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Cleveland© draugai maršuo- 
ja pirmyn. Komunistų Frak
cijos sekretorius praneša, kad 
jie “turėjo pirmą frakcijos su
sirinkimą su naujais draugais. 
Tiesa, trys iš jų nedalyvavo, 
bet susirinkimas buvo vienas 
iš geriausių, kokį esame kada 
nors turėję.” 
kad dalyvavo

Brooklyn, N. Y., Pirmadien., Baland. (April) 30, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI
........  - .. . ------ '  1 1   —.................             .. --------------------------------- ------------------------------------------------------------------——---------------------------------------- -   ■ -^3

KRISLAI
Mūsą Atsakymas. 
Komunizmas Ispanijoje. 
Nesuranda Davatką.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik . 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Toliau sako. 
18 draugų ir 

įstojo dar trys 
nariai. Sekre-nauji lietuviai

toriaus laiškas baigiasi:
“Pastebėjote, kaip Pruseika 

isteriškai sielojasi Cleveland© 
frakcijos pasisekimu. Well, 
jam prisieis ne kartą ir kįtą 
durnavoti. Mes iš savo puses 
stengsimės revoliucinio ūpo 
pakilimą ir kasdieninių kovų I ■ 
eiga aiškinti lietuviams darbi- i iiry Riliu M I? 
ninkams, kad be Komunistų '
Partijos tvirtinimo-budavojimo j ---------

KLIŠE PILIES K LISE MUJ GEGUŽESA

darbininkų laimėjimai 
būti užtikrinti.”

Ispanijos komunistinis 
dėjimas auga. 1931 metų rin- j 
kimuose į parlamentą Ispani
jos Komunistų Partija gavo 
tik 60.000 balsų, 
niais rinkimais 
400,000 balsų ir 
išrinko atstovą į

14 Kongresmany Pasi-
k/__ vz irtu* W m ui ji

, r

308 Austry Revoliucionieriai Maskvoje 
Priimti, Kaip Barikadą Kovos Karžygiai

Negras Kongresmanas
Bijosi Revoliucijos

o paskuti- tytų* 
jau gavo 

pirmu sykiu 
parlamentą.

1931 metais Komunistų Parti
ja turėjo tik 800 narių, o da
bar jau turi 30,000 narių Re
voliucinės darbo unijos, komu
nistų vadovaujamos, turi 300,- 
000 narių.

'an Washington. — Kongresi
nė darbo komisija buvo pa
sini ojus užgniaužti Darbi- 

Įninku Bedarbių Apdraudos 
Bilių (H. R. 7598), idant 
kongresas jo visai nesvars- 

. Bet keturiolika kon- 
gresmanų, be abejo, verčia-

I mi darbininkų 
mais iš savo 
rašė, kad tas 
svarstymui, 
lieka iškeltas 
pastalės ir padėtas ant kon
greso stalo.

reikalavi- 
valstijų, pasi- 
bilius turi eit 
Tuo būdu jis 
iš komisijos

Vokietijos Komunistų Parti
ja savo eilėse šiandien turi 
apie 120.000 narių. Jinai yra 
nelegalė ir vedą didvyrišką 
kovą prieš fašizmą. Tuo tar
pu oportunistų organas “Wor
kers Age” (bal. 15 d.) prisi-1 
pažįsta, kad taip vadinama
“komunistinė opozicija” Vo-! Darbininkų Bedarbių Ap- 
kietijoje-turi vos 500 narių !> draudos Bilių (H. R. 7598) 
Ir didžiuojasi, kad “opozicija” I jau remia trys valstijinės 
tik laimi ii laimi. , fnrlnvoniinc__ ?'T

2,000 Darbo Federaci
jos Lokalų jau Parėmė 

Apdraudos Biliy

darbo federacijos — Monta
na, Iowa ir Colorado; šį bi- 

Mūsų draugai lietuviai'bol- Rų užgyrė 25 miestų Darbo 
sevikai Brazilijoje gerai dar- Federacijos centrai;

Maskva.—Įspūdingai bu
vo priimti 308 nariai Aust
rijos socialistų apsigynimo 
korpuso. Jie atvyko iš Če- 
choslovakijos, kur buvo pa
bėgę iš Austrijos nuo kori
ko Dollfusso kilpos. Bet Če- 
choslovakijos valdžia jų ne
laikė: sakė, “mes perdaug 
turime ir savųjų bedarbių.” 
Ale Sovietų Sąjunga mielu 
noru sutiko jiems duoti vie
tą ir gyvenimą socialistinė
je darbininkų tėvynėje.

Tie 308 atvykę Maskvon 
socialistai tai barikadų ko
votojai prieš :
Maskvos darbininkai juos 
pasitiko, kaipo savo klasės 
karžygius.

Specialis traukinys, kuris 
juos vežė, buvo papuoštas 
žaliomis girliandomis ir rau 
donomis vėliavomis su pa
rašais: “i

mus, -tų austrų, revoliucio
nierių grupės atstovas, me
talo darbininkas, pareiškė, 
kad “Vienintelis kelias į so
cializmą yra Komunistų In
ternacionalo kelias, proleta
rinės revoliucijos kelias.” 
Sako, kuomet pernai austrų 
darbininkų, daugiausia so
cialdemokratų, dele gacija 
lankėsi Maskvoj, jūs sakėte, 
kad socialdemokratiniai va
dai mus išduos; taip jie ir 
padarė laike revoliucinio su
kilimo vasario mėnesį. 
“Taip, dabar mes žinome, 

fašistus’ ir 1°^ Komunistų Partija 
tėra tinkamas darbininkų 
vadas.”

Washington. — Negras 
kongresmanas De Priest 
bal. 25 d. pareiškė, kad jis 
supranta, jog vienintelė iš
eitis negrams, kaip ir bal
tiems darbininkams, tai per 
revoliuciją; bet, sako, aš 
priešingas revoliucijai. Jis, 
vadinasi, kaip ir baltieji ka
pitalo atstovai kongrese, su- 
žiniai stoja už darbo klasės 
palaikymą vergijoj.

Žmogus Be Kojų ir Galvos

Siesikai. — 
rastas žmogaus 
žinti negalima, 
jos nuėstos.

Per Didžiausius Masinius Bendro Fronto 
Išstojimus ir per Daliny Kovų Laimėji
mus Rengkimės prie Valstybės Paėmimo!
ll

bus diena didžiausių darbo 
klases revoliucinių jėgų de
monstracijos, kokios bet ka
da buvo,” sako Earl Brow
der,

Svarbiausias uždavinys

Čionai miške 
lavonas. Pa-(
Galva- ir ko-i

Austrų Kom. Partija Labai Sparčiai Auga
Viena, ■— Muerzzuschlage 

p7svfiikinimaš Re- i 'epūblikos gvardiečių grupė 
Ariniams Austrijos Dar- j Komunistų Partiją; 
bininkams!” Uttendrofe socialdemokratų

Pirmoji Gegužės šiemet1 Apdraudos Bilių (H. R. 
7598) dedasi vis daugiau 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijų ir Socialistų Par
tijos eilinių narių. Šimtais

Amerikos Komunistu tūkstančiu d a r b i n i n k ai 
Partijos centro sekretorius, plaukia į unijas, proporcio- 

Kapitalistų “tvarkos” eko-! naliai daugiausia į revoliu- 
nominis krizis vis labiau [cinę Darbo Unijų Vienybės 
pereina į politinį krizį, tai [Lygą.
yra, į revoliucinį persilauži
mą. Milionai darbininkų tai sėkmingai organizuoti 
yra priversti kovot stačiai tas kovas, 
del to, kad išliktų gyvi; o • prieš išnaudojimą ir kapi- 

I kovoj už kasdieninius rei- talizmą, kuris mobilizuoja 
įkalus jie kala revoliucijos visas savo pajėgas didžia- 
l ginklus, kad kirstų mirtiną jam užpuolimui ant darbi- 
1 smūgį giltiniškai kapitalisti- ninku klasės, fašizmui, im- 
nei sistemai. I perialistiniam karui. O dą-

Diena dienon klasių kova linų kasdieninių kovų laimė- 
aštrėja, darbininkų eilės už- jimas yra mums kelias lin- 
sigrūdina, mokinasi bolše- kui galutino, 
vizmo lekcijų. Tuo pačiu laimėjimo. ' 
laiku buržuazija organizuo-1 mas, į kurį turi būt sukon- 
ja visas juodžiausias spė-1centruota visų darbininkų 
kas, kad nuslopintų revo-1 atyda, rengiantis į šios Pir- 

Bet ne.mosios Gegužės demonstra- 
kapitalistinėms gaujoms’ cijas:
yra lemta galų gale laimėti,! Pirmyn, darbininkų klasė 
o darbininkams. Kapitali-1 prieš kapitalistų klasę!
štai negali išspręsti nei vie- į Pirmyn, laimėti streikų 
na svarbesnį šiandieninio [kovas! Pirmyn, iškovoti 
gyvenimo klausimą, ir jie į bedarbių apdraudos įstaty- 
negali nei išnaikinti darbi-Imą! Pirmyn, atmušti fa- 
ninku klasę, nei ją amžinai į šizmą ir imperiąlistinio ka

ro pavojų! Pirmyn, linkui 
įsteigimo Sovietų galios 
Aanerikoj—linkui revoliuci
nės darbininkų ir farmerių 
valdžios šioje šalyje!

kad laimėti

toks didelis skaičius darbi
ninkų kreipiasi su klausi
mais į parti jinę organizaci
ją, kad nesuspėja nei apsi
dirbti.

revoliucinio
Tai yra klausi-

grupė prisidėjo prie Kom. 
Partijos: Gruže vis daugiau 
respublikos gvardiečių atei
na į komunistų eiles. Iš 
Klagenftirto praneša, kad 
tiek daug yra paduodama 
aplikacijų į Kom. Partiją ir

Šie revoliucionieriai pri
buvo bal. 25 d. vidudienyj/ 
bet jau nuo ryto Maskvos 
darbininkai demonstravo-, 
laukdami kovotojų, kuriuos 
stotyje pasitiko didžiausios 
masės darbininkų su griau
smingais sveikinimais; ir 
svečiams buvo sutartinai 
suteiktas garbingas Raudo
nojo Fronto pasveikinimas. 
O jie dar traukinyje būda
mi pro langus dainavo “In
ternacionalą”; išėję gi susi
rikiavo ant platformos; visi 
buvo mėlynose apsigynimo

Laike diktatoriaus Doll-y liucinį judėjimą.už jį 
stoja 2,000 Amerikos Dar
bo Federacijos lokalų, — 

j kaip praneša to judėjimo 
Wein-

buojasi.
ti klerikalams.
žodis” (bal. 4 d.) rašo apie j
pastangas kunigo Bumšos su-Į
šisukti lizdą. Įsteigė “Katali-1 darbuotojas Louis
kų Dirvą,” kojas pakratė, nesi stock, New Yorke.

Jie neduoda gyvuo- 
štai ‘‘Mūsų

kų Dirvą,' j 
“visoj kolonijoj neatsirado nė | 
vieno pagelbininko! Nė auko- 
mis, nė raštais niekas nepasis-1 
kubino.” Patsai kunigužis ža-1 
da pasikėlęs sutoną nešdintis į 
savais keliais. Mūsų draugų 
laikraštis baigia pranešimą:

“Susipratę darbininkai ener
gingai vedė kovą prieš kleri
kalų mėginimus susikurti čia 
žvalgybos ir išnaudojimo liz
dus ir priverčia juos išsineš
dinti.”

; Rooseveltas “Gerina”
Biliy prieš Streikus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas peržiūrinė
ja senatoriaus Wagnerio

Norwoode Iškovotas
Leidimas 1 Gegužės

Norwood, Mass. — Bend
ro Fronto Gegužinės Komi
tetas, pagaliaus, išgavo lei
dimą viešai apvaikščioti 
Pirmąją Gegužės; ir Nor- 
woodo darbininkai apvaikš
čios tą tarptautinę darbi-

fusso prakalbos Villache pa
skleista tūkstančiai komuni
stinių lapelių. Kartojasi 
streikai ir demonstracijos 
prieš fašistus.IŠ LIETUVOS

įnešimą kongresui, kad bū- Į k°rPl\S0 uniformose, tarp jų , K 
tų uždrausta darbininkams p1’ kelios moterys, barikadų taip yr

kovotojos.
“Proletarinis pasveikini-

Rabinai Skuta Savo 
Parapijonus

Lietuvoje yra priprasta ka
talikams pasitikėti savo kuni- 

is ir pasidėti pas juos savo 
Daugelis parapijonų 

taip yra netekę' savo grašių. 
Taip pat daro tikinti žydai ir 
pinigus pasideda pas rabinus. 
Paaiškėjo, kad keli žydai pa
sidėjo pinigus pas Aleksoto 
rabiną Gurvičių, kuris ątsisa- 

, ko pinigus grąžinti. Rabinas

; tras [išleido uždraudimą prieš 
viešą elgetavimą. Uždraudi
mas sako, kad įstatymo laužy
tojai bus baudžiami iki 1,000 
litų. Bet kur ubagai gaus 
tūkstanti litu ? V 4-

priespaudoj išlaikyti.
Streikų banga po bangos 

siaučia visoj šalyj. Prie rei
kalavimų ir demonstracijų 
už Darbininku Bedarbiu v

streikuoti, o visus ginčus 
valdžia spręstų ir per prie
vartą (prieš darbininkus) mas Vienos barikadų kovo- 
sutaikytų. Rooseveltas, su- tojams!” trenksmingai grio- 
prantama, pridės prie Wag- ve nuolatiniai šauksmai iš 
nerio biliaus dar žal'inges- milžiniškos minios krūtinių. Įtraukiamas teisman, 
nių savo pataisymų.. * - ' .........

Austrų Raudonosios Pagelbės Darbuotė
VIENNA. — Nors Dollfusso i tų kalėjiman; dešimtį įkalino 

ninku šventę ant N. Abdel-'fašistai kraujuose paskandino 
las pievos palei Washington , darbininkų sukilimą vasario 
St., So. Norwoode. Bus geri mėnesį, tačiaus Austrijos Rau- 

Pradžia 7 valJdono^ Pa&elba (arba Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas) nenuleidžia rankų. Tuoj 

sukilimo sukriušinimui

Veža Kariuomenėn Jaunuolius

Šiauliai. — Miesto burmis- i 
tras paskelbė šaukimą naujo-1 
kų, gimusių 1913 metais. Pa
šauktieji turi užsiregistruoti 
valdžioje tarpe geg. 15 ir bir-j 
želio 1 d.

Lietuviai Darbininkai, Atlikite Klasinę 
Pareigų, Demonstruokit 1-mojoj Gegužės!

Visose kolonijose lietu- prieš fašizmą ir karą, 
viai darbininkai šį antra
dienį ti aukite į tarptautines su Speciaijajs ra§tais bus 
Pirmosios Gegužės demons-1, v . .... M, .. i? • i-i i išsiuntinėta keliomis valan-tracijas. Darbininkiškos or- u
ganizacijos mobilizuotai da
lyvaukite gegužiniuose mi
nių išstojimuose. Pavieniai 
darbininkai taip pat visi ten 
būkite. Kiekvienas prisidė
kite prie masių, reikalau
jančių bedarbiams apdrau-ise. 
dos ir demonstruojančių j meris negalės išeiti.

“Laisvė” Pirmajai Gegii- «

Atsakydamas į sveikini-1 --------
* ' Į Naujas Žydų Dienraštis 

į
j ‘Kauno žydų sijonistų orga
nizacijos kairysis sparnas pra
dėjo leisti savo dienraštį var
du “Das Naje Vort.” Tai jau 
ketvirtas žydų dienraštis Lie
tuvoje. Tie laikraščiai yra 
buržuaziniai, tuo būdu Smeto
nos Valdžia^/jiems nekliudo.

Tiltas įlūžo, Prigėrė du Vaikai

Kapčiamiestis. — Sasnausko 
gatvėje įlūžo senas ir supuvęs 
tiltas, ant kurio buvo1 susirinkę 
būrys vaikų pasižiūrėti kaip 
plukdo medžius. Vaikai su
krito į upę ir pateko į vandens 
srovę. Vieni išsigelbėjo, o du 
nuskendo.

15 metų; šešis—12 metų; ke
turis' dešimčiai metų ir septy
nis pasiuntė kalėjiman 5 iki 8 
metų.

Laike revoliucinio sukilimo 
Raudonoji Pagelba rūpino ko
votojams maisto; dabar dar
buojasi šelpimui 9,000 politi-

kalbėtojai.
vakare.

Darbininkai, mes visi tu-|po
rim skaitlingai susirinkti ir (Raudonoji Pagelba slapta iš- 
išreikšti darbininkišką soli- leido ir tūkstančiais egzemp- nju kaHnių našHų h. našlaičių 
darumą savo klasės reika-j korių paskleidė savo organą 
Jams. Lietuviai darbinin-1 
kai, ne tik mes patys turi- 
me susirinkti, bet ir kitus',*? 
kvieskime atsilankyti.

