimo, be kurio 
darbininkų klasės pasiliuosavi- 
mas nėra galimas. Lauksime 
jūsų kooperacijos!

plau- I v^enas i** 1 neatidalinąmas. revo
liucijos pasaulis.

Vertė Mažytė.

ŠEIMININKIŲ
SKYRIUS.

J

ir sudėjus
Kaip

Daržovių Blynai
Paimti 2 svarų bulvių, 2 sva

rų morkų, 1 svarą gručkų. Vis
ką išvirti minkštai, morkvos ir 
gručkos daikte, o bulves atski
rai, nes jos greičiau suverda. 
Išvirus nusunkti
krūvon sugrūsti į košę.
biskį atvės, įmušti 2 ar 3 kiau- 

išinius, 3 šaukštus miltų, drus- 
Jis svaiginėja ii griūva ( ^os su]yg skonio įr viską gerai 

santikio ; i§maigius kepti blynus ant tau
kų bei sviesto.

S. Jakavičius.

.Sekančiame numeryje tilps 
gana platus aprašymas, kaip ga
minti įvairūs valgiai iš kiaur < 
šinių. Teko sueiti su drauge. 
Ji nusiskundė, kad labai 
įkyrėjo 
niai, o 
syti.

Tad 
tilps pustuzinis patarimų. Tė- 
mykite!

jai 
virti bei kepti kiauši-: 
įvairiau nemoką sutai-

sekančiame numeryje

Paskleista Blogy 
Dešimtdoleriniy Bumašky

WATERBURY, Conn. — 
Čia, ir taip pat veik po vi
są Connecticut valstiją, pa
skleista blogų (falšyvų) de- 
šimtdolerinių. Darbininkai, 
nors jų šiuo tarpu mažai 
gauna, bet kurie gauna, pri
valo saugotis. Jų numeris 
toks: “B10265938A”

AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?'

Suknelės forma numeris 1795 yra 
gaunama 14, 16, 18, 20, 32, 34, 36, 
38, 40 ir 42 dydžio (size). Del 16 
dydžio reikia trijų ir vieno ketvirta
dalio (3U yardų, 36 colių pločio au
dimo ir 5 aštuntadalių (g) yardo < 
skirtingos varsos apvadams. Sykiu 
rasite paveiksluotą siuvėjai pamoki
nimą (anglų kalboj)

Salmono ir Makaronų 
j ; Kepsnys

Turėkite ant rankų V2 !pa-' 
kiuko makaronų, 1' kenuką sal-» 
mono, 2 puod. saldaus pieno, 

| kiaušinius, 2 šaukštu miltų, ir 
11 šaukštą sviesto. Druskos ir Į 
I pipirų sulyg skonio.

Išbirkite makaronus sūdyta
me vandenyj; nusunkite ir su
maišykite su sukapotu salmonu 
(galima lengvai sugrūsti su ša
kute) , įdėkite plaktus , kiauši- j 
nius, sutarpintą sviestą su mil
tais, druską ir pipirus ir ge
rai viską sumaišykite.

kada dedame smulkiai ka- 
petruškų). Supilkite vis- 
išsviestuotą formą ir kep- 
kad būtų gražiai geltonas.

O. Janušauskaitė.

Ka-

(Mes

pavyzdžių,

S. Bertašienė. .
D. M. š.

Darbininkės ir Kapitalistės Moterys

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.nu
blokš vargo ir gyvenimo ve- vos gyvą trijų metų mergaitę.

St.
kad 1933 metais tik viena ši-Brooklyne, atrasta , išbadėjusi I Sweet, 18 metų bedarė mer- jas, neigi komunistinis. Jūs pri

turime ant rankų suvirs 
patarimų nuo seniaus,

kaip 
potų 
ką į 
kite,

Aš eisiu ten, kur saulė teka 
Be dėmės—skaisti ir graži; 
Kur rado vieną bendrą šneką 
Raibų tautą—seni, maži.

Tik aš bijau to laisvės krašto: 
Jo nepasiekt man be kovos!
Te vilksiu sunkią vargo naštą, 
Vistiek—siela neašaros!

Aš eisiu ten, kur laisvė žydi, 
Bujoja laimė ir viltis 
Ir kur likimas nepavydi, 
Ko trokšta vargstančio širdis.

tame 
5,000 
ir 20 
liki-

ir pusgyvė Sophia Cooper, 
našlė moteris. Ji pagimdė kū
dikį ir tris dienas Išgulėjo lo
voje be jokios pagelbos. Ki
toje lovoje atrasta išalkę ir

$500 ir daugiau vertės; Vie- trenkė kumščiu į stalą ir smar- 
apsiautai^ veik $3,000.00 |kiai žingsniavo po kambarį.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Union Square šubv^s stotyje 
apalpo ir sudribo Katarina

Vergijos Meilė
Aš eisiu ten, kur oras švinta, 
Kur dingo miglos ir ūkai,- 

Kur nuo auglių jau rasos krinta 
Ir tyliai šnekasi miškai.

jai?
štai, 141 Troutman

Drg. Kapsuko Laiškas
Brangūs draugai! Labai apgailestauju, kad 

negalėjau kartu su lytais Maskvos draugais 
Jūsų pasitikti ir karnai pasveikinti Jus lais
voj Sovietų šalyj, šioj tikrojoj mūsų visų tė
vynėj. Gavęs žinią apie Jūsų atvykimą, aš 
visom savo mintim ir jaūsmais pas Jus ran
duosi ir kartu su Jumi džiaugiuosi, kad galų

Tegul mane belangėj pūdo, 
Te mane bandžia nors mirčia,

1 Tegul šalies žiaurus valdonas
Šunų gauja mane užpjudo—
Čia laimė man, aš būsiu čia:> 
Aš myliu vargą, myliu kovą! 
1914-22 m. • Arturas Regratis.

nas
vertas. Ir dar paklausykite— 
772 bonkų degtinės,, kuri yra 
nuo 1904 metų senumo; 150 

' bonkų Scotch degtinės ir ki
tokių svaigalų už $10,465 ver
tės. Jos rakandai apkainuoja- 
mi $88,809.00 ir jų tarpe vie
nas kauras $11,500! Tai tik 
keletas suminėta dalykų, ku
riuos kapitalistinis laikraštis 
vos sutalpino į dvi špaltas.

Užtenka šių
kad matyti kokis milžiniškas 
skirtumas tarpe darbininkės 
ir kapitalistinės moters. Dar
bininkė nuo pat savo jaunų 
dienų—dirba turčiams ir jai 
grūmoja pavojus—vargas ir 
badas. Kapitaliste—visko pil
na. štai ir ponia Frick gyveno 
“sausumos” laikąis, o pas ją 
buvo tikras degtinės sandėlis, 
jau nekalbant apie kitus jos 
palikimus.

Darbininkės moterys ir mer
ginos privalo stoti kovon iš 
vien su .kovingais vyrais darbi
ninkais prieš kapitalistinį su
rėdymą. « Ypatingai , jaunos 
merginos privalo išmesti min
tį, kad jos bus laimingos, kad 
jos gaus turtingus vyrus. Nie
ko to nebus. Jeigu jos neko
vos, tai jos pražus kapitalis
tinėj tvarkoj.

Vasario 12 dieną iš Wash
ington© paskelbė, kad 579 
kompanijos, 1933 metais, pa
sidarė $261.966,317 pelno. O 
sausio- 12 dieną, tai yra už 
mėnesio laiko iš to pat Wash
ington© pranešta, kad 5,500,- 
000 vaikų, arba 35% visi) lan
kančių mokyklas, yra neda- 
valgę, išvargę, išbadėję. Tuom 
gi pat kartu Brooklyne Sal
vation Army įstaiga pasigyrė,

įstaiga suteikė benamiams 
1,281,723 ’ nakvynes, 
2,000,000 pietų ir 
skaičiuje bu^o virš 
jaunų merginų tarpe 16 
metų. Kokis tolimesnis
mas laukia tas merginas? 
Kiek jų praeis pro šalį baltų 
vergių namų ? Kur jas

virš mirti prisirengę trys kūdikiai 
nuo 18-kos mėnesių iki 7 me
tų amžiaus. Moters vyras mi
rė keturi mėnesiai laiko atgal.

New Yorke, po- antrašu 531 
E. Lincoln Avė., atrado mi
rusią Helen Wilson, 32-jų me
tų našlę moterį, o greta jos—

Leninas Apie 
Vedybas

(Iš Lenino Pasikalbėjimo 
Su K. Zetkina)

“Kaipo komunistas aš netu
riu mažiausios simpatijos stik
lo vandens teorijai, nors ji turi 
švelnų užvadinimą ‘meilės pa
tenkinimą!’ Jokiame atvejyj šis 
aplaisvinimas meilės nėra nau-

“Revoliucija reikalauja’ susi
koncentravimo, sustiprinimo 
spėkų. Iš masių, iš atskirų as
menų. Ji negali pakęsti lėbavi
mo padėties, tokios, kokia yra 
paprasta nupuolusiems D'An
nunzio narsuoliams. Paleistu
vavimas lytiniame gyvenime 
yra buržuazinis, yra ženklu nu
puolimo. Proletariatas yra ky
lanti klasė. Jai nereikia svai
galų kaipo migdytojų ar kaipo 
akstintojų. Svaigalų taip jau 
mažai lytiniu perdėjimu, kaip 
kad alkoholiu. Ji neturi, ne
gali pamiršti kapitalistinį pa
žeminimą, purvą ir nuožmybę. 
Ji gaurta stipriausį reikalavimą 
kovoti nuo klasinės padėties, 
nuo komunistinio idealo. Ji rei
kalauja šviesumo, šviesumo ir 
dar šviesumo. Ir aš pakartoju, 
ne susilpninimo, ne sueikvoji- 
mo, ne naikinimo spėkų. Savi-1 ^|s 
mi valdymas, savęs disciplina
vimas nėra vergija, net ir mei
lėje. Bet atleiskie man, Kla
ra, aš nuklydau nuo pamatinio 
mūsų kalbos punkto. Kodėl 
nepašaukei mane prie tvarkos? 
Mano liežuvis nubėgo su ma
nimi. Man giliai apeina mūs 
jaunimo ateitis. Ji yra dalis 
revoliucijos. Ir jeigu pasireiš
kia kenksmingi palinkimai, 
šliaužiantieji iš buržuazinės 
draugijos į revoliucinį pasaulį 
—kaip kad besiskleidžiančias 
piktžolių šaknis—yra geriau 
nurauti jas anksti. Tokie klau
simai yra dalimi Aoterų klau
simo.”

