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KRISLAI
Arti bažnyčios—toli nuo 

dievo!
Tyrinėjimas Kongreso 

Komitete.
Prašo nuis darbuotis.
Browderio prakalba.
Daug klausovų.

Rašo R. M.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

pačiam Washingtone 
visur viskas atdara,

Bet, štai, 
tą dieną 
visur dirbama! Jstatymdavystės 
ir valdiškos įstaigos atdaros. 
Man tas primena aną lietuviš
ką posakį: arti bažnyčios—toli J 
nuo dievo.

Mirties Nuosprendis 
Br. R. Hauptmannui 

ir Jo Apeliacija
FLEMINGTON, N .J. — 

Prisaikintieji posėdininkai 
Vasario 12-tą dieną, mes sė- i (džiūrė) sausio 13 d. iki j 

dime Jungtinių Valstijų kongre-'10-45 va]_ naktj svarstė, ar!
darbo komiteto ^sušauktam pruno R Hauptmann pa-i 

grobė ir nužudė Lindberghų 
vaiką, ar ne. Po vienuolikai 
valandų ginčų, jie nuspren-1 
dė, kad jis kaltas. Tuomet 
teisėjas Trenchard išnešė 
Hauptmannui mirties nuo
sprendį—sudegint jį elekt
ros kedėje bėgy j savaitės.

SO I 
tyrinėjimo mitinge. Tyrinėjama 
II. R. 2827 Bilius—Darbininkų 
Bedarbės, Senatvės ir Socialūs 
Apdraudos Bilius. Visokių nuo
monių pareiškiama, visokių 
žmonių čia susirenka: darbinin
kų, intelektualų, politinių par
tijų ir grupių atstovų. Milži
niška didžiuma jų kalba už 
bilių, už tikrąją socialę apdrau- prasidedančios SU kovo 18 
dą, o ne prigavikišką, kokia nu-

^matoma Wagnerio-Lewiso biliu- 
je. j Teismas tęsėsi šešias sa-

--------  vai tęs. Hauptmanno advo- 
šių žodžių rašytojui pabaigus katas Reilly duosiąs apelia- 

kongresmanų, ciją į augštesnį teismą. Jis 
be kitko, pa- sako, kad valstijos tardyto-' 

jas Wilenz ir teisėjas Tren-! 
chard perdaug kurstančiai j 
užsipuolė ant Hauptmanno I 
ir tuom paveikė į džiūrę.

Nors Reilly 
kad Lindberghų vaiko pa
vogime ne vienas asmuo da
lyvavo, o šaika bent keturių 
žmonių, stovėjusių arti 
Lindberghų šeimynos, ta- 

visko ne- 
išvaduot 
imperia- 
Lindber-

kalbėti, vienas 
Matthew Dunn, 
reiškia: Darbuokitės, agituokite 
žmones, kad vis daugiau ir 
daugiau jų pasisakytų už šį bi
lių. o mes čia, kongrese, dar
buosimės už pravedimą jo. Mr. 
Dunn mano, kad plačiosios ma
sės darbininkų-balsuotojų turė
tų siųsti savo kongresmanams 
rezoliucijas ir telegramas, rei
kalaujančias balsuoti už II. R. 
2827. Jis mano, kad jau keli 
kongresmanai panašiu būdu bu
vo priversti pasisakyti už šį į 
bilių. Iš mano pusės buvo pa-j 
žadėta, kad mes, lietuviai dar-1 
bininkai, panašiai darėme ir | 
darysime. Mes stengsimės dar 
daugiau įtraukti darbininkų į 
šį vajų, į šį svarbi] darbą.

Kurios draugijos arba orga
nizacijos dar nepasiuntė tele
gramų arba rezoliucijų, pasisa
kančių už šį bilių, tegul kuo-j 
greičiausiai tai padaro. Siųskit i 
savo' distriktų kongresmanams!; jie demonstratyviškai svei- 

--------  kino tą nuosprendį.
Kuomet ėjo senate balsavi-' 

mas reikale J. V. prisidėjimo i 
prie tarptautinio teismo, tai i Albany, N. Y. — Valsti- 
Hearst ir kun. Coughlin—teis- jos mokytojų delegacija rei- 
mo priešai—suriko savo pase- ;RalaUja, kad būtų nuskirta 
kėjam: užverskit savo senato- $1 000,000 naudai bedarbių 
nūs telegramomis, reikalaujan- m i • . • -ir. . , . • v . , .vaikų, kurie neturi reikalm-ciomis juos balsuoti pries isto- > , , v. . . . . . ,
jimą i tą teismą. Sakoma, k.--"1.1 drabužių, akinių ir kt. 
lios dešimtys tūkstančių telegra- ...-------------------------------------
mų buvo pasiųsta ir tuo būdu j kurie yra plėšiami ir išnaudo
toji senatoriai pakeitė savo nuo-jami saujelės kapitalistų.
mones, verčiami masinio spau-1 Kadangi mes mylime tuos 
dimo. Kodėl gi darbininkai— žmones, tą šalį, tai mes ir ko
šiame labai svarbiame atsitiki- vojame—pasišventusiai kovoja
me negalėtų panašiai pasielgti?

Šis bilius (H. R. 2827) juk 
paliečia kiekvieną darbo žmo
gų, nepaisant jo politiniu pa
žiūri/ arba tikybinių įsitikini
mų. Todėl visiems reikalinga 
vienokiai už jį darbuotis.

įrodinėjo,

čiaus pats Reilly 
; pasakė ir stengėsi 
/‘garbę” Amerikos 
listų “didvyrio” 
Igho.

6,000 žiopsotojų 
valandų valandas prie teis- 
mabučio, laukdami nuos
prendžio; ir kada buvo pa
skelbta, kad Hauptmannas 
nusmerktas elektros kėdėn,

išstovėjo

me už tų masių reikalus, prieš 
. parazitus, išnaudotojus.