Bendro Fronto Komitetas. {įkalino; šešis nusmerkė 20 nie

' “Tribunal.” Pirmas puslapis
• I pašvęstas teismiškai nužudy

tiems ir nuteistiems revoliu
cionieriams: devynis Dollfuss 
pakorė, šešis visam amžiui

Toj srityje veikia Amerikoj 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas;* o kokia bus jo rolė 
revoliucinėse kovose, galite 
spręsti iš darbų Austrijos Rau
donosios Pagelbos. 1 .

Uždraudė Elgetauti

Ukmerge. — Riesto burmis-

Sudegė du Fabrikai

Šiauliai. — Balandžio 11 su
degė turčiaus. Kutkeviči^ius 
vatos ir vailokų dirbinių dirb
tuvės. Gaisras taip staiga vei-' 
kė, kad abi įmonės visai 
pleškėjo.

SU-/

Bremeno Bedarbiai prieš 
Verstinuosius Darbus

Bremen. — Buvo užklau
sta 18,000 bedarbių: kas no
rite eiti į žemdirbystės sto
vyklų darbus? išeikit prie
kin! Bet nei vienas nepa
rodė noro už pilvą dirbti 
vergiškose sąlygose. Mies
to majorai viešai skundžia
si, kad bedarbiai pasidarė 
perdaug atkaklūs.

Nuolatiniai “Perkūno” 
Spinduliavimai iš Oro

Washington. — Amerikos 
Fizikų Draugijos suvažiavi
me Prof. Schonland raportą 
vo apie nuolat iš oro einan-

domis anksčiau, kad visi ją 
gautumėte tą pačią dieną.

Visi “Laisvės” įstaigos 
darbininkai dalyvaus gegu
žiniuose maršavimuose, de
monstracijose ir mitinguo- 

Todel trečiadienio nu-

Čius, nors paprastai nema
tomus, “perkūnijos spindu
lius,” turinčius bent bilio- 
ną voltų energijos. Iš debe
sų gi elektronai pasisklei- 
džia per tūkstančius mylių 
aplinkui ant žemės, nors ir 
nebūtų girdėt nei matyt 
griausmo bei žaibo.
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rėkti, nevalia bus kriti- 
Bagočių, Gugių ir visos 
darbelius. Seimas turi

Sovietų Sąjunga už Taiką, 
Vokietija ir Lenkija Prieš Taiką

Sovietų Sąjunga paleido dar vieną šū
vį už taiką į imperialistų liogerį. Jinai 
pasiūlė Vokietijai ir Lenkijai, kad tos 
dvi šalys ir Sovietų Sąjunga bendrai pa
sižadėtų užtikrinti Pabaltijos valstybėms 
(Lietuvai, Estijai, Latvijai, Suomijai) 
nepriklausomybę. Bet hitlerinė Vokieti
ja šitą taikos pasiūlymą griežtai atmetė 
ir Lenkija besirengianti atmesti.

Ką tas parodo? Tas parodo, kad tos 
imperialistinės valstybės galvoja apie 
Pabaltijos kraštų pavergimą, jų nepri
klausomybės sunaikinimą. Čia vėl mums 
prisimena nesenai iškelti faktai aikštėn, 
kaip Vokietija siūlė Lenkijai praplėsti 
savo teritorijas lėšomis Pabaltijos vals
tybių ir Sovietų Sąjungos. Dabartinis 
Hitlerio valdžios žygis parodė, kad fašis
tiniai imperialistai dar nėra atsisakę to 
sefio. troškimo. Pilsudskis ir Hitleris 
svajoja apie užgrobimus svetimų kraštų.

Tai bus dar vienas įrodymas Sovietų 
Sąjungos nusistatymo už taiką ir 
prieš karą. Jinai jau pasirašė su Pa
baltijos valstybėmis nepuolimo sutarties 
pratęsimą dešimčiai metų. Jinai senai 
siūlo Japonijai nepuolimo sutartį. Ji no
ri su visomis valstybėmis padaryti ne
puolimo sutartį. Jai rūpi palaikymas 
taikos, atidėjimas karo, kurį .pasauliui 
rengia pasaulio imperialistiniai plėši
kai.

Gindami Sovietų Sąjunga, darbininkai 
gina taiką. Darbininkų tėvynė šiandien 
yra atspara prieš karą, tvirtovė už tai
ką.

riksmus ir paliks organizaciją draskyti vi
sokioms siaurų tikslų užmačioms, visokiems 
politikavimams, tai didelių darbų Susivie
nijimo gyvenime tikėtis negalima. Tokiu 
atveju ir organizacijai ateitis palieka miglo
ta., Todėl musų širdingu pageidavimu yra, 
kad tikrieji SLA darbiniųkai Seime laimė
tų, kad iš Susivienijimo gyvenimo būtų iš
šluota kartą ant visados organizaciją ar
danti riksmai.
Nevalia bus 

kuoti Vitaičių, 
ponų šeimynos
padaryti galąstiems riksmams. Toks yra 
Vitaičio reikalavimas!.

Bet ką pasakys SLA darbininkai na
riai? Jau s keliuose seimuose fašistiniai 
ponai bandė uždaryti nariams burną vi
sokiais bjauriais konstituciniais , patai
symais, bet nepavyko. Bandys ir Detroi
to seime. Todėl svarbu, kad SLA kuo-, 
pos išrinktų ir pasiųstų pakankamai to
kių delegatų, kurie bus nusistatę prieš 
Bagočius, Vitaičius, Gugius, Vinikus ir 
visus tos veislės sutvėrimus.

Bagočiaus ir Vitaičio
Suokalbis SLA

Pasirodo, kad ponas Bagočius ir visa 
“Naujienų” armija tikisi viešpatauti Su
sivienijime Lietuvių Amerikoje po Det
roito seimo. Atsiekimui to tikslo jie 
griebiasi visokių priemonių. Viena iš tų 
priemonių, t&i išanksto Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje išnaudojimas.

Kad taip yra, tai parodų pono Bago
čiaus žygiai. Jis yra slaptai išleidęs se
kamą prisakymą visiems savo agentams: i

“Neatbūtinai išrinkti tiek delegatų, kiek 
Jūsų kuopai galima, reiškia pilną kvotą. 
Pragyvenimo klausimas Detroite bus pilnai 
aprūpintas, o jei su nuvažiavimu turėsite 
sunkumus, tai praneškite broliui Julius Mic
kevičius,3653 So. Halsted St., Chicago, Ill., 
ir man, mes kaip nors rasime būdą sutvar
kyti jų nuvažiavimą ir pragyvenimą.” « *
Bagočius ir Grigaitis mano: laimėsime 

seime, tapsime SLA vadais, tai darysime, 
ką norėsime. ' A

Vitaitis, matomai, pilnai pritaria Ba
gočiaus ir Grigaičio planams. Jisai grū
moja seimui, kad jeigu seimas neužda- 

. rys burnos nariams, kurie taip atkakliai 
/ zurza prieš ponus, tai velniop eis visas 

SLA “Tėvynėje” (bal. 27 d.) jisai gieda: 
Sekantis SLA Seimas daug gero padary

tų, jei surastų būdus prašalinimui iš SLA 
tų visų organizaciją ardančių riksmų ir be- 

♦ . prasmių politikavimų. Netrukdomai stoję 
darban tikrieji Susivienijimo darbininkai 
greitu laiku pastatytų organizaciją j naujas 
konstruktvviu darbu 
Seimas pažiūrės pro

augštumas. Bet jei 
pirštus į tuos visus

Smetonos Agentų Judošiški 
Darbai Centralinėj ir Pietų

Amerikoje
Gavome Uruguaiaus draugų leidžiamą 

laikraštuką “Raudonoji Vėliava” (kovo 
31 d.), kuriame rašoma apie Smetonos 
agentų niekšiškus darbus. Jie yra virtę 
reakcinių valdžių šunimis gaudymui ir 
persekiojimui revoliucinių lietuvių darbi
ninkų. Sekamai aprašoma veikimas tūlo 
generolo Daukanto:

Lietuviams darbininkams-ėms, gyvenan
tiems emigracijoj Pietų Amerikoj, jau gerai 
yra žinomas Smetonos agentas Daukantas ir 
jo darbai. Daukantas—pirmais savo juo
dais darbais emigracijoj,—atsižymėjo Bra
zilijoj: ne vieną susipratusį darbininką iš
davė Brazilijos) žvalgybai, ar nuskriaudė, 
parduodamas apgaulingu būdu, žeme.

Važįnėdamas Daukantas su konsulu. Ma
čiuliu po fazendas (dvarus) prisidengė 
skraiste vergaujančių 'darbininkų “užtdryt 
toj.ais”, klausinėdavo darbininkų apie jų pa
dėtį. Jei užgirsdavo, ,kad> gkun^žiąs> darbi
ninkas su užmokesčiu, prieš blogą dvarinin
ko elgėsi, tai “geradėjai” tuojaus pradėdavo 
ginti dvarininko reikalus, “čia—sako—pa
kenčiama, (gąsdindavo) kitur ne tik muša, 
bet ir visai užmuša”. O, paskiau, tuos dar
bininkus išduodavo dvarininkui ir patarda
vo išmesti iš dvaro be jokio atlyginimo už 
išdirbta laika. V €

Argentinoj, — Buenos Aires suorganiza
vo lietuvišką žvalgybą prie Argentinos žval
gybos,—kad išdavinėti revoliucinius, kovin
gus darbininkus, komunistus, tuom sudau
žyti lietuvių darbininkų revoliucines kultū
rines organizacijas.

Gen. Daukanto paskutiniai atsilankymai 
—į Uruguayų,—sudarymui sutarties su 
Uruguayans valdžia del pasikeitimo krimi
nalistais. Po tos sutarties slepias kita su
tartis,—tai persekioti lietuvių revoliucines 
organizacijas Mpntevidejoj.

Kuomet Daukantas važiavo pirmą sykį į 
Montevideo, — tai monarchistinis savaitraš
tis “Ruski y Argentinie” kelia į “padengę” 
kaip geriausią kovotoją prieš komunizmą,— 
ir tuomet jis manė gauti teigiamų rezultatų. 
Bet tuomet buvo visai skirtingos sąlygos 
Uruguay uj. ■

Dabar jau teko patirti, ką Daukanto su
organizuota žvalgybą jau veikia. Prie “Lai
svės” choro areštų jau ir Daukantas savo 
judošišką grašį pridėjo, su- pagelba lietuviš
kos žvalgybos: Radžium ir Stungevičiū. 1 • 

Draugai darbininkai, mes turim, vesti ne-/ 
atlaidžią, kovą prieš fašizmą Lietuvoj, Uru- 
jgliaybj ii' prieš’visus fašizmo agentus, ne
žiūrint kiek mums tas kainuotų. (-Kovon 
prieš fašizmą ir klerikalizmą.

šalin žvalgybos agentus! : ’
Šalin kruvinasai Smetona ir jo agentas 

Daukantas!
Su Smetonos agentais reikia kovoti. 

Reikia grūsti juos, laukan iš lietuvių ko
lonijų. Centralinės ir Pietų Amerikos 
draugai turi iškelti aikštėn tų niekšų 
darbus ir sukelti darbininkų mases prieš 
juos. Tegul darbininkai, grūda juos lau
kan iš savo tarpo, kaip kokiui pasiutu
sius šunis.

' i

VadasAnglijos Komunistų
Teisiamas už Prakalbą

Bedarbiams
LONDON.—Anglijos Ko- ; už prakalbą, kurią jis paša- prie “maišto” prieš kapitali-

Harry Pollitt bus teisman 
pastatytas biržęlio mėnesį

mo vasary j. Vyriausybė 
atranda, kad jo kalba vedė

munistų Partijos vadas ke laike bedarbių maršavi- stinę tvarką.
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Leninu tepridengsite Savo Opertunizmą .~S 
kimo” rašo: ‘Tiki'en.ybeje, da
bar jau veik kiekvienas mato, 
kad bolševikai nebūtą išsilaikę 
galioje ve tik dveją ir pusės 
metą, bet ir dvieju ir pusės mė- 
nesią be aštriausios, tikrai ge
ležinės drausmės (disciplinos) 
mūsą partijoje. .Toliaus*Le
ninas rašo: “Pakartoju, patyri
mas pergalingos proletariato 
diktatūros Rusijoje aiškiausiai 
parodė tiem, kurie nemoka mąs
tyti arba kuriems neprisieidavo 
šiuo klausimu protauti, kad b(- 
sąlyginė centralizacija ir ašt
riausia proletariato disciplina 

iyia viena pamatiniu sąlygų 
buržuazijos nugalėjimui.” O 
toliaus Leninas stato klausimus 
ir į juos atsako:

“Ir, pirm visko, kyla klausi- 
munistų Partija veikia unijose m^s: kuomi pasilaiko revoliuci- 

KoriiUnistų Internacionalas n^s proletariato partijos discip- 
ji patikrinama?

kuomi pastiprinama? Pirmiau
siai proletariatų avangardo są
moningumu ir jo atsidavimu re
voliucijai, o įpasišventingumu, 
pasiaukojimu,' karžygiškumu. 
Antra, jo mokėjimu susirišti, 
susiartinti, iki žinomo laipsnio, 
jei norite susilieti su pačia pla
čiausia dirbančiųjų mase, pirm 
vjisko su proletarine, bet taipgi 

; ii' su neproletarine dirbančiąja 
, mase. Trečia, neklaidingumu 
Į politinės vadovybės, vykinamos 
; to avangardo, neklaidingumu jo 
i politinės strategijos ir taktikos, 
i ta sąlyga, idant pačios plačiau- 
j sios masės savo patyrimu įsi- 
| tikintų tame neklaidingume.”

Na,, dabar iai pasako, kokį 
atsidavimą darbininkų kovoms 
parodė Prūseikos, Butkai ir 
Paukščiai? Kaip jie stiprino 
partijos discipliną, kuri yra pir-

Prūseikos Pamočninkas V. Paukštys. Apvertė Komunizmo 
Istoriją Augštyn Kojomis, Paskelbė Leniną Ignorantu, 
Kaipo Nežinojusiu Amerikos Komunistinio Judėjimo; Le
nino Knyga “Kūdikiška Kairumo Liga Komunizme” Iš- 
pliekia Kailį Patiems Sklokos Vadams.

ko-Prū^eikos ir Butkaus su- 
saidė LDD išleido pirmą 
knygą į tris metus. Ji su
daryta iš Lenino brošiūros 
“Kūdikiška Kairumo Liga 
Komunizme” ir atskirų 
straipsnių apie religiją. 
Brošiūrą’’vertė V. Paukštys, rumo,, )igą savo plr. 
p atskirus straipsnius apie moj programoj, priimtoj 1919

1 d. rugsėjo susitvėrė dvi 
munistinės partijos—Amerikos 
Komunistų Partija ir Komunis
tų Darbo Partija. O pas opor
tunistą Paukštį “dar nebuvo 
skaldymąsi”.

Antras dalykas, Amerikos Ko
munistų Partija buvo kaip tik 
tada labiausiai ^įpuolusi į “kai- 

ligą. Ji savo pir-

religiją K. Valonis (Straz
das). Abu vertėjai duoda 
savo įžangas ir abu bando 

; Leninu pridengt savo opor
tunizmą ir renegatų kontr
revoliucinius žygius. Aiškų, 
kad jie nesutinka su Leni
no mokinimu; aišku, kad 
kaip vertėjai, taip ir leidė
jai tik nori pridengti savo 
priešdarbininkiškus darbus 
Lenino raštais. Bet knyga 
muša juos pačius.

Kaip Kraipo Istoriją
V. Paukštys puola Sovie

tų Sąjungoje gyvenančius 
draugus, kad jie neišleido

į metų konyenęijoj, paskel
bė, kad šauks mases prie 
ginkluoto valdžios nuvertimo, 
prie proletarinės revoliucijos. 
Jos programa sakė: “Komunis
tą Partijos atstovai parlamente 
neprivalo įnešdinėti ar remti re- 
f arminių sumanymų”, nes jie 
“neturi pamatinės svarbos dar-

: bininkų. klasei.” Komunistų 
| Partija pasisakė griežtai prieš 
veikimą viduje Amerikos Dar
bo Federacijos pareiškiant: 
“Komunistą Partija pripažįsta 
Amerikos Darbo Federaciją re
akcine ir kapitalizmo tvirtu
ma”, ir stojo už revoliucinių' 
darbininkų pasitraukimą iš se
nųjų unijų. Komunistų Parti-: 
ja pasisakė ne už organizavimą;

r ruošimą proleta-Į

tra—jie kovoja už darbininkų 
reikalus n sename SLA. Bet 
ką daro Prūseikos-Butkąus- 

z Paukščio kompanija, tie “ne
klaidingi”, kurie pasmerkia bė
gimą? (Jie nė piršto nepaju
dina SLA prieš ponus, priešin
gai, jiems padeda.) Jie pabėgo 
ne tik iš ALDLD, virtomis nu
sinešdami iždus, bet ir iš Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo! 
Jie pabėgo ir sugriovė net Lie
tuvių Darbininkų Organizacijų 
Bendrą Frontą Brooklyne. Jie , 
visur bėga, kur tik komunistai f 
veikia.