Leninas kalbėjo su

Avižinė Duona
Pamirkykite 1 puodelį aviži

nių kruopų šiltame vandenyj 
per 5 minutes. Nukoškite, 1 sal 
džią bulvę sutrinkite ir pada
rykite pilną puoduką. Įdėkite 
1 plytukę mielių, šaukščiuką 
druskos ir padėkite šilton vie
ton lai rūgsta. Vėliaus minky
kite baltais miltais, pridedant 
1/2 šaukš. Cinamonų su gvaizdi- 

1/2 svaro ra- 
puoduko 

Suminkius 
pasidarys vienas ■ ke- 

Įdėkite i šil-

(cloves), 
zinkų, ketvirtadalį 
aliejaus ar taukų, 
gerai
paliukas duonos, 
ton formon ir lai pakyla. Kepti 
tris ketvirtadalįųs valandos vi
dutiniame karštyje. Minkant 
baltų miltų pakanka 2 puodu
ku.

Dar 
tuziną 
nauji ateina nuolatiniai. Su lai
ku tilps visi. AČiu draugėms- 
draugams už bendradarbiavi
mą.

Vieną jūs prašysiu, šeiminin-
Leninas kalbėjo su didžiu'kių skyriaus bendradarbiai! 

gyvumu ir užsidegitnu. Aš jau-; Jūs parašote gerų patarimų, su- I 
čiau, kad kiekvienas žodis pa- teikiate mums sveikų nurody- j 

---- širdies, ir jo veido ’ ’ ’ 
patvirtino tą jausmą, 
vikriu' rankos judėsiu 
mintį. Mane stebino,

ejo nuo 
bruožai 
Kartais 
pabriežė 
kad Leninas, turėdamas prieš 
save skubias ir didžias politi
nes problemas, paaukojo tokią

mų valgių gaminime, veik visi ; 
vartojate plunksną puikiai, tad ; 
parašykite ■ netik vien apįe vai- > 
gius, bet pasistengkite prisiųsti 
raštų ir iš abelnos darbininkių 
moterų darbuotės, jų kovų už 
duoną ir druską, apie vergiją ir

. Atsiųskite penkidliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šią Anne Adams, 
fęrmą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydj.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City. 
(Rašykite angliškai, o negalintieji 
angliškai rašyti siųskite j “Laisvę,’ 
mes perduosime.) •
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Ketvirtas Puslapis.
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"LENINAS
Pirmadien.? Baland. 2, 1934

DIDELIS IR ŽINGEIDUS KONCERTAS stengkitės užsimokėt duokles.
Fin. Raštininkas.

NEWARK, N. J.

PARSIDUODA saldainių ir minkštų į 
gėrimų krautuvė i

kainą, prie krautuvės yra ir keturi 
kambariai del gyvenimo, randa ne
brangi. Geroj apielinkėj, apgyventa 
lietuvių ir vokiečių. Del tolimesnių 
informacijų kreipkitės sekamai: T. 

už prieinamą I Žilionis, 93 Ann St., Newark, N. J.

/W. Gorki] 
Vertė V. J. Senkevičius

(Tąsa)
Jis pradėjo kalbėti apie gaminimo 

anarchiją prie kapitalistinės sistemos, 
apie didelį nuošimtį žalios medžiagos, ką 
susieik vo j a bereikalingai, ir užbaigė ap
gailestavimu, kad iki šio laiko niekas ne- 
dasiprotėjo parašyti knygą šią ja tema. 
Man buvo kas tokio neaiškaus toj minty, 
bet V. Iljičių užklausti nesuspėjau; jis 
jau įdomiai kalbėjo apie “ekscentrizmą”, 
kaipo ypatingą formą teatralio meno.

—Čia yra kokis tai satiriškas arbą, 
skeptiškas atsinešimas link visuomenės 
papročių, yra pasiryžimas padaryti iš
virkščią, biskį pakreipti, parodyti nelo
giškumą tų papročių. Neaišku, vienok 
—įdomu!

Už poros metų, esant Kapri (Italijoj), 
kalbėdamas su A. A. Bogdanovu-Mali- 
novskiu apie utopinį romaną, jis jam pa
sakė:

—Ot, kad jūs parašytumėt darbinin
kams romaną toje temoje, kaip kapita
lizmo grobikai apvogė žemę, išnaikinę 
visą žibalą, visą geležį, medžius, visą an
glį. Tai būtų labai naudinga knyga, sin- 
jor machiste!

Atsisveikinant, Londone, jis man pa
sakė, kad bitinai atvyks į Kapri ilsėtis.

Bet pirm, negu prisirengė atvykti, pa
mačiau jį Paryžiuj, mažame namelyje iš 
dviejų kambarių; namelis buvo panašus 
į studentų namelį, bet tik savo didumu, o 
ne švara ir ne disciplinuota jame tvarka. 
Nadežda Konstantinovna, pagaminus 
mums arbatos, kažkur išėjo; pasilikome 
vieni du. Tu laiku baigė pakrikti “Zna- 
nije”, ir aš atvykau pakalbėti su V. Ilji- 
čium apie organizavimą naujos įstaigos, 
kuri vienytų, kįek galimą, visus mūsų ra
šytojus. Sudaryti užrubežyje redakciją 
pasiūliau V. L, V. V. Vorovskiui ir dar 
kam tai, o Rusijoj atstovautų juos V. A. 
Desnickis-Strojevas.

Man atrodė, kad reikia parašyti eilę 
knygų iš istorijos vakarų literatūros ir 
taipgi rusų literatures,—knygas istori
nės kultūros, kurios duotų turtingą fak- 
tiną medžiagą darbininkams savimoks- 
liui ir propagandai.

Tačiaus V. Iljičius sugriovė tą planą, 
nurodydamas į cenzūrą, į sunkumus or
ganizuoti savus žmones; didžiuma drau
gų užimti praktikiniu partiniu darbu; 
rašyti jiems—nėra laiko. Bet pamatinis 
ir daugiausia įtikinantis man jo argu
mentas buvo maž daug tokis:—Sto- 

’ roms knygoms—ne laikas; stora knyga 
naudojasi inteligentija, gi ji, kaip ma
tote, žengia nuo socializmo prie libera- 

, lizino, ir mums negalima nustumti juos 
iš to kelio, kurį jie pasirinko. Mums rei
kalinga laikraštis, brošiūra; gerai būtų 
įsteigti knygynėlį “Znanijė”, bet Rusijoj 
tas negalima iš priežasties cenzūros, o čia 
iš priežasties transportacijos:—mum rei
kia paskleisti į mases desėtkus, šimtus 
tūkstančių lapelių; o tokį daugį slaptai 
nepargabdusii Su knygomis palauksime 
iki geresnių laikų.

Su inulemianciu visupmet pas jį gyvu-, 
mu ir aiškumu, pradėjo kalbėti apie Dū
mą, apie, kadetus, kurie/‘sarmatinasi bū
ti oktįiabristais”, apie tai, kad “prieš juos, 
vienąja kelias—įs dešinę”; o paskiau pri-

Philadelphi jos Žinios

PHILADELPHIA, PA. — 
Pietinėj miesto dalyje susitvė
rė lietuvių Bedarbių Taryba ir 
labai gerai veikia. Kas susi
rinkimas vis gauna naujų narių. 
O jau gerai žinoma, kad drau
gai gauna narių tik 
gerai veikia.

Kas savaitė eina 
davimo įstaigas ir
kalavo keliems pašalpas. Kas 
labai svarbą pažymėti, kad

todėl, kad

į pašalpų 
ja.u išrei-

vedė eilę prirodymų reikale prisiartinan
čio karo ir “veikiausia, ne vieno, bet vi
sos eilės karų”—šiš jo permatymas grei
tu laiku pasitvirtino Balkanuose.

Atsistojo, ccharakįeringu judėsiu susi
kišo rankų pirštus už brusloto po pažas
tų ir lėtai žingsniuodamas po mažą kam
barį, prisimerkdamas, mėtydamas žvilgs
nius vikriomis akimis, tarė:

—Bus karas. Neišvengiamai. Kapi
talistinis pasauliu priėjo prie padėties ne
išgydomo supuvimo; jau ir dabar žmonės

i prddeda užšinuddinti šoVinizmo,1 naciona- 
| lizmo nuodais. Aš manau, kad mes dar 
, pamatysime abelną europinį karą. Pro

letariatas? Kiek proletariatas ras pas 
. save spėkos sudaryti kruviną bataliją?
Kaip tas galima padaryti? Visos Euro
pos visuotinu ^darbininkų streiku? Tam 
jie, neganėtinai organizuoti, negana suži- 
nūs. Tokis streikas būtų pradžia pilieti- 

! nio karo; mes, realūs politikai, nega
lime tuom remtis.

