
Telephone STagg 2-3878No. 64

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

♦

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Kovo (March) 16, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

KRISLAI
Kompaničnos Unijos ir 

NRA.
Komunarų Balsas.
Kaip Išgelbėjo

Kapitalizmą.
Pirmyn Prie Komunizmo.

Rašo Komunistas

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N epralai mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsitė 
Pasauli!

NRA punktas apie “ko- 
virto kom- 

ant dar- Į 
Kompa- j 
dygti ir ' 
lietaus.

Roosevelto “naujoji dalyba“ 
sutvėrė rojų darbdaviams nau
jai pavergti Amerikos proleta
riatą, 
lektyves derybas
panijų įrankiu uždėti 
bininkų savo leteną, 
ničnos unijos pradėjo 
augti, kaip grybai po

Štai ką kalba skaitlinės. Nuo | 
Roosevelto viešpatavimo, nuoĮ 
įvedimo NRA, kompaničnų uni
jų narių skaičius paaugo iki 1,- 
164,169. Iš visų Amerikos dar
bininkų tiktai 9 nuoš. derasi su 
darbdaviais per darbo unijas, 
tuo tarpu net ant 45 nuoš. dar
bininkų užkartos kompaničnos 
unijos!

Chinijos Raudonoji Armija vėl Žygiuoja
* ! Pirmyn, Suėmė daug Amunicijos ir Ka

reiviu taip pat net $3,009,000 Pinigais %

FEDERACIJOS VADAI PRISIPAŽĮSTA, 
KAD JIE NEBEPAJĖGIA SULAIKYTI 
AUTO DARBININKUS NUO STREIKO

Ateina Didelis Produktą 
Kainą Pakilimas

Išmetė iš Komunistą 
Partijos Renegatą

NEW YORK. — Iš Ko-Į 
munistų Partijos tapo išme
stas laukan tūlas Sam Isral- 
sky, kuris pasislėpęs darba
vosi partijoje už renegatus 
lovestoniečius. Tik kuomet 
pajuto, kad partija jį suga
vo išdavystėje ir rengiasi 
šluoti laukan, jis išėjo aikš
tėn ir pasmerkė visą revo
liucinį judėjimą darbo unijų 
lauke.

Ponas 
buvęs 
prezi-'

WASHINGTON. —, Na-
cionalė Darbo Taryba pra- automobilių darbininkai ne
dėjo viešą klausinėjimą apie 
padėtį automobilių pramo

nėje.
agentai, Amerikos Darbo sulaikyti
Federacijos vadai ir delega- vykę.
cija nuo revoliucinės Auto 
Workers Industrial Union.

Darbo Federacijos vadai

jau kalbėjo ir aiškino, kadriai susitvarkė ir pradėjo 
naudoti orlaivius bombar
davimui miesto Lichuan. 
Bet komunistai žinojo iš 
anksto ir buvo pasitraukę į 
kitą vietą. Miestas Lichu
an tapo sunaikintas per 
Chiang Kai-sheko bombas.

Raudonajai Armijai pa
vyko užgrobti labai daug 
Chiang Kai-sheko amunici
jos ir $3,000,000 grynais pi
nigais. Trys tūkstančiai jo 
kareivių perėjo prie komu
nistų. Viena divizija tapo 
nuginkluota po prievarta.

Karo lauke Chiang Kai- 
’ krikdė. Tik po trijų savai-' shekas turi 17- divizijų ka

ili Chiang Kai-sheko bū-, riuomenės.

SHANGHAI, Chinija. — 
Gautas’ pranešimas, kad 
Chinijos komunistų Raudo
noji Armija vėl turėjo skai
čių laimėjimų kare prieš 
Nankingo valdžią. Vėl ko
munistai traukia linkui 
Kiangsi provincijos sostinės 
miesto Nanchang. Raudo
noji Armija randasi tik už 
30 mylių nuo sostinės.

O rytinėj dalyj Kiangsi 
provincijoje buvo dideli ir 
kruvini mūšiai. Kautynės 

Bosai nustato algas ir ėjo ranka rankon. Raudon- 
_ > o kompanična: armiečiai supliekė Chiang 

|Kai-sheko armiją ir ją pa- . Į 1
Francijoj dar gyvena trys!

komunarai—draugai Andrieux, j 
Philippe ir Repiquet. Jie daly
vavo kovoje garsiosios Pary-! 
žiaus Komunos 1871 metais, [ 
Kažin kaip išliko gyvi. Ir šian-l 
dien jie tebėra kovotojai, ko-! 
munistai.

Jie parašė atsišaukimą į pa
saulio proletriatą už Austrijos 
darbininkus. Komunarai prime
na, kad Austrijos fašistai ker
šija darbininkams taip, kaip 
keršijo kruviną Franci jos bur
žuazijai 1871 metais .po nuver
timo Komunos. Tada Pary
žiaus gatvėse tapo paskersta 
30,000 proletarų!