Bėgimų apkaltinimą iškelia ir 
unijų reikale, bet ir tas klau
simas pastatytas augštyn kojo
mis, khip ir lietuvių tarpe. Ko-'

ir 
dar 192! metais, kada Leninas i liną? kuomi 
buvo gyvas, gyrė mūsų unijų į 
taktiką. Komunistai veikia se
nose unijose—organizuoja kai
rįjį sparną—ir naujose—orga
nizuodami neorganizuotus dar
bininkus į jas. žinoma, senų 
reakcinių unijų vadai dūksta 
prieš naujas revoliucines unijas, 
prieš jas dūksta ir Prūseikos, 
Paukščiai ir Butkai.

Vadai ir Disciplina
V. -Paukštys toliaus rašo: i 

“Leninas sako, kad kiekvienoje! 
į šalyje yra skirtingos sąlygos ir ■ 
todėl kiekvienos šalies komunis
tų partijų vadai privalo visą | 
veikimą pritaikyti prie tų są-1 
lygy, o pas mus apie tai ir pri-! 
siminti negalima buvo.”

Matote, Komunistų Partijos 
vadai, teisingiau pasakius, pay- 

jtijos suvažiavimas ir Centro 
! Komitetas turi išdirbti veikimui ; ,---- d--------1-----
' planą, turi jį vadovauti. Reiš-j mutinė sąlyga proletariato lai- 

, Partijos nariai privalo J mėjimui? Juk jie griežtai at- 
I remti Komunistų Partijos Cen-lsisakė klausyti partijos ir Ko- 
'-1-- 0 munistų Internacionalo. Juk
kaip linkui partijos vadų atsi- jie, saujelė oportunistų ir bijan- 

, hešė pas mus būdami Prūsei- čių klasių kovos, spjovė proleta- 
kurdamasi Amerikos Komunistų ir Paukščiai? Ar rialo disciplinai ir centralizaci-

jūs palaikėte partijos yadovy- jai į veidą ir pradėjo draskymo 
0 bę, kurią išrinko i^ pastatė par- darbai 4 Taigi, pačių jų išleista 

tijos suvažiavimas ir ūžgyrė Leniho? Lrdsiūra juos plaka ir 
j Komunistų Internacionalas? Ne. dar kaip, ir kitaip negali būti.

Jungtinėse Valstijose “Komu- Jūs visaip kovojote prieš parti- Jau neveltui tūli jų elementai 
vistu Partijos skilimas buvo lik- jąt jūs trukdėte partijos darbą, šaukia, kad klaidą padarė LDD 
viduotas, apjungiant abi parti
jas suvažiavime kovo \ 
1921 metais, vadovystėje Ko-\ 
munistą Internacionalo, ir tas j 
suvažiavimas pirmu kartu pri
ėmė praktišką partijos 
mui programa,” skaitome 
vietų Enciklopedijoj”. j

Reiškia, pas mus buvo susi-' 
skaldymas ir neturėta praktiš
kos programos iki kovo mėne
sio, 1921 metų; taip mus api
būdina Sovietų Enciklopedija, i 
tokia mūsų yra istorija. Gi pas 
oportunistą V. Paukštį išeina, 
kad pas mus kaip tik nuo to 
laiko prasidėjo skaidymasis ir 
“kairumas”. Tokia tai išvirkš
čia Paukščio istorija. 

Apie Bėgimus

Paukštys sako: “Leninas pa
smerkia bėgimą iš pašalpinių ir j . . ,
apdraudos organizacijų,—o pas I degimas. Bus metai laiko, kaip ,

uTz-j-i -*i tz • t • darbininkų nKūdikiška Kairumo Liga . . r •• , . v , .v v 7 j rines revoliucijos, bet uz tai, 
| Komunizme. Jis užtyli tą ]<acĮ “remti darbininku judėjimą 
faktą, kad veik visos mini- \dirbtuvėse, kur darbininkai 

stengiasi paimti kontrolę pra
monės.” Tai buvo aidoblistinis < 
partijos nusistatymas —- imti I 
dirbtuves, palikti nuošaliai vab i 
džią! Tais laikais Komunistų I įįa 
Partija kaip tik pasisakė už i 
dirbtuvių tokį judėjimą, kaip I tro'Komitetą—vadus^ 
Anglijoje “stewards” sistema, i 
kurią Leninas kritikavo. Taigi,1

mos brošiūros dalys buvo 
perspausdintos Lietuvių 

iDarb. Spaudos Draugijos 
(SSSR) leidiniuose Lenino 
raštų. Bet kam kitur.jieš- 
koti kaltininkų už iki šiol 
neišleidimą jos? Juk Pauk
štys, Butkus, Prūseika ir 

I Strazdas buvote per metų 
metus .vadai Smetona 
Amerikos lietuviu darbiniu- 

1 kų judėjime. Juk jūs: galė
jote tą brošiūrą išleisti 
ALDLD vardu arba su pa
gelba mūsų dienraščių. Ko
dėl neleidote? Tik todėl, 

• kad tada nebuvo reikalo 
i jums prisidengt Lenino raš
tais, o daj)ar griebiatės to 
tik tolimesniam darbininkų 
suvedžiojimui.

V. Paukštys sako: “Juk 
pas mus, amerikiečius, nuo 
pat susitvėrimo Komunistų 
Partijos ir iki šiai dienai 
matosi ta kūdikiška ‘kairu
mo’ liga.” Matote ,nuo pat 
Komunistų Partijos susitve- 
rimo iki dabar Paukščiui 
nepatiko komunistinis judė
jimas. Tai kodėl jis /buvo 
tame judėjime? Bet 
įžangą jis baigia:

“Beje, Leninas savo 
kale niekur, nemini 
Jungtinių Valstijų Komuni
stų Partijos ‘kairiąją’ ligą. 
Turiu pasakyti, kad kuo
met Leninas šį veikalą rašė, 
Jungtinių Valstijų, Komuni
stų Partijoj dar nebuvo 
skaldymųst. Veikalas už-i

Partiją pačioje pradžioje su
skilo į- dvi partijas ir ji buvo 
“kairumo” pavyzdys, ką Leni
nas kritikavo Kominterne,

Na, o munistų Internacionalo. Juk

užgyrė Leniho? Lrdsiūra juos plaka ir

O gal i išleisdama tą brošiūrą ir sako, 
menesį, J Prūseika, Butkus ir. Paukštys kad geriau būtų buvę išleisti 
. ’ TZ‘ j turi būti vadai, gali būti, kad dr. A. Petrikos pamokslus.
iv tas: ne jie ^u-i klausyti partijos, o 

jų partija?

jūs išsisukinėjote iš jo.

savo

vei- 
apię

veiki-
‘‘So-

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

Telephone: Humboldt^2-7964

(Tąsa 5-tam pusi.)
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DARBININKU 
SVEIKATA &

PERDAUG LAŠINIŲ |tęsiamas sumažėja. Ir nosys 
i Aš esu moteris 52 metu, r>!Jums ^brinkę. Kaip gi ne- 
j pėdų ,3 colių ūgio, sveriu 225 i bus užbrinkę? Perdaug slėgi- 
sv. Man yra koks gerklės už-i mo išvisur.

! Drauge griežtai nusistaty- 
man gerklę degina. Iras tu-|kite išta).,lnli K.cr;) dalj savo 
nu galvos skaudėjimą laba.; kūnelio Neperstaigiai, bet 
dažnai. Buvau pas kelis dak-1 žgb IaipsniSkai. Valgy- 
tarus: nieko man negelbėjo.;kHe abefnai daug mažiau Ma. 
Ęado, kraujo spaudimą 30! 
laipšhtų daugiau, flegūx kad | 
reikėtų. Ir aš sunkiai

, sis kvėpuoju. Prašau 
■ mo per’“Laisvę.”

Atsakymas

Visas Jūsų blogumas, 
>;e, yra daugiausiai tame, kad 

is perdaug, labai perdaug i 
sutveriate, sulig savo ūgiu. Ta- *■ '•'* I, I •

T .pagelba policijos sumušė SLA'tai labai bereikalingai apsun- 
seime darbininkus delegatus ir kiną Jūsų visus organus ir 
išmetė, bet jie, Paukščio akyse, liaukas, ir tai sveikatą gadina, 
geri, nekalti, o kalti komunis-turns peraukštas kraujo slėgi- 
tai ir, sąmoningi klasiniai dar- mas. Kaip gi nebus peraukš- 
bininkąi, kam priešinosi Gegu-! tas, su tokiais storais lašiniais ? 
žiams. Tokia jau renegatų !jųk nabage širdis turi krauja

mus (lietuvius) pabėgta iš Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je, išvesta iš ten taip vadina
mas darbininkų avangardas, o 
palšosios-^ |nįrii63 paliktaųtaūtr- 
ninkų globoje.” ? * ■ i ’ • ;

• Pas renegatus visur kalti ko
munistai : suren'gia darbininkai 
demonstracijas, policija užpuo-i 
la ir sumuša, arkliais sumin-1 

baigtas1 rašyti pradžioje ge- džioja, tai' pas * Butkus-Prūsei- 
gužes mėnesio 1920 metais, kas-PaukščiUs kalta ne reakci- 

• i '■‘j '> i o Kai- m-i i cici i Iz ei m vrfii crA

! žiau viso ko. ypač krakmolų 
, 'skrobylų, miltinių 

per noi j valgiu ir 
patari-j • ,-V..

ir saldžių 
O daugiau '• 

prasiman ka
itinkite. Giliai kvėpuokite pil- 
i vu, bent po 100 kartų kas die
na, ne ant karto, bet- keliais 
atvejais.

Imkite “Thyroid Tablets, 
i grs 2. No. 100.” Pirmą sa
vaitę po vieną kas rytas. Pas
kiau po vieną rytais ir vaka
rais. O da už savaitės—po 
vieną prieš valgį, tai po 3 tab- 
letėles kas diena, keletą sa- 
vaičių.

Būtinai imkite iodo tinktū
ros, po lašą su vandeniu, du- 

_ . I kart kas savaitė. Imkite “Ha-
Tikrumoje, Amerikoje komu-(da kovą Susivienijime Lietuvių’širdžiai, priseina z persunkia!!liver oil 250 D,” po 10 lašų kas 

nisti.niame judėjime skaldymas ( Amerikoje. T” 
prasidėjo dar kairiame Sočia- dviejuose frontuose, 
listų Partijos sparne. — ■ •
sparnas suskilo tarpe birželio ir Susivienijimą, auklėja jį, didi- 

rugsėjo, 1919 metais, Chicagoje

ir tik po. to pas mus pradėjo komunistai, kam rengė, ge
siausti kūdikiška ‘kairu- ^monstracijas, kam ardoĮJu 
no hga. (mano pabrauk. naQ.elb;; noliciios Sumušs aLA|tai

Paukštys bando apversti isto
riją augštyn kojomis. Vienur 
pas jį kairumas nuo pradžios, o 
kitur jis prasidėjo tik po Leni
no parašymo tos brošiūros — 
1920 metais.

Drau-

renegatų ! Juk nabagė Širdis turi kraują 
! pervaryt ir per tas nereika- 

Bet komunistai ir dabar ve-jlingas storas lašinių paltis.

Komunistai veikia Į darbuotis ir visam kam. 
, viena—su- Jums galvą dažnai skauda.

‘ • riebalų, 
judėkite, fiziškai

diena: tai Jums suteiks labai \ 
reikalingo vitamino D. Daržo- 

i vartoti 
mi-

Kairysis organizavo Lietuvių Darbininkų čia .ir gi ta pati veikia prie- vių ir vaisių galite
„ a.a, .Rastis : kraujo slėgimas, paki- daugiau, kad vitaminų ir mi- 

an- lęs dėl nutukimo/kada gyslų Į nevalų turėtumėt pakankamai. \na, jam sekasi, jis stiprėja;
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Darbininkė ir Seimininkė
P. Vaillaiit-Couturier.

nos.j Nors mes žinome, kad pardavinėti per pietus, 
balsavimo teisės nedaug gelbs- Į

visgi mums yra drąsiau atsisto-. Worker’io. Balandžio 15

I

ČIGONĖ KOLEKTYVE
(Pabaiga)

“Mes turime 24 narius Jaunųjų Komunistų 
Lygoje čionais,” išdidžiai tarė jaunas Arfid- 
riuška.

“Kada mes čia atėjome, kiekvienas mūsų 
gavome po 827 rublius iškalno ant pradžios 
gyvenimo. Mes nupirkome karves ir arklius 
nuo kazokų., O plūgus pirkome nuo valdžios.”

“Taip,” užsimąsčiusiai tarė senas vyras, 
“bet mums prisiėjo išmokti dirbti.”

“Jauna moteris, tik 22 metų amžiaus, agro
nome, buvo prisiųsta mums ir mokino mus 
arti.”

“Matote, mes taipgi turime savo laikraštį, 
čigonų kalboje.”

“Kiekviena šeimyna gali laikyti karvę, viš
tų ir kiaulių apart kolektyvių gyvulių.”

“Ir net galime parduoti savo kiaules.”
“Taip, bet tik savo, o ne tas, kurios pri

klauso kitam,” serioziškai tarė Gregoras.
Gregoras, buvęs arkliavagis liko čiampionas 

naujos moralybės!
SURADIMAS JŲ SOCIALIO BALANSO
Čigonų tauta bando surasti balansą tarpe 

senovės tradicinių papročių ir naujo gyveni
mo ant kolektyvo ūkio. Nė vienas jifc neuba
gavo, bet jie atydžiai čiupinėjo mūsų drabu
žius. Nebuvo matyti burtininkystės, bet 
čiau mažytį “šventą” paveikslą vienoje 
boję. Atrodė, kad čigonė moteris prašė 
kio tai šventojo, kad išpranašautų jai 
mę.

“Tai todėl, kad nenoriu užgauti mano
čiutės jausmus,” tarė jauna pionierė, sarmat- 
lyvai graužiant kamputį savo skepetaitės.

Aš paklausiau, ar jie i turėjo daug sunke
nybių.

“Taip, išpradžių. Tai buvo perdaug geras 
daiktas turėt pastogę ir lovą apsigynimui nuo 
šalčio. Bet dabar visi smarkiai dirba, ir visi 
kolektyvo nariai tapo udarninkais, ir mes 
užbaigsime Penkių Metų Planą į 4 metus.”

“Tai puiku! Bet ar dar jūs vis tebešokate?”

virinkite, kada sutirštės, įdėki- 
American Federation of La- te špinakus. • Pavirinus dėkite 

ti darbininkų klasės kovose, bet,1 bor lyderiai labai bijo Daily lėkštėn, o ant viršaus galima 
d. | uždėti kietai virtą kiaušinį, su- 

ti darbininkų klasės kovų suku- nuėjau į Underwood darbinin- 
riuose ir pareikšti bei paduo- kų susirinkimą ir pradėjo par
ti griežtus reikalavimus savo i davinėt. Darbininkai pirko, 
prispaudėjams už geresnes dar-j bet lyderiai pamatę—išvarė iš 
bininkų sąlygas. I svetainės.

Šiandien, mes gyvename ko
vų sūkuryje: sukilimai, strei-

pjaustytą Į 1 dalis.
Kopūstų Pyragaičiai

Išvirti 4 svarus bulvių su ]u- 
(mažesnei šeimynai 

atšaldžius nulupti ir 
į košę. Įdėti drus

kos sulyg skonio, iškočioti 
lą 1 į colio storio, nuolat 
tais pabarstant. Tuo pat 
ku paimti 1 svarą kopūstų, 

svarbumą I L /2 valandos, nusunkti.
Markso mokslo ir | imti ij svaro lašinių, supjaus- 

stengiasi jį įvykinti. tyti smulkiai ir suspirginti su
Draugės moterys aukavo j 1 cibuliu, sumaišyti su kopūs- 

daug pyragų ir kitokių valgių į ^ais’ j<lčti druskos ir vynioti į 
del minėtoę vakarienės, čia se- j bulvių tešlą. , Daryti tokioj 

z-------_• i._-n šaitanosius kad
Sudėt į blėtą ir kepti 

; i karštame pečiuje tol kol gražiai 
IJ apruduos. Išėmus iš pečiaus

I ir kiek atšaldžius užpilti spir
gintu sviestu su cibuliais arba 
lašiniais ir valgyti.

/S. Jakavičius.

Tas magiškas žodis buvo lyg bombos sprogi
muAš užgavau tikrąją stygą!

Diena buvo lietinga, per šlapia darbui ir 
jie ant vietos nutarė, kad reikia pašokti ir 
vedė mane; veik bėgte bėgo į auklėtuvę prie
šais mokyklą.

Ratas susiformavo, tai išsiplėtęs, tai su
siaurintas į taktą harmonikinės muzikos. Jie 
plojo rankomis ir jų balsai tai kilo, tai krito 
ritmiškai.

Išgirdę muziką, vaikučiai išbėgo iš auklėtu- 
vės, mažyčiai ir susimaišė su šokėjais.

Mažyčiai, jie veik negalėjo dar vaikščioti, 
bet jie jau mokėjo šokti. Maži berniukai mik
liai mėtė kojas, o mergaitės judino pečiais1 į 
vis greitesnį ritmą.