Apsistodamas, braukydamas puspadžiu 
grindis, nusiminusiai tarė: !‘

—Proletariatas, aišku, neišpasakytai 
nukentės; tokis kol kas jo likimas. Ta
čiaus jo priešai nusilpnins vienas kitą. 
Tas—irgi neišvengiama.

Ir prisiartinęs prie manęs, jis pasakė, 
lyg su nuovargiu, didelėmis pastangomis, 
bet negarsiai:

—Ne, jūs pamąstykite: kokiu tikslu so
tūs varo alkanus į skerdynę vienus prieš 
kitus? Ar galite jūs pasakyti kokį pra
sižengimą idiotiškesnį ir bjauresnį? Bai
siai brangiai tas kainuos darbininkams, 
bet, galų gale, jie laimės. Tai—istorijos 
eiga. / ‘ '

Jis tankiai kalbėjo paie istoriją, bet 
niekuomet jo kalboj nepatėmijau stab
meldiško nusilenkimo prieš jos eigą ir 
.spęką., f '

Tęji kalba jį sujudino; atsisėdęs prie 
stalo, nusibraukė prakaitą nuo kaktos, 
sriūbtelėjo šaltos arbatos ir staigiai už
klausė:

—Kokis gi per skandalas buvo pas jus 
Amerikoje? Iš laikraščių žinau, kame 
dalykas, bet—kaip tas išėjo?

Trumpai papasakojau jam mano prie
tikius.

Niekuomet nesutikau žmogaus, kuris 
galėtų taip užkrečiančiai juoktis, kaip 
juokėsi V. Iljičius. Net buvo keista ma
tyti, kad tokis rimtas realistas, žmogus, 
kuris taip gerai mato, giliai jaučia besi

artinančias dideles sociales tragedijas, o 
pats būdamas nesutaikomas, nepermal
daujamas savo nekentime pasaulinio ka
pitalizmo, tačiaus gali vaikiškai juoktis, 
iki ašarų, garsiu juoku. Gerą, stiprią 
dvasinę sveikatą reikia turėti, kad taip 
juoktis.

—Och, jūs—-juokdarys!—juokdamasis 
jis kalbėjo.—Ot nesitikėjau. Velnias ži
no, kaip juokinga.,.

Ir šluostydamasis nuo juoko ašaras, jis 
jau rimtai, su gera, malonia šypsą tarė:.

—Tas—gerai, kad jūs galite priimti 
nepasisekimus humoristingai. Humoras 
puiki, sveika kokybė. Aš gerai suprantu 

'humorą, bet jo nevaldau. O juokingumo 
gyvenime, neperdėsiu, yrą ne mažiau,

- kiaiį)* liūdesio, tikrąi ne mažiau.
. t ■ {Daugiau buš)

veikia jaunuoliai, kurie suor
ganizavo jų grupę iš 6. Vei
kia labai gerai Sąltosiutė ir 
Gružauskaitė. Sąltosiutė pa
reiškė, kad jinai dės pastan
gų, kad suorganizuoti didelę 
grupę jaunuolių.

Streikų banga plečiasi ir 
čia. Jau apie 45 dirbtuvės iš
ėjo stręikan. Camdene jau 
streikuoja 3,000 darbininkų.

Daugdlyję streikų vadovau- 
■ 7* • r ♦ ’ > f ’ t • ( \ ■

ją Komuiiistų Partija.' Tai la
bai geras reiškinys.

Aplankykite Draugę K. 
Patrello

Draugė K. Patrello ėjo gat
ve, paslydo ir išsilaužė koją 
kovo 11 dieną. Ši draugė pri
klauso prie darbininkų organi
zacijų ir gerai remia šį judė
jimą. Tad, kuomet jinai ser
ga, aplankykime ją. Jinai ran
dasi dabar po numeriu 2255 
E. Cleafeeld St.

P. Valantiene.

DETROIT, MICH.-—Na, tai mos nuo mūsų visų. Tai yra 
dar vieną turės linksmą, šaunų j mūsų dienraštis. Tai yra mū- 
ir žingeidų vakarą Detroito irisų vadas visose problemose, 
apielinkės darbininkiška vi-1 kasdieninėj mūsų kovoj su vi
suomenė. šitas šaunus vaka- į šokių mūsų priešu ir mirtinu 
ras, didžiulis koncertas, yra i išnaudotoju, 
ruošiamas kilniu tikslu visų į 
Detroito darbininkiškų organi- stipriausia, kad ji pajėgtų vi- 
zacijų, su mūsų “AIDO” ir suomet atsilaikyti prieš viso- 
“LAISVĖS” chorais priešaky- kj0 plauko užpuolikus. Todėl, 
je. I gerbiamieji, atsilankydami j
Tačiaus šiame nepaprastai di- šį koncertą, jūs prisidėsite

Mūsų spauda turi būt kuo <♦>

>

>

“Laisves” Naudai Piknikai T 
o»

<♦>

prisidėsite 
deliame ir visų entuziastiškai ’ Prie sudrūtinimo mūsų darbi- 
laukiamam koncerte patį vy-1 ninkiškp judėjimo šioj šalyj 
riausią, taip sakant, principals ir tuom Pačiu kartu Paleisite 
numerį užims mūsų visų my- #ana linksmai vakarą gražioj, 
Įima ir garsiausia Amerikoj darbininkiškoj svetainėj. Pa- 
lietuvių dainininkė, Kastancija siklaftsysite gražios ir z inge i- 
Menkeiiuniutė. Ji šiuo laikd ! džios progratnos, ir. prisidėsite 
yra pasiryžusi ne tik, kad pui- 
k i a u sįai padainuoti , mūsų 
klausytojams, kurie tūkstanti
nėmis, masėmis susirenka jos 
dainų pasiklausyti, bet ji ne
mažiau yra pasirįžusi ir pa
dėti mūsų darbininkiškam ju
dėjimui.. Kodėl ? Todėl, kad 
šitas koncertas yra rengiamas 
naudai mūsų dienraščio “Vil- 

i nies” ir kartu būsimam De
troite seimo prisirengimui.

svetainėj. Pa-.

< >
o

)

>

<f>
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Dovanos Prie Įžangos <t>

<♦>

IVANOVO.— 1,600 darbi
ninkų baigė augštą technikinį 
išsilavinimą gumos gamyboje. 

Bolševikas. .. Dar lavinasi 3^00.0 darbininkų.

Nauja Pažiba Mūsų Scenoj

Šiame koncerte neuždyką 
rengiasi dalyvaut ne tik mūsų 
darbininkiška publika, mūsų 
simpatikai,. rėmėjai, bet ren
giasi dalyvaut taip pat ir mū
sų tolimi žmonės.

Taipgi daug svetimtaučių 
ateis. Daugybė rengiasi, ir mū-

su savo par.ajna geram, prakil
niam tikslui.

Šitas nepaprastai gražus 
koncertas įvyks nedėlioj, 8 d. 
balandžio (April), 1934, Finų 
svetainėj, 5969 14th., cor. Mc
Graw. Koncertas prasidės 6 :- 
30 vai. vakare. Po koncertui 
bus smagiausi šokiai prie sma
giai griežiančios mūsų draugų 
orkeStros. Įžangos tikietai jau 

.baigiasi išsiparduoti. Tad pa
rsiskubinkite ir įsygykite iškal- 
Įno įžangos tikietus. Dabar tik 
140c., o prie durų 50c. Tikie- 
Itus platina ir galima gauti pa- 
Isipirkti pas aidiečius. Taipgi 
ir pas kitų mūsų organizacijų 
narius. Yra žinoma, kad ren
giasi dideliais būrais visokio 
svietelio būti šiame koncerte. 
Bet rengkitės visi ir visos, "nes 
vietos visiems užteks. Finų
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su brolių katalikų atsilankyti draugų svetainė yra didžiulė,
šio žingeidaus koncerto pasi
žiūrėti. Del ko taip smarkiai 
ir visi rengiaši? štai kur pa- nedėldieni . v Jslaptis. Šiame koncerte dar 
iki šiolei lietuviams nematy
tas ir negirdėtas bus išpildytas 
koncerto numeris, kuris nuste
bins kiekvieną atsilankiusį i 
ši vakara, tai J.OHN REED 
KLIUBAS — smarkių jaunų 
merginų grupė. Šita grupė 
kuomet pasirodė tarptautiš- 

|kam parengime, didžiulėj Fi- 
I nų svetainėj su šokiais, kurie 
perstato klasių kovą,tai sukėlė 
ovacijas publikoj. Aplodis
mentai tęsėsi ilgą laiką ir jos • 

j turėjo savo šokius pakartoti.
i

Tai yra artistiški šokiai, 
taip rūpestingai sutvarkyti-su- 
derinti, kad kiekvienas gali 
lengvai suprasti, ką tas šokis 
perstato. Tat patartina, kas 
tik gyvas, pamatyti šias JOHN 
REED KLIUBO) šokikes.

