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Prūseika pas Saviškius. 
Mulkino Darbininkus; 
Gavo nuo Jų Smūgį.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

S. vaite atgal Philadelphijoj 
buvo renegatas Prūseika. Jo 
garsinimuose buvo skelbta, kad 
Prūseika kalbės apie Austrijos 
darbininkų sukilimą. Bet jis 
atvažiavęs pradėjo iš priešingo 
galo. Bėgiojo po žmones, smer
kė komunistus, teisino socialfa-1 
šistus.

Pasirodė, kad jam Grigaitis 
ištikrųjų jau daug artimesnis | 
‘frentas”, negu Komunistų Par
tija ir Komunistų Internaciona
las. Vadinasi, Prūseika kaip 
buvo menševikas, taip ir vėl nu
sirito pas menševikus.

i PAKELTA 10% ALGA 
,4,500 DARBININKŲ IŠ KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIMO

>

Prūseika, kalbėdamas

TARRYTOWN, N. Y. — 
General Motors automobi- 
Im kompanija pakelia 10 
nuošimčių uždarbį 4,500 sa
vo darbininkų. Kapitalisti
niai laikraščiai apie tai ra
šo, kaip apie NRA ir Gene
ral Motors kompanijos “ge
radarystę,” bet nepasako,

------- , -  apie 
Vokietiją, sakė, kad ten Komu
nistų Partija turėjus šešis mili- i 
onus balsuotojų, socialdemokra- i kad tie ponai bijojo darbi- 
tai—septynis--- i
trylika milionų balsuotojų, o • 
leido Hitleriui užimti galią; bet,; 
esą, jeigu socialdemokratai ir 
atsisakė stoti į bendrą frontą, 
tai komunistai, turėdami “še
šių milionų armiją”, nedarė jo
kio sukilimo. Po tų savotiškų 
“armijos” apskaitliavimų, na, ir 
šaukia Prūseika: “Kas čia, jei 
ne pasitarnavimas Hitleriui?”

Pasak Prūseikos, komunistai 
esą lygiai kalti, kad buvo užlei
sta valdžia hitlerizmui, kaip ir 
socialdemokratai.

inilionus; viso ninku streiko, ypač kaimy- 
Lo 1 ciinT n i ii n ' . — • . ▼ i • .tnysteje New Yorko miesto, 

i iš kurio revoliucinių darbi- 
I ninku streikieriai gautų ne
mažos talkos.

LaGuardia "Laimėjo” 
Apsunkinimą Savinin
kėliam ir Darbininkam

Albany, N. Y.—Teatrališ
kai pasiginčijęs su Tamma
ny Hall demokratais valsti
jos seime, New Yorko ma
joras LaGuardia sutiko, 
kad prie jo reikalavimo iš
leisti įstatymą šio miesto 
“finansams taupyti” jie ga
li pridėti dvyliką pataisy
mų. Tais pataisymais tain- 
maniečiai užsitikrina ilgą 
eilę riebiai ■ apmokamų 
“džiabų” savo pakalikams 
didmiesčio apskrityse (co
unties) ir kt. O majoras 
ve ką “laimėjo”: jis gali su
taupyti 11 milionų dolerių 

elgCsST'^^ukr ginkluoto Per metus- paleisdamas mo- 
Tokia renegato logi- kytojus ir kitus tarnauto- 

jus neapmokamom “vakaci- 
jom”; kitas sutaupymas — 
numušti algas miestui tar
naujantiems žmonėms su
moje $2,000,000; o jeigu dar 
miesto iždui bus negana, tai 
gali uždėti naujų mokesčių 
iki 31 miliono dolerių.

Taigi visas LaGuardijos 
šokinėjimas baigiasi uždėji
mu sunkesnės naštos ant 
smulkiųjų savininkų, tar
nautojų ir abelnai darbinin
kų.

čia Prūseika aiškiai pasiro
dė, kaip jis ištikimai gina fa
šizmą. Jis gerai žino,, kad Vo
kietijos Komunistų Partija 
griežtai kovojo prieš fašizmą ir 
šaukė socialdemokratus į bend
rą frontą kovai prieš hitleriz- 
mą; socialdemokratai 
bendrą frontą,
socialdemokratus pateisina 
bendro fronto atmetimą, 
smerkia komunistus, kad 
vieni nenukovojo fašizmo.

Išeina, kad, Prūseikos supra
timu, socialdemokratai gerai 
padarė, kuomet jie agitavo dar
bininkus balsuoti už Hinden- 
burgą, kas reiškė Hitlerį; o ko
munistai, anot jo, negerai pasi-

atmetė
Bet Prūseika 

už 
o 

jie

suksimo, 
ka.

Prūseika taip pamokslinin- 
kauja tiksliai, kad dar toliau 
mulkinti savo pasekėjus ir pri
gaudinėti darbininkus. Jis aiš
kiai žino, jog Komunistų Par
tija dar negalėjo padaryti sėk
mingą sukilimą Vokietijoj, nes 
dauguma darbininkų ten dar 
buvo įtakoje socialdemokratų ir 
dešiniųjų-reformistinių unijų.

Hitlerio gaujos buvo tvirtai 
ginkluotos, o revoliuciniai dar
bininkai neginkluoti ir jų ma
žuma. Takiame atsitikime 
šaukti vieniems sukilimą tai 
būtų buvusi saužudystė geriau
sių darbininkų klasės narių, ir 
revoliucija būtų buvusi sutriuš
kinta'.

Visa tai Prūseika puikiai ži
no, bet jis to nesako darbinin
kams ; nesako todėl, kad tai bū
tų užgyrimus revoliucinio judė
jimo, o pasmerkimas fašizmo ir 
socialdemokratų vadų.