NEW YORK. — 
Frank Vanderlip, 
National City Bank 
dentas, pareiškė, kad grei
toje ateityje įvyks labai di
delis produktų kainų paki
limas. Rooseyelto NRA ve
da prie dar negirdėto api-

rimsta, reikalauja streiko. 
Vadai' prisipažino, kad iki

auiumuumų piciniu i v. , ._ .. . .. šiol jie dėjo visas pastan-Pribuvo kompanijų fraq dat.hininklls nno straika

ĮVAIRIOS ŽINIOS

P°" | tuo, kad praeityje Sovietai 
.?s turėdavo mokėti net iki 25

Eksplozija buvo tokia bai-

j $1,500,000.įvyko eksplozija.

į Savo Rankas

Pasirašė Sutartį
Ar-

čiai nesigaili joms1 pinigų.

SUAREŠTAVO SOVIETU ORLAIVININKUS
MUKDEN,/ Mandžurija. Kooseveito pati ir landžioja i ir n iv, 

po vargdienių, stubas, kad JapOIlŲ KaFO DUOZetaS
tų orlaivininkus suareštavo

(Daugiau žinių 5 pusi.)

vo, o sužeista virš tūkstan
čio. Miesto žmonės, tartum 
nuo baisaus žemes drebėji
mo, apleido namus ir išbė-

585,000. Vadinasi

Belmont Park, L. I. — > 7
Kovo 14 čionai gaisre žuvo 
aštuoni “reisiniai” arkliai. 
Jų vertė buvus $150,000.

San Juan, Porto Rico. — 
Čionai pribuvo prezidento 
Roosevelto pati ir landžioja

Pirmiau Austrijos 
skaitydavosi “so- 

” o dabar
Albany, N. Y. — Sudegė 

ligoninės vaikų namas. Spė
ta visi 200 vai iągelbėti..

m ar š a v i m a s 
Dideliais būriais vete- reikštų smūgį jhm ir jo ko-

Kompaničnos unijos yra bo
su kontroliuojamos organizaci
jos. Darbininkai neturi pasirin
kimo. Bosai jas sutveria ir 
priverčia darbininkus priklau
syti. Šių unijų viršininkai yra 
bosų pakalikai, bosų agentai. 
Kuris darbininkas drįstų jiems 
pasipriešinti, būtų išmestas iš 
darbo, 
darbo sąlygas, < 
unija tik patvirtina, užgiria.

Komunarai šaukia: “Austri
jos kffiunarai krito taip, kaip 
krito jų paryžiečiai broliai už 
tą idealą, kuris šiandien trium
fuoja Sovietų Sąjungoje, už 
idealą darbo žmonių viso pasau
lio. Gelbėkite tą' didvyrišką 
avangardą! Gelbėkite jų šeimy
nas! Gelbėkite našles ir našlai
čius nužudytų darbininkų, žmo
nas ir vaikus sužeistųjų ir poli
tinių pabėgėlių. Paskubinkite 
atėjimą Pasaulinės Komunos, 
sugrąžindami darbininkų klasei 
jos kovotojus.”

“Daily Workeryj” kovo 12 d. 
tilpo labai svarbus draugo Ra- 
deko straipsnis apie Austrijos 
socialdemokratų partijos išda
vystes. Jis cituoja socialdefrio- 
kratų vado Otto Bauerio kadai
se padarytą pripažinimą, kaip 
Austrijos Socialdemokratų Par
tija 1918 metais išgelbėjo Aus
trijos kapitalizmą nuo proleta
rinės revoliucijos.

štai ką rašo Bauer savo kny
goje “Austrijos Revoliucija 
1918 metais”:

“Kiekvienas laikraštis talpi
no žinias apie spartakiečių (ko
munistų)' kovą Vokietijoje ir 
apie didžiąją ir garbingąją re
voliuciją Rusijoje, kuri vienu 
smūgiu sunaikino išnaudoji
mą... ‘Proletarinė diktatūra!’ 
‘Visa Galia Sovietams!’ visur 
gatvėse tik ir skambėjo.”

(Pabaiga 5 pusi.)

Nuskendo Amerikos
Karinis Laivas

SHANGHAI, Chinija. — 
Gautas pranešimas, kad už 
50 mylių nuo Hongkong, 
ant Jungtinių Valstijų ka
rinio laivo “Fulton” kilo 
gaisras. Laivas nuskendo, 
bet 187 kareiviai išgelbėta.

Farmeriai Pagelbon \Strei- 
kuojantiem Darbininkam

NELEMTI FEDERACIJOS UNIJŲ VADAI 
PARDAVĖ ŠILKO AUDĖJUS DARBDAV.