Reikia pripažinti, kad pp. 
kongresmanams buvo įdomu iš
girsti Browderio prakalba, ,nu- 
piešianti komunistų nusistaty
mą visais svarbiaisiais klausi
mais. Kadangi visos prakalbos, 

> komitete,

X
<■ •

■BOBS.

Prekinio laivo “Talisman” kapitonas E. Wang (iš kairės), laike tyrinėji
mo, prisipažino, kad jo laivas nenuleido ant vandens savo valčių gelbėti 
žmones, šokusius j vandenį nuo skęstančio Ward kompanijos laivo “Moh
awk.”
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Italija Paskiria 850 
Milionų Dol. Žygiui ‘ 

prieš Abyssiniją

O pats “Talisman” būtent ir pramušė “Mohawkui” šoną.

su Abyssiniją. Jie apskąit- 
liuoja, kad už tą pinigą su
mą galėtų dvejus metus ka
riauti prieš Ab vėsini ją, iki j 
ji būtų sugniuždyta arba: j 
užimta.

Jau buvo nurodyta,; jo»f j 
Italija, Anglija ir Franci- . 
ja turėjo slaptą sutartį prieš 
Abyssiniją. Dabar aikštėn

. . . • u-j ;iškyla, kad 1925 metais ,sla-karo, jeigu ramiu budu Ra-; t;se ’ d bose su
lėtų gauti sau pageidauia-|įto)1, nrinaH.

‘' * mus abyssiniečių žemės plo
tus palei itališką Somalilan- 
dą. Tuo tikslu Mussolinio 
užsienio reikalų ministerija 

,siūlo, kad Abyssiniją palik- 
'fų tam tikrą savo plotą pa
sienyje neginkluotą, arba 
“neitralį.” Tuomet, supran
tama, Italams nesunku bū
tų tą ruožtą pasigrobti.

Italijos imperialistų val
džia yra pasiruošus išleisti 
850 milionų dolerių karui

ROMA. — Italija neatlai- 
džiai rengia savo karo maši
ną prieš Abyssiniją, negriš
ką valstybę Afrikoj. Abys- 
•sinija dar nežada atsipra
šyti Italijos ir atlygint už 
kritusius jos kareivius per 
susikirtimą pasienyje, nes 
Italų kareiviai pirmi užpuo
lė abyssiniečius.

i Italija gal susilaikytų nuo

KETINAMI ŠALPOS S™* Pervaryti NRA “MACON” BUVO IŠ
DARBAI - ĮRANKIS Bafa™“ ta1_r.p. BLOGU MEDŽIAGŲ
ALGOMS KAPOTI I PABUDAVOTAS
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WASHINGTON. — Sena-|NRA profesoriaus F. — ¥ .
ura tapo padary- ti jų baliūninis orlaivis, to- ‘ 
balsavimai auto- del eksplodavo 4,000, pėdų 

p augštyj ir nukrito į mares

to lėšų komisija užgyrė Ro- ross prieži 
osevelto reikalavimą, kad ta benc]rj 

mobiliu f 
tuos baisa

osevelto reikalavimą, kad 
kongresas paskirtų $4,880,-1 
000,000 viešiems pašaipi- ’ 
niams darbams. Roosevel- 
tas gavo pritarimą daugu
mos komisijos narių taino-į 
savo reikalavimui mokėt 
pašalpiniuose darbuose ma
žiau, negu už tos rūšies dar
bus moka darbininkams pri
vatiniai samdytojai.

Tuomi pasinaudos, kapi
talistai, kurie, todėl, kapus ; 
savo darbininkams algas iki 
valdžios mokamu a Jom lains- 
nio pašalpiniuose darbuose. 
Tada Rooseveltas galės dar 
žemiau mušti pašalnines ai- . 
gas, sakydamas, kad tiek 
moka privatiniai samdyto
jai, o pagal kongreso nuta
rimą turi būt mažiau mo
kama pašalpiniuose darbuo- • 
se. Tai bus algų kabojimo ' 
lenktynės tarp valdžios ir 
privatinių išnaudotojų.

abrikuose.
/imus buvo ren-

“Macon”, Jungtinių Vals

ties Point Spur, Californi-
karna delegatai į kolektyves Jos Pa^ra^yje, kad jis bu

ss) dervbas su bo- vo netikusiai pastatytas,”— 
sais, del algų ir darbo sąly- 

Balsayo 50.000 
nti jokiai

(bendrasia

gų.
nenriklausa 
jai darbininkai; 7.649 
panišku uni i u nariai:

kaipo 
uni- 

ko^- 
2.596

Patiko man prakalba, paša- ] ‘ '
kyta Earl Browderio, Jungtinių pasakytos kongreso 
Valstijų Kompartijos generali- bus atspausdinamos valdžios j 
nio sekretoriaus. Jis kalbėjo s laikraštyj (Congressional Re- jo (manadžerio) 
šitam tyrinėjime, patiekdamas | cor(j), tai nemaža dalis ir sc-ibininku uniios
komunistų pažiūrai į Darbinin- natorių ir kongresmanų galės 
kų Bilių, o taipgi atmušdamas (jei tik norės) susipažinti su 

;d. Browderio prakalba, su ko
ri. imunistų pažiūromis, žinoma, 

niekas netiki, kad jie, pasiskai-

melus komunistų priešų.
Mes, komunistai, sakė 

Browder, mylime savo šalį, mes
nesame jos priešais, ka dauge- ! tę, pataptų komunistais.
lis mums primeta. Bet mes 
ją mylime ne kaip išnaudotojai, 
kurie sakosi mylį, bet tolydžio 
plėšia, išnaudoja mases darbi
ninkų, palikdami jas baisioj pa
dėtyj. Jie myli šalį del pelnų, 
del to, kad ją plėšia. Komu
nistai gi žodį “šalis” supranta 
skirtingai. Jiems “šalis”—tie

Didžiulėj valdžios salėj (kur 
ėjo tyrinėjimas) dalyvavo visa 
eilė pašaliečių, atėjusių susipa
žinti su dalykų eiga. Buvo ne
mažai ponijos, buvo užėjusių 
įvairių kongresmanų, buvo gera 
dalis ir darbininkų, žinoma, vie
tinių—baltų jr negrų. Dideliu

milionai darbo žmonių, kurie akylumu visi klausė kalbėtojų 
sudaro didžiumą gyventojų ir kalbų, pasakytų už H. R. 2827.