Prašo Nedeportuot At
eivių už Įsitikinimus

LAIMĖJIMAS |30,000 MAINIERIŲ STREIKUOJA
W. VA. IR KY, REIKALAUDAMI $5 

ALGOS IR 7 VALANDŲ DIENOS s
UNIONTOWN, Pa.—Vie

toj buvusių 11 valandų dar
bo dienos kasyklose tapo 
įvesta 8 vai. “šiftas”. Per 
darbininkų kovą vienas 
mainierys, Joe Bosek tapo 
arklių kanopomis Sutremp
tas ir pavojingai, gal 
tinai sužalotas. Guli 
ninėje vos gyvas, su

mir- 
ligo- 
per-

Į Prezidiumą Išrinkta Sta- rio nagų, ir keli kitų Kom. 
linas, Thaelmann, Dimitroff Partijų žymūs^ darbuotojai.

-------- ’ Suvažiavimo platformą
CLEVELAND, Ohio. — puošia didžiulis paveikslas 

Aštuntąjį Jungtinių Valsti- darbininko, sutra ukančio 
jų Komunistų Partijos su- retežius, 
važiavimą bal. 3 d. atidarė ■ Daug įspūdingų momen- 
generalis Partijos sekreto- tų • buvo atsidarius suvažia- 
rius Earl Browder, , Pros-i vimui: pav., kuomet Cleve- 
pect Auditorium svetainėje, lando darbininkai įteikė
Pirmą kalbėtoją jis persta- puikią raudoną vėliavą, ku- skelta galva, 
tė negrą draugą James W. i rią Močiutė Bloor perdavė 
Fordą. i Partijos Centro Komitetui; j

Išrinkta prezidiumą iš 37, kuomet buvęs Californijos 
narių. Į prezidiumo garbės Socialistų Partijos sekreto- 
narius gi su dideliu entuzi- rius Harold Asche sveikino 
azmu tapo išrinkti Stalinas, suvažiavimą, pareikšdamas 
Sovietų Sąjungos Kom. kaip jis priėjo prie suprati- 
Partijos sekretorius; Ernst mo komunistų kelio teisin- 
Thaelmann, įkalintas vadas 
karžygiškos Vokiečių Ko
munistų Partijos; Dimitro-

gurno ir t. t. •
Plačiau apie Partijos su

važiavimą skaitykite drg.
roffas, kuris nesenai tapo 
ištrauktas iš kruvinų Hitle-

A. Bimbos įspūdžius, kurių 
bus daugiau “Laisvėje”.

8,000 CWA Darbininky Šturmu Prasiveržė 
J City Hali Minneapolyj; Ponai Pabėgo

MINNEAPOLIS, Minn. 
Balandžio 3 d., 8,000 atleis
tų pašalpinių CWA darbi
ninkų pralaužė tirštai su
statytos policijos eiles ir 
metėsi į City Hali. Iš pra
džios jie buvo pasiuntę de
legaciją į Labdarybės Ta
rybos posėdį; bet labdariai 
atsisakė dėlegatus priimti. 
Kada atsisakymas buvo

praneštas darbininkams, jie 
taip įnirto, jog šalin nušlavė 
policiją ir įsiveržė į City 
Hali. Persigandę ponai pa
bėgo.

Demonstracijoj darbinin
kai reikalavo ne tik senuo
sius CWA darbus sugrąžin
ti, bet dar 40 nuošimčių al
gos už juos pridėti.

Liejyklų Streikas New 
Yorke ir New Jersey 1

Aluminum Darbininkų 
Išnaudojimas

Liejikai International Mol
ders Unijos nariai pereitą į 
pirmadienį išėjo į streiką i ?a- — Aluminumo kompa-

NEW KENSINGTON,

New Yorke, Brooklyne ir į nijos'darbininkai dabar an- 
New Jersey.

Užstreikuotas darbavie
tes pikietuoja nuo 8 vai. iš 
ryto iki 12 vai. dieną ir nuo 
12-tos iki 4 vai.

Viena dirbykla, prieš ku
rią paskelbtas molderių 
streikas, yra ant Metropo
litan Avė, netoli Humboldt 
Street, Brooklyne.

18,000 Atleista Nuo 
CWA Pašalpinių Darby 

Philadelphijoj
PHILADELPHIA, Pa. 

— Nuo pašalpinių CWA 
darbų atstatyta 18,000 dar
bininkų. Bet jiems duodama 
teisė, ateiti ir išnaujo užsi
registruoti raštinėje ant 
kampo 15th ir Cherry Sts. 
Kurie ten gaus darbo, tai 
jiems tebus mokama tik po 
$7.20 per savaitę.

CWA ir - kiti darbininkai 
rengiasi į didelę demonst
raciją prieš paleidinėjimą iš 
pašalpinių darbų ir prieš 
pašalpos kapojimus. De
monstracija įvyks šeštadie
nį, halapdžio 7 d., 1 vai. po 
pietų, Raeburn Plazoj.

Nazių Smūgis Katalikų 
Spaudai Vokietijoj

Kasyklų Savininkai Organizuojasi Sutriuškinti Streiką; Se
nosios Unijos Vadai Nepasirodo; Mainierių Laimėjimas 
Pennsylvanijoj; Lokautas Illinois.
FAIRMOUNT, W. Va.— ninkai laiko savo konferen- 

Balaridžio 3 d. sustreikavo cijas, organizuodamiesi ne
west pasiduoti darbininkų reika

lavimams. Tačiaus iš 60 W. 
i Va. užstreikuotų kasyklų 
jau pasidavė dvi, kur dirba 

1800 mainierių;
Daugelyj Kentucky vals

tijos kasyklų Taip pat pa
skelbta streikas.