Gavome iškarpą iš “Pa
terson Sunday Eagle,” ku
riame plačiai rašoma apie 
nukapojimą audėjams algų. 
Iškelti faktai parodo, kad 
Federacijos unijų lyderiai 
papildė bjaurią išdavystę. 
Algų nukapojimas yra jų 
darbas. Laikraštis sako, kad 
susirinkime su darbdaviais 
algų nukapojimą pasiūlė

“darbininkų atstovas” 
nas John Elias. Tai 
pats sutvėrimas, kurį laike 
ano streiko karščiausiai rė
mė visi oportunistai.

Net šis buržuazinis laik
raštis pripažįsta, kad šis 
nukapojimas atims iš dar
bininkų šimtus tūkstančių 
dolerių ir užduos smūgį vi
siems Patersono (įarbo žmo
nėms.

DARBININKU SUNKI KOVA BRIDGEPORTE 
PRIE SOCIALISTU PARTIJOS VALDŽIOS

BRIDGEPORT, Conn. — 
Tūlas laikas atgal socialisto 
majoro McLevy policija -su
areštavo šešis darbininkus 
už dalinimą lapelių. Teisė
jas Lavery panaikino kal
tinimus prieš tuos draugus, 
pareikšdamas, kad įhiesto 
įstatymas, u ž d raudžiantis 
lapelius platinti, yra prie
šingas Amerikos konstitu
cijai. Nežiūrint to, sočia-

listų valdžios policija tuo- 
jaus vėl suareštavo jauną 
darbininką už daliniptą la
pelių prieš streiklaužiškus 
miesto majoro žygius.

O byla prieš Darbo Uni
jų Vienybės Lygos organi
zatorių drg. Krieger ir kitu 
du darbininku atidėta iki 
kovo 17 d. Jie buvo suareš
tuoti laike • demonstracijos 
prie miesto svetainės.

Čeveryky Darbininkai 
Laikos Kovos Lauke

Kareiviai Šaudė į Kubos 
Darbininkus

HAVANA, Kuba. —Ko- 
vo 14 d. buvo surengta dar
bininkų ir studentų demon
stracija Central Parke. Ka
reiviai padarė užpuolimą ir 
šaudė į demonstrantus. Du 
jauni komunistai sunkiai 
sužeisti.

HAVERHILL, Mass. — 
Antra savaitė streikuoja 
šio miesto čeverykų darbi
ninkai. Jų eilės laikos tvir
tai. Bet darbuojasi ir streik
laužiai. Darbininkams va
dovauja nauja United Shoe 
and Leather Workers Uni
ja. Amerikos Darbo Fede
racijos Boot and Shoe uni
ja deda visas pastangas 
štreiką ' sulaužyti. Streiko Nusileidusio orlaivio Sovie- 
laužyine taip pat darbuoja
si tūlas renegatas, išmestas Japonijos kareiviai ir laiko 
iš Komunįstų Partijos gai
valas vardu Bill Ryąn. To
kia šiandien rolė visų rene
gatų.. Jie, padeda bosams 
ir Federacijos lyderiams 
laužyti streikus ir kriušinti 
revoliucines unijas.

uždarę. Sovietų konsulas 
pareiškė, kad orlaivis buvo 
priverstas nusileisti delei 
sugedimo, kad jokios sutar
ties su Mandžurija nebuvo 
sulaužyta. ’ U

Sovietai Gavo Pirmutinę 
Paskolą, Sulaužė 

Blokada

gas darbininkus nuo streikų/ 
, Ir jiems tas pa- 

“Bet mes nežinome”, 
jie sakė, “kaip ilgai mums 
dar seksis darbininkus su
laikyti nuo kovos.”

MASKVA. — Tai paga- 
liaus Sovietų valdžiai pavy- 

! ko sulaužyti buržuazinę fi-l 
nansinę blokadą, uždėtą ant 
darbininkų tėvynės. Švedi
jos valdžia sutiko duoti 
100,000,000 kronų paskolos 
ant astuonių metų. Reikės 
mokėti tik 5.5 nuošimčius 
už paskblą. Tai labai leng
vos sąlygos, palyginus su

KENOSHA, Wis. — šios 
apielinkės Jungtinės Far- 
merių Lygos nariai nutarė 
(kasdien pasiųsti po du tūk
stančiu kvortų pieno strei
kuojantiems auto mobilių 
darbininkams. Tai puikus 
farmerių solidarumo išrei
škimas kovojantiems miestų 
proletarams.

NAUJAS VETERANŲ MARŠAV1MAS Į 
WASHINGTON^ ĮVYKS GEGUŽES MEN.