Ir šokio karštis apėmė visus suaugusius. 
Aš pažvelgiau į auklę Mariją. Ji pradėjo, pa
dėdama jauniems vaikučiams jų šokyje. Pas
kui ji uždainavo, paplojo rankomis ir smagiai 
prasijuokė į juos.

Staiga, jaunas augštas čigonas išėjo iš rato 
ir prisiartino prie jos. Tada ji jau nesivar
žė, bet sekė jį. Po auklės kostiumu jos pe
čiai trukčiojo geidulingai į taktą muzikos ir 
ji šoko ugningą čigonų šokį prie akompani
mento dykų šauksmų ir pritarimų iš kitų rate.

Tie čigonai buvo karštai prisirišę prie že
mės. Jų tas šokis buvo niekas daugiau, kaip 
tik jų tautikas šokis, išraiška jų kultūros, 
kuris veikiausiai bus originaliu pamatu išvys
tymui jų ateities literatūros ir teatro.

Auklė Marija šoko ir ant galo ji buvo pa
lydėta griausmingais aplodismentais. šokis 
užbaigtas, ji vėl rimtai ėmėsi už darbo ir ve
dė vaikučius auklėtuvėn.

“Mes užsodinome 620 hektarų 1929 metais,” 
pasakojo man Gregorius, buvęs arkliavagis, 
“ir mes nuėmėm 35,000 pūdų; šiais metais 
mes padarysime daug geriau, nes dabar mes 
jau turime traktorius.”

Kokis milžiniškas žingsnis, nuo čigoniškos 
keliaujančios šėtros iki socialistinės konstruk
cijos! Kokia nepaprasta permaina, kurios auk
lė Marija, . su jos čigoniškomis akimis 
slaugės uniforma, yra gyvu paveikslu.

Nieko nėra negalimo Sovietų Sąjungoje!
Vertė B. E. Senkevičienė.

Kovojome už lygias su vyrais 
balsavimo teises, kaip kapita- 
listės, taip ir darbiųinkės viso
kiais būdais: raštu, gyvu žo
džiu, demonstracijomis ir net 
kaip kada ir kaip kur fiziška 
spėka.

Mes, lietuvės darbininkės ir 
gi nemažai išeikvojome energi
jos, organizuodamos darbinin
kes. į tą veikimą už lygias tei
ses.

Dabar’kyla klausimas: kuom 
remdamosios darbininkės reika
lavo balsavimo teisių? kokie pa
matiniai punktai buvo? Kam 
feikalingos darbininkėms politi
nės teisės?

Kovo 18 d. buvo surengta 
kai, darbininkų nežmoniškas iš-j vakarienė jaunuolių marksis- 

• tinęs mokyklos naudai. Pelno

pynomis 
mažiau), 
sugrūsti

naudojimas, milžiniškas išsisiū- 
bavimas bedarbės, iš vienos pu-) iiko gražaus—$53 su centais, 
sės, o kapitalistų greitas rengi-■ Tas parodo, kad lietuviai dar- 
masis naujai pasaulinei skerdy- j bininkai supranta 
nei, iš kitos pusės, aštrina Karolio 
žūt-būtiną klasių kovą. Mes' 
darbininkės, kaipo dalis darbi- i 
ninku klasės, naudodamosios 1 
ekonominėmis ir politinėmis tei- 
sėmis, stosime greta savo vyrų, aukavusiu vardai- U Kaz- fol™°j> kaip 
brolių ir draugų, ir tuom pačiu i lovienS] M. Kazlauskienė, M.|dar0- ' 
ginklu, kaip ir draugai vyrai, staugaitienė, M. Ramoškienė, '

Ramanauskienė, O. Girai- 
tienė, O. Salykliutė, R. Zokai- 
tienė, O. Verkytienė, M. Mar- 
gaitienė, M. Negzentaitienė, 
Malinauskienė, A. Klimas, Va
siliauskas ir Vilkaitė. Visiem

teš- 
mil- 
lai- 
vir- 
Pa-

kalus iki galutino laimėjimo! .
Darbininkei politinės teisės į Ši kapitalistinė gadynė kuo 

reikalingos, kad iškovojus pa-, tolyn, tai vis daugiau priver- 
lengvinimus del motinų-gimdy- ' čia moterį apleisti surūkusią 
tojų, kad išreikalavus iš vai- > virtuvę. Kada darbai eina, tai 
džios motinų darbininkių aprū-, vyrus varo laukan iš darbų, 
pinimą, kad suteikus, kaip rei- i o ima moteris, nes joms ma- 
kiant atatinkamą pagelbą laike 
gimdymų.

Mes reikalaujame sau teisių, 
kad užkirtus kelią imperialisti-j už pašalpą, 
niams karams, kurie tiek skaus- j dar daugiau pavergė 
mų atneša viso pasaulio moti- darbininkes, kaip draugus vy
lioms, kurių sūnus sušeria ka- rus. 

1 nuolėms. ;; t
j Darbininkėms reikalingos po- už pašalpą ir demonstracijos 
litinės teisės, kad galų-gale ir prie pašalpos biurų, dar dau- turėjo suruošusi bankietą, ku-) 

Įmes galėtumėm pilnai prisidėti giau paskatins moteris darbi- ris atsibuvo 22 d. balandžio, j Lęšiukų (Lentil) Salotos 
Į prie visų susipratusių darbinin- ninkes kovoti iš vien su savo . Manhattan Lyceum svetainėje, j 
;kų kovos galutinam pasiliuosa- vyrais, broliais ir draugais ne)žmonių buvo daug. 
' VilYllli 4-ilr 11 ri Irn nrliniA 1 mn 0 no rrni’i n irYiilO I U. ~ 4 ~

i jos. 
i

Tas šūkavimas, ta nepersto-1 
janti agitacija už lygias teises ; 
tęsėsi net iki 1919 metų. Tais j 
laikais net darbininkės manė, 
kad užtenka kovoti tik už poli
tines balsavimo teises.

1919 metais Jungtinių Vals-/n .■ • ?
tijų senatas ir kongresas did-)ouCIKai, Daily WOFKCr 
žiumą balsų perleido įstatymą • . T H/1 1 1 1
suteikiant moterims (pilietėms) » Įf JaUIlllOllŲ IVlOkykla 
balsavimo teises.

Na, ir galų-gale kova laimė
ta. Kapitalistės kovojo už bal-1 
savimo teises, bet ne del savo 
būvio pagerinimo. Jų būvis ir 
be balsavimo teisių yra geras £ 
ir nereikalauja jokio pagerini-. 
mo. Jos kovojo vien del savo 
tuščios ambicijos, kovojo del to, 
kad pasirodyti, kad jos su-1 

politiškus klausimus
T , . w. . . v ... lir laikosi gerai. Penktadienį,
Jų tuseias gyvenimas žaidi-. baiandžio, iaikė skait- 

mas su šuniukais, kačiukais Ir 1 
kazyromis, (nes kūdikių jos ne- 1

žiau moka, o bedarbės metu ir 
vyras ir moteris yra priversti 
lygiai kovoti už duonos kąsnį, 

šis nedarbo krizis 
moteris

MCSŲ PASTABA: Tie pyra- 
aukavusiem varde revoliucinio . gaičiai gerai atrodo, tik mums, 
veikimo tariama širdingą ačiū, o manome ir kitiems, bus ne

aišku, kokius kopūstus vartoti, 
saldžius ar rūgščius. Viskas ro- 

i do į saldžius kopūstus, kurie po 
išvirimui turi būti smulkiai 
sukapoti ir jais pyragaičiai 

; kemšami. Jeigu mes klystame, 
malonėkite mus pataisyti, d. J.

. m i ' Beje, ar į bulvinę tešla nereikiaDarbininkių Moterų Taryba; ’ . . ... J• 1 * dėti visai miltu?

Parengimo Komisija

Iš Tarptautinio Motery 
Darbininkių Bankieto

mo

il

Nuo Poterių prie Dolerių
(Tasa 4-tam Pusi.)

♦

rašomųjų* maši-D. M. š.

MOTERŲ IR DARBININKIŲ TEISES
sąly- ir

Atsiųskite penkioliką centų (15c)

ir vėl perkapoti, su- 
Nesigailėkite alyvos, 

labai skanu. Uždengki-

nasi kapitalistinei valdžiai į pa
geltą. Jis mano, kad jeigu jam 
pavyks surinkti $1,000,000, tai 
dalį darbininkų atitrauks nuo 
kovos suteikiant jiems po kelis

išrinkti 
nedaug

susirinkimą 15 
Nutarė eiti į

ma- 
stu- 
ko- 
1 ai

Bet, darbas industrijoje 
(prie dundančių mašinų, kova

i ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City/Geriausia yra

tik nepagerino, kol kas, darbi
ninkių klasės), bet šiandien jis
ninku klases;, bet šiandien jis
yra dar blogesnis, negu keli čiai—o tas galima—jeigu no- 
metai atgal. > rit, kad streikai būtų laimėti,

I 2 puoduku lęšiukų, 2 kietai 
Man la-;vjrĮį kiaušiniai, 2 dideli cibu- 

sulygiš kapitalistinės vergi- tik už kasdieninius pagerinimus 
ir darbininkų klasės reikalavi- 

.. . mus, bet ir už galutiną *pasiliuo-
............... : . . - . Isavimo tikslą—už prašalinimą 

Į kapitalistinės sistemos ir įstei
gimą darbininkų valdžios!

O. Girnienč.

Apie metai ir pusė laiko at- vietomis, kur mato, kad darbi- 
gal, katalikų kardinolas Hlayes ninkai yra tikinti, tai prižada, 
buvo. įsakęs, kad vieną sekma- į jiems, kad dievas “dešimterio- 
dienį visose Rymo katalikų baž- pai atiduos” už tai, kad tie dar- 
nyčiose parapijonai melstųsi,; bininkai paaukos, kitur gązdi- 
idant “ponas dievas” panaikin-1 na velniais, pragaru, liucipie-

centus. Kiti darbininkai išgir
dę, kad kardinolo vadovystėje 
yra teikiama bedarbiams pašal
pa, neis kovoti už ją, bet lauks, 
kada ir juos atsimins dievo 
‘piemuo” ir suteiks jiems pa
šalpą. Kardinolui Hayes ir ka
talikų kunigams rūpi ne bedar
bių sušelpimas, o tų bedarbių 
nuraminimas. Ypatingai jie

Didelė streikų banga pasie
kė Hartfordą. Visos didžio
sios dirbtuvės tik juda. Dar
bininkai, nepakeldami vergiš
kų sąlygų ir bosų žvėriškumo, 
veržiasi į streiką.

Arrow, Hart and Hegman 
darbininkų viso dirba 1,400. j 
Visa dirbtuvė iki vienam išė-i

bininkių, kurie solidariai 
baltais t__

linga susirinkimą ir nutarė tę- ;šnekučiavosi.

bai patiko tas padengimas, . druskos ir pipirų 
kad taip įvairių tautų revoliu-1 skonjo 
ciniai darbininkai yra drau- ’ 
giški. Stalų labai daug, prie 
kiekvieno stalo buvo po 10 
žmonių, bent penkių šešių 
skirtingų tautų, šnekučiuojasi. 
Laike vakarienės buvo gražus 
ir darbininkiškas programas. 
Parengimui pirmininkavo jau
na mergina, sugabiai ir tvar
kiai vedė parengimą. “Daily 
Workerio” klausimu , kalbėjo 
vienas draugas

Nuplauti lęšiukus, 
akmenukus, ir išvirti į 
vandenio. Nusunkti, sukapoti 
į tešlą ir sudėti ant alyvos kep
tus supjaustytus cibulius, kapo
tus virtus kiaušinius, druską, 
pipirus, jeigu pertiršta, tai bis- 
kutį to vandens, kuriame lęšiu
kai virė 
maišyti, 
tai būna

tų bedarbę. New Yorke ir apie-jrium ir kitais išgalvotais šėto-1 sujudoi besiartinant Pirmai Ge- pranta 
linkėję, daugiau kaip oOO baž- no pamočnikais, kad tik dau- gūžės, kad sulaikius darbinin- L’ moka/juos rišti, 
nyčių buvo meldžiamasi, pote-'giau surinkus dolerių, 
riaujama, kad dievas pakasavo-1 
tų bedarbę. Bet, tartum tyčia,' 
po to bedarbė netik nesumažė- pasibaigs> tad jis įsakys melstis kės turi masiniai demonstruoti čiuickh, uZ jns uar-; reikalavimai Buvo užklau-!
jo, bet dar padidėjo. Komunis- tiltintiems darbininkams ir dar-i ir reikalauti', kad bedarbiams . bininkės) nusibodo joms. Na, ir . motoru darbininkių ka i ^on^erencB°®’ kuri tą pat 
tai tada nurodė, kad poteriais ibininkėms ir kada krizis pasi- būtų mokama pašalpa iš vai-, J°s susirado sau naują žaislą . ' Vnin Jinnn ' iv^0, Nežinau ar buvojos mano. Visos kaip viena Iietuviu darbįninkių delegatės 

, pasisakė už streiko tęsimą iki, konferencijoje> jeigu ne> tai 
Jaimėjimo ir pasižadėjo skait. , b]ogai, konferencija 
lingai dalyvauti ant pi lėto svarsįe kiaUsimus, kaip pasek- 
linijos. šeštadienio lytą, no^s mingiau kovoti prieš besiarti- 
ii smarkiai lijo, bet draugės nanįj imperialistinį karą, 
moterys kartu su draugais vy-: kaįp vesti kovą prieš fašizmą 
rais pikietavo skaitlingai ; ir abeJnai už darbininki reil 
- Lėktuvų dirbtuvės darbinin- , kalus> kaip tai> kaip išgautj 

j pašalpas bedarbiams ir suvar
iusiems darbininkams iš mie
sto. Reikalinga, kad Brookly- 

. ) no ir New Yorko lietuvių dar
bininkų organizacijos daugiau 
įsitrauktų į tarptautinį darbi-' 
ninku judėjimą.

O. Depsienė.

I kus ir darbininkes nuo masinių
Štai, matote, tada kardinolas ; demonstracijų.

Hayes manė, kad! krizis greitai! Visi darbininkai ir darbiniu- jvo 11C-. vni bus išnildvta------
pasibaigs, tad jis įsakys melstis kės turi masiniai demonstruoti auklėja, tą atlieka už jas dar-;. __ • ™---- [delegačių
,_______  _____________ __ ) ir reikalauti', J

tai tada nurodė, kad poteriais bįninkėms ir kada krizis pasi- būtų mokama pašalpa iš val- 
negalima bedarbę panaikinti, bajgS> įaį sakys, kad dievas pa- j džios iždo ir kapitalistų pelnų, 

.kardinolui. Hayes ir jo pa-; dar§ dar vieną stebuklą. Bet kurie darbininkus išnaudodami 
prisikrovė didžiausių turtų. 
Jeigu ir pavyktų surinkti Ha
yes nuskirtą sumą, tai apie pu
sė tų pinigų teks patiems da
lintojams, o ką gi reiškia ta 
suma, kada New Yorke yra apie 
pusantro miliono bedarbių? 
Darbininkai tik iškovoję pašal
pą ir darbininkų klasės drau
dimą apsigins nuo bado ir var
go.

gelbininkams tik apgavinėjimas! dabar mato> kad bedarbė kaip 
darbininkų rūpi, todėl jis ii’ iš- j viešpatav0, taip ir viešpatauja, 
galvojo tuos poterius, kad dar-.kad daUgelis tikinčių darbinin- 
bininkai tik per kovą gali pasi-j kų jr darbininkių išvien su ko- 
liuosuoti iš bado ir vargo pade- j komunistais, Bedarbių Tarybo- 
ties, kad bedarbiai turi kovoti1 mjS) kovoja už pašalpą iš val- 
už pašalpą. Taipgi komunistai jd^jos tai vėl kardinolas skubi- J* I 7nurodė, kad išgalvotas dievas i 
nieko negali pagelbėik kad 
prieš bedarbę vaistai yra įtiktai 
—prašalinimas kapitalistinės 
sistemos ir tą tvirtinimą parė
mė tliom, kad Sovietų Sąjun
goje, kur bedievybė smarkiai 
platinasi, kur valdžios prieša
kyje stovi komunistai-bolševi- 
kai, tvirčiausi bedieviai, ne tik 
nėra bedarbės, bet dar stoka 
darbininkų.

Dabar New Yorko katalikų 
bažnyčių organizacijos, vėl to 
paties kardinolo priešakyje, 
griebėsi vaistų prieš bedarbę. \ 
Bet šiuom kartu
Hayes nešaukia tikinčiuosius 
poteriauti, bet reikalauja kuo 
daugiausiai dolerių. Jie nori su
rinkti net $1,000,000 (milioną 
dolerių), iš kurių neva bus šel
piami biedni bedarbiai, alkani 
vaikučiai, badaujančios moterys 
ir tt. Kad sukėlus $1,000,000, 
tai tam tikslui kardinolas Hayes 
ir jo pagelbininkaį mobilizavo 
13,000 moterių ir merginų, ir 
20,000 vyrų ir jaunuolių rink
liavoms. Jos ir jie eina stu-

- ba nuo stubos ir pas tuos pačius 
> nuvargusius,’ nubiednėjusius 

darbininkus kaulina pinigus;

jos susirado sau naują ž 
—politiką. Jų tikslas atsiek
tas. Gavo balsavimo teises, ir 
liko joms • vien lenktyniuotis 
su savo klasės vyrais visokiose 
intrigose.