Illinois Lokautas Prieš 
Mainierius

30,000 angliakasių
Virginijos šiaurinėje dalyje 
Reikalauja $5 algos Už 7 va-1 
landų darbo dieną. Kasyk-1 
lų savininkai siūlo tik iki 
balandžio 9 d. tokią algą ir 
už tiek valandų mokėti. Ta 
dieną, mat, prasidės NRA 
derybos delei darbo sąlygų 
kasyklose. Angliakasiai at-
meta samdytojų pasiūlymą, I CHICAGO, Ill. — Trys 

Viršininkai senosios Jung-'ketvirtdaliai kasyklų savi- 
tinės Mainierių Unijos ty- ninku uždarė jąsias neribo- 

ar jie tam laikui, protestuodami 
prieš NRA reikalavimą 7

li; nieko nesako, 
streikui pritaria, ar ne.

Tuo tarpu kasyklų'savi- valandų darbo dienos.

Darbininkų ir Inteligentų Didele Delegaci
ja Washingtone Del CWA Darby ir Pašalp

WASHINGTON. — 76 ne
grai ir baltieji delegatai 
nuo 54-rių Didžiojo New 
Yorko organizacijų bal., 3 
d. atvyko reikalauti ne tik 
CWA visus darbus palaiky
ti, bet juos padidinti ir dar
bininkams unijinę algą mo
kėti. Delegacijos komite
tas, be to, įteikė vidaus rei-

Philadelphijoj j jo prakal
bas nedaug tesusirinko darbi
ninkų, bet ir jų didelė daugu
ma buvo griežti renegatimo 
priešai; Prūseikos gi sekėjų nei 
poros tuzinų nebuvo.

Nežiūrint kokias nesąmones 
Prūseika kalbėjo, darbininkai 
sėdėjo, dantis sukandę; bet į pa
baigą buvo pareikštas griežtas 
protestas prieš visokius Prūsei
kos melus. Buvo, parodyta, 
kaip jis mulkina darbininkus ir 
veidmainiauja. x

Tai pirmu kartu jis Philadel- 
phijoj gavo tokį smūgį; be to, 
ir aukų jam visai mažai kas 
davė, tik tuzinas jo sekėjų.

Atrodo, kad Prūseikai dabar 
ilgoką laiką bus nedrąsu pasi
rodyti Philadelphijoj; o pasi

WASHINGTON. — Tūla 
48 žmonių .komisija su C. 
Palmeriu kaipo pirmininku 
kreipėsi į darbo ministerę 
Perkins, kad sustabdytų de
portavimus ateivių vien už 
komunistinius bei anarchis
tinius įsitikinimus, jeigu tie 
įsitikinimai nėra išreiškia
mi arba nėra daroma žings
nių delei valdžios nuverti1 
mo. '

Reikalavimas labai “skru- 
mnas;” sulig jo, žmonės ga
li kaip sau nori tikėti, bet 
nevalia įsitikinimų skelbti 
bei revoliucinių išstojimų 
daryti.

4

rodant gal rėikės pasirūpinti 
policijos apsaugą. Y

Nužudė 20 Žmonių; Sudegino 
Kaimą Meksikoj

Mexico. — Šaika kerštin- 
čių iš aplinkinių sodžių už
puolė kaimą Guadalupe Vis
ta Hermosa, užmušė 20 as
menų, kelis pasigrobė, už
degė kaimą ir pasišalino. 
Nuo senai, mat, verda pik
tumai del jų laukų rubežių 
su tuom kaimu.

NUSIŠOVĖ STUDENTĖ

Ann Arbor, Mich. — Nu
sišovė gabi ir graži Michi; 
gano Universiteto studentėxvMCTiiu icineb pusirupinu ~ . _T a •

policijos apsaugą. Nes, kitaip, LouiSe Van Amermgen, 20 
darbininkai gali jį išvyti iš Phi- metų amžiaus. 7“/. 
del ph i j os.

Priežastis
nežinoma.

tra tiek daugiau padaro, 
negu keletas metų atgal. 
Tuomet jie turėdavo dirbti 
po 12 valandų per dieną; 
dabar valandos sulig NRA 
sumažintos, bet užtat “mok
sliškas” skubotumas labai 
pasmarkintas.. Algos mi- 
zernos, nors kompanijos 
ponai pasidalino 37 nuo
šimčius dividendų-pelno 
pereitus metus.

Lietuvė Nuplikė Vyrą

uz

Forest City,'Pa. — Tula 
M. Vitkienė verdančiu van
deniu pildama smarkiai nu
šutino savo gulinčiam vyrui 
farmeriūi Martinui Vitkui 
veidą, krūtinę ir rankas, 
Dunn’s Pond’e. Vyras pa
imtas į ligoninę.

Padarius tą darbą, mote
lis apleido namus, bet ant 
rytojaus sugrįžo ir pradėjo 
daužyt langus. Sakoma, 
kad jai protas pamišęs.

Vitkus yra ateivys nuo 
Vilijos, Kauno apskrities.

Laukinis.

BERLYNAb. Duisbur- įr vįe§ųjų darbų mini- 
go apskrities teismas pada- steriui H. Ickesui refkalavi- 
rė nuosprendį, jog katalikų mą, kad kongresas paskirtų 
laikraščiai yra nereikalingi 67 bilionus dolerių viešiems 
ir kad jiems turėtų užtekti darbams per ketverius me- 
kiekvienos parapijos vieti
nių laikraštukų bei lapelių.