Apart šių šokikių, turėsime 
šį sykį pasižymėjusį savo ga
bumu talentingą svetimtautį 
s m u i kininką, Clarence J. 
Erickson. Taipgi šiame kon
certe visu gražumu pasirengus 
dalyvauti mūsų visų pageidau
jama dainin. V. Petrušonienė. 
Jai jokia dainin. čionai, De
troite, negali lygintis. Edith 
Butkiutė, kuri vėliausiu laiku 
gražiai pasirodė mūsų publi
kai su savo gražiomis daine
lėmis. Ji pati akompanuoja su 
gitara. Ji taipgi palinksmins 
mus.

Na, o mūsij didžiulis šam- 
pijonas “AIDO” CHORAS, 
kuris neseųai laimėjo dovaną 
didžiausioje Detroito svetainėj, 
rengiasi ne juokais pasirodyti 
pačioj savo gražumoj su dar
bininkiškomis dainomis. Taip
gi -visa eilė mūsų choriečių so
listų, duetų ims dalyvųmą šia
me koncerte. Dalyvaus ir 
Hamtramck’o mūsų darbinin
kiškas Laisvės Choras. Abudu 
chorai pa vadovyste draugo 
W. Gugo; tai jaunas ir ener
gingas, gabus mokytojas. Jis 
smarkiai muštrąvoja vieną ir 
kitą chorą, kad kuo puikiau
siai pasižymėti šiame mūsų, 
darbininkų dienraščio “Vil
nies” nauidai rengiamam kon
certe.

Prie užbaigos reikia pasa
kyti, kad Visų sąmoningų dar- 

' bininkų yra pareiga dalyvauti 
šiame koncerte ir paremti mū
sų darbininkišką spaudą.— 
dienraštį “Vilnį.” Mūsų spau-

erdvi, vietos .yra pakankamai. 
Pasižymėkite savo kalendoriuj 

8-tą dieną ba
landžio.

J. J. Butkus.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m j 
literatūros, politikos ir visuome-1 

nes mokslų mėnesinį žurnalą 1 

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau; 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu/ 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkė*’ ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le-! 
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie-' 
tuvių komunistinėj literatūroj. Į

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

1934 m. “PRIEKALAS” eis 41 
spaudos lankų—didumo.
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 centų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”

• redakcijos adrėsų':
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip ,pat išsirašyti per 

“Laisvę”

Kaina

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PATERSON, N. J.

•ALDLD 84 kp. rengia svarbias 
diskusijas, kurios įvyks 8-tą dieną 
balandžio, 2 vah po pietų, po num. 
80 Montgomery St. kampas Summer 
St. Tema diskusijų bus “Unijų 
Klausimai,” tai labai svarbus klau
simas del visų, tad draugai ir drau
gės visi dalyvaukite ir imkite balsą 
šiose diskusijose, 
vo

<♦>

<♦>

<♦>
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Prašome Darbininkiškų Organizacijų jsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Haji, Brooklyn, N. Y.

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

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas. Smulkme- 
ningiau apie šias dovanas matysite vėliau.

Labor Day, 2 dieną Rugs^'o (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda -anil soMutrzi oi.id fiuvAop 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. Greit 
jų planas bus paskelbtas smulkmeniškai.

“LAISVES” Kimu
IŠPARDAVIMASU?
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LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar nori žinoti 
ką reiškia ženklai: ( . , ; — Jie yra ne
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos kaina buvo 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS IŠ
Parašė K. Radek.
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS.
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų, 
centų. ’ Dabar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija FrZ Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ, VALSTYBĖJE. 
Parašė Aleksandra Keliautai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
ant pusės iki 5 centų. . x

MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVŲ. Parašė A. Bimba. Istorija 
N. Sacco ir B, Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi G4 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 cehtų.

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 puslapių. Kaina tik 5 centai.

KAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va- 
■ ’ das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai- 
į na buvo 10 dentų. Dabar 5 centai.
! KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
I Parašė M. Undžiene. Labai nauding. urošiūra. Tiktai iš spaudos.
I Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.
| REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū- 

,? roję yra 41 darbininkų revoliucines dainos. Turi 50 puslapių, 
į Kaina 10 centų.
• ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
į kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie- 
I čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
(• girtuokliavimas ir visa eile kitų klausimų. Knygos kaina buvo

11.00 Dabar parduodame už 50 centų.
• gorėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:
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SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO Į VEIKIMĄ 
Brošiūra turi 54 puslapius. Kaina buvo 25

Šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

Atsiyeskite ir sa- 
Koinisija.

(77-78)

HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 6-tą dieną balandžio, 
7:30 vai. vakarę, 3014 Yemans1 St. 
Visi draugai ir drauges malonėkite 
dalyvaut laikų, nes turim daug svar
bių dalykų apkalbėti, taipgi, kurie 
dar negavote žurnalą, galėsite pasi-; 
__ i šiame susirinkimo, taipgi visi

draugus.

t

da pilnai užsitarnavus ; para- imti

“LAISVĖ”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y. i
I ■■ —■* M——M M M M • —• ■ •••♦A

■ ••

* Į
' 1 •• a

. • 1

-• k-/''T./- ’



Pirmadien., Baland. 2, 1934 Penktas Puslapis L
A—

EASTON, PA., ŽINIOS tinė užpildyti savo kvotą? Jei dieną, Nashua Lietuvių koope- 
mes tik tiek pasidarbuosim, ratyvėse kapinėse, Nashua, 

j kiek čia esame pasiskyrę ir tai N H direktorium
I mūsų Apskritys pakiltų ant
106 narių ir “šviesai” skaity-,
tojų ant 56 arba sykiu narių ir,
skaitytojų — 152. Prie dar 
buotčs visi!

ALDLD 7-to Apskričio
Komitetas :

j Hitleris Nebijo Savo 
Kolegu-Sandarbininku

- Viso sykiu laidotlivių rei 
kalama suaukota $62.20. La
bai širdingai ačiuojame vi
siems, kurie ‘ pažibėjote ši
tam svarbiam reixalui. La-1

ku ris darbuojasi del paliuo- 
sąvimo socialistų iš kalėji
mo. Jis sako, kad pasita
rus su Dollfusso valdžia, 
jau apie du šimtai socialistų

riai, kaip jaunuoliai, taip ir 
nekurie suaugę, nuo seniai 
darbuojasi tuo reikalu, tai ma
noma, kad vakarėlis bus labai 
sėkmingas. Patys jaunuoliai 
pildys programą. Jie dainuos, 
šoks akrobatiškus ir kitokius 

I Šokius, turės įvairių įvairiausių 
i kontestų, už ką bus duodamos 

orkestrą 
grieš šokiams, tai bus atsilan
kiusiai publikai daug įvairu
mo.

Jaunuoliai jus kviečia savo 
pare ngiman. Atsilankykite 

* skaitlingai, paremkite jaunuo
liu darbuotę. Atsilaikydami 
ne tik kad duosite moralę pa
ramą, bet sustiprinsite jaunuo
lius ir dvasiniai, pakelsite jų

Pasekmingas Masinis Mitingas
Antradienį, 27 d. kovo, čia 

buvo Tarptautinio Apsigynimo 
surengtas masinis mitingas, 
kuriame kalbėjo motina dvie
jų Scottsboro jaunuolių, Ada 
Wright ir Leo Gallagher, ad-j 
vokatas, kuris buvo pasiųstas i 
Vokietijon ginti Dimitrova, 'dovanos Jaunuoiių 
Torglerį ir kitus komunistus. 
Susirinkimas labai puikiai nu
sisekė, nežiūrint 
darbo vakaro, 
daugelis šilko 
naktimis. Easton 
svetainė buvo kupinai prisi-; 
pildžiusi; dalyvavo nemažas j 
skaičius negrų .darbininkų iri 
keli vietiniai advokatai. *

Motina Wright trumpai kai- *ant ’toliad dar smarkiau 
bėjo apie sufrėmayimą Scotts- darbuotis/Apart programos ir 
boro jaunuolių, apie jų teismą, gofcju, bus labai skaniu užkan- 

, kuris buvo daugiau nieko, ’ d?ių‘ir gėrimų. Ateję‘jaunuo- 
kaip tik farsas iš valdančio-1 j. parengiman, neapsigausite. 
Šios klasės pusės. Taipgi pri- ^Įžanga, iš ,

• siminė apie savo maršrutą po kant tikiet 15 
Europos didžiuosius miestus ir 
savo apsilankymą Sovietų Są- i 
jungoje, kuri padarė ant jos ■ 
didelį įspūdį. Ragino negrus 
ir baltus darbininkus vienytis, 
stoti į darbininkiškas organi
zacijas, į Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą ir į Komu
nistų Partiją.

Jos kalba buvo pasitikta 
griausmingais aplodismentais 
ir dideliu entuziazmu. Dau
gelis moterų šluostės sau aša
ras, kada Močiutė Wright kal
bėjo apie savo sūnus, kurie 
nekaltai laukia mirties nuo
sprendžio.

Advokatas Gallagher kalbėi 
jo ilgiau. Jis nušvietė padėti 
Vokietijoj, kur baisi priespau
da ir teroras vartojama hit- 
1 erinių gaivalų slopinimui 
kiekvieno darbininkų pasiju
dinimo. Daugiausia nukenčia 
komunistai. Prieš juos sudary
ta J^irūs nežmoniški kanki
nimai. “Apie juos prisiminus 
net kraujas gyslose sušąlą,” 

*sakė d. Gallagher. “Vienok, 
nežiūrint visko, teroro, žudy
mų ir visų kankynių, Vokieti
jos Komunistų Partija gyvuo
ja ir veikia...” ■

Advokatas Gallagher taipgi į tas kvotas, 
ragino darbininkus organizuo- C1OS •

Org. J. Grybas,
Prot. sek r. E. Beniulienė,
Fin. sekr. T- Bartkus, 

Iždininkas I. Katilis.