Prie to poniutės nujautė, kad 
suteikimas moterims balsavimo 
teisių nieko nepakenks kapita
listams, kaip tik priešingai, jos 
gerai suprato, kad moters ;

Moterims lygių su vyrais po
litinių teisių suteikimo reika
lavimas iškeltas 1872 metais. 
Mat, tais metais; 22 d. vasario, 

’ i įvykęs blaivininkų partijos su- 
kardinolas i važiavimas Pa<^are tarimą įdėti 

j į savo partijos platformą punk
tą pritariantį moterų balsavi
mui.

Blaivininkų partiją pasekė if 
kitos, kaip tai: republikonų,

aiškindamas,,Įe lėkštę salotų lapais, ir apdė- 
kokią rolę vaidina mūsų ko-. kįįe mišiniu.’ Paduokite su vir- 
vingas organas. Kalbėjo jau- tomis bei žaliomis daržovėmis, 
na juodveidė mergina, aiškino ) 
negrų darbininkų pavergimą | 
ir išnaudojimą. Labai smagu Į
matyti, kad tokių sugabių juo-1 AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 

įdveidžių merginų yra mūsų ju-| SUKNELĘ?
I dėjime. Reikia pasakyti, kad! ‘ ------
j Šiame bankiete buvo nemažai Suknelės forma numeris 1825 yra . , f gaunama 14, 16, 18, 20, 32, 34, 36,11 oai- ij^g^ jr Ą2 (lydžio. Del 16 dydžio 

SU reikia trijų yardų 36 colių pločio 
darbininkais valgė ir! au(limo ir septynius aštundalius (3) 

p. .. , 1 yardo skirtingos rūšies ar varsosDaugelis buvo • audimo apvadams. Sykiu rasite pa- 
l iŠ moterų darbinin- veiksluotą siuvėjai pamokinimą (an

glų

listams, kaip tik priešingai, jos ! ^kluvu unuiuves uaiuinm- 
gerai suprato, kad moters atsi-Įkai apie 1,500 išėjo į streiką 
likimas dar daugiau suteiks ! Reikalauja pakelt algą ir ge-; 
buržujų partijoms balsų laike Iresnių darbo sąlygų. Nutarė ’ 
rinkimų. ,

Kaip gi yra su darbininkė-i 
mis? Ar mūs tikslas irgi atsiek- 

į tas? Ar mums irgi nieko ne
lieka, kaip tiktai balsuoti už 
vieną ar kitą kapitalistų parti- 

■ jos kandidatą į valdiškas įstai- 
džios rinkimuose dalyvavo tikras? Ar inūs būvis pagerės nuo 

i to balsavimo? Ne! Darbininkių 
tikslas, kaipo dalies darbininkų 
klasės, da toli , gražų neatsiektąs. 
Su iškovojimu balsavimo ^teisių, 
darbininkėms tik prasideda ko
vos už visokius darbininkų kla
sės būvio' pagerinimo reikalus. 
Darbininkės (daugelis mūs) 
tikėjomės labai daug iš balsa
vimo teisių, bet mes likomės 
suviltos.

1888 ^metais. Del to ji ir ne-1 
gajėjo anksčiau tp reikalavimo 
į savo platformą įrašyti.

Ir taip, nuo 1872 metų, pra
sidėjo agitacija reikalavimui 
moterims lygių su vyrais bal
savimo teisių. Vienos iš minė
tų partijų vedė smarkesnę agi
taciją, kitos—lėtesnę, bet visos 
taikė į vieną tašką. O tų parti

demokratų ir progresistų par- jų vyrų moterys,/ pasivadinu-) Tą visą paėmus atydon, pasi- 
tijos. O Socialistų Partija tu
rėjo savo platformoje moterų 
teisių lygybės punktą nuo pat 
pirmosios socialistų Tarptaut- 
nės įsikūrimo, tai yra da prieš 
1872 m. Amerikos Socialistų 
Partija įdėjo reikalavimo mote
rims lygių teisių punktą savo 
platformon daug vėliau, nes pa
ti partija pirmą syk šalies val-

■

( streikuoti iki laimės.
! Underwood lasomųjų* masi- 
I nėlių dirbtuvė apie 2,000 dar
bininkų laikė 
d. balandžio.
streiką, jei nebus pakeltos al
gos ir pagerintos darbo 
gos iki 18 d. balandžio.

Daily Worker
Niekad pirma nebuvo 

svarbu pardavinėti Daily Wor
ker}, kaip dabar. Kasdieną 
partraukiama 300 egz. Tai vi
sai nedaug, o ir tų neparduo
dam. Negerai, draugai, kad 
viską paliekam atlikt tik ke
liem draugam ir norim, kad 
viskas būtų atlikta taip gerai, 
kaip mes norim. Lietuviai 
darbininkai rėmėjai revoliuci
nio judėjimo! Jeigu norit, kad 
Daily Worker’io būt išparduo
ta ne tik 300, bet keli tūkstan-

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

X <?■

sios save sufragistėmis, pradėjo rodo, kad moterų balsavimas ne 
smarkią agitaciją už balsavimo 
teises. Neužteko to, kad poniu- 
tės-kapitalistės vedė agitaciją 
savo klasės moterų tarpe, bet 
jos atsišaukė ir į darbininkų 
klasės moteris. Na, ir visos I Mes darbininkės gavome baisa- ypatingai draugės moterys, a- 
bendrai, kaip kapitalistės, taip vimo teises ,kaipo įrankį toli-. teikit ant 57 Park St., pasiim- 
ir darbininkės, stojome į darbą mesnei kovai iki * galutinos kit Daily Worker’io ir "eikit 
už balsavimo teises. • draugijinio surėdymo permai- pardavinėti.

Kaiji Sutaisyti špinakus, 
Kad Vaikai Mylėtų

Paprastai vaikai nevalgo špi- j 
nakų, .o tas maistas yra labai 
naudingas ne tik 'vaikams, bet 
ir suaugusiems, delei savo drus
kų ir geležies tūrinio.

Štai dr-gė O! J. paduoda tin
kamą būdą špinakų sutaisymui:

Paimkite 2 svarus špinakų ir 
gerai numazgokite ir šutinki-

1625*

te su visai mažai vandens. Su- ?’^’8'f.i8._a!.Ij_vstan}poJ?’s 
kapokite. Paimkite 1 šaukštu
ką miltų, biskutį imbiro (gin
ger), ir druskos, 1 šaukštuką 
cukraus, ir 1/2 paintės Smeto
nos. Viską, sumaišykite ir už-

i

B
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Del Aiškumo Lietuviams
Katalikams Darbininkams

J. RAMANAUSKAS

(Tąsa)
Darbininkų partija yra viena, kuri 

veda viso pasaulio darbininkus prie pilno 
pasiliuosavimo iš kapitalizmo verguvės, 
tai yra Komunistų Partija, dalis Ko
munistų Internacionalo. Komunistų In
ternacionalas yra tarptautinė organiza
cija, kuri be skirtumo tautų, rasių ir re
liginių įsitikinimų šaukia visus darbinin
kus į vieną bendrą frontą kovai už pasi- 
liuosavimą iš kapitalizmo verguvės. To
dėl darbininkų užduotis visiem stoti po 
raudonąja vėliava, po Komunistų Parti
jos vadovybe. Tai mūs vienintelis kelias 
išėjimui iš šio skurdo.

Persitikrinkim mes patys save atydžiai 
pažiūrėję į šiandieninę kritišką padėtį. 
Juk jeigu ne organizavimas Bedarbių 
Tarybų, ne maršavimas bedarbių bei ex- 
kareivių į Washingtona, ne masinės de
monstracijos didmiesčiuose prie miesto 
rotušių, ne kruvini susikirtimai bedarbių 
su policija, kuri galvas skaldė bedarbiam 
ir grūdo į kalėjimus—nebūtume iškovo
ję nieko. Daugelis ir gyvastį padėjo ko
voj už darbininkų klasę, bet visgi iško
vojo nors mizerną pašalpą, kokią dabar 
gauna bedarbiai. Be to griežto reikala
vimo negautų nieko. Bet kas vadovavo 
alkaniems bedarbiams? Kas krito pir
mose eilėse darbininkų demonstracijose? 
Kas kalėjimuose kankinasi? Draugai 
komunistai, kurie ištikimi darbininkų 
klasės vadai buvo.

O kai}) atsineša kunigija į darbininkų 
bedarbių ir alkanųjų kovą prieš savo 
išnaudotojus, reikalaujant darbo ar duo
nos, kad apsigint nuo bado?

O, kunigija, pradedant nuo Romos po
po, galvos visos kunigijos, iki paskuti
niam vikarui, visi lygiai iš sakyklų pa-

| smerkė savo “viernąsias aveles”, kad nu
sikalto prieš “dievą” ir alkaniem liepė 
melstis prie to išmislyto “dievo”, kad su
grąžintų gerus laikus, taip pat atleistų 
darbininkams nuodėmes.

O darbininkų vadus ir pačius darbi
ninkus, kurie organizuotai veda kovą 
prieš išnaudotojus, visus prakeikė ir 
siunčia į pragarą už tai, kad reikalauja 
žmogaus teisių iš valdančiosios klasės.

Dabar aišku, kad mes, darbininkai, ku
rie palaikom iš savo sunkaus darbo pra
kaitu ir krauju sulaistytais centais tą 
dykaduonių armiją, kuri iš skurdžių dar
bininkų išplėšia be pasigailėjimo paskuti
nį kąsnį duonos, o sau susikrauja milio- 
nus—užtai esame pasmerkiami į pragarą, 
o visus kraugerius, visus budelius darbi
ninkų žudytojus išteisina ir laimina, kai
po “dievo pa-ceptinius”.

Kokį užtarimą gavo kražiečiai nuo Le
ono XIII, Romos popo, už gynimą baž
nyčios, kad caras neuždarytų, tokį mes, 
darbininkai, gauname nuo popiežiaus Pi
jaus XI per radio ir per Enciklikas. Pra
keiksmus leidžia prieš kovojančius darbi
ninkus už kasdieninį kąsnį duonos, o lai
mina visus kruvinus reakcionierius-bu- 
delius, žudančius darbininkų vadus ir pa
čius darbininkus šimtais tūkstančių. Da
bar aišku, sulig pasakymo to praloto, 
“kaip trokšta šv. Tėvas, vyskupai ir kle
bonai, kad jų žmonėms būtų gerai.”

* $ *
Ąugščiau minėjau, kaip popiežius Leo

nas XIII savo Enciklikoj stačiatikį carą, 
kuris su savo cerkvėm nepriklausė prie 
Romos trusto, padarė “šviesiausiu cieso
rium”, jo kruvinąją valdžią nuo “dievo 
skirta”, o ištikimus katalikus, kūne gin
dami savo bažnyčią, prigulinčią'prie Ro
mos trusto, pasiliko kankintiniais, kru
vinojo caro aukomis, tai ir tas “šv. Tė
vas” kražių kankintinius pasmerkė už 
pasipriešinimą nuo “dievo duotai caro 
valdžiai”.

(Bus daugiau)

KODĖL MOTERŲ PRIEŠKARINIS 
KONGRESAS?

klasės būvio pagerinimo.
Tad ir Shenandoyio Bedar

bių Taryba rengia masinį susi
rinkimą antradienį, 1-mą d. 
gegužės, 7:0O vai. vakare, 
Moose svetainėje, W. Center 
St.

Bus gerų kalbėtojų. Apart 
kalbėtojų, bus gera muzikalė 
programa, kurios pildyme da
lyvaus Lyros Choras. Įžanga 
veltui.

Shenandorio ir apielinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

Rengimo Komisija.

WILKES BARRE, PA.
APLA 51 kuopos nariams 

pranešimas, kad kuopos susi
rinkimai atsibūna kas' pirmas 
nedėldienis, antrą valandą po 
piet, Darbininkų Centre, 325 
E. Market St. Tad visi na
riai ateikite į susirinkimus ir 
užsimokėkite užvilktas duok
les, nes galite susispenduoti ir 
nelaimei patikus, negausite pa
šalpos.

Taipgi pranešu, kad buvęs 
finansų sekretorius P. Maz- 
laveskas rezignavo ir jo vie
toj išrinktas naujas sekreto
rius, V. Glaubičius, antrašas: 
316 George Ave., Parsons. 
Kurie del kokių priežasčių ne
galėsite pribūti ant susirinki-j 
mo, tai užsimokėkite duokles 
pas finansų sekretorių ant pa
duoto antrašo. O kuriems ne
paranku mokėti pas sekreto
rių, tai galite mokėti pas kuo
pos pirminiu., J. Stanislovaitį, 
arba pas iždininką F. Kuklį. 
Bet geriausia, kaip geram na
riui pridera būti, tai lankyti 
kiekvieną susirinkimą ir atsi
vesti savo gimines bei drau-' 
gus ir bandyti juos prirašyti į 
šią organizaciją.

V. Glaubičius.

Fabrikantai Varys Darbi
ninkus į Hitlerio Parodas

1 Gegužės
| BERLYNAS. — Hitlerio

Eastono Darbininkai, Apvaikščiokim 
Pirmą Gegužės
Prisiren- sirinkimas. 

bėtojai.
Lietuviai 

bininkės!

Kalbės net 3 kal-EASTON, Pa.
gimui prie apvaikščiojimo dar
bininkų šventės, Pirmosios Ge
gužės, čionai yra sutvertas 
tarptautinis visų organizacijų 
bendras komitetas. Tas ko
mitetas susideda išK.16 delega
tų, atstovaujančių įvairias or
ganizacijas. Yra visokių tau
tų darbininkų, kurie bendrai 
svarsto kaip tinkamiau prisi-.^Mv., ....
rengti prie apvaikščiojimo ninkai susidurdavo su polici-l 
darbininkų tarptautines. Tas'ja.
komitetas deda visas pastan- i r x j i i i •> <. ... . .. . , , . Ir todėl, kad apvaikščioti tągas, kad įtraukti i ta darbą v . . . , . , , ,. . . 1 . .r f šventę, visi meskim darba, te-visas vietos organizacijas. Bet . , .. . .y . . _ i nesisuka mašinų ratai. Visi įnekunos iš jų atmete musų pa-; . XT ‘ 4. i i •A. 2 • i• 4 • !gatves. Nežiūrint kokių mesVietos socialistai, - > • j t •. pažiūrų, musų, kaipo darbi- 

ninku, reikalai vienodi. Ly- 
I giai mus išnaudoja valdančio
ji klasė, lygiai kenčiame skur-j 
dą, vargą. Ir todėl sykiu sto-1 
kime į kovą. Visi dalyvauki-' 
me apvaikščiojimo savo šven-■ 
tės. Stipriai sujungkime savoj 
spėkas ir tada mes laimėsime j 
ir švęsime Pirmąją Gegužės—j 
šventę mūsų pergalės!

Tarpautinis Bendras 
Komitetas. i

kvietimą.
kurie save skaito darbininkiš
ka organizacija, atmetė 
kvietimą prisidėti prie Bendro i 
Komiteto. i

Tas dar sykį įrodys vietos 
i darbininkams, kad socialistams 
neapeina proletariato 
neapeina darbininkų 
reikalavimai, kurie bus 
mi toje dienoje.

Komitetas išreikalavo 
mą iš miesto valdžios demon- 

i truoti.
to rijoj 
masiniai
vo kovos dieną. Pirmu sykiu! 
viešai iškels savo reikalavimus, Į 
darbininkai masiniai demons- i 
truos, 
karo pavojų, už didesnę be

kovos, 
klasės 
kelia-

leidi-

Tai pirmu sykiu is- 
Eastono darbininkai 
išeis apvaikščioti sa-i

darbininkai ir dar-

G eg už ės yra tarp-Pirmoji 
tautinė viso pasaulio proleta
riato kovos diena. Toji diena 
yra aplaistyta darbininkų 
krauju, nes kapitalistinėse ša
lyse, vienur ar kitur, darbi-

PHILADELPHIA, PA.

Drauges šeimininkes, rytoj 
demonstruokite Pirmos Gegu
žės apvaikščiojimuose. Eikite • 

i pačios ir veskite savo Vaikučius 
į demonstracijas, į mitingus, į 
gatves! šiais metais, kaip nie
kuomet pirma, yra reikalas pa
rodyti valdančiajai klasei, kad 
darbininkai ir darbininkės vie
ningai pasiryžę kovoti už savo 
reikalus, prieš algų kapojimą, 
prieš bedarbę, prieš kylančias 
kainas ant gyvenimo reikmenų, 
prieš ateinantį karą ir fašizmą, 
prieš badą, skurdą ir nedatek- 
lių. Kovokime už Bedarbių 
Apdraudos Bilių, H. R. 75981

Pakelkime savo balsą su pa
sauliniu proletariatu Pirmo
sios Gegužės šventėje. Lai gy
vuoja mūsų šventė ir darbo kla
sės solidarumas! Pirmyn prie 
darbininkų pergalės!