Katalikų spaudos klausi
mas atsidūrė teisme šitaip. 
Katalikiško laikraščio “Ne
uer Tag” leidėjas užvedė 
bylą, reikalaudamas sustab
dyti uniformuotus nazius, 
kurie vaikščiodami po na
mus grūmoja katalikų laik
raščių skaitytojams ir vers
tinai jiems bruka fašistinį 
“National Zeitungą.” Teis-

tus. Ministeris atsakė, kad 
būtų gerai, bet, girdi, kong
resas su tuom nesutiks.

Relief bosas Hopkins per 
savo sekretorių buvo atsi-

sakęs su delegacija matytis, 
nes neturįs laiko. Bet kai 
delegatai pareiškė, kad jie 
visai iš raštinės neišeis, kol 
Hopkins nepriims delegaci
jos, tuomet jis tuojaus su
rado ir laiko; tačiaus leido 
su juom kalbėtis tiktai še
šių asmenų komisijai, kurią 
išrinko delegatai. Komisi
jos nariai išdėstė reikalavi
mus bedarbių naudai ir pa
reiškė, kad telks mases ko
vai už juosius.

Delegacijoj, apart įvairių 
organizuotų darbininkų, 
buvo inžinierių, vaistininkų, 
chemikų, artistų, rašytojų 
ir kt. inteligentų.

Naziai Gabena Ginklus Su- Perša Naujus Bonus Vietoj 
kiteliams prieš Franciją Pinigų už Liberty Bonds
PARYŽIUS. Ateina i WASHINGTON. — Nuo 

pranešimai arba skleidžia- Į balandžio 15 d valdžia tu. 
ma gandai kad Vokietijos atmokgti ?1005000000 
fašistai gabena ginklus Mo-j^ (Liberty)

nų, nešančių savininkams 
puspenkto nuošimčio. Vie
toj pinigų, tačiaus, valdžia

mas šį skundą *atmete ir tei- roęco gentims, kylančioms i 
sėjas pasakė katalikams pa- prieš Francijos ir Ispanijos 
mokslą, _,kad, girdi, džiaug- valdžias, turinčias ten savo

f

kites, turėdami teisę bažny- koloni jas. ^Vokiečių naziai perša jmti’ nauj-us j§ieidgia.
čiose melstis; jeigu mes bū
tume jus nuo bolševikų ne- 
išgelbėję tai visko būtumė
te netekę.

Tai yra kurstymas prieš 
bolševikus, kurie juk: Sovie
tų Sąjungoj neuyidraudžia 
melstis šventyklose, kaip 
kas nori.

Nazių pyktis prieš katali
kų vadus padidėjo nuo po
piežiaus velykinio laiško, 
atrašyto katalikiškam vo
kiečių jaunimui, kurį popie
žius persergėjo nuo ‘‘pago
niškos propagandos” ir nuo 
pasidavimo spaudimui iš 
nazių pusės.

tatai užginčija. mus valstybės bonus, kurie 
KEISTAS JŪRŲ ŽALTYS j zadl V?s . ketvirtadali 

riA-nm n ATTA AI nuošimčio ir kurių suma 
būtų atmokėta po 12 metų.PORT SAID. — Ant $>- 

mani pajūrio bangos i^nia- 
tė 15 jardų ilgio negyvą jfl- .... A ■ . . r . n 
rinį žaltį, su trijų jardą I VCl uflillVlU ufHlldS/ 
pločio žiotimis. Vietiniai;  
žmonės nusigando, pirmą! Washington. — Kariško 
kartą tokį “sutvėrimą” ma-, orlaivyno korpuso galva 
tydami. generolas Foulois užsakė

---------- (vienai kompanijai lėktuvų 
Atima Namuką, tai žmogus i už $7,500,000, visai neatsi-

Nusižude !" —
LIVINGSTON, N.J..—Ga

vęs pranešimą, kad jo na
mukas bus atimtas už sko
las, nusišovė R. H. Fairser
vice, 45 metų amžiaus.

tydami.

I klausdamas, ar kitos kom- . 
panijos negalėtų tą darbą 
pigiau atlikti. Del to yra 
įteikta kongresui reikalavi
mas ištirti, ar nebus ir čia 
grafto.

..
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dabar visur reikalinga1 judinti* masės, 
mobilizuoti jos, šaukti bendro darbinin
kų organizacijų fronto konferencijos ir 
jose išdirbti planai pasekmingesniam mi
nėjimui Tarptautinės Proletariato 
vos Dienos, Pirmosios Gegužės.

malkas ir plauskėmis, ak
menimis, plytomis ėmė prie
šintis policijai. Keletas po
licininkų buvo gerokąi ap
kulti, vienam iš jų praskel- [Partijos 8-tą konvenciją, te-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year ____ ...,$7.50
Canada and Brazil, per year ............. $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months .......... .. $4.001
Foreign countries, six months $4.00
Canadh and Brazil, six months ........  $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Šių Metų Pirmoji Gegužės
Turi Būti Ryškiausia

1934 metais'Pirmoji Gegužės turi būti 
ryškiausiai atžymėta* Jungtinių Valstijų 
darbininkų judėjimo, į istorijoj. Jinai! I 
įvyĮsta laikotirpyj, kuomet revoliucinis 
judėjimas sparčiai bręsta. Laikotarpyj, 
kuomet antroji streikų banga pradeda 
liepsnoti.