Italu imperialistai pripaži
no, kad Anglai turi “svar
biu reikalų” toj Abyssinijos 
daly j, kur randasi ežeras 
Tsana. Todėl tarn AnglL 
jos politikierių dabar yra 
pritarimo Italijos planams 
prieš Abyssiniją. Veikiau
sia Italus paremtų ir Fran- 
cija.

Tai vienas iš imperialistu 
naujų sumoksiu delei sveti
mų žemių grobimo.

1 Bolivija Pradeda Pliekt Franci jo j Suėmė Augštą 
Paraguayans Armiją Karinių Šnipų Vadą
Bolivija atsigriebia kare PARYŽIUS. — Areštavo 

su Paraguayum. Nancorain- į baroną elementą von Rado- 
zoj bolyviečiai .supliekė Pa- i yitzą, kaipo kitų . šalių 
raguayaus armijos diviziją; Šniukštą, šnipinėjanti ka- 
mūšyje nukauta 400 paragu- viskas Francijos slaptybes, 
ayiečių, nelaisvėn paimta j Pas jį rado čeki gavimui 
64 ir pagrobta iš parauna- i 250.000 markių (100,325 do- 
yiečių 53 kulkasvaidžiai, lerių). Jis buvo gimęs Vo- 
dvi kanuolės, 724 šautuvai kietijoj, turtingo dvarinin- 
ir 1.000,000 šovinių.

rašo Vokietijos laikraštis 
“Angriff.”

Dr. Kari Arnstein, vy
riausias inžinierius ameri
koniškos Goodyear-Zeppe
lin Kompanijos, pereitą tre
čiadienį pats pripažino, kad 
“Maconą” statant kompani
ja naudojo prastesnes me
džiagas, negu tokiems orlai
viams naudojama Vokieti
joj.

Goodyear Kompanijai, su-

Amerikos Darbo Federaci
jos uniįistai, 3173 
ciated Automobiliu 
ninku Uniios nariai 
Lavintų Mechanikų 
nariai.

Bosai j pėdino savo dar
bininkus ba
paniškas un: jėles arba pas1’- prantama, rūpėjo tik iš val- 
sakvti už nleuniūstus. Bal-j džios paimti $4,000,000 už 
savimas už 
ja

Assn- 
Darbi- 
i r 499 
UnijoQ

suoti už kom-

,ko sūnus. Tarnavo kaizerio 
i armijoj. Paskui nusiskan- 
dalinęs perbėgo į Austriją, 
o iš ten į Franci ją. Fran- 

' ei jos vyriausybė įieško kai- 
Washington. — Ne kartą po šnipų dar 6 žmonių, ku- 

buvo raginama, kad Sočia- rių vardus rado tarp Ra
listų Partijos vadai Norman dowitzo užrašų.
Thomas ir Clarence Senior 
atvyktų ir pasisakytu už. 
Darbininkų ir Bedarbių So- i 
dalės Apdraudos Biliu H. R. 
2827, Kprį dabar viešai svar
sto 'kongreso darbo komisi-

Tuo tarpu įvairūs So- sario 13 d., naktį, po sun- 
cialistų Partijos lokalai ir kios operacijos mirė Liud- 
kuopos užgiria šį apdrau- vigą šmidkienė. 34 m. am- 
dos sumanymą. žiaus. Paliko liūdėsyj vyrą

------------ ir dukterėlę Genovaitę, 10 
Viena. — Fabrikantas Fr. m. amžiaus, taip gi seserį 

Hamburger nuteistas visą Oną ir motina, kuri nese- 
amžių kalėti už dalyvavimą nai atvyko iš Lietuvos. Ve* 
hitlerininkų sukilime prieš lionė buvo laisvų pažiūru, 
Austrijos valdžią, pereitą Bangos Choro narė ir “Lai- 
vasarą.

SOCIALISTU VADM
VENGIA H., R. 2827

jvjvo | r----------------------- 7 ------ — — -

euniiistus. Bal-jdžios paimti $4,000,000 už 
darbininkų um-į orlaivio pastatymą ir pasi

ją reiškė pavojų niekti j daryti kuo daugiausia pel- 
darbo Balsavimu prižiūrė- no.
totai iš NRA pūtė j kom^a-

prieš unijinius'nusiminęs del amerikon’ško. ja.
Prezidentas Roose ve1 tas

Mirė Liudviga 
Šmidkienė

ELIZABETH. N. J.—Va-
niju dūda 
darbininkus.

Šilko Audė jai, Turite 
Balsuoti už Phillian,į 

Eiliniy Kandidatą! 
PATERSON, N. J. — šia 

subatą. vasario 16 d., įvyk-' 
įsta rinkimai generalm vgdė-. . .v _1 1 |beto.jai is Brooklyno, drg.

J. Siurba ir diV. S. Sasnaus- 
ikienė. Bus aiškinama svar- 
ibūs dienos klausimai; tnd 
visi skaitlingai dalyvaukite. 
Įžanga veltui.

Kviečia visu 
ALDLD

kompanijų, kaipo baliūninių 
orlaivių statytojų. Jis at
simena “Akron” ir “She- 
inandoah” orlaivių pirmiau 

. ;įvykusį sutrūkimą. Roose- 
rengia veitas sako, kad šiuo laiku 
21 d. valdžia neskirs daugiau pi-

KHubo salėje,; torius King rengia ____
1 bt., Bayonne, (kongresui pataisysią prie

Bayonne, N. J
ALDLD 212 kp.