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 1 d. gegužės, 7:30 
vai. vakare pas draugus Marcinkevi
čius, 27-9 Breuer Ave. Draugės ir 
draugai, kviečiame skaitlingai susi
rinkti ant šio susirinkimo. U-tą va
landą iš ryto įvyks masine demons
tracija Mineola, tat kurie draugai

’ dalyvaus demonstracijoje raportuos 
I susirinkime sėkmingumą demonstra- 
■ cijos.

Sek r. V. A.
(101-102)

“Laisvės” numeryj 99, mano > 
protestuos prieš kylantį! korespondencijoj įvyko klaida. | 

Tenais pasakyta, kad “reikėjo . 
darbiams apdraudą. Fašizmas su ponais ilgai kovoti, kol gau-1 
galvą kelia, reakcija rodo sa
vo iltis, kad suardyti darbi
ninkų judėjimą, išvaikyti dar
bininkiškas organizacijas, pri
slėgti savo letena proletaria
tą.

Todėl šiemet 
nykime spėkas, 
savo pasiryžimą 
klasės reikalus, 
ly vau k i m e apvaikšč i o j i me 
vo šventės—Pirmosios C

labiau suvie-1 
parodykime i 

apginti savo 
Masiniai da- 

sa-

TIKRAS BIČIŲ MEDUS 
ta jai pašalpa.” Turėjo būti j 
pasakyta, kad reikės dar ilgai, 
kovoti su ponais, kol jai bus; 
iškovota pašalpa. (Korespon
dentas kaltina redakciją, kad j 
ji padarė tą klaidą. Tačiaus! katai yra valgyti bičių medų.

i peržiurėjus originalą, pasiro- j Tad vietoj cukraus naudokite 
i dė, kad draugo korespondento 
buvo taip parašyta, kad ta pa
šalpa jau iškovota.—Red.) 

Bolševikas.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei-

nusistačiu-, naziai isake fabrikantams žės. v
darbiniu- verstinai varyti darbininkus

mios prieškariniai
sios vietos veikėjos:
kės, intelektualės, profesionalės, 
vadovės moterų organizacijų. 
Jos kviečiamos dalyvauti net ir 
tada, jei jų organizacija kaipo

reikia pripažinti, kad dar labai tokia ir neprisideda.
mažas nuošimtis moterų tėra i 4) Komitetas privalo dėti di- 
įtrauktas į tą darbą. Tik ma- džiausiąs pastangas sušaukimui 
žas skaičius moterų tėra prasi- dirbtuvių darbininkių konferen- 
lavinusių politiniai iki to laips- cijos, kurioj dalyvautų darbi- 

kad suprasti imperialist!- ninkės iš svarbiausių industrijų 
kad įmatyti, ir darbo unijų atstovės.

5) Komitetas rengia svetai- 
atvirame ore masinius

nio,
nio karo mierius,
skirtumą tarp imperialistinio ir
pilietinio karo. Dėlto imperia- nėse ir 
listinė-patriotinė propaganda i susirinkimus, kurių tikslas pa-
greit atsiliepia į moterų jaus-1 siekti kuodaugiausia moterų su 
mus ir gauna jų pritarimą. Tik ' prieškarine propaganda ir 
dėlto darbininkės moterys ati-1 įtraukti jas į prieškarinį vei- 

Leidžia lapelius.

Šį> klausimą privalome gerai 
išsiaiškinti. Kol nebus aišr 
ku, tol rengimasis prie kongre
so ir pats prieškarinis darbas 
neis, kaip turėtų eiti. O karo 
bubnų barškėjimas “apsigyni
mo” parodose, militaristiniai 
judžiai ir vodeviliai teatruose, 
kareivėlio serenados per radio, 
bilioninės valdžios išlaidos karo 
reikalams ir karininkų slapti 
pasitarimai su valdžios atsto
vais rodo mums, kad prieškari
nis darbas turi eiti kuosmar- į duoda savo sūnus ir draugus. kimą. 
kiaušiai. j karui už buržuazijos reikalus,; 6) Moterų Nacionalis Pildoma-

io pačios užima jų vietas prie sis Komitetas Kovai Prieš Karą į 
mašinų, gamindamos amuniciją ir Fašizmą išleido blankas—pa-j 

i ir kitą karui reikiamą medžią- kvietimą į kongresą, j
gą.

Mes, lietuviai darbininkai, tu
rime savo eilėse šimtus tūks
tančių motinų, kurių sūnūs pa
teks imperialistinio karo auko- 

Buržuazija smarkiai mobilizuo- rn’8’ mes jąsias nepasieksi- 
ja moteris karui. Mes privalo- me su prieškarine propaganda, 

jei mos jų neįtrauksime į prieš-
O motinų nu-

Pusę visos darbininkų klasės 
sudaro moterys. Netoli 11 mi- 
lionų moterų dirba industrijoj.1 
Kada paimsite sau šiuodu fak-, 
tu ir rimtai pagalvosite, tai pa
matysite, kad varžytines už ka
rą ar prješ karą laimės tas, kas 
patrauks savo pusėn moteris.

ŠEIMININKIŲ SKYRIUS
Demonstracija prasidės 3-čią

Darbinin-
i kai susirinks pas Easton Bak- 
j ing Ko. svetainę, 36 N. 7th St.
Ir iš ten maršuos didžiąją gat- 

_iki Riverside
Park. Tenai bus masinis su-

į fašistų parodas Pirmojoj |Valandą po pietų.
Gegužės. Revoliuciniai dar- i.
bininkai ruošia savo demon-1- '■
stracijas prieš hitlerinius ve< Northamton 
ermyderius.

(Tąsa
Pakanka 

be mėsos, 
del šešių.

nuo 3 čio pusi.)
del 2 ypatų, jeigu 
Prie mėsos užtenka

Farm erka.

I medų.
Tikro Bičių Medaus

I Kainos gana žemos:
Į Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
ves” J’isą ir gausite medaus 

■tiek, kiek tik norėsite.
Į kitus miestus nesiunčiame. 

Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

Dviejų Aktų Ukrainiška Operetė Nastė Mtaviele South Bostone
PERSTATYS LAISVAS CHORAS

Nedėlioj, 6 Gegužės (May), 1934. Pardžia 7:30 Vai. Vakare
Lietuvių Svetainėje, Kampas E ir Silver St. So. Boston Mass

South Bostono Laisvės Choras, kuris perstatys šį veikalą

prie kurio Į 
, pridėta ir blanka aukų rinki- ;
mui. Tuos pakvietimus-blankas 
komitetai gali gauti labai pigia 
kaina. Surinkti ant tų blankų 
pinigai pasiliks vietos komite
tuose, tos apielinkės delegačių 
pasiuntimo lėšoms; komitetai 
centrui apmoka tik tų blankų 
atspausdinimo, lėšas.

7) Komitetas Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą išleidžia orga-

Birželio laida išeis

me pasidarbuoti dar smarkiau,
kad įtraukti darbininkes mote- karinį veikimą. O motinų nu- 
ris į prieškarinį judėjimą, šiuo sistatymas turi nepaprastai di- • 
tikslu yra šaukiamas ir mote- dėlę įtaką į vaikus. Moteris 
rų kongresas prieš kara ir fa- taiP Pat greičiau prieina kitas * >ght.

' ' Dėlto ALDLD kuopos specialiai padidinta ir pasvęs- 
organizacijos, kuriose Gi Moterų. Kongreso reikalams.

Moteris

Šizmą. | moteris.
' Buržuazija puikiai įvertina I ir kitos - ----------- - - -------- ---------
moterų spėką laike karo. Dar | randasi daug moterų, tuojaus ■ Komitetai ir šiaip organizacijos 
1931 metais žymus A. J. Vals- Į privalo imtis sekamų žygių: 
tijų armijos generolas, Han
son E. Ely, rašė sekamai:

“Moterys loš didesnę rolę at- terų prieškarinį komitetą. Kur 
eities karuose. Valdžios, įimant 
ir mūsiškę, studijavo panaudo
jimą moterų karui. Moterų

1) Paskirti veikliausias ir • 
gabiausias drauges į vietos mo-

tokio komiteto dar nėra, ten . 
mūsų draugių ir draugų parei-1 
ga imti iniciatyvą sudarymui 

spėka vietomis pavaduos, o vie- tokio komiteto. 
a. ~ • j : i j  .................. t. i - ~ ~ I o \ t ~: i -: tomis dapildys vyrų spėkas se

kamame kare. Panaudojimas 
moterų karui padidės, sulig ga
lutinų patyrimų, kilusių iš riau- 
jovinio supratimo karo vedime, 
laike paskutinio pasaulinio ka
ro. Kova buvo tokia milžiniš
ka, kad į ją įtrauktoms šalims 
karo vedimas tapo nacionale in
dustrija.”

Palikimas moterų nuošaliai 
prieškarinio judėjimo, reikštų 
tam judėjimui saužudystę. O

2) Laikinas 
j an atsikreipia 
nes darbininkų 
kviesdamas uzgiyti 
prieškarinę programą, prisidėti 
prie veikimo ir paskirti atsto
ves, kurios veikliai dalyvauja 
komiteto darbe. Į komitetą tu
ri įeit ’ visokių pažvalgų masi
nės o. ganizacijos, bile tik jos 
sutinka vesti kovą prieš karą 
ir fašizmą.

komitetas tuo- 
į visas masi- 
organizacijas, 

komiteto

MMMMMMMMVni

ta Moterų, Kongreso reikalams

I turėtų užsisakyti platinimui, 
i Užsakymai turi būti gauti'ne
vėliau 16 d. gegužės.

Tikimės, kad visos ALDLD ir 
i LDS kuopos, o ypač jose esan- 
i čios draugės moterys energin- 

; gai stos į darbą ir padarys šią 
kampaniją verta vietos lietuvių 
darbininkų judėjimo istorijoje.

S. Sasna.

SHENANDOAH, PA.
Pirmoji Gegužės yra pasau

linė darbininkų kovos diena. 
Paminėjimui jos milionai dar
bininkų išeina į gatves, į de
monstracijas, į masinius susi
rinkimus, prieš savo išnaudo
tojus jie kelia pasipriešinimo

3) į komitetą kviečiamos žy- balsą ir reikalauja darbininkų

Vadovaus Choro Mokytojas William Petrick, ši Operetė Parašyta 17-tam šimtmety j. Visiems Verta 
Pamatyti ir Išgirsti Gražių Romantiškų ir Liaudies Dainų

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI KVIEČIA LAISVĖS CHORAS
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Penktas Puslapi

AUKŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

LOVELL, MASS.

1335 Medley St

Trimėnesinio Posėdžio 
Protokolas

rtuoti iš jo reikalaujamą sumą, ir yra visas mūsų organizaci- 
Centro sekretorius raporta- kad nevisos

prie tokio
• jos nedateklius, 

i vo, kad baigiasi blankos No. kuopos prisideda 
ir reikia daugiau pa- svarbaus darbo.

Įgaliota sekretorius j Daugiausia kredito 
užsakyti po 2,000 abejų blan-įduoti 12-tai kuopai ir jos se
kų. jkretoriui d.

Nutarta užgirti Darbininkų į vajaus laiku 
Apdraudos Bilių H. R. 7598 ir j dirbo. Kiek žinoma, gerai dir- 
pasiųsti Pennsylvanijos sena-i bo ir 20 kuopos

Darbai pas mus dabartiniu 
laiku labai sumažėjo. Pavyz- 
din, balandžio 23-2'4 dienomis 
paskelbė registraciją, tai už
siregistravo 10,000 bedarbių. 
Tai reiškia, kad delei tokio 
miestelio, tai gana daug.

Tai reiškia, kad šiame mie-APLA Centro Komiteto tri- 
mėnesinis posėdis įvyko bal. 
15, APLA Centro .raštinėj. Vi
si komiteto nariai dalyvavo. 
Naujas Centro Pirm. J. Gata- 
veckas atidarė posėdį 10 vai. 

' ryte.
Centro sekretorius perskai

tė rezignaciją d. Geo. Urbono 
iš Centro iždo globėjo vietos. Taipgi Centro Komitetas kvie- duoda gerą lekciją tiems, ku-į tikti darbininkų iš kitur ątva-
Rezignuoja del darbo aplinky- čia visas APLA kuopas ragin- rie nuolatos verkia, kad prie į žiavusių čia darbo jieškoti.
bių. Nutarta priimti rezigna- ti savo valstijų senatorius ir šių sunkių laikų negalima gau-1
ciją. Taipgi nutarta užgirti d. Į kongresmanus balsuoti ųž tą ti naujų narių. Jeigu 1
D. P. Lekavičių eiti Centro iž- bilių. 
do globėjo pareigas. Drg. Le-1 Posėdis uždaryta 6:3.0 vai. 
kavičius, mat, yra sekantis tai; vakare, 
vietai kandidatas.

Centro iždo globėjai peržiū
rėjo visą APLA finansinį sto- 

t vį ir surado tvarkoj. Tuo lai
ku atlikta pomirtinių, pašelpų 
ir kiti išmokėjimai.

< Perskaityta ir priimta regu- 
liario ir speciali© posėdžių 
protokolai.

Centro Komiteto nariai išda
vė raportus iš savo veikimo. 
Atlikę jiems ] 
gas. Centro sekretorius ra-

1 ir
reikia

Kinderiui, kuris
gana smarkiai

Taigi; > sklokos vadai ; negali mokėt žmogvagiams $15,- 
save pridengti išleista Lenino i qqq^ ^acI sugražintu 6 metu 
brošiūra. Mat, jie nenori pa-1 . _ ~ " ,,
tys taikintis prie Lenino moki-1 RKl'gaitę June Robles. Buvo 
nimo, prie Lenino taktikos, pri-i išjudinta 1,000 ginkluotų 
imti partijos discipliną, bet jie | žmonių gaudyti “kidnape- 
nori pritaikyti Leniną pateisi-1 rius/, reikalaujant šei

mynai, jų gaudymas sustab- 
norėtų' pi’itai- dytas, kol tarpininkai pris-į 

Komunistų'tatys piktadariams pinigus '

irimui savo renegatysčių. Bet 
tas jiems neišdegė, nepavyko.

Oportunistai i
kinti “kairumą” 1_7_____ V)

ste darbininkų gyvenimas yi a Į p>et gur tas tinka? i
labai sunkus. Bedarbių labai Leninas minėtoje brošiūroje at- — 
daug, i P . 
gauti, i

Todėl patartina kitų miestų 
darbininkams nevažiuoti į ši

ir atgriebs nuo jų mergai-*

' ■■■■....  1 ■——i
Lithuanian Auto School

228—2nd Ave , kampas 14th St., N.Y.C. 
(f steigta 1010)

S|x>cialė kaina išmokimui pilno kur
so automobilių mechanizmo $30. 
mokėti jx> 83 i savaitę 
mechanikais dirbdami 
krautuvėse. Įsirašyki!
mechanikų klasė* prasidės 30 d. balandžio.

Važinėjimo Instrukcijos $10.00

*■*. Galima 
Tapkite gabiais 
mūsų taisymo 
dabar. Nauja

Darbas veik negalima žymi Rusijoj du “kairumo” 
i grupių išstojimus. Pirmas bu- 
į vo 1908 metais, kada “otzovis- I 
tai” nenorėjo dalyvauti Dū-1 

imiTU :larb° pa-|moje ir antras 191K metais> ka_!
, “kairieji” nenorėjo pasi-į 

" | rašyti neišvengiamą Brastos j 
taiką su dar galingu Vokietijos į 
imperializmu, prieš kurį bolše
vikai negalėjo ginklais atsilai
kyti.

Ar mūsų partija nedalyvauja ' 
rinkimuose? Taip, O ką daro į 
sklokos vadai? Sėdi ant pe- > 
ciaus ir loja, prieš partiją. Ai* 
mūsų partija nedalyvauja ma
siniame darbininkų veikime, i 
demonstracijose, streikuose ir 
t.t. ? Taip. O ką daro skloka? 
Kenkia tam mūsų, veikimui, ar
do jį, griauja. Ar mūsų parti
ja nedalyvauja reformistinėse 

{unijose ir organizacijose? Taip, 
i mes ten veikiame.
skloka? 
bininkų Susivienijimo pabėgo.

Taigi, Prūseikos - Butkai- - 
Į Paukščiai, bandydami pritaikin- 
■ ti Leniną del pateisinimo savo 
1 renegatysčių, išsiplakė patys 
!save!

toriams ir kongresmanams ra-; Yonikas, taipgi ir kiti, kurie; stabą, darau todėl, kad mailių 
ginant juos balsuot už tą bilių. vajuj dalyvavo. Tie draugai! darbo bejieškant tenka susi-jra;
r 1 1 x 4 L z-v v-'V'v i Ir tt, n z-i i t /M I z\ Ir n i 1 <1 T » z-\ Ir 1 i : J. ’ 1 1 * . 1— 2 X 1 .... 4- ... . X» 4 • . »■*

Centro Sek r. J. Gasiunas.