BERLYNAS. — Pasikal- 
i repor-

prasto oro ir 
nes Eastone 
audėjų dirba 
Baking Ko

LOWELL, MASS

darbuotis/Apart programos ir

Įžanga, iš kalno nusiper-

Laidotuvės Jauno Vaikino, 
Draugo Antano Jonaičio ir 
Padėkos Žodis Pagelbejusiems 

Palaidoti Mirusį Draugą 
šis įvykis turėjo būti daug 

anksčiau aprašytas, bet delei 
susidariusių tam tikrų aplin
kybių, likosi labai suvėluotas, 
ir to suvėlavimo kaltės dalį 
prisiimu ant savęs; nors suvė
luota netiksliai. Bet kadangi

o prie dalykas yra svarbus, galima 
Prasidės kaip sakyti istorinės reikšmės, tedimų 25 centai.

17 :30 vai. vakare. Nepamirški-; del dabar tą įvykį čia paduo- 
te laiko ir vietos.

Eugenija.

buvo J. Sadauskas. Jis, kaipo 
graborius, labai prielankiai ir 
puikiai patarnavo šib 
vaikino laidotuvėms. Už tai

j jam tariame ačiū nuo visų 
i draugų. Antano kūnas irgi 
I buvo pašarvotas Sadausko pri- 
j rengtam kambaryje, po No. 66 
Tyler Street. Į namus neve- 
žėm, nes taip'buvo patogiau 
delei žmonių lankančių miru

sį.
Apie Antaną tiek galima 

pasakyti, kiek apie, jį žino
me. Antanas Jonaitis (ange
liškai vadindavosi: Tony Joy- 
tis—tark Džioitis) atvažiavo 
į Lowellį iš Brooklyn, N. Y.; 
kur jis prhgyveno tūlą laiką. 
Lowellyj išgyveno virš1 vienuo
likos mėnesių su mumis pažin
tyje. Jis buvo jaunas, geras 
ir rimtai užsilaikantis vaiki
nas. Buvo laisvų pažiūrų ir 
todėl likos laisvai palaidotas: 
be religinių burtų. Buvo pu
sėtinai apsipažinęs su darbi
ninkišku judėjimu, 
klasinį supratimą.
timą, matyt, jis įgavo gyven
damas didmiestyj New Yorke 
(taip jis pats sakydavo), kur 
darbininkiškas 
delis.

bai ačių ir draugams našvie-i, * vv.
jaH.no !čiams už suteikimą ir parūpi-! SU laikraščiu

’ ’ > Hitleris pareiškė, tapo paleista iš įvairių ka-
Ypatin-'kad jis pilnai pasitiki savo Įėjimų.

Turėjo
Tą supra-

Vajus Mass. Valstijoje

nimą vietos Lietuvių koope-teriaiS, 
ratyvėse kapinėse. " 11
gai ačiū draugui J. Egeriui ir sandarbininkams, 
duobkasiams už jų rūpestin
gą ‘visą prirengimą ant kapi
nių. O draugui S. Paulenkai 
už tvarkymą laidotuvių čia 
pat ant vietos išleidžiant miru
sį dranga iš Lowellio į Nash
ua, N. H." ’ !

Taipgi labai ačiū draugams 
grabnešiams: J. Gicevičiui, W. 
Tveragai, F. Greskai, S.,Pau
lenkai ir kitiems, kurie kokiu 
nors būdu paskutinį kart& pa
tarnavo mūsų bifvusįąm jau
nam draugui. ■

Laidotuvių komitetas: J. M. 
Karsonas, S. Paulenka, J. Bla
žonis, F. Greska ir V. Mikalo- 
pas atsako už laidotuvių tvar
ką ir patvirtina 
vos atskaitą.

Atsiprašome, 
vardai ne visai 
syti; nes nekuriuos sunku bu
vo įskaityti ant blankų.

aukų rinklia-

jeigu katrų
teisingai išra-

Žodis Ant Kapo Mirusiam 
Draugui

tekę būti de-1 Ilsėkis ramiai, brangus drau

judejima» di-

kad jie
nebando iš jo paveržti jo SKAITYKIT IR PLATIN’
diktatoriaus galios ir kad | 
jis jų nebijo. Jis tikisi naši-, 
likti “tautos vadu”, kol jis! 
norės!

Quakeris Darbuojas už 
Socialistų Paliuosavimą

VIENA. — čionai pribu
vo tūlas quakerių religijos 
vadas ponas Gildermeister,

KIT “LAISVĘ”

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

• 1 t

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Idu. i ■
Draugas Antanas Jonaitis 

21-nų metų amžiaus. Gimęs 
i šioje šalyje, 1912 metais rug
pjūčio 7 d. Mažas nuvežtas 
i Lietuva, bet būdamas 16

Į Visas ALDLD 7-to Apskričio metų amžiaus, vienas, be tė- 
Kuopas ir Narius ! vų, sugrįžo į Ameriką pabai-

Draugai ir Draugės! i goję 1928 metų. Pastaruoju
Dabar eina vajus už gavi-; laiku—virš vienuolikos mėne- 

mą žurnalui “šviesai” skaity
toji] ir į ALDLD naujų narių. 
Vajus eis iki pirmai dienai ge
gužės. Tad, Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 7-to Apskričio Ko
mitetas šaukia visus žemiau 
nurodytų kuopų narius prie 
praktiškos darbuotės. Už pa
didinimą savo garbingos orga
nizacijos narių skaičiau^ ir 
“Šviesai” skaitytojų reikia 
veikti. Lai kiekviena^ ALDLD 
narys turi sau už privalumą ir 
atsakomybę, kad būtų užpil
dyta'jūsų kuopai skirta kvota. 
Kvotos yra paskirstytos nedi-1 
dėlės. Ir kiekviena kuopa, jei 
tiktai rimtai imsis už darbo, 
tai lengvai galės išpildyti skir- 

Kvotos yra sekan-

Worcester—15 liauju narių.tis ir kovoti. Nes ir šioj šalyj 
einama prie fašistinio rėžimo. Tarpe abiejų, tai yra 155-tos 
Darbininkai privalo budėti ir • ir 11-tos kuopų, ir 8 “šviesai” 
būti prisirengusiais.

* Mitingas davė gerų organi-1 
z a c i n i ų pasekmių. Tarp.. 
'Darb. Apsigynimo vietinėn ■ 
kuopon įstojo 10 naujų narių. 
Jų tarpe 5 negrai. Užsiregi-1 
stravo ir pasižadęjo susirinki-. 4 
man ateiti dar 8 nariai. Bro-1 
žiūraičių ir Labor Defender / ^sk. 
parduota už $3.00. Aukų su
rinkta $13.86.

Priimta dvi rezoliucijos ir 
pasiųsta protesto telegramos 
teisėjui Callahan ir kalėjimo 
viršininkui Erwin, reikalau
jant paliuosavimo jaunuolių 

#ir užprotestavimui prieš padė
jimą 4 jaunuolių karcerių, kur 
jie yra kankinami. Taip pat 
pasiųsta telegrama Vokietijos 
ambasadai Washfngtone, rei
kalaujant paliuosavimo dd. 
Thaelmano, Torglerio ir kitų 
komunistų. Susirinkimas buvo 
labai gabiai ir tvarkiai veda
mas d. J. Barnes. ,

Reikia tikėtis, kad šis susi
rinkimas sustiprins vietinę 
kuopą organizaciniai. Tik rei
kia, kad visi nariai smarkiau 
pasidarbuotų delei jos.

Sekantis Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 15 
d. balandžio, kaip 2 vai. po 
pietų, Easton Baking Ko. sve
tainėje. Lietuviai darbininkai 
raginami stoti į šią organiza
ciją.

skaitytojai.
So. Boston—10 naujų narių' 

ir 5 “šviesai” skaitytojai.
Montello—8 nauji nariai ir
“š.” skaitytojai.
Lawrence^—8 nauji nariai ir
“Š.” skaitytojai.
Lowell—5 nauji nariai ir. 3

Jaunuolių Pirmas Parengimas
LDS Jaunuolių kuopa ren

gia šaUnų vakarą, šeštadienį, 
7 d. balandžio, Vanderveer 
Hali, 9-ta ir Washington St. 
Kadangi komisija ir LDS na-

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

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

.. PATARNAUJA 3
DAKTARAI:Be to, jam 

monstraeijose, bedarbių eilėse Ke. Antanai! Tu buvai pasirį- 
ir porą didedių streikų pergy
venti. Vienas streikas, tai ir 
mums žinomas: Lowellio če- 
verykii išdirbysčių 1933 m., 
kur velionis-aktyviai dalyvavo 
ir kovoje su skebaiš nuo po
licijos buvo gavęs koją sužeis
ti ir porą dienų vaikščioti ne
galėjo. Nuo to jis daug pa
simokino irgi. Pasidarė arti
mesnis darbininkiškam judėji
mui ir įstojo į Komunistų Par
tiją, kur jis manė daug veik
ti. Bet liga jį pąkirto be lai
ko ir ne prileido prie pasjbrėž- 
to tikslo.

Antanas New Yorke 
buvp be 
čia.

Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin

žęs kovoti prieš netikusį su
rėdymą kapitalistų klasės ir 
prieš skurdą,"nuo kurio milio- 
nai darbo žmonių kenčia, vai
toja ir žūsta be laiko, kaip ir 
tu, drauge, ne be priežasties 
užbaigei be laiko savo jaunas 
dienas.

Tu pilnai tikėjaisi sulaukti 
Sovieti] tvarkos šioje šalyje ir 
tu žadėdavai, kaipo jaunas 
kovotojas, pasiaukauti kovoje 
už geresnę tvarką. Bet, supu
vusios kapitalistinės tvarkos’ 
baisi bedarbė ir šiurpulingos 
gyvenimo sąlygos iš tos prie
žasties,,taipgi Įtartais laipsniš- 

buvo 
priežasčią pakirtimui tavo 
jaunų dienų sveikatos ir tavo 
gyvybės. Tą nies žinome tik
rai.

Tu kritai, drauge, jaunas, 
gražus, vos sulaukęs 21-nų 
metų amžiaus vyras; pačiam 
gyvenimo linksmume, kaip 
žalias klevelis. Galima sakyti, 
tu buvai auka žiauraus kapi
talizmo surėdymo, nuo kurio, 
kaip ir tu, tūkstančiai darbi-1, 
ninkii klasės sūnų ir dukterų 
žūsta be laiko,

Tave laidojant, mūsų šir
dis sunkus gailestis spaudė ir 
ašaros vilgė blakstėnas, bet 
mes nenusiminę. Mes likusie
ji tavo draugai drąsiai tęsime 
proletarinę kovą už sunaiki
nimą kapitalistų klasės ir jos 
tvarkos, kuri skurde, ašarose 
ir kančiose skandina milionus 
prispaustųjų darbo klasės! 
žmonių kasdieną. Jos vietoj, 
įkursime Sovietų tvarką šioje 
šalyje, kur nebus vargų ir 
kančių, už kurią ir tu buvai 
pasiryžęs kovoti iki laimėji
mui.

i šių išgyveno Lowellyj, Mass.
O- virš dešimto mėnesių išgy
veno pas mumis ant rūmo. 
Antanas per visą vasarą nesi
jautė gerai, bet kadangi ilgą 
laiką bedarbė pusėtinai bu
vo jį suvarginus, tai neišgalė
jo tinkamos pagalbos pas gy
dytojus susirasti. Aš pato 
biednas būdamas, ir negalėjau 
jam tinkamos pagelbės suteik
ti. Nors ir gelbėjau, kiek ga
lėjau. Nors jis priklausė prie i 
darbininkiškų organizacijų ir j. 
jas mylėjo, bet delei nesvei
katos jose veikti jam neteko. 
Todjel prie draugų irgi nedrį
so kreiptis prašyti pagelbės. 
Kuomet aš primindavau jam, 
kad 
kad 
niai, 
prie 
Antanas 
kad aš to nedaryčiau: ^ar į dirbdavo, tai viską ir atiduo- 
aš naujas narys, veikti netu- dav0 daktarams. Dar ir to 
rėjau progos ir todėl neužsi- neužtekdavo, 
tarnavau, kad manę draugai j 
finansiniai gelbėtų,” sakyda
vo jis. “Aš ir taip išgysiu, 
juk man mirti dar nelaikąs.” 

į Taip jis sakydavo ir taip jis 
tikrai manė. Beto, jis buvo 
jaunas ir gražus vaikinas, to- 

pasisakyti 
labai pras-, 
jam reika- 
sutaisymo 

to, juk jis

aš paprašysiu
kiek pagelbėtų
kad galėtum 
geresnių daktarų, 

prašydavo

d raugų, 
finansi- 
kreiptis 

tai
manęs, 

“Dar

ilgai kas badmiriavimas, tai 
darbo. Atvažiavęs 

už kokių astuonių savai
čių gavo dirbti, bet tuoj drū
čiai susirgo. Kiek , pasveiko, 
bet gerai nesijautė, vis sirgi- 
nėjo. Tokioje baisioje bedar
bėje, dar mesveikuojant, Anta
nas negalėjo kiek susigriebti, 
nors jis ir labai stengdavos; 
prie gyvenimo. Kad biskį ir

paminus, prisiėjo 
pasirūpinti jo lai- 

Kom. Part. Liet, 
draugai prisiėmė

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

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

Phone, EVergreen 7-4785
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Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Antanui 

draugams 
dotuvėmis. 
Frakcijos
laidotuvių reikalą į savo ran
kas. Buvo atsikreipta į žmo
nes su prašymu ^finansinės pa
ramos laidotuvių reikalams.

Taigi dabar čia ir paduodu 
visų, kurie aukavo tam tikslui: 
S. Paulenka $8.25c, F. Grės
lia $5.00, J. Blažonis $4.00, 
W. Tveraga $3.00, V. Mika- 
lopas $3.00, šie draugai po 
$2.00: F. Kaladinskas, j. Gi- 
cevičius, A. Briska. Po $1.00: 
F. Arbačauskas,’ M, Arbačaus- 
kienė, B. Andrušaitis, J. Ta
mošauskas, V. Brasta, J. ža
lis, W. Tarašhkevičh, D. J. Do
nohue, P. Nbvik, J. Gudaitis, J.

Laisniuotas Graborius i

Bridgewater-—5 nauji nariai del gėdydavos 
; draugams, kad jis 
tai jaučiasi ir kad 
linga pinigų del 
sveikatos. O prie 
matė, kad bedarbė didėja ir 
slegia visus darbininkus ir sy
kiu mūsų draugus. Antanas 
bijojo perdaug prasiskolinti 
draugams. Jis ir mums tan
kiai primindavo: “kada aš 
jums atlyginsiu už butą?” 
Bet mes, matydami jo rūpes
tingumą ir nesveikumą, saky
davom jam : užmiršk, ’ Anta
nai, apie tai ir nesirūpink. Palubinskas, B. P.etkevičius, S. 
Mes tau nerokuosime už kam- Kraučunas, V. čulada, A. 
barį ir mums daug neprasisko- Baumila, M. Kisale'wski, J. M. 
linsi, įtik pasveik ir bus gerai. Karsonas, Mary Sakalowski ir 

Bet laikas bėgo ir jo svei-1 Adolf Bocko. Po 75c: R. Kar- 
kata dilo. Daktaras, pas kurį sonienė ir A. Raudeliunienė. 
jis daug sykių lankėsi, vis sa- J. Daugirda aukavo $1.00. Po 
kydavo, kad tai menka liga 50c aukavo: H. Obert, M. Mil- 
ir jis lengvai išgis; esą, nuo! ler, W. Bilida, Jankevičienė, 
buvusių blogų “tonzilių reu-1 J. žebrys, Newmah, Olshews- 
matizmas įsigavo” (jam ne
senai buvo išimti sugedę ton- 
ziliai) ir taip jį monijp, pakol 
penkiom dienom prieš mirtį 
pamatė, kad jau labai blogai, 
nusiuntė į ligoninę ir pats nei 
sykio nei akių neparodė ligo
niui.

Sausio 22 dieną, šių metų, 
anksti ryte, prieš penkias, 
draugas . Antanas Jonaitis pa
simirė Lowell General ligoni
nėje Palaidotas sausio ’24-tą

ir 2 “Š.” sk.
Cambridge—4 nauji nariai
2 “š.”,sk.
Hudson—4 nauji nariai ir 3 
.” sk.
Stoughton—3 naujus narius 
2 “š.” sk.
Norwood—

sk.

ir

b
naujus narius

ir 2 “š.
Gardner— 

; “š.” sk.
Haverhill-

r 2 “š.” sk.
Lynn—3 naujus narius ir 2 

š.” sk. . ' \ '
Athol—2 naujus narius ir 1’

“š.” sk. '
Providence—2 naujus na

rius ir 1 “š.” sk.
Nashua—3 naujus narius ir
“š.” sk.
Lewiston—4 naujus narius 

ir 2 “š.” sk.
Rumford—6 naujus narius 

ir 3 “Š.” sk.
Brighton turi būti suorgani

zuota kuopa bent iš 7Z narių.
Readville—1 naują narį ir

3 naujus narius ir
2

2

3 naujus narius

narius

miešti] 
tuojau

, Fitchburg—2 naujus 
ir 1 “š.” sk.

Visų čia sužymėtų 
ALDLD kuopų nariai
imkitės už darbo ir pradėkit 
vajų. Ne tik, kad šią K kvotą 
ūžpildžius, bet kad ir pralen
kus. Katra kuo,pa bus pfrmų-

Tvveg, 
S. Čįr 
Drau- 
Denis

Po 25c.: M. 
Kojutis, P.

ki, Wm. J. Liberia, J. 
S. Kojutis, J. Leeman, 
žunas, G. Forsten ir U. 
čunienė. P. 30c.: Bill 
ir J. Sadauskas. 
Andriulionis, K
Voveris, J. Beakus, f J. Dzedu- 
lionis, S. Kundrotai, Aleksie
nė, Senutienė, A. Zippnickas, 
A. Janulis,4 A. Vilkišius, Al- 
medias store,Palioke ir Shoe 
Store. A. Paųklenkienė 20c. 
ir Ą. Kondrąįaučięrię 15c.