1 prakalbas ket 
' vasari o. 7:30
Liet. Ūkėsu

i 10 West 22nd
N. J. Kalbės

verge, 
vai. vakare. nigų jiems statyti. O sena-

„ šalies

šilko d0^- 
(Fedorae1- 

jos). Visi drau^ąi dubi
ninkai. balsuokite už Šar
kis Phillian, eilinių unijistų 
kandidatą j tą svarbia vieta. 
Jis vra kovingas unijistas, 
teisingai vadovavęs darbi- j 
ninku streikuose ir k^voips j 
prieš indžionkšinus. Jis da-, 
bar jau antru atveiu pina 
pareigas lokalo Pildančioioi 
Taryboj ir kovoja už darbi
ninkų reikalus.

Apart Sarkis Phillian’o, 
balsuokite dar už sekančius i 
eiliniu narių kandidatus 
organizatorius: Luigi Vai- jar.

du geri kal- 
, drg.

s
212 Kuopa.

|svės” skaitytoia.
Pašarvota namuose, po 

j num. 161 Franklin St Bos 
palaidota šeštadienį. 16 d. 

ALDLD 165 kp. rengia vasario, Linden Rosehill 
svarbias prakalbas sekma- kapinėse.-2 vai. p. n.

Giminės ir pažįstami

$4,880,000,000 p a š a 1 p inių 
darbų biliaus, kad iš tos pi
nigų sumos nebūtų imama 
nei doleris tos rūšies orlai
viams—dirižabliams.

Kaip jau buvo minėta, 81 17 d. vasario, Wei-1 Gimines ir pažįstami
žmogus iš Macon jgulos Hali svetainėje, West kviečiami dalyvauti laidotu*
tapo išgelbėtas, o du žuvo, j/gįh gį. įp Winans Ave., jvėse.

pradžia 2 vai. po pietų. Bus ---------------------
geri kalbėtojai, drp\ J. Siur- PROFESORIŲ DAITGTTM4 

ubą ir S. Sasnauskienė. Jie PRIEŠ HITLERIEČIUS 
’ kalbės apie bėgančius die- , ---------

nos klausimus, apie Socialūs Berlvnas. — Nors Hitle- 
G_ Bedarbių Apdraudos Bilui ris išvijo daug universitetų 
3 j ir apie Lietuvių Visuotiną profesorių, kurie iam nenu-

vi- silenkė. tačiaus ir dabar dar 
~ i ir nusišovė—4. Jauniausias nu- sus skaitlingai atsilankyti 75 profesoriai iš kiekvieno

Linden, N. J
vasario, Wei-1

Savižudybės Šiauliuose 
.Praėjusiais metais Šiaulių 

į nusižudė 11 žmo-
' nių; 6 vyrai ir 5 moterys. įš 

atsisakydami to skaičiaus 4 nusižudėliai—
• Šiaulių mieste, žudymosi prie- 
1 monės tokios:’nusinuodijo—L,
i nusiskandino—2, pasikorė—2 į Suvažiavimą. Kviečia

5 nuošimčiaiMunich. — I 
tėvų Bavarijoj 

■vaikus į parariijin.es katab’-! 
kų mokyklas, ; ‘ ,
leisti juos i fašistines va1.-1. 
džios mokykla^.

įrašė savo j apskrityje 
innn Vn4*nli_ • . /? .....

į go, John Troy |r Elias Haj- sižudėlis—22 metų, seniausias ir išgirsti šiuos du geriau- šimto atsisako dėtis • prie 
sius kalbėtojus. I hitlerininkų.—60 metų amžiaus.

parariijin.es
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Drg. Brouiderio Prakalbos 
į Reikšmė

J. V. Kompartijos generalis sekreto- 
, rius, d. Earl Browder, pasakė nepapras- • 
j tai svarią prakalbą J. V. kongreso komi- 
Iteto susirinkime, kur buvo svarstomas 
į H. R. 2827 bilius. Jinai svarbi tuo at
žvilgiu, kad joje Browderis išdėstė mū- 
jsų Partijos poziciją tuo svarbiu klausi- 
Į mu.

“Ši šalis, sakė Browder, turi susikro
vusi viso pasaulio pusę turtų ir gamy- 

' bos pajėgų, o josios gyventojų skaičius 
tesudaro tiktai dešimtą nuošimtį. Ne
paisant to fakto, mums yra kalbama, būk 
‘šalis nebegali aprūpinti’ savo darbinin
kų doro pragyvenimo minimumu! Aiš
ku, žodis ‘nebegali’ turi nepaprastą 
reikšmę. Tai nereiškia, kad šalis neturi 
užtenkamai tam resursų. Tai reiškia,

■ kad tie, ką valdo šalį, ta maža, neįmato- 
i ma gyventojų dalelė, kuri turi savo ran
kose visus turtus ir gamybos priemones,

: skaito aprūpinimą darbininkų priešingu
■ savo klasiniams interesams.

“Valdančioji klasė, monopolistai, Wall 
’ gatvės finansieriai nustato šalies admi
nistracijos darbų programą. Jie nepai
so pasmerkti dešimts milionų skurdžiam 
gyvenimui—gyvenimui, kuris neprilei
džia prie mirties, bet ir neduoda užten
kamai žmoniškai apsirūpinti. Šitie tai 
yra tikrieji Amerikos priešai. Jie yra 
tikru pavojum, prieš kurį stovi mūsų ša
lis.

“Jeigu revoliucija arba revoliucijos pa
vojus pataps didžiąją šitos šalies proble
ma, tai del to Komunistų Partija tebus ‘ 
atsakominga tik dalinai. Vyriausia re
voliucijos priežastis bus ta, kad milionai 
praras paskutinę viltį gauti bent kokią 
pašalpą; jie pasijus nuviltais įvairiais 
pažadais, paremtais esama sistema. Ko
munizmas ir revoliucijos pavojus nebus 

'pašalintas padarymu Komunistų Partijos 
nelegale. Tasai pavojus vis didės, jei 
masių padėtis nepasigerins, jei jiems vi
suomeniškas saugumas nebus užtikrin
tas.