TaČiaus* Pirmoji Gegužės—tarptauti
nio proletariato kovos diena—bus pasek
minga ant tiek, ant kiek sąmoningiausio- 
ji darbininkų klasės dalis, komunistai ir 
jų prijautėjai, revoliuciniai sąmoningi 
darbininkai, prie jos prisiruoš.

Pirmosios Gegužės pasisekimas vy
riausiai bus matuojahnas tuo, kiek daug 
darbininkų bus suorganizuota į demon
stracijas ir masinius mitingus, kaip ge
rai mes mokėsime aprūpinti juos litera
tūra ir gyvu revoliuciniu žodžiu; kaip 
mes pajėgsime sukonsoliduoti tūkstan- 

» ' čius naujų darbininkų į Komunistų Par
tijos eiles ir į eiles kovingųjų darbo uni
jų, bei kitų darbininkiškų organizacijų.

Vyriausieji šūkiai, vyriausieji obalsiai, 
kuriuos darbininkų klasė turės iškelti 
Pirmąją Gegužės, yra sekami:

Už Bedarbės ir Socialės Apdraudos 
Bilių (H. R. 7598).

Už didesnes algas.
Už darbininkams teisę streikuoti.
Už lygias teises negrams. z 
Prieš karą ir fašizmą.
-Šitais obalsiais Amerikos darbininkų 

klasė puoš savo iškeltas vėliavas šių me
tų Pirmąją Gegužės. Negali rastis dar
bininko, besijaučiančio darbininku, ku
ris pasipriešintų šitiem obalsiam-reikala- 
vimam.

Bęt, kaip jau nekartą esame nurodę, 
tam reikalinga prisiruošti iš anksto. Jau

Peranksti Tiešijasi
Amerikos trockistai pastarajam savo 

lapelio leidinyj, tiešijasi, būk Lietuvoj1 a j IVlUUiy J, LlcolJ dol, U LIK -LzLVLUVOJ

: jie turį “didelės įtakos” darbininkuose, 
tik visa bėda, kad staliniečiai, t. y., Lie
tuvos Komunistų Partijos nariai, juos 
perdaug puolą. Girdi, Kaune trockistai 

I netgi išleįdę vieną numerį savo organo 
“Lenino Keliu”, kuris “turėjęs pasiseki
mo.” .

Nieko neišmanančiam' apie Lietuvą, 
gali išrodyti, kad ten ištikrųjų trockistai 
smarkiai įsivyravę, bet žinančiam daly
kus—tenka? tik skaniai pasijuokti iš tų 
kontr-revoliucinių gaivalų tuščio džiaug
smingo klegesio.

Mokykla Bostone—Ką Studijuoti?
Apie vidurį šio mėnesio d. R. Mizara 

vyks į Bostono apielinkę vadovauti dar
bininkų savitarpinio lavinimosi mokyk
loms. Draugai jau dabar klausia, kokia 
literatūra prisieis turėti po ranka, ko
kios knygos, kaipo rankvedžiai, reika
linga įsigyti.

Norį lankyti minėtas mokyklas drau
gai būtinai turi įsigyti ir studijuoti se
kančias knygas:

1. “Komunistų Manifestas” (Karolio 
Markso ir Engelso).

2. “Komunizmo ABC” (Bucharino).
3. “Mokslinio Socializmo Išsiplėtoji- 

mas” (Engelso).
4. “Valstybė ir Revoliucija” (Lenino).
Greta to, reikalinga studijuoti d. E. 

Browderio straipsnis, telpąs “šviesos” 
numery j 1-mam apie NRA ir nelabai se
nai “Laisvėje” ir “Vilnyj” tilpę Komu
nistų Internacionalo 13-tojo Plenumo tė- 
ziai.

Minėtos knygos gaunamos “Laisvėje” 
arba “Vilnyj”. Jau dabar draugai turė
tų jas įsigyti ir aprūpinti visus tuos dar
bininkus, kurie lankys mokyklas.

Aišku, ir nelanką mokyklos darbinin
kai privalo šitas knygas studijuoti.-

Apie pradžią sekančio, mėnesio Roche- 
sterio draugai mano įkurti mokyklą, ku
riai vadovaus d. D. M. Šolomskas.

BARIKADOS KAUNO GATVĖSE
Pagaliau ir fašistinė 

spauda negalėjo nutylėti 
tai, kas atsitiko sausio 29 
dieną Kaune. Ji aprašo be
darbių' maištą tokį, kokį ji 
norėtų matyt, koks jai at
rodytų mažiau pavojingas. 
O antra ir svarbiausia, ji 
stengiasi įvykį paslėpti nuo 
visuomenės akių, todėl ir 
toks skystas, sufalsifikuo
tas jo aprašymas visai su- 

|> prantamas. ■
Kaune bedarbių susidūri- 

mai su policiją jokia nau
jiena. Bet anksčiau polici
jai vis pasisekdavo bedar
bius numalšinti. Jei pajun- 

' ta, kad ruošiamasi streikui 
arba artėja: kokia nors dar
bininkų šventė, tada viešieji 
darbai iš pat- ryto apstato- 
mi stipria policijos sargy
ba. Jei pastebi buriuojan
tis arba kalbant grupėmis,

r

ta galva. Tūkstantinė 
nia veržėsi pirmyn.