Antanas Jonaitis turėjo gi
minu] Gardner,.Mass., Montęl- 
lo, Mass., ir gal kur dar kitur. 
Lietuvoje paliko gyvus tėvus 
ir tris seseris. Paėjo iš Kauno 
apskričio, Seredžiaus vals
čiaus, Pavietuvos kaimo. No
rintieji plačiau sužinoti apie 
velionį Antaną, kreipkitės Šiuo 
.adresu:

J. M. Karsonas,
10 Tyler St., 

Lowell, Mass.
Stengsiuosi visiems atsakyti 

laišku. Liga, nuo kurios An
tanas Jonaitis mirė, vadinasi 
“Tumor.” Jam baisiai išsi
plėtė po krutinės kaulu ir už
smaugė jauną, kaip ąžuolą vy
ruką. Manau, daktaras Kaš- 
kiaučius galėtų apie tą baisią 
ligą paaiškinti: jos veikpię, 
nuo ko. ji atsiranda ir. ar yra! 
galimybių išsigydyti iš jos?

J. M. Karsonas*

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ateikite ir atsiveskite naujų 
narių į dramos grupę. Kvie
čiame ir. kitus draugus bei 
drauges dalyvauti šiame susi
rinkime.

‘F.

<♦>

<!>

Valdyba*
<♦>

Ką Tari Daryti CWA Darbininkai? Užpuolikų Pikti Darbai

CWA raštinių, reikalaujant, 
kad paleidinėjimas CWA dar
bininkų būtų tuojaus sulaiky
tas. Kovoti prieš Roosevelto 
algų kapojimo sistemą. Rei
kalauti, kad CWA administra
cija pripažintų CWA darbi
ninkų išrinktus komitetus. Vi-

Roosevelto valdžia galutinai 
nusimaskavo su savo blofais, 
kad ji išnaikins bedarbę ir vėl 
bus “geri laikai.” Buvo pra
dėję steigti viešus darbus 
(C.W.A.), kur dirbo bedar
biai. Bet dabar desėtkais tūk
stančių tuos darbininkus lau
kan meta. Vien New Yorke , siems masiniai stoti, kad kiek- 
pereitą šeštadienį atleido 30,-į vienam; CWA darbininkui pa- 
000 CWA darbininkų. Vėl jie leistam iš darbo tuojaus tūri 
ir jų šeimynos atsidūrė vargo | būti suteikta pašalpa lygi tai 
ir bado padėtyje. I algai, kurią jis uždirbo prie

1 CWA darbo. Streikuoti prieš 
1 CWA darbininkų algų nuka- 
pojimus. Reikalauti darbo 
arba pašalpos pinigais. Tik 
taip kovodami galėsite išveng
ti bado ir priversite kapitalis- 

Visur CWA darbininkai turi tų valdžią suteikti jums CWA 
išrinkti pastovius komitetus ir darbus arba tinkamą pašalpą, 
patys sudaryti grupes kovai,. tik taip jūs ir jūsų šeimynos 
reikalaujant, kad CWA dar- išsigelbėsite iš bado! Visi ir 
bai turi būt palaikyti ir dar visos prie masinio veikmo už 
plečiami. Demonstruoti prie CWA darbų palaikymą! *

Du ginkluoti revolveriais 
plėšikai įsigavo į S. Hochstei- ' 
no bučernę. 1007 Freeman 
St., ir pareikalavo iškelti ran
kas. Kada Hochstein nepasi
skubino, tai vienas iš plėšikų 
drožė jam revolverio kambliu, 
apglūšino jį, pasigriebė iš re- 
gisterio apie $90 ir abu pabė
go- , ,

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Aido Choro Vakarienė <t>

LORIMER RESTAURANT
> LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<v

<♦>

<♦>

<♦>

Karo Prisirengimai ir 
Darbininkų Protestai

pranešame, kad Ai- 
vakariene įvyks sek- 
balandžio 15 d., 
svetainėje, Brook-1

4> <♦>

Kas reikia daryti tiems dar-1 
bininkams ir abelnai proleta
rams? Reikia paaštrinti ko
vą už darbą arba tuojautinę 
pašalpą.

Sudegė Sena Moteris
>. 1 ■ ■-■U-—*- )

Emma Main, 102-38-47th 
Ave., Corona, 65 metų mote
ris, sudegė degindama popie
rius. Ji išsinešė popierius už 
namo sudeginti. Matomai 
liepsna pagavo jos drabužius 
ir ji užsidegė. Kaimynai pa
matė ir užgesino, bet jau bu
vo pervėlu—moteris mirus.

Žuvys Park quariume i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Šelpia Streikierius

Melai Apie Taksių Darbiniu 
' kų Streiko ir Jo Eiga

Lyga kovai už negrų teises 
turėjo susirinkimą Bronx 
miesto dalyje. Nepaisant, kad 
jos narių daugelis neturi dar
bo ir yra labai suvargę, bet 
ant vietos surikta $14.00 pa- 
gelbai taksių kovojančių dar
bininkų ir pasižadėta daugiau 
remti ateityje. Visi darbinin
kai turėtų teikti kovojantiems 
darbininkams piniginę ir mo
ralę pagelbą.

New Yorko žuvų Park Aq- 
uariume, tai yra kur žuvys 
yra užlaikomis parodai, kiekis 
padidėjo. Parkas yra Battery 
Parke. Vaikams, ypatingai, 
kurie lanko mokyklas, verta 
jas parodyti. Įėjimag dykai.

Plėšikai Pačiupo $500Paskutiniu laiku kapitalisti
nė spauda pradėjo skleisti la
bai daug melų apie kovingus 
taksių darbininkus, kurie did
vyriškai kaunasi už savo rei
kalus. Kapitalistų laikraščiai 
rašo, būk streikieriai savo tar
pe susiskaldę, būk Taxi Dri- i 
vers unijos vadai pavaryti ir' 
tt. Tai yra grynas melas.

Unijos vadai kaip . buvo, 
taip ir yra streiko priešakyje. 
S. Ornet, J. .Gilbert, S. Srųit'h, 
H. Goldstein ir kiti buvo nu-; 
vykę į City Hali ir LaGuardi- '

Rengiasi Prie Streiko
. Madison Square Garden 

darbininkai (patarnautojai ir 
namo prižiūrėtojai), rengiasi 
prie streiko. Svetainės savi- 

v^-n.ę t x«»u-u i.av.v..- ( nink,ai pavarė iš darbo, vieną 
jai įteikė darbininkų reikalą-! darbininką — Peter Mūl-phy, 
vimus,. ant kurių jie sutinka j kuris ten išdirbo septynis me- 
Streiką baigti. Reikalavimai' tus, 
yra sekami:

1) Visi streikieriai turi bū
ti priimti atgal į darbą be dis
kriminacijų. 2) Negali būti 
diskriminacijų del unijos vei
kimo praeityj. 3) Išnaudoto
jai turi pripažinti garadžiuose 
išrinktus darbininkų komite
tus. 4) Komitetas ir unija riš 
darbininkų ir išnaudotojų: su
sikirtimus. i 
turi 
rius 
mus 
turi___„ ____________,__ ,
riems tapo atimta del šio strei- j * l-N

Trys ginkluoti plėšikai įsi
gavo į East Flatbush Tobacco 
Co., 1268 E. Ne'w York Ave., 
ir pačiupo $500 pinigais. New 
Yorke vis daugiau auga plė
šimų ir užpuolimų kiekis kaip 
nąrpųose, taip k ir ant gatvių. 
Kapitalistinė sistema priveisė 
tų elementų ir kapitalistinė 
valdžia nei nesiima rimtos ko
vos prieš požeminį pasaulį.

Užsimušė Teisėjas Chilvers

Kiti darbininkai reika
lauja priimti jį atgal, arba jie 
skelbia streiką.

Pavaro 30,000 Darbininkų

New Yorko municipalio tei
sėjų pirmininkas William 
Chilvers iškrito iš viešbučio 
per langą ir užsimušė. Jis 
gyveno 27 E. 95th St. New 
Yorke. Užsimušė Atlantic 
City mieste iškrisdamas nuo 
penkto augšto iš Ludy viešbu
čio. Chilvers buvo 57 metų 
amžiaus. Dabar spėlioja, ar

5) kompanijos 
panaikinti prieš streikie- 
visus iškeltus apkaltini- 
ir 6) Visiems draiveriams 
būti grąžinti laisniai, ku-

ko. ‘
Prie šių sąlygų darbininkai 

sutinka grįžti į darbą ir tuom 
kartu jų unijos komitetas iš
tiš, visus kitus ginčijamus 
klausimus su išnaudotojais. 
Dabar eina streikas kaip ir 
f>uvo, darbininkai pikietuoja 
gatves it tankiai apkulia 
streiklaužius. < !

Kada darbininkai * įteikė šį 
reikalavimą, tai tuom pat kar
tu prie .City Hąll lauko pusė
je buvo virš 1,000 streikierių, 
kurie laikė susirinkimą ir ęle-1 
monstravo solidarumą su savo j 
vadąis. (■ , .

Taksių darbininkai tvirtai 
laikosi kovoje, bet jiems turi 
teikti pagelbą visi kiti darbi
ninkai, kad jie galėtų laimėti 
kovą. Jų laimėjimas bus lai
mėjimas ir visų darbininkų.

šiuomi 
do Choro 
madienį, 
“Laisvės”

'lyn, N. Y.
Todėl prašome mūsų drau

gų ir proletarinės dailės mylė
tojų ir rėmėjų, kad tą dieną 
p.asirinktumėt, kaipo išėjimo 

i dieną ir pasimatymo su drau
gais Aido vakarienėje.