“Tiktai todėl, kad jie yra nusistatę ne
duoti jokio visuomeniško saugumo, yra 
puolama Komunistų Partija. Šitie puoli
mai yra sudaryti tam, kad atmetus tik
rąją bedarbės apdraudą. Kuomet juo
kingi kaltinimai yra daromi, būk komu
nistai ‘suokalbiai! j a pavogti prezidentą,’ 
tai jie tuo bando tiktai pridengti savo 
kaltinimus komunistams del pastarųjų 
veiklos masėse už priėmimą Darbininkų 
Biliaus, H. R. 2827. Tai yra tiktai prie
danga jų pastangom už kovą prieš darbo 
unijas, už kompaniškas darbo unijas. Jie 
tai parode savo atnaujintam automobilių 
pramonėj kodekse ir pasirįžime Wolma- 
no prieš-darbininkiškoj taryboj, mieri- 
janeioj sunaikinti Amerikos Darbo Fede
raciją. Netgi žymiausi šalies prezidento 
rėmėjai, ADF.Veikiančio Komit. nariai, 
priversti pripažinti viršpaminetuose žy
giuose apsireiškimus fašizmo Jungtinėse 
Valstijose. Vokietija pamokino visą pa
saulį, jog riksmas ‘sudaužyti komunizmo 
pavojų’ baigiasi su sudaužymu visų dar
bo unijų, visų civilinių teisių, netgi visų

religinių laisvių. Fašizmas galima sulai
kyti tiktai tuomet, jei griežtai pasiprieši
nimas bus padarytas jo pirmiems žings
niams. Tai tinka Jungtinėm Valstijom, 
kaip tai tiko Vokietijai.”

Toliau d. Browder, citatomis, paimto
mis iš Amerikos Nepriklausomybės Pa
skelbimo, įrodė, kad Amerikos darbinin
kų masės, netgi tuo dokumentu pasirem
damos, turi pilną tiesą kalbėti ir ruoštis 
pašalinti tą valdžią, kuri neatsako jų rei
kalams. Jis nurodė, jog savu laiku tasai 
dokumentas turėjo tarptautinės reikš
mės. Tuo dokumentu pasiremdami, Eu
ropos žmonės kilo ir kovojo prieš feuda- 
lizmą. Tuomet, 18-tam šimtmety j,' Ęu- 
ropos valdančioji klasė šaukdavusi, kad 
yėvoliu.cįją į Europą yra atnešama.- iš 
Amėrikbš/ .Dabąrgi; Amerikos valdan
čioji klase šaukia, kad j Ameriką revo
liucija 'yrą atnešama iš Maskvos, iš. Ru
sijos. ' j '
s Komunistai šiuo tarpu, kaip revoliuci
nis elementas, kaipo tikri kovotojai už 
darbo žmonių reikalus, yra paveldėtojais

Kas Laimės Dovanas?
BalsasTacoma Draugu

Iš Tacoma, Wašh., aplai- 
kėme per drg. V. Kavaliau
ską už eilę senų narių duo
kles ir kartu už 
narius ir 
laišką: 
“Draugai!

“Jūs padarėte didelę klai
dą, skirdami dovąpas toms 
kuopoms, kurios : [dauginu
siai gaus naujoj ndrių į Li- 

; teratūros Draugiją. Aš tam 
i priešingąs, neš 'didelės kolo

nijos, kūr yra daug lietuvių 
darbininkų, kattaiš net tūk- 

< stąnčiai, tai jomsftįk juokas 
; gauti daugiau įhaftįjų narių, 
. negu mažoms.: į Pagal šį pa- 

! tvarkymą' jos gali lengvai
to punkto, paimto is Amerikos nepiiklau-^ | gu magomjs kolonijomis, kur

6 naujus 
. sekamo turinio

sos” siuntinėjimo tiesiog na
riams į namus su No. 1, 
1935, atliktas. Užvesti ke
lių tūkstančių draugu ant
rašus, tai yra didelis ir at- 
sakomingas darbas. Virš 
100 kuopų jau yra prisiuntę 
savo narių antrašus pilnai, 
bet dar didele dalis kuopų 
neprisiuntę visai arba tik 
dalinai prisiuntę. Žinoma,

maršruto smarkiai kuopos 
rengiasi. Centre jau gauta 
atsakymai; kad jai rengia 
prakalbas 3 d. kovo Roches- 
terio draugai, kur dar kal
bės ir drg. Černiauskas, 
vietinis.

Massachusetts valstijoje jeigu kur kuopos mažos ir 
parengia prakalbas ALDL- draugai nori, kad jiems ir

- . - * ... ant toliaus “Šviesa”.
Connecticut valstijoj ren- siunčiama kuopos sekreto

Montello, Mass.
f

Vasario 4 ALDLD 6 kuopa 
laikė susirinkimą ir išrinko 2 
atstovus į Brocktono miesto 
Bedarbės Apdraudos Biliaus 
HR 2827 Komitetą. Iš iždo pa
aukavo $5 del siuntimo Mass, 
senatoriam ir kongresmanam 
atviručių, su reikalavimu, kad 
paremtų minėtą bilių.

D 7 Apskritys. ant toliaus “Šviesa”, butu

Shenandoah, Pa

somybės deklaracijos dokumento. Tūlose; 
valstijose, nurodė Browder, tas istorinis' 
dokumentas jau nelegališkas, už to punk
to skaitymą jau siunčiama žmonės į kalė-, 
jimą. , ,

Komunistai paima iš Amerikos praei-. 
ties viską, kas būtinai reikalinga ma
sių reikalams gerinti. : ■■ .. '

Šitų žodžių rašytojas mano, kad, d. 
Browderio prakalba, pasakyta J. V: kon
greso komitete, yra nepaprastai svarbus 
dokumentas. Jis, žinoma., įeina į oficia
lius valdžios rekordus. Jis turės būti ge
ru ginklu Amerikos proletariato rankose 
kovoje su išnaudotojais ir jų agentais!