Policija, matydama, 
šį kartą ne taip lengva 
bedarbiams vieton darbo ir 
duonos duoti guminių lazdų, 
ėmė šaudyti ir mėtyti aša
rines bombas. Daugelis bu
vo sužeista. Bedarbiai 
gi statydami užtvaras gy
nėsi iki paskutiniųjų. Tik 
po gero pūsvalaridžio mūšis 

iėmė aprimti. Vis dėlto 
į daugelis bedarbių aplinki
nėmis gatvėmis miesto val
dybą pasiekė . ir ten v reika
lavo patenkinti tai, ko jie 
reikalauja.,. Rotušė ir' ki
tos įstaigos buvo saugomos 
stiprios sargybos, ir čia bu-1

ko kalbėtis su drauge Amy 
Shechter, kuri jau treti me
tai darbuojasi pietinėse 
valstijose. Daug svarbių 
dalykų jinai papasakojo a- 
pie mūsų revoliucinio judė
jimo bėdas ir sunkumus to
je šalies dalyje. O vienok 
—ji sako—ir ten komuniz
mo žvaigždė kyla augštyn. 
Negrai ir baltveidžiai dar
bininkai pradeda paduoti 
vieni kitiem ranka ir suvie
nyti savo spėkas prieš ben
drą priešąA-prieš kapitaliz
mą. ■ •

Sunkiau ‘ su< .baltveidžiais. 
Dar'labai niažai jų^teturime 
Komunistų Partijoj Alaba- 

vo vos vos išvengta tokių jpoje, South ir North Caro- 
mušių, kokie buvo ties .žu- 
vu rinka.

Susidūrimo metu, .vienas 
policijos valdininkas buvo 
pakliuvęs į bedarbių ran- 

jkas; gavęs keletą smūgių 
I ir pamatęs, kad kitas be- 
idarbis užsimojęs ant jo su 
pliauškė, su ašaromis ėmė i 
prašyt dovanoti, jis i__

kad 
bus

kai tuoj aus pamato vilkus 
avies kailyje.

Komunistii Partijos 8-to
ji konvencija turės ypatin
gos domės atkreipti į pieti
nes valstijas. Ten mūsų; 
judėjimui dirva be galo pla
ti ir derlinga. Mūsų parti
ja turės nugalėti baltąjį 
terorą ir pasiekti su komu
nizmu tas baisiai išnaudo
jamas ir spaudžiamas dar
bo mases.

Gudrus Vaikąs
—Petruk!—šaukė s u p y- 

kusi motina į savo vaiką,— 
mano. tėvas visada mane 
nuplakdavo, už tokius pasi
elgimus' kaip. tavo. . ■

—Gerai,--' ramiai;, asakė 
Petrukas.—Aš linkiu J r kad 

... panaši pasaka man nereikė-
ky Atleista Clevelande i tų pakartoti savo vaikui.
' CLEVELAND, Ohio. — j ‘

Iš CWA į darbų paleista j 
16,000 darbininkų; daugiau-'
šia negrų ir ateivių. Pa- geras del plaukų ataugini-

16,000 CWA Darbiniu-
------------- . (

Geras Prirodymas
—Šitas tonikas yra labai

linose ir tt. Dauguma balt- šalpai skiriama suma- pini- mo,—kalbėjo barzdaskutys, 
veidžiu darbininkų suėsti nukii sta visu trecdaliu. trindamas kostumerio pli-
linose ir tt.

Valdovai sako, pinigų nėra.baltojo šovinizmo, kurį taip!
gudriai ir giliai į juos įauk- Bet 1932-33 metais _ jiems —Bet kas tokio nepapras-

An- užteko pinigų išmokėt $6,- to, kad pats esi plikas,— iš- 
sunku ir tas, kad Ku- 000,000 bankininkams už sitare kostumeris.

____  - . . w 11 n n 1 r o i V) 1T C* 1H111 C 71 Y A. • . Y 1

le jo valdančioji klasė.
tra l
Klūks Klanas ir kiti juoda- bonus ir kaipo nuošimčius. —Mat aš tyčia daviau sa- 
šimtiški elementai bjauriai Bėdai bių Taryboms va- y@ plaukams nuslinkti, idant 

baltveb dovaujant, yra ruošiama parodyti kitiems, kas jų lau- 
masiniai darbininkų žygiai, kia, jeigu nenaudos šito to-

persekioja tuos
prašyt dovanoti, jis dau- džius, kuriuos pamato kru- mmtabdvt na-

• • i j i i i voie su negrais darbiniu- iKacl piiveist sustauciyt pa įniko,giau niekad nebevyksiąs be- uaiumin ?
darbių malšinti. Bematant ■
pranyko visas jo išdidų- < K o m u n i z mas pietuose 
mas. “Juk tu, rupūže, įsa- i griežtai slaptas judėjimas, 
kei šauti į mus.” Draugė Schechter :

“Dovanokit, vyrai, aš kai-1 “Be pigu čia,: va, sueiname 
į krūvą, daiy galime kalbė
tis atvirai, važiuojame gru
pėmis. O pietinėse valstijo
se turime slapstytis, turime 
susirinkti draugus nuo 
kampų, patylomis. Sunku 
susirinkimus laikyti stu- 
bose, nes tuojau priešai nu- 

. Darbininkai bijo ne- 
Tankiai susi-

tas,” vėl ėmė prašytis.
Ateis laikas, kad visi pa

našūs šunys staugs išvydę 
pakelta darbininko-nugalė- 
tojo kumštį. Tada gailėsis, 
maldaus, bet bus jau pervė- 
lu.

Po mūšio daug’ bedarbių

šalpos mažinimus ir išgaut 
dar padidinimų.

Ohio valstijoj yra suma- 
sako: nymų deportuot meksikie- 

; i čius bedarbius ir dirban
čius. Prieš tai kovoja ko
munistai ir revoliuciniai 
darbininkai apskritai.

Pačiai Pakanka
Vyras (krautuvėj) — Aš 

noriu porą moteriškų pan- 
čekų.