Bus skanių valgių ir geros 
Tą 'muzikalūs programos laike va- 

paroduoti Ikarienės. Prieš ir po vakarie- 
' i prie smagios 

muzikos. Įžanga ypatai tik 
80 centų.

Užkviečia visus Aido Cho
ras ir tikisi, kad jūs, draugai, 
skaitlingai dalyvausite Aido 
pokylyje.

Imperialistai rengiasi kari
nėmis parodomis ir kitais bū
dais paminėti 6 dieną balau- j 
džio, 17-kos metų sukaktuves! 
nuo. Amerikos imperialistų I 
stojimo pasauliniu karam 
dieną jie ruošiasi i 
New Yorko gatvėmis. Ir kodėl ,nei bus šokiai
ne, juk pereitas imperialistinis 
karas, kuris tūkstančius ir 

I tūkstančius darbininkų pali
ko karo laukuose ir dar dau
giau padarė ubagais, tuom 
pat kartu Jungtinių Valstijų 
išnaudotojams buvo labai nau
dingas. Po pereito karo Jun. 
Valstijose milionierių kiekis 
paaugo ant virš 30,000.

Darbininkai ruošiasi protes
tui prieš naują imperialistų 
rengimąsi karam r - - - 
džio Brownsvilleje bus masinė 
darbininkų prieškarinė de
monstracija. 6 d., 8 vai. va
kare, St. Nicholas Arena, 69 
W. 66th St., New Yorke, įvyks 
masinės prakalbos, kur kalbės 
geriausi darbininkų kalbėtojai 
ir faktais įrodys, kaip imperia
listai rengiasi prie naujo karo 
ir ką darbininkai turi daryti, 
kad pastojus jam kelią. Da
lyvaukite visi masiniai^

Aido Choras.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
5 d. balau-, j)idelis Vežimas, Kaip Kal
bus mnsinp I__  4 _ «

Bangos Choro Koncertas

bus 
da-

LaGuardia įsakė, kad tuo
jaus būtų pravesta gyveniman 
išnaudotojų planai ir paleista. ............ v< .
nuo CWA darbo 30,000 dar- Ps ^^0 netyčia, per nelai

mę, ar tiksliai užsimušė, nes> 
sako, paskutiniu laiku' jis buvo 
nervuotas. LaGuardia ir ka
pitalistinė spauda labai apgai
li.

bininkų. LaGuardia nepaiso 
to, kad viešų darbų darbiniri- 
kai protestavo ir demonstravo 
prieš jų paleidimus. Jis sako, 
kad jis nepaiso “jokių grumo- 

.” Mat, nesenai jis kal- 
i bėjo policijos bankiete ir ten 
liepė policmanams nesigailėti 
ir neleisti rūdyti revolveriams. 
Bet taip kalbėjo ir caro gu
bernatoriai ir policijos virši
ninkai, vienok dasikalbėjo, 
kad sulaukė “karščio.” New 
Ybrko bedarbiai darbininkąi 
visada nebadaus. Jie paaš
trins savo kovas už darbą ar
ba tuojautinę pašalpą' iš vai-' 
džios ir kapitalistų iždų.n • • - t - -

ELIZABETH, N. J.
Artinasi Bangos Choro me

tinis koncertas. Visada šis 
koncertai būna vienas iš ge
riausių, nes Bangos Choras 
pasistengia ^parodyti ką jis 
pramoko per metus laiko. Tat 
ir busimasis koncertas 
vienas iš geriausių. Jame
lyvaus sugabiausios spėkos. 
Dainuos visų mylimas daini
ninkas d. A. Višniauskas, ru
sas Sbaso J. Dilov, kuris dai
nuoja New Yorke operoj; dai
nuos drg. K. Savičienė, kuri 

kelis kartus gerai pasiro-
Dalyvaus rusų mando- 

orkestra iš Linden, N. J. 
sužymėjau tik dalį daly- 
bet jau ir iš to galima

, ( 1 . . J \ , < 1 . t I

Nusižudė Ant Vyro Kapo ■

Mirtys—Laidotuves

Stoja už H. R. 7598 Bilių
< ( .—Į--4— ; .

Vis daugiau darbininkų sto
ja již/H. R. 7598 bilių, kuria
me yra reikalaujama bedar
biams pašalpos ir abelno dar
bininkų draudirpo. Net keli 
kompanijų ųnijų kontroliuoja
mi’ lokalai pasisakė už tą bi- 
Hų; Visos darbininkų organi
zacijos turėtų pasisakyti už 
JU

Elenor Bogle, 64 metų am
žiaus moteris, nusižudė Hillsi
de kapinėse ant, savo vyro 
William Bogle kapo. Jos vy
ras mirė 8 metai atgal. Nuo 
to laiko moteris skundėsi, kad 
jai nesinori gyventi. Ji nu
ėjo ant vyro kapo ir išgėrė 
nuodų. Ji gyveno pas savo 
sūnus, kurių yra . trys. Lynd
hurst,? N. J/’» ’ ’

Mirė Nellie Molons, 17 metų, 
371/2 Tomjjkins Ąve., mirė 
kovo 29 d. Bus palaidota ba
landžio 2 d. Trejybės kapinė
se. •. . ; .

Amilija Rauba, 3 mėnesių, 
1030 Senaca Avė,, mirė kovo 
30 d. .Baladota . kovo 81 d; 
Trejybės kapinėse.; ■ x •

Laidotuvių apeigom rūpina
si grąfcjorįųs 'Jį., Gapva.

, Trumpos Žinutes
; Qrace Wentworth, 23 metų 
mergina, Bayonne, N. J. nuri
jo 1^-ka bichloridinių piliukių 
ir apsinuodijo. Ji paimta į li
goninę. . ;

Ant B.M.T. požeminio trau
kinio areštuotas F. Saulia už 
keistą elgęsį. Jį nuvežė į li
goninę ir tyrinėjo jo protą. 
Manorpą, k,a,d žmogus serga 
nervų suįrimh. !'

Sugavo Didelį Vėžį
Netoli 'Ambrose ( ^ibinjtuvo/ 

kapitonas Mike Smith suga-t 
vd didelį vėžį/kutiš svėria- 
27% svarus. - j Vąžys yrą pa
prastas, valgomas. §ak<?, kad. 
retai tokis pasitaiko.

SUSIRINKIMAI
< . J ĘROOKLYN/N. Y.
\ AĮ>LA 22] kp. susirinkimas įvyką 
pirmadiehį, 2 dieną balandžio, 8 vai. 
vakare, Laisvės raštinėje. Visi drau
gai ’ dal/vatikilSe skaitlingai ir atši- 
veskite;naujų narių; ■ ; A. Baltaitis^ 

(76-77)

nas Atėjo “Laisvei” Medaus 
' Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę. Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus naudoti medų vietoje 
cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę” įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Telephone .Sltagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir ualaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau ' automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

jau 
dė. 
linų 
Čia 
vių,
spręsti, kad šis koncertas bus 
nepaprastas. O kaina bilietų 
yra labai maža—tik 35 centai 
ypatai, kad visi galėtų daly
vauti. ,

Dalyvaudami šiame koncer
te gerėsitės dainomis ir muzi
ka, bet tai ne viskas, taipgi 
jūs paremsite darbininkų 
Bangos Chorą, kuris nuolatos 
tarnauja darbininkų reika
lams, klasinėms organizaci
joms ir remia politinius kali-1 
nius. i ' .

Prašome. pirkti tikietus iš- 
kalno. Mes, jus 'Užtikriname, 
kad visi atsilankę būsite pa
tenkinti.' Po koncerto bus šo
kiai, kur grieš d. Žuko or
kestrą. A

Bangos Choro metinis' kon
certas įvyks sekmadienį, 15 d. 
balandžio. . Tat jau rengkitės 
dabar.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, 3-čią dieną 
balandžio, 7 vai. vakare, 79 Hudson 
Ave.

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
| daug svarbių reikalų apkalbėt ir 
baigt užsilikusius darbus.

Sekr.
.(78-79)

u z-

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarninlcais ir

Nuo 3 vai/p. p. iki

F. Savich.

* ’ Ų . ' r

Aido Choro Dramos Grupės 
Susirinkimas

Šiandien, balandžio 2 d., 
“Laisvės” svetainėj, 8 vai. va
kare, įvyks Aido Choro Dra
mos Grupės /susirinkimas, šia
me susirinkime turime labai 
daug dalykų aptarti. Yra pa
kvietimas dar į vieną vietą vai
dinti veikalėlį “Suiro | Tėvelio 
Nervai;” o t>askiaus kiti daly
kai - reikia aptarti.

Visi . draugai ir draugės tu
rime dalyvauti. Visi lošėjai

<!> <♦)

<♦> O

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

iii

S

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St. Brooklyn, N. Y.

-%:

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredoinis ir Suimtomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

v

Telephone, EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 

I krikštynoms ir pasivažinėjimam?

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iimias Ir chroniikas vyrų Ir 

moterų lisas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo 10:30 iki I. To pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo .11 ryto iki 12 dieną 
Telephonas MEdallion 3’1328

i 231 Bedford Avenue 

į BROOKLYN, N. Y.
I

— )

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 

■. GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.Apart. 29

Seredomis
7 vai. Vakare

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kraj’avus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

512
JONAS STOKES

Marion St.,, kam p. Broadway
Chauncey Sb. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.; Glenmore 5-9467

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs* f iziši- 
kai stovite^

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI'

D R. Z INS
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 Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1