GERKIT NARZAN
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenu mineralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
pas

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY

I . ' ■ •'
Kliubai ar biznių Įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

reikalaudami informacijų del kainų.
i . NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BONKOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems po cielą keisą, 
Į kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitokį bizniai turi sau gerą pelną.
TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvorfinėse bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antį asu.

i čia paskelbė kapitalistinė 
jiems į spauda, kad mokyklose pra

buvo galima gauti, tai gąlima įdčs terorizuoti jaunuoliui stu-'į 
ir visiems, tiktai reikia gerai l‘dentušj Sakoma, kad klausi-.; 
pasidarbuoti. |nės kiekvieną studentą, ir jei i

į kuris bus komunistas, tai iš-; 
varys iš mokyklų. Prieš tai 
darbininkai turėtų kovoti. ‘ 1 

Žvalgau.

Dabar turėtų atsiminti vi
sos tos kuopos, kurios vajuj ne-’ 
dalyvavo, jogei jos neatliko 
savo pareigų ir pasiliko užra
šytos ant juodos lentos. Kuo

ru deniu is

P. S. Balandžio mėnesio bu- 
letinas nebuvo kuopoms išsiun
tinėtas delei to, kad tuo lai
ku, kuomet reikėjo gaminti 
Buletinas, raštinė btivo užimta met ateis sekantis
Pa. valstijos Apdraudos De- vąjus, tos kuopos turėtų smar- 
partmento ekzaminieriais. Ta- kiai šokti darban ir pasirody- 
čiau organe “Laisvėj” buvo j ti, jogei jos negali 
visi tie patys reikalai paskelb
ti ir kiekvienas APLA narys, 

pavestas parei- j ]<urjs tiktai norėjo susipažin
ti su to mėnesio bėgamais AP

Leninu Nepridengsite
Savo Oportunizmąpasilikti 

ant juodos lentos, jogei jos ir
gi gali pasižymėti budavojime 
savo organizacijos.

Po šio vajaus, taipgi, drau
gai ir draugės turėtų atsimin
ti, jogei rekrutavimas naujų 
narių į APLA neturi sustoti. 
Mes visada turime darbuotis 
gavimui naujų narių.

Minėkime Gegužinę Šventę

Gegužės Pirma yra viso pa
saulio darbininkų šventė, ku
rioj visur darbininkai aplei
džia dirbtuves ir eina į demon
stracijas. Jungtinėse Valsti-j 
jose irgi šiemet iškilmingai 
švenčiama Gegužės Pirma. Vi
sur rengiama demonstracijos 
ir kitokį apvaikščiojimai.

,!i • Į APLA nariai, kaipo
■ - i Kaip matote iš paskelbtų į ninkai, neturėtų nuošaliai bū-į 

/..... . I skaitlinių, tai tos kuopos, ku-j ti, bet visur bendrai dalyvauti
$166.22 ' ’4°s dalyvavo vajuj, atliko i Pirmos Gegužės apvaikščioji-

a r»T v._. j demonstracijas., lietuviška buržuazija? Ką apie 
karo juS sakė menševikai iš ‘

už gy- vio”, “Naujienų”? Ką 
už be-. antrašu ‘gieda fašistai iš

portavo turėjęs pasitarimą su reikalais, galėjo pąsiskai-
Apdraudos Department© virši
ninkais; ekzaminieriai peržiū
rėjo visą trijų metų bėgio apy
skaitą ir visą APLA turtą ir 
surado tvarkoj; susirašinėta 
su Apdraudos Dep. ir padary
tas Actuary raportas, kuris

tyti organe “Laisvėj.”
Centro Sekr.

APLA VAJAUS PASEKMĖS

APLA vajus jau pasibaigė. 
Vajuj dalyvavo 16 kuopų ir 

Daugiausia na- 
viso 13.

rodo, jogei APLA turi garanti- gavo 71 narį, 
jos 104 nuošimčius; padėta rių gavo 12 kuopa 
$1,500 nuo čekių ant taupymo Kitos gavo sekamai: o kp. 
į Farmers National Banką 
įgaliotas d. Martinkus būti ^p. 
APLA atstovu bedarbių kon- 55 k p 
vencijoj Washingtone; suteik- —-J : 
tas Geo. Urbonui $400 mort- vieną gavo 16, 49, 26 ir 
gečius.

9; 50 kp.—8; 58 kp.—8; 20 
7; 7 kp. 4; 19 kp.—4; 
>.—4; 47 kp.— 3; 17 kp. 
2 kp.—2; 29 kp.—*2; po

35 
ge£ius • kuopos. Visai vajuj nedaly-

Iždo globėjai raportavo, jo-jvavo 35.-kjQS kudposi . 
gei per sausį, vasarį ir kovą j 
Įplaukų buvo $4.404.42, išlai- Į 
dų $4,238.20, lieka 
nuošimčių $119.50.
$285.72. Dabar visas turtas su Į - -
inventorium $27,571.68. {APLA finansus. Jeigu

Atsilankė 2 kuopos draugai, 
ir raportavo, jogei visos < 
damos pastangos susitaikyti su šimtų naujų narių, 
skundėjais nepavyko ir todėl į 
reikės vėl teisme apginti AP| 
LA 2 k p. turtas ir visa orga
nizacija. Prašė tolimesnės iš 
Centro paramos. Nutarta teik-į 
ti 2 kuopai finansinė ir kito-j 
kia reikalinga pagelba ir nu-' 
skirta Centro pirm. J. Gata-i 
veckas bendrai dirbti su 2 k p. 
teismo vedimo komisija.

Viso liko ' puikų darbą—padaugino APL me. Visi
i A narių skaičių ir sutvirtino Kovokime prieš naujo 

visos pavojų, prieš fašizmą,
■ į kuopos panašiai būtų dalyva-į irimą Sovietų Sąjungos, 

de_įvę, mes būtume gavę virš dvie-1 darbių apdraudą ir tt.
' ‘ ‘ . Ot kur Centro Sekr. J. G.

Prisirengimas Prie Pirmos Gegužės

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Partijos Žygis Pilnai 

Pateisinamas

O ką veikia
Ji net iš Lietuvių Dar-

Ar gerai Komunistų Partija j 
pasielgė išmesdama oportunis
tus Prūseikas?. žinoma, kad ge- 
rai. Leninas minėtoje brošiū
roje, trečiame skyriuje, rašo 
apie Rusijos bolševikus: “Per- | . . r* Aftn
galėdami negirdėtas sunkeny- į ApiliOKH ZlUOf“
bes, bolševikai atstūmė " 1 r

I) M. šolovį#kas.

mouse- I • " , v nil •vagiams yz Mergaitę\vikus, kurią rolė, kaipo buržua-1
\zijos agentą darbininką judėji-\
įnm, puikiai buvo visos buržua-\
zijos suprasta po 1905 metu ir į
kuriuos dodel. tūkstančiais balsą \ UCSO11, Aliz. Beina!) 

'■palaikė visa buržuazija prieš i Robles šeimyna sutiko is- 
j bolševikus.”,

darbi-1 Na, o kaip yra pas mus?' Kas j
palaiko tūkstančiais balsų mūsų
oportimistus-menšcviktis P>ut-
kus; Prūseikas-Paukščius, ar ne

Naujienų”*?
Kelei- 

jŪSLĮ 
“Vie

nybės” ir kitų liogerių? Ką
apie jusi rašo net Lietuvos fa
šistui spauda? Visi jie su ju
mis, giria, drąsina, padeda pul-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus, familijų, ves
tuvių, kitokių iiiiaiiiQiiiaiiiQiiiQiiiimailiau loiiiaiiiiilsinaigr”pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

v sudarau su 
amerikoniškais, 

3j\ Reikalui esant 
ZJ ir padidinu to- 
į^į kio dydžio, ko- 

kio pageidauja- 
W ma. Taipgi at- 
Z maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.; Glenmore 5-9467

SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimu įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas
I JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikurįose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Franci joje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

inistus lietuvių tarpe. Taip Ru- 
| sijoje menševikus gyrė buržua- 
! zija tūkstančiais balsų, taip pas 
' mus buržuazija garbina Prūsei- 
| kos-Butkaus-Paukščio žygius.

Jūs esate nepataisomi opor-
;ai. Į Darbininkų judėjimą, 

įgalima sustiprinti tik prieš jus 
■ kovojant. Rusijos 'Bolševikų,

Norwood, Mass.—24 d. ba
landžio, Finų Svętainėje, įvy
ko bendro fronto konferenci-

!ja del surengimo gegužinių 
prakalbti atviram ore.

8 kp. kliubo tyrinėjimo ko-1
misija išdavė raportą, jogei gaspadorius atsisako išduoti' šiam savo koncertui choras! Partiia tik ii* sustinrėio tik iri 
kliubas turi alaus laisni ir vic- leidimą del gegužiniu prakal- nni o-m'ži-iJ ,_.J ,. U > . -. .. . . itaunną uei pianai mokinasi net sesias giazias, galėjo atvesti proletariatą prie i

bu atviiam oie. Susiiinkimas ( dainas. Iš jų keturios darbi-1 pergalės ir dabar budavoti soči- J 
.nutarė grieštai pareikalauti ir ninkiškos ' ‘ ..... ’ '
išrinko delegaciją, kuri nueis Taipgi merginų choras

ir!lavinasi ir vyrų oktetas. Įbrolius. Į 
Apart choro spėkų į šį kon- brošiūros

i c e rtą yra sukviesti d a i n i n i n -, “ šiam 
mas del gegužinių prakalbų. I ]<aj jr kitur.

Mūsų priešai jau senai cho- 
r *jrą palaidojo, o čia. choras ren-

gera programa. Į gįasį prįe savo 15 metinio kon-

Raportuota, kad miestelio į Svetainėje, 
jogei gaspadorius atsisako išduoti į

kom kur kas geriau pasirody
ti—sudainuoti. Del to LLR. 
Choras dabar daug energin
giau praktikuojąs del savo 
metinio koncerto, kuris atsi

i bus 13 d. gegužės, ’
ris aisi-u,• , . . tunistLietuvių! ..

nas narys veda biznį. Rapor
tas priimtas.

Skaityta 41 kp. narės J. Gu- 
zevičienės prašymas išmokėti pas miestelio salekmonus i 
trukumą pašelpos^ Apsvars- dar sykį pareikalaus leidimo, i 
čius nutarta išmokėti, kadangi q jei nebus išreikalauta leidi-' 
jinai jau pilnai atsilygino Cen-’ ’ * ... . ..
trui skolą. Taipgi Centro Ko- iįaį tuomet gegužinės prakal-i
mitetas išneša jai, kaipo bu- bos atsibus Finų svetainėje.'
vusiai kp. finansų sekretorei, Taipgi bus ir f---  ------------  1
papeikimą už sukėlimą kuo- “Laisvės” skaitytojaj tėmykit, ^erto Jr užtikrinam, kad kiek-- 
poje betvarkės ir nepnsiuntk- ncs galutinas gegužinės prįsi-' vienas atsilankęs pamatys, kad
mą laiku narių sukolektuotų rengimas bu£ praneštas per: Norwood© L.L.R. Choras kaip
duoklių. < (“Laisvę.” ■• * | darbininkiškas dailės nešėjas

Skaitytas laiškas, kviečiantis , . _ . ~ . ! own n in jr gyvuos, nes > Nol*-
iwoode darbininkiškas choras 
lyra reikalingas. : .

Todėl darbininkiško, jlidėji-

O meiliškos. ■’ alistinę tvarką, begailestingai i 
gerai mušdamą oportunistus — jūsų' 

Ir Leninas minimos i 
IV skyriuje rašė: 

piiešui ( oportunizmui) 
'bolševizmus skyrė ir skiria dau- 
giuusiai domės, šioj linkmėje, j 
bolševiką> veikimą^..-dabar jau į 
gana. gerai žinomas ir užsieny
je." \

512

IKSU nisi įsiusi ĮSIUSIUSUFDjMPLIMdTIb.man am iisiiisi

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju 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.

____  _ ‘ .I • • >
8 kp. narį W. Stačinską atsi-(L.L.R.’ (Choras Užgiria Betfar- į 
lankyti į posėdį ir pasiaiškinti,. v‘” °’1*"
kodėl jisai, neprisiunčia Cent- ■ 
ran sukolektuotų duoklių. Sta- j 
Činskas į posėdį neatsilankė.
Nutarta pasiųsti jam regis
truotas laiškas, reikalaujantis 
bėgy j 30 dienų atsiteisti su 
Centru. Jeigu jis tai nepada
rys, tai Centras įgaliotas im
tis legalių priemonių iškolek-

bių Biįių

Kopija rezoliucijos bus pa
siųsta šio distfikto kongresmo- mo prięšai dar kartą apsiriko 
nui, reikalaujant, kad kon- 
gresmonas stovėtų už Darbi-į pradėjo ateiti naujų daininin- 
ninkų Bedarbių Apdraudos Bi-.kų-dainininkių, rimtų jaunuo
lių (H. R. 7598). LLR Cho-|lių. y-
ra^, po ne ilgų vakacirjų ir Vėl, 
pradeda imti dalyvumą darbi-'

chorą palaidodami. Į chorą
i ° ■ i

Mūšy Specializacija yrą Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

JUQZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuoias Graborius
Pennsylvania ir Nev/ 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir ųž 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau* kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Lai būna Laisve ir Liuosybė Neg
rams ir Baltiems Darbininkams!

“STEVEDORE”
dramatiAka sensacija, pilna sujudinimo 

ir gyvumo
Tai vakaras simpatijos, pasitenkinimo 

ii< bruzdėjimo, sako spauda.
CIVIC REPERTORY THEATRE, 

11th St. ir 6th Ave.
vakarais 8:45—dienom seredom ir suba
tom 2:45: tikietal-^-SO centų ir augščiau

Dėlto pas visus choristus į 
pasidaro daugiaus ' energijos 
dainavimui ir abelnam vėiki- 

ninkų judėjime. LLR Choras mui. Choras prisidėjo prie I 
dalyvavo ir Darbininkų Muzi-jLygos Prieš Karą ir Fašizmą, 
kos Lygos parengifaie, Bostone.!Atstovais yra jaunuoliai: P. 
kuris atsibuvo 18 d. balandžio. Yesiukėnas'/ir Ch. Trečiokas. 
Nors dainavimas ir silpnai iš-1 Kada mes varom platų dar- 
ėjo, bet choristai nenusiminę,; bą darbininkiškam judėjinje, 
nes žino gerai, kad pasitaiko 1 tai mūsų priešai iš pruseikinių 
ir gan dideliem choram stiklu-;ir keleivinių pusės, gali tik 
pti. O kaip mum, tai nėra nei pasididžiuoti ardymu darbi- 
dyvo. Bet mes manom, ^kad ninkų organizuoto darbo. 
galima ir su mūsų choro spė-

ŽĘMlAUSiOS KAIN’OS LAIKE $0 METŲ
Vien tik; Standard geriausios rūšies medžiagą naudojama, 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome 
mažiausiai 25%.’ Jau. 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

M (IS
jumis

Dr. Anthony Stenger
Or. Fred E. Burnham

Darbininkas.

Phone, EVergęreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 6

Dr; Theodore Conklin
ryto iki 9 vai. vakare.

valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
894-398. Broadwąy, * 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y

Patenkinančiai ir už priehiamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai 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
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
LIET. DARBININKAI SUSI

RINKITE Į “LAISVĘ” 
Visi lietuviai

Pirmą Gegužės

Draugai, Rytoj Visi Į Demonstracijas!

darbininkai 
susirinkite Į 
yte. Iš čia i 

visi organizuotai vyksime i de- Į 
monstracijų punktą. Ateikite 
masiniai.

DNYDO Sąryšis.