. ■ ' i > . ’

Paliuosuoti Frankfeldą, Brletic ir
Benning!.

Jau antri metai, kai Phil Frankfeld, 
žymus veikėjas ir kovotojas', sėdi; kalėji
me, Blawnox Workhouse, Allegheny aps
krityje Pa. Jis nusmerktas tarpe 2-jų ir' ' 
4-rių metų laiko kalėjiman neva už “ak- : 
stinimą žmonių riaušes kelti,” bet tik-1j 
rūmo j todėl, kad jis, veikdamas bedar
bių judėjime, bandė išgelbėti tūlo smul
kaus farmerio foreklozuojamą nuosavy
bę. Drg. Frankfeld yra gerai žinomas ir 
daugeliui lietuvių darbininkų, nes ilgai 
veikė mainieriuos.

Emma Brletic ir Dan Benning tapo su
areštuoti ir nusmerkti laike Ambridge, 
Pa., plieno darbininkų streiko, 1933,į Pir
moji yra žmona plieno darbininko-stręi- 
kierio, o Danning—streikieris, kovoto
jas. Abu nusmerkti po du metu kalėti 
ir tebėra tam pačiam kalėjime, kur ir d. 
Frankfeld.

Sudarytas specialis komitetas, kuris 
dabar kovoja už šių draugų išlaisvinimą, 
o taipgi parėmimą jų kalėjime medžiagi
niai ir moraliai.

Reikalinga reikalauti tuojautinio jų pa- 
liuosavimo. Ypatingai Pa. darbininkai 
privalo tuo pasirūpinti. Komitetas ragi
na skleisti peticijas darbininkuos, ren
kant parašus ir siųsti jas į Valstijos Do
vanojimo Tarybą, kuri peržiūri visų ka
linių dovanojimo bausmių reikalus. Ypa
čiai reikalinga siųsti peticijos vicę-guber- 
natoriui Thomas Kennedy, kuris yra 
United Mine Workers of America (uni
jos) iždininku (724 Tower Big., Wash
ington, D.-C.) Taip Jau-reikalingą siųsti 
peticijos gubernatoriui Earle. : ' . J

Peticijų kopijas, siųskite paminėtam 
komitetui ' (Frankfeld-Egan - Liberątiop 
Committee, 522 Court Place, Pittsburgh, 
Pa.) > ' ; A i1' 5 C.-

Visos lietuvių darbininkų organižąęi- 
jos Pa. valstijoj raginamos tuojau pra
dėti dirbti šį. svarbų darbą—-darbą išlais
vinimo Frankfeldo, Brletic’ienės'ir Ben- 
ningo! ’ ;

lietuvių darbininkų iyra tik 
kelt tuzinai. Ten juk yra 
negalima daug naujų narių 
gauti, negalima gailti ir do
vanos, pagal jūsų phtvarky- 
ma.

“Štai čionai mes duosime 
jums pasiūlymą:. nepaisant 
maža, ar didelė kolonija, do
vanas turi gauti tą kuopa, 
kuri proporcionaliai du kar
tus padidins - savo ■ kuopos 
narių kiekį. Sakysime, jei
gu kuopa turi 10 narių, tai 
jos pareiga gauti 10 nauju, 
jeigu nori gauti dovaną; jei-

I gu turi 150 narių, tai'turi” 
i gauti 150 naujų narių. Tąip 

• skiriant dovanas, pus tei
singiau ir mažoms į koloni
joms bus proga? gauti dova
nas lygiai su didelėmis ko- į 
lonijomis. . ' i I

jus, drauge, užtikrihu, kad 
turėčiau gauti pirmą dova
ną, nes mūsų kolonija maža, 
turėjome tik 10 nay 
naujus jau gavome. Esu tik
ras, kad dar gausiu 
jus, ir tokiu būdu 
kuopoj bus 20 na 
mums turės tekti do’ 

a

Vasario 6 St. Roko Pašai pi- 
i nė Draugystė laikė susirinki
mą. Tarp kitko, buvo atstovai 
nuo Brocktono miesto HR 28- 
27 Biliaus Komiteto, prašė, 
kad draugija prisidėtų finan
siniai ir duotų atstovus į mi
nėtą Bedarbės Apdraudos ko
mitetą. Pirmininkas leido ap
svarstymui. Didžiuma narių 
noriai išsireiškė prisidėti, tik 
vienas labai priešinos, kad net 
jo kailiniai braškėjo, besikarš
čiuojant. Draugijos nariai nu
balsavo pasiųsti tris atstovus ir 
iš labdarybės fondo paaukavo 
'$10. šita draugija turi su vir
šum 4 šimtus narių.

gia prakalbas ALDLD 3 Ap
skritys ir jau gauta atsaky
mas nuo draugo Valaičio, 
kad ten prie draugės Mažei
kienės dar kalbės du jau
nuoliai, pasimainant, tai vie
nur, tai kitur.

Brobkiyno apielinkėje at
sibuvo ir dar atsibus eilė 
prakalbų. Michigano valsti
joje, .10 apskričio ribose, 
kaip ir Ohio valstijoje, 15 
apskričio teritorijoje, kal
bės drg. F. Abekas. Taigi 
atrodo, kad mūsų^ vajaus meįu> ka(į gavus naujų na-! 
metu atsibus nemažai pra-! rįų į mūSų organizaciją, kad ■ Lietuvių Piliečių Pašaipiais 
kalbų, kas, bekabėjo, turės |gavus jaug įų moterų, ku- Kliubas laikė mitingą vasario 
suteikt dvasinės ir orgam-1 rįos senįau prigulėjo prie 7, savam kliube, ant Intervale 

i irgi atsilankė minėti 
Taipgi raginame ; atstovai reikale minėto Bedar-

*27. Minėta draugija šitą klau- 
’ simą ėmė ant apsvarstymo. 
(Buvo ir tokių narių, kurie tam 
svarbiam darbui priešinos. 

i Draugija oficialiai neprisidėjo, 
bet vistiek nutarė nu pirkt 200 
atviručių už $4 ir pasiųsti į 
Washingtona mūsų senato
riams ir kongresmanams, su 
reikalavimu, kad jie paremtų 
bedarbės apdraudos bilių. Ši
tas kliubas narių turi 600.

tai 
ne

1S- 
su

iriaus antrašu, tai prieš 
Centro Komitetas nieko 
turi ir taip siuntinės.