Pardavėja—Jūsų pačiai, 
ar geresnių?

Surinko A. M. Bedievis.

1 7 • Ibuvo areštuota, jų tarpe ir įžiūri, 
keletas moterų. Jie dabar tekti darbo, 
administratyviu būdu nu- rinkimus atlaikome auto- 
bausti į kalėjimą, o kiti iš
tremti iš Kauno.

Tai taip nėra Lietuvoje 
krizio, taip gera gyventi 
tiems, kurie pavergiami ir 
išnaudojami, 
taip bus—priklauso 
darbininkų, valstiečių ir vi-1 
su darbo žmonių.

Bet ar ilgai 
nu.°;^

ir pareikalavo išsiskirstyt. 7lNJftQ IČ I IFTJIVfK 
Bet bedarbiai įsakymo ne- tilnivO !□ LILIUVUO 
klausė ir ramiai ėjo toliau.
Kai policija ėmė jėga sklai
dyti tada jie pradėjo prie
šintis, neduot savo draugų 
areštuot, šaukt obalsius, vaitos nusitęsęs 
kad duotų darbo ir duonos, dirbtuvės streikas, likviduo- 
Kilo didžiausias triukšmas, tas. Darbdavys : ‘

Įvykio vieton ėmė rinktis darbininkams pakelti atly- 
mėnesį reikia sumokėti 30 daug pašalinių žmonių ir 
litų, o kur maistas, drabu: bedarbiams pritarti. Poli- 
žiai ir kiti reikalai. Tad cija matydama,. kad neiš-;
žinia, kad užmokestis dar 
labiau sumažinamas atėmė 
iš bedarbių paskutinį kan
trybės lašą. Sausio 29 die
ną pietų laike, kada darbo 
vieton buvo atvykusi antro-

sužinojo, kad ir taip jau 
neapsakomai mažą atlygini
mą už darbą yra nuspręs
ta sumažinti. Pirmos ka
tegorijos bedarbiai, kurie 
turi šeimynas iš 4-6 žmonių 
į savaitę teuždirbdavo po 
6-10 litų. Iš to uždarbio 
pragyventi jokiu būdu ne
galima, nes vien už butą į

“Kadolit” Dirbtuvės Darbi
ninkai Laimėjo Streiką
Kaunas. ‘— Pusantros sa- 

“Kadolit”

mobiliuose, išvažiavę 
miesto...”

Stoka partijos organiza
torių. Partija neištesi Ti-1 
nansiškai pasiųsti kokį pus- 

jtuzinį. Ten reikia ameri-
•nų. Ateivių darbininkų 

i kaip ir nėra, tuo būdu atei- 
Įviui sunku turėti pasiseki- 
! mo, nužiūri, nepasitiki. 
Mat, buržuazija yra užnuo
dijus pietų baltveidžius ne 

negrus, bet taip 
ateivius, “forei- 
O veikimui sąly- 
sunkios, jog pa

UZ !

Darbdavys sutikęs

NUOMARO LIGA

r>

7 r Su'

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

- •... - -- ■------------ -

stengs bedarbių numalšinti 
tuojau iššaukė Kauno poli
cijos rezervą. Per keletą 
minučių atvyko prigrūsti 
du automobiliai policinin
kų, ginkluotų šautuvais ir 

ji pamhina, visi bedarbiai I granatomis. Juos minią 
mete darbą ir pasuko į į pasitiko dar d i d e s n i a is 
miesto valdybą reikalauti, j keiksmais ir koliojimais. Ir 
kad atlyginimu'nemažintų, i į policijos pakartotinus rei- 
Prie šitų prisidėjo ir darbo! kalavimus skirstytis bedar- 
reikalaujautieji kitų kate-ibiai atsako reikalavimais ir 

tuojau puola skirstyti ir la-|gorijų bedarbiai ir. tokiu 
biau .pasireiškiančius veda i būdu susidarė arti tūkstan- 
į nuovadą. (ties žmonių minią.

Pirmadieniais p a p rastai ’ Daugumas bedarbių dar- 
visada daugiau susirenka bo įrankius paliko vietoje, 
prie miesto valdybos reika-! o kiti pasiėmė su savim. Bet 
lauti darbo. 29 sausio taip ginkluotų kastuvais, kir- 
pat daug buvo atėję. Be viais arba lomais buvo la- 
to, tą. pačią dieną prie vie-:bai nedaug. Einančią mi- 
šųjų -darbų dirbą bedarbiai1

ginimą 1.5-30 Itr mėnesiui ir 
pasižadėjęs 6 mėn.^laikotar
pyje nė vieno darbininko iš 
tarnybos neatleisti ir ne
versti dirbti pašalinių dar
bų. Darbdavys užmoka už 
tris streikuotas dienas^

Mano gerų draugų duktė 
turi nuomirulio ligą. Jai ta li
ga prasidėjo, kada ji da buvo 
tik trijų metų amžiaus, o da
bar jau turi 20 metų. Taip 
tai yra mergina labai stipri, 
sveria 168 sv. ir kitokios ligos 
nejaučia.

Kai buvo trijų metų, tai ji 
smarkiai apmirė ir paskui taip 
ją tampė kasikeiios savaitės. 
Kai prasidėjo jai ąntdrapanės, 
tai dažniau pradėjo apmirti. 
Ji turėjo daug daktarų ir buvo 
ligoninėj, ale nieko negelbėjo. 
Dabar vienas gydytojas ją gy
do tik žolėmis, 
žiau valgyti, 
balta duona tai visai uždrau
dė.