Prašomi Pageibon

<♦>

<♦>

<!>

d>

<♦>

•>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<♦>

<♦>

<f>

<♦)

PIRMOJI GEGUŽĖS YRA KOVOS DIENA;! 
VISI MASINIAI I UNION SQUARE; PRIEŠ 

VARGĄ, SKURDĄ IR KARĄ!

i revoliuciniais obalsiais, ten vie- ( 
j ta kiekvieno 
j darbininkės! 
Kovon prieš 
skurdą ir to viso motiną—ka
pitalistinę tvarką!

darbininko iri 
Visi į gatveslj 

badą, vargą,

Darbininkai ir Darbininkes, Neikite į Darbą Pirmą Gegužės!I ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nepaisant Politinių Pažvalgy Visus Mus Lygiai Išnaudo
ja Kapitalistai! Pirmoji Gegužės Yra Jūsų Kovos Diena 
prieš Badą, Vargą, Skurdą ir už Tuojautinę Pašalpą Be
darbiams! Visi ir Visos į Gatves, į Demonstracijas! Kovon 
prieš Imperialistų Ruošiamą Karą! Būkite Union Square 
2 Valandą po Pietų! '

■ Pruseika-Butkus Gegužinėje 
j. Pasibučiuos su Socialistais

nizacijos rumunų, latvių, žy- 
Šokikų organizacijos, 

šaukia ' Tarptautinė Darbininkų Pa-

Komunistų Partija ir* Bend- , inz. 
ras Frontas surengimui Gegu- dų. 
žinės Demonstracijų, f 
visus darbininkus ir darbiniu- gėlba. Bendro Fronto’Rėmėjai, 
kės į demonstracijas, 
ninkai susirinks i dvi- vietas. 1 I 1-na kolumna susigrupuos prie Į 
Battery Pl., New Yorko žęmu- 
tinėje miesto dalyje, čionai į 
turi susirinkti priešakyje su ' Iš čia bus maršavimas 8 Avė. 
Bendro Fronto Komitetu seka- , iki 38th St., 38th gatve 
mi korpusai: 1) Bendras Fron-1 Park Ave., Park Ave iki 
tas; 2) Negrai darbininkai; 3) , Avė. ir 4th Avė. iki 14th 
Jūrininkai ir laivakroviai; 4), o tada į Union Square.
Metalo unijų darbininkai; 5) j Nuo Battery PI. pirma 
Buvusieji kareiviai; 6) Airiai 'himną pradės maršavimą 
darbininkai; 7) Bedarbių Ta- 10:30 valandą ryte ir į Union 
rybos; 8) Jaunųjų Komunistų 
Lyga; 9) Jaunųjų Rateliai;
10) Nacionalė Studente) Lyga;
11) Rakandų darbininkai; 12) 
Tabako išdirbystės darbiniu-1 
kai; 13) Raudonasis Frontas;! 
14) Visi Pietų Amerikos dar
bininkai; 15) Amerikos Prieš- 
imperialistinės grupės; 16) 
Chinai ir Japonai darbiu 
18) Italai darbininkai; 
Skandi navijos darbiųinkai 
20) Amerikos darbininkų kliu-' 
bai; 21) Ukrainiečiai darbinin
kai; 22) Lietuvių darbininkų 
organizacijų nariai; 23) Žydų 
darbininkų organizacijų na
riai; 24) Ofisų darbininkai ir 
25) Darbininkų Sporto Uni
ja. Visi darbininkai turi su
sirinkti 9:30 valandą ryte.

Iš čia pirma kolumna mar
šuos sekamomis gatvėmis 
Broadway. Houston, 7th Ave., i 
Warick, Greenwich ir 8th Ave. 

Prie aštuntos Ave., tarpe 
17th ir 22nd, susigrupuos an-, Rom pa 
tra kolumna. Ji praleis pro j 
save atmaršavusią pirmą ko
lumna ir atsistos eilėn tollmes-; 
niam maršavimui. Į antrą ko- 
lumną, prie 8th Ave. tarp 17th 
ir 22nd gatvių susirinks: ant 
17th St. Darbo Unijtj Vienybės 
Lygos centras. Ant 18th St.— 
visi Adatos Darbininkai, mais-. vo laiku, kada 1871

Darbi-1 Prieškarines grupės ir kitokios 
'mažos organizacijos.

Pionieriai susirinks 8th Avė.
ir W. 36th St.

Pruseika ir But- 
“Naujos 

> šaukia 
Socialistų I 

apvaikš- 
revoliuci- 
yra žino-

Union 
komisionierius

Renegatai 
kus paskutiniame 
Gadynės” numeryje 
savo pasekėjus į 
Partijos “gegužinės 
čiojimą.” Visiems 
niams darbininkams 
ma, kaip LaGuardia, 
Square Parko 
ir policijos viršininkai norėjo 
neprilejsti Komunistų Partiją 
į Union Square laikyti geguži
nes demonstracijas. Bet Ko
munistų Partija pareiškė, kad 
nepaisant jų suokalbio darbi-j 
ninkai maršuos į Union Sq. 
2 vai. po pietų ir ten laikys 
susirinkimą kartu su socialis
tais, nes komunistai nesibijo 
socialistų darbininkų, jiems iš
aiškins socialistų linijos pražū
tingą poziciją. Tada Socialis- 

deinons-jtų Partijos vadai su Gerberiu 
6 valan- Į priešakyje nusigando ir pabė-

| go į kitą vietą laikyti savo su- 
isirinkima.prasidėsi 

susirinki-’ Dabar “Naujoji Gadynė” 
Gardene, milži-1 šaukia savo pasekėjus į sociąl-

iki 
4 th 
St.,

ko-

' Square pribus 2 valandą po 
jpiet. Union aikštėje 
tracija tęsis iki 5 ar

; d OS.

Jau gatavi gegužiniai lape
liai lietuvių kalboj. Taigi, i 

' draugai, kurie turite liuoso 
' laiko, esate prašomi ateiti i

IŠ Ramiojo vandenyno į die- “Laisvės” raštinę šiandien, ir 
ną per Panamos kanalą persi
kėlė į Atlantiką virš 100 karo 
laivų. Jie manevruodami pa
darys kelionę iki New Yorko.

' Sakoma, kad šį kartą karo lai
vynas manevruodamas atliks 
4,000 mylių kelionę. Pabaigo
je gegužės mėnesio visas per
sikėlęs iš Ramiojo vandenyno 
karo laivynas ir Atlantikp ka
ro eskadra atplauks į (New |pirma kuopa nutarė paimt 100 

jYorką. čionai Rooseveltas pa-|eSz’ 
darys laivyno parodą, kur jis 
patsai apžiūrės ar gerai jie 
prisirengia karui.

Jau dabar Brooklyne karo 
laivyno prieplauka ruošiama 
pasitikimui tokio didelio karo 
laivų skaičiaus. Sakoma, 
sutrauktas veik visas karo 
vynas.

Tokių laivyno manevrų 
vien. Valst. senai neturėjo 
Tas tik parodo, kaip imperia
listai smarkiai rengiasi prie 
naujo karo. Paskutiniai susi
kirtimai su Japonija del Chi- 
nijos rinkų paakstino Roose- 
veltą įsakyti greitai pradėti 
budavoti dar 20 naujų karo 
laivų. Visi darbininkai de
monstruokite Pirmą Gegužės 
ir reikalaukite karo fondus del 
bedarbių.

Ruošiasi prie Karo d>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Trumpos Žinutės

tarpe lietuvių darbininkų.
D. Sąryšio Valdyba.

PLATINKITE GEGUŽINI 
DAILY WORKERj,” GAU

NAMAS “LAISVĖJ”

Amerikos Lietuviu Darbi
ninkų Literatūros Draugijos

bus
lai-

Su-

gegužinio “Daily Work- 1 
erio>” Jo užsisakė ir kitos 
mūsų organizacijos. Pirmos 
Gegužes “Daily Workeris,” 
kuris yra 24 puslapių, gauna
mas “Laisvės” raštinėje. JĮ 
galima platinti šeštadienį, sek
madieni ir pirmadieni. Atei
kite ir pasiimkite del platini
mo.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga moteris prižiūrėjimui 
vaikų. Pageidaujama, kad atsišauk
tų moteris mylinti vaikus. Darbas 
nesunkus. Apie mokestį susitarsime. 
Rašykite: A. Gaderick, 1133 Regina 
Blvd., Far Rockaway, L. I.

(100-102)

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
• nuo 6

iki 4 kasdien, Seredomis ir Sukatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

I

Vakare, 7:30 vai 
masinis darbininkų 
mas Madison < 
niškoje svetainėje, kur telpa fašistų gegužinės mitingą, bet i 
apie 20,000 darbininkų. .

Visi draugai ir draugės eiki
te patys maršuoti ir kvieskite

Isavo pažįstamus. Komunistų
Partija laike Gegužinių de- rsarmatinasi tie ponai? 
monstracijų reikalaus, kad bū- j  
tų priimtas H. R. 7598 bilius, :
kuris įneštas j kongresą^ dei Draugai, Laike Demonstra

cijų Laikykitės Tvarkos!

Katalikų kardinolas Hayes 
paskelbė, kad reikia surinkti 
$1,000,000 del šelpimo katali- 

nuo savo narių pori pasislėpti, j kų organizacijų bedarbių. Ma
nes nesako, kad ten bus Sočia- tai, dabar jis jau pinigais ko- 
listų Partijos mitingas, bet sa
ko. būk tai unijų. Kam

vos prieš bedarbę, o pora me- 
dar tų laiko atgal buvo įsakęs ka

talikams visoje bažnyčiose po
teriauti, kad dievas panaikin
tų bedarbę.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Grand Extension Bar and Grill 
ant pardavimo. Parsiduoda už že
mą kainą. Turiu parduot greitai— 
Į tris dienas. Kreipkitės sekamu 
antrašu: M. Obraitis and S. Mikuls
kis, 416 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

(101-103) i ‘
PARSIDUODA Lorimer restautantas, 

geroje biznio vietoje. Jau virš 10 
metų kaip laikosi tas biznis ir -neša 
pageidaujamus rezultatus. Kreipki
tės 417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(101-103)

ryto

$0

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

į 3$

- l!v;

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

N

darbininkų draudimo valdžios 
ir kapitalistų lėšomis. Tas bi- į 
liūs reikalauja, kad kiekvie-l 
nas, kuris į metus turi virš Į 
$5,000.00 įplaukų, būtų aptak-1 
suotas. Tas bilius reikalauja, 

i kad kiekvienas bedarbis gau
tų iš valdžios $10.00 į savai- 

’ tę ir del kiekvieno jo šeimynos 
į nario dar po $3.00 priedo, 

ja ir revoliu
ciniai darbininkai kovoja prieš 

'imperialistų karą ir fašizmą.
Komunistų Partija reikalauja 

'plėsti CWA darbuš ir mokėti 
bedarbiams darbininkams pa
šalpą.

Į Močiutė Bloor sako, kad sa- 
.  metais 

to darbininkai, opoziciniai nu-, buržuazija paskandino ’Pary-. 
sistatę ADF darbininkai ir tt. ■ žiaus Komuną, kraujuose, tai 
Ant 19th Sb susigrupuos seka-į vėliau Union aikštėje buvo su
mų unijij nariai: spaustuvinin
kai, apsiavų, skalbyklų, baksų

šauktas susirinkimas paminėji
mui Paryžiaus Komunos. Vie-

lOth Avė. ir 207th St. 
atrasta graži gelton-j 
mergina ar moteris, |

Ant 
stoties

----------  I plaukė
Kas motai, kada Now ,Yor-1 «Pie 25 met« amžiaus, su su-i 

ko proletarai marguoja gatvė-|mušta ««lva- Ji, ats,sako P?’| 
mis, tat darbininkai sveikina' savo vard« Ir kas 
kovingus savo batalionus. Bet .sumuse* 
būna tokių gaivalų, kurie ban
do išprovokuoti ir sutrukdyti 
demons tracija. Komunistų 
Partija paskyrė 1,000 draugų, 
kurie prižiūrės tvarką. Jie 
atliks kapitonų pareigas. Bet 
tuomi pat kartu atsikreipiama 
į visus darbininkus, kviečiant 
prisilaikyti tvarkos. Į provo
kacijas eilėse maršuojanti dar
bininkai neprivalo kreipti do
mės. Prieš provokatorius 
veiks specialiai tvarkos palai
kytojai.

Areštavo Max Arm ir Max 
Erthin, kurie norėjo parduoti 
už $5,000 kailių del Hochstad 
Korn Co. Sako, kad tie kai
liai yra pavogei iš tos pat kom
panijos.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Vaikinas 36 metų, su 58 akrų že
mės, su gerom triobom, Klaipėdos 
krašte, pajieško merginos apsivedi- 
mui nuo 25 iki 35 metų amžiaus, tu
rinti nemažiau .$4,000.00. Laiškus 
siųskite su paveikslu, ant pareikala
vimo grąžinsiu. M. Bokschas, Pau
pelių kaimas, Kretingalės paštas, 
Klaipėda, Lietuva.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

(101-103)

*. Y/. f Į $

gamintojai, taksių, pančekinių, nas iš komunarų buvo atvykęs 
audinyčių, popierinių, smulkių 
visokių darbų, apšvietos lyga., .— — - ------------ ,
technikai, medicinos, prof esio-[ Gyvuoja Komuna!). Tais lai-1 
nalų grupės, judžių darbiniu-1 kais buvo dar jauna draugė1 
kai, skalbėjai ir dažytojai, iš-■ Bloor, bet ir tada’ji kalbėjo 
kabų piešėjai, budavotojai, Į ir šaukė darbininkus organi- ■ 
visuomeninių įstaigų darbiniu- zuotis. Tas mitingas 
kai, John Reed Kliubas, dar- sušauktas apie 50 metų atgal, 
bininkų teatro grupės ir tt.

Ant 20th St. susigrupuos: Union aikštėje kalbės revoliu- 
International Workers Order; cinio 
Mandalinų orkestrą, rusų dar- Bloor, 
bininkų organizacijos.

Ant 21st St. Jūrininkai, So
vietų Sąjungos Draugų orga
nizacija, Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas, Moterų 
Tarybos, Lyga Kovai už Neg
rų Teises, Finų darbininkai, 
graikų, pietų-slavai, vengrai, 
čeko-slavai, armėnai, estonai, 
francūzai, turkai ir bulgarai 
darbininkai.

Ant 22nd St. Kalbinės orga-

ir savo prakalboje šaukė:
“Vive La Commune!” (Lai '

buvo

Dabar, Pirma Gegužės ir vėl

Pavarė Laikrodžius Valandą

Baigtas budavoti Sikorskio 
orlaivis “S-42,” kuris yra tik
ras milžinas.1 Jis turi 4 mo
torus po 700 arklių jėgų, gali 
vežti 32 keliauninkus. Pats 
orlaivys sveria 18,925 sva
rų ir gali vežti 16,500 svarų 
krovinį. Bus skiriamas karo 
tikslams.

į IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDA VOJA fornišiuotas 
kambarys, garo šiluma, šiltas van

duo, maudynė ir elektra. Atskiras 
Įėjimas ir du langai. Pusė bloko 

; nuo Jamaica “L.’ linijos stoties. Del 
kainos susitaikysime. A. J., 9015— 
143rd St., Jamaica, ant viršutiniu lu

bų. (101-103)

i P A S I R A N D AVOJA fornišiuotas 
kambarys, garu apšildomas, šiltas 

vanduo, elektra ir visi patogumai. 
Prie geros'komunikacijos ir arti res- 
taurantu. 406 So. 3rd St., ant pirmų į 

, lubų. ‘ (101-103) !

Sekmadienį, 29 balandžio, 
i New Yorke ir visoje eilėje 
; valstijos mieštų pavahė laik
rodžius vieną valandą pirmyn.' 
Tai prasideda taip vadinamas 
“dienos šviesos taupinimas.” .

Plėšikai pačiupo du trokus' 
New York’ Korporacijos su 
apie $50,000 tavorų ir nuva
žiavo. >

CLEMENT VOKETAITIS
V - ' * ■ t ■ { ,

LIETUVIS ADVOKATAS

Mirė Motina M. Goldo

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

113 WEST 42ND ST.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iimiaH ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapiinto

DR. MEER
156 W. 44 th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto* iki 12 dien,
Telephonas MEdailion 3-1328

Telephone, EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA
302

Graborius (Undertaker)

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius« 
ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
tomobilius ir karietas veselijonis,J 
krikštynoms ir pasivažinėjimams Į

i | 231 Bedford Avenue

į BROOKLYN, N. Y. 
i--------------- —------

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

judėjimo močiutė R.
Ateikite visi į demon

stracijas !
Beje, lietuvių renegatai Pru- 

seika ir Butkus, šaukia savo 
pasekėjus kartu su Socialistu 
Partijos vadais “apvaikščioti” 
gegužinę. .To tik ir buvo gali
ma laukti nuo renegatų, ku
rie visaip niekina komunistų 
judėjimą. '

Revoliuciniai darbi ninkai 
maršuos New Yorkd gatvėmis 
su raudonomis vėliavomis ir

“Daily Workerio” redakci
jos nario d. Mike Gold senukė 
motina, kuri turėjo 63 metus, 
staigiai mirė. Jos gyvenimas 
buvo vargingas. Miko Goldo 
tėvas mirė palikdamas tris 
mažus vaikus. Jo motina tu
rėjo daug vargo juos auklėda
ma. Tas vargingas gyvenimas 
ir paakstino Miką Goldą pa
rašyti jau gana pagarsėjusią 
knygą ‘‘Jews Without Money” 
(“Žydai be Pinigų”).

Susirinkimas Komiteto Kovos 
už H. R. 7598 Bilių

Fraternalių pašalpos organi
zacijų komitetas, susidaręs ko
vai už. priėmimą H. R. 7598 
biliaus, kuris įneštas,, kongre-, 
san, turės susirinkimą ketvir-, 
tadienį, 3 d. gegužės, 1934 
metais, Webster Hall, 119 E. j 
11th St., New< Yorke. Susirin- 
kimo pradžiaį 8 :30 vai. vaka-| 
re. Visi Pildomojo Komiteto! 
nariai privalo dalyvauti.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERŠOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue i 

BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
N e r v ų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mčšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 

—... —— k i Nesveikavi-
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. Z!NS
110 Fast 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir. Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

' O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