Visoms kuopoms yra 
siuntinėjami laiškai
antrašais, kad sekretoriai 
patikrintų, ar teisingi. Už
vedant visų narių antrašų 
sistemą, galėjo įvykti pa
klaidų, todėl jas reikia pa
taisyti.

Centro Komitetas
kartą ragina visus narius ir 
nares darbuotis šio vajaus

dar

zacinės naudos mūsų judė- jLDSA, o nepriguli prie A- St. Ten
, .. |LDLD. TcJpfel V

Į Mass. . valstiją dar įmokėti jūsų duokles už 1935, bes Apdraudos Biliaus HR 28- 
trumpam laikui važiuos y’’metus ir siųsti jas į centrą.
drg. A. Bimba. Kitur kal
ba kiti draugai ir draugės.

“šviesos” Reikalai
Pirmas bandymas “Švie-

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

Argi Toksai Susipratimas Neša Naudą 
Darbininku Revoliuciniam Judėjimui?
Kartais pikta darosi, žiū- 

int' ' į kaikuriuos mūsų
Pagal tokią tvaiįką, aš (draugus. Negaliu suprast, 

kaip tokiem nenusibosta 
diena iš dienos susitinkant, 
ir kaip kada net po kelioli
ka valandų leidžiant į savai
tę, plepėt vis tą patį. Kal
basi jie, kad vienas ir kitas 
dalykas negerai kur nors 

rių ir 'pašalpinėje draugijoje, uni- 
/ana. įjoję; kad reakciniai elemen-

Šaukiu į lenktynes savo‘tai drūtina savo pozicijas, 
kaimynus iš 161 kuopos, Se- užgniaužia balsą pažanges- 

. 'nių žmonių ir t. t. O pa-!
'klausk jų, ar bandote pa
žangieji .organizuotis, kad 

vieningą frontą 
prieš reakciją, tai gauni at- 

Į sakymą, kad nieko pana
šaus niekas niekur nedaro.

Mano supratimu, tokie • _ . ,. . . ., _ _
darbininkai ir darbininkes,'x.spinduliu atvaizdus ir pripa. 
ar jie butų partijiečiai/ko- žino> kad man yra akmenai

revoliucine agitacija ir pro- --------
paganda. Tas turi būt mū- i, MonteI1°j >vyksta
su kasdieniniu darbu.

J. Kraucevičius.

labai svarbių parengimų.
Vasario 22, 3 vai. po pietų, 

(Pabaiga 5 pusi.)

ių, o 6

4 nau- 
mūsų

■ attle, Wash.
Draugiškai,

V. Kavaliauskas,
ALDLD 132 Kp. Sekr. išstatyt

Manau, kad d. Kavaliaus-. 7 I
kas pilnai teisingai riurodo, 
kas liečia dovanas. Juk ma
ža kolonija negali nariais | 
pralenkti didelę, bet kol kas: 
dar taip yra. Nepaisant, I

DR. Y J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Vidurių Netvarka. Vaikas įdarydavo. O dabar, nors tų ak- 
Nevalgo 1 menų ir nebėra, bet vis viena

TA 3 , I tulžies tekėjimo eiga da nėra,Drauge gydytojau, gal pa-> . .. . , , ... ,r.. v , . ,. ;kaip normaliai turėtų būti. Vi-menat, as jūsų klausiau spalio i , . . ... , ., i 4- m j I duriai nepajėgia taip geraimenesy, kas man daryti. Tadai

kad vra dideliu kolonijų bet munjs^a\) ar simpatikai, są- tulžies pūslėj, ir nėr kitokios 
kad yra didelių kolonijų, bet Ringai ar ne, pasitarnau- išeities, kaip tik operacija. Jūsd*iu išeities, Kaip lik operacija, jus

( ’ ja reakcijai, o ne revoliuci-1 irgi tą patį patarėt, tai aš ir 
niam judėjimui, kuomet jie (ėjau ant operacijos. Operacija 

i savo gyvenimo dienas lei- nusisekė neblogai, tik dabar aš t 
•V 1 LG V džia vien pasikalbėjimams nelabai kaip jaučiuosi. Dakta-

dar reikia laukti, kad drg. savujų tarpe, kuomet iie' ras patarė nedavalgyti, po bis- 
Kavaliauskas gaus ir dau-1 ................ . .............
giau naujų narių.

Į.; Iš centro yra paskirta se- ‘^“nuodij^ 
k Karnos dovanps f . 1
' o (1) Raudonoji -Vėliava su 
organizacijds'vardu ir kuo
pos numeriu. ; į Į ' a^Nai. xiui vw ui

tiems darbininkams social- veikslas; į . ■ . • - ■; - ----- - -
(3)' Didelis /Staline pa

veikslai ; r
Bėt turint minįyj.e TaCo- revoliucinį judėjimą. ____ 

Ima .draugų pareiškimą, jei- ^įa būtinai numaskuot re- 
Į gu ;bile kuopa isąvo ,marių akcininkus darbininkų aky- 

kieRį padvigubins iki pąbai- se jr užkariaut mases del • ‘.1 . . J • • • j X U • • I

Tacoma draugai tur 
giausiai gavę naujų n'irių ir 
kol kas Raudonoji yėliava; 
jiems priklauso. Ž

permalti sunkesnių valgių.
I Jūs tą ir pati patyrėt, kad, po 
■ sunkesnio valgio, ir galvą ir 
| vidurius suima skaudėt. Jūs, be 
abejo įsitėmijot, kokie tie yra 
“sunkesni valgiai,” kurie Jums 
negerai daro. Tai Jūs, Drauge, 
tokios rūšies valgių vely ir ne
vartokite. Taip, kaip Jums ir 
patarta, valgykite kad ir daž
niau, bet nepodaug ant karto.