Ar paprastas valgis kenkia

gali apsireikšti dėl kokio ypa
tingo erzinimo toj ar kitoj kū
no daly, ypač lyties organų 
tarpe.
« Dabartinis gydytojas sake 
merginai mažiau valgyti. Tei
sybė pasakyta. Ji privalo 
abelnai mažiau valgyti, ypač 
mažai tūlų dalykų. Paprastas 
valgis, jei daug privalgai, 
dažnai apsunkina nuomaro 
reiškinius.

Kai dėl maisto, tai tegul ji 
visai nie jokios mėsos, nie jo
kių mėsiškų nevartoja. Bet ga
li valgyti pieno, pieniškų, duo
nos, vaisių, daržovių, žinoma, 
viso ko su saiku. Geriau jai

Prisakė ma-1 nedavalgyti, negu persivalgy- 
Mėsą, bulves ir’ti.

tik prieš 
pat prieš 
nierius.” 
gos taip 
siųstas silpnesnis draugas
bei draugė neišlaiko, pasi
traukia. Keletas taip yra 
padarę. Nuo to kenčia ju
dėjimas. «• 

Bet- pietinėse valstijose,
pasak tos draugės, yra ge- 'tai ligai? Ar gali būti viltis jai 
rų, lengvų pusių. Ten dar- pasveikti, ir kokie vaistai tai 
bininku klasė nėra taip su-*1*#*' geriausiai tiktų? Praneš- 
kaneveikta visokiomis re-1kite. per laišką’ ,ba “Lais^f 
formistmemis bei . socialfa- (ti kely kur dingsta fc0] pasie- 

į šistinėmis idėjomis. Dar-, kia net šotlandiją (Scotland).

šūkiais. Kai policininkai 
puolė mušti guihinėmis laz
domis ir šautuvų buožėmis, 
bedarbiai kuo kas nustver- 
dami ėmė gintis.

Pats susidūrimas vyko 
netoli žuvų rinkos, kur daug 
kaimiečių buvo ^atvežę mal
kų parduot. Bedarbiai puo
lė tuos vežimus, 'išgraibstė nekrovė malku.

, 1 ■ y ;. fbininkai sąžiniški, sukalba-!
Bedarbiai ■.NesUtiKb ,Pei-, j|e sa^0. “padėkite 
krauti Miesto Saviva dybes; mums SUsiorganizuOti. Ma-|

Malkų- - mes naujokai, neturi-'
- Kaunas. — Patvinęs. Ner 
munas Aleksote apsėmė 
miesto savivaldybės malkų 

, sandėlį—apie 6000 erdm. 
Susirūpinta malkas perkel
ti saugesnū-m vieton ir tam 
darbupbadary ti, buvo pas- 
kirta^300 bedarbių. Tačiaus 
bedą^biai pareikalavo pa
kelti atlyginimą,; o už siūlo
mą- atlyginimą j nekrausia. 
Burmistras atlyginimą atsi
sakė kelti, tai bedarbiai ir

Gaukite vaistinėje “Vioste- 
rol” arba “Haliver oil 250 D.” 
Duokite merginai po 5—10 la
šų po valgio, tris kartus kas 
diena. Gaukite taipgi “Thy
roid tablets, gr. 1, No. 1M.” 
Duokite jai po vieną prieš val
gi, ir gi po tris kas diena’. Per 
mėnesines tiroidinių tabletėlių 
tegul nevartoja. O šiaip, ir to 

I aliejaus ir tų tabletėlių tegul 
i ji vartoja keletą metų.

arba Da yra vienas geras prepa- 
nera’ratas: “Parathyroid extract.”

ATSAKYMAS 
Pat savaime nuomaras

Įnuomirulis (epilepsija)
. . . .ligą bet tik simtomas, tik ko- Ir gi tam tikros liaukos pačia

me JO. 10 prityrimo. vevo. nors ^rQkumo pažymis. iras- Tik jo pati ligonė var
linėmis unijizmas gi eitai | Sunku, Drauge, kas nors tot, bent iš pradžių, nemokės, 
juose prigyja. Amerikos į tikro patarti, šitos merginos' Gydytojas turi su adata įleis- 
Darbo Federacijos pardavi- atsitikime. Nuomaro priepuo- ti j raumenis po tam tikrą do- 

pasiseki- iiai arba apmirimai pasitaiko zę (“10—20 units”). Išmoku- 
IŠ prigimties pietiniu nuo daugybės įvairių priežas- si, ir pati mergina galėtų sau

kai vadai neturi 
m<>.
valstijų x proletariatas yra 
kovingas. Kartą jisai įsi
smagino, tai eina pirmyn. 
Tą parodė dideli ir aštrūs 
streikai audimo pranlonėje. 
Gi Federacijos vadai patys 
bijo kovos ir bando darbi
ninkus sulaikyti. Darbinin-

čių.. Surasti priežastis reiškia'to preparato įsišmirkšti, kai]) 
visa ką. Gal kartais kūdikys-• kad daroma cukrinės ligos 
tėję teko šiai merginai galva (dijabeto) nuotikiais. 
susitrenkti,f smarkiai susimuš
ti. Gal galvutė tapo kaip pa
žeista nėt laike gimimo. O 
gal tai yra pasėka kokios sun
kios kūdikystėje ligos, kuri 
gal pažeidė centrinę nervų sis
tema — smegenis. Nuomaras

Nervų arzumui mažinti ge
rai da yra vartoti po truput] 
ir bromo druskų (“bromi
des”).

Tegul ji dažniau pabūva ant 
saulės, bet galvą tegul pri
sidengia.

*