Jums reikėtų vengti sunkių
jų riebalų, taukų, aliejų ir rie
baluose sutaisytų valgių. Taip
gi kokių deginančių, aštrių ir 
šiurkščių valgių, šiaip galite 
vartoti pieniškų, kiaušinių, žu
vų, po truputį šviežios mėsos, 
vaisių ir daržovių, tik gerai vi
sa ką kramtykite ir rupių da
lių nerykite, tik syvus. Po val
gio imkite kreidos miltelių 

po trečdalį

neina pas tuos darbininkus, M ir dažniau valgyti, bet nie- 
1 kuriuos reakcionieriai kas- ko neužgynė. Sako, viso ko ga

li valgyt, tik nepodaug. Ale aš 
kitaip patyriau. Kad tik ką 
sunkesnio užvalgau, tai tuo
jau galvą skauda ir vidurius 
skauda, lyg kad kokių degan
čių vaistų ėmus viduriams liuo- 
suoti.

Kitas dalykas, tai mūsų vai
kas. Tikra bėda su juo. Jis yra 
13 metų amžiaus. Nieko neval-'“ Prepared chalk, 
go, nors tu ką nori daryk. Ir (šaukštelio, 
labai pasidarė piktas, nervuo-l 
tas, niekad gražiai nepašne- 
kės; nors ir kažin kaip jį už-1 
šnekintum, jis vis fau su pik-!

savo propa-.
Iganda ir agitacija. Ypatin- 
gai tame prasižengia labai 

"'^tie, kurie gali kalbėti, gali
'akyvai nurodyti suklaidin-

fašistų, klerikalų ir lovesto- 
)a" ninės-prūsėikinės opozicijos 

|melus$ skleidžiamus prieš 
Rei-

Ir pati imkite ir vaikui duo
kite kas diena mielių, “yeast,” 
bent po plytėlę. Galima ir po 
tris per dieną. Mielės turi 
vitamino B, kuriš geras ir ner
vams ir apetitui taisyti. Imkite 
visi iodo.

Tiesa, lytinio brendimo lai
kotarpiu berniokai kartais pa
sidaro lyg laukiniai. Bet nebi
jokite: prisijaukins, aprims po 
truputį vaikinėlis. Reikia su 
juo taktingai apseiti, gražuoju, 
nesibarti, geriau jam lyg ir nu
sileisti. O valgyt jį prikalbinsi
te, viso ko po truputį. Apeti
tas jam susitaisys, podraug ir 
nervai.

gai kovo, tai jį turės taipgi 
gauti dovaną, nepaisant, ar 
ji bus daugiaušiaį narių ga
vus ar ne. Tokiu būdu ktw- 
pos„ kurios padvigubins na
rių kiekį, gaus dovanas, ku
rias Centro Komitetas nu- 
skirs, susitariant' su tomis 
kuopomis. \ r . į

Dirbkite visi draugai šia-
: ■ ... ■ c t. <. ji 7

> Drg. Mažeikienės1 ,

revoliucinio judėjimo.
Todėl, mano supratimu, 

klasiniai sąmoningi darbi
ninkai būtinai privalo keist 
savo taktiką. Būtinai rei
kalinga sulaužyt savo tra
dicinį “progresyvį” lukštą 
ir eit į darbininkų mases su

t

šyne”, 3 d. kovo, High School juoko turės publika, kaip-jau- 
Auditorium nas kairito vaikinas paveržia

merginą nuo senę kavalieriaus, 
ši operetė pralenkia ir Gri- turtįngo pirklio.

gutį savo turiniu. Viena, kad j ^aį įįk. mąžas., praneši-Dauguma shenandoahriečių
dar vis nepamiršta operetės j jaunimas didžiumoj vaidinto- mėlis,- ką gi čia ir prirašysi 

- ttr, . x. „ , . , , Įjai; kita, pas jaunimą jau ma-'visk£ Kovo 3 d. pamatysime
J Gngučio, kun buvo persta- ;tosi maž-daug .progreso. . Jie'vik^turhi šio veikalo. O,.kad' 
| tyta du syk Shenandoryje iri jau kalba apie moterų paver-ši,veikalas < bus gerai suvai- 
V x . .. girną, apie laisvas- vestuves, dintds,i tar jau ųerčik abejoti,

publikos turėjo nemaža. abie-lteipgi jie stoja už;dv8ro. dar;^3 mokytoja, draugė 
_ , ■ Dabar ^įninku streiką ir tt. Veikalas Judzeritąyįčienė ;; deda rtdaug 

| Ki Lyros Choras rengiasi su-1 įvairus ir. turtingas daihbmis; pastįngį įitam veikalui^ 
t vaidinti operetę “Vestuvės Pu-dainuojama 23 dąinos. Daug i r. j '"J’

*

I publikos turėjo nemažai abie-j 
1 juose perstatymuose.

•nme- vajuje! ‘; • .»

» ' '' Maršrutas
i \i z iv .. ' ? • i :■ L

. Paryžius. — Mirė, pasau
liniai garsus francūzas ska
nių valgių; gaminimo spe
cialistas August Ėšcoffier, 
88 ihetų aifižUus’• ; .

’ tumu atsako. Nors'vos tik 13 
metų ir ūgiu nedidelis, ale vi
sas vyro pažymės turi: ir bal
sas jam persimainė, ir taip ant 
veido atrodo, kad jau senesnis, 
negu jo metų vaikinai. Atsaky
kite per “Laisvę,” labai ačiū.

Atsakymas

Tiesa, Drauge, po tokiai rim
tai operacijai, kaip tulžiapūs- 
les akmeny išeniimąs, viduriai 
esti silpnoki. Juk viduriai ir 
pirma tb Jums daug vargo