NEW YORK. — Darbi- nų atmokėjimo. 
ninku Eks-Kareivių Lyga 
išleido šaukimą į visas vete
ranų organizacijas,( kad jos j 
paremtų visa-amerikinę ma- [

Washington© ponai bijo 
naujo veteranų maršavi- 
mo. Kongresmanas Pat- 

sinę veteranį konvenciją, man pareiškė “Daily Wor- 
kuris turėtų įvykt pradžioje 1 kerio korespondentui, kad 
gegužės mėn. Washingto- veteranų 
ne.
Tanai turėtų traukti į Wa- Jėgoms, kurie,'girdi, “dar- 
shingtoną ir reikalauti bo- buojasi už veteranus.”

nuoš. už suteiktus kreditus. 
Tai dar vienas laimėjimas 
proletarinės revoliucijos .

Už šitą paskolą Sovietų 
Sąjunga pirks' Š v e d i j oje 
įvairias pramonei reikme- 
nas.

Drg. Fosterio Straipsnis 
Apie Jaunimą

Kovo 19 dienos “Daily 
Workerio” laidoje tilps drg. 
W. Z. Fosterio straipsnis 
apie jaunimo organizavimą 
prieš karą ir fašizmą. Tai 
bus pirmas d. Fosterio 
straipsnis po jo ilgos ir sun
kios ligos. Drg. Fosteris yra 
Komiknistų Partijos Centra- 
linio Komiteto pirmininkas.

BUENOS AIRES, 
gentina!. — Čionai Italijos 
ir Argentinos atstovai pasi- 
r a š ė n e pu olimo sutartį. 
Mussolinis jieško simpatijos 
Pietų Amerikoje. *

—.—. —,------
Užsienio Prekyba 

Pagerėjusi
WASHINGTON. —- Am

erikos užsienio ’prekyba su 
užsieniu šiemet sausio mė
nesį buvus $82,115,000 di
desnė, negu pernai per sau
sį.

MASKVA. — Gautas 
pranešimas iš Vladivostoko, 
kad orlaivis nusileido Man- 
džurijos teritorijoje todėl, 
kad inžinas sugedo Jr nebe
galėjo skristi. Pats orlaivis 
yra pasažirinis. Sovietų 
valdžia rengiasi reikalauti, 
kad Japonija fūojaus pa- 
liuosuotų suimtus orlaivi- 
ninkus.

BAISIOJ DINAMITO EKSPLOZIJOJ UŽMUŠTA
250 ŽMONIŲ, SUŽEISTA VIRŠ TŪKSTANČIO

SAN SALVADOR.—Ko
vo 14 dienos ryte LaLiber- si, kad joje 250 žmonių žu 
tad uoste eksplodavo septy
ni tonai dinamito, kuris 
buvb\sukrautas į traukinį.
Ir eksplodavo prie amunici
jos ir eksploduojančios me- go į laukus, kurie suspėjo, 

įdžiagos milžiniško sandėlio. Sakoma, kad medžiaginių 
Freehold, N. J. — Suave-Į Tuo būdu ir tam sandėlyje nuostolių bus padaryta už

Washington. — Lindber-' 
ghas atsisakė priimti pasky
rimą komisijon tyrinėjimui 
armijos orlaivių laiškų ga
benimo sistemos. 1 Jis pro
testuoja, kam valdžia atėmė 
tą darbą iš privatinių kom
panijų, prie kurių jis pri
klauso.

štuotas kontraktorius Mill
er, 38 metų amžiaus. Kal
tinamas bandyme nunuody
ti savo pačią, kuri pagimdė 
mergaitę. Pastatytas po 
$50,000 kaucijos.

Billing, Mont. — Čionai 
Sperrow brolių karvė pa
gimdė veršiuką, kuris turi 
vieną galvą, bet dvi gerkles 
ir tris akis. Abidvi gerk
lės ima maista.

Grand Rąpids, Mich. — 
Po dviejų metų apsivedimo 
persiskyrė Brownai—jis tu
ri 90 metų amžiaus, o pati 
70 metų. Senis kaltina, kad 
pati labai žiauri ir vienu 
kartu iš jo lovoj gulint po 
prievarta atėmus $50.

Turčiai Remia Savo Vergu Darbiečiai Paėmė Londoną 
Auklėjimo Mokyklas

LONDONAS. — Kovę 
14 d. visa Londono pavieto 
vąldžia parėjo į Darbo Par
tijos rankas, kadangi jinai 
laimėjo pavieto tarybos rin
kimus.

CAMBRIDGE, Mass. — 
Milionierius •. Earl Wilson 
Remis paaukojo visą šimtą 
tūkstančių dolerių Harvar
do universitetui. Mat, / šis 
universitetas, kaip ir kitos
augštosios mokyklos augina Viena 
kapitalizmo vergus. Tur- cializmo sostine, 

ta vieta tenka Londonui. Ir 
Šitie socialistai taip pri
rengs darbininkus fašistų 
gerklei, kaip Austrijos so
cialdemokratai prirengė 
Vienos darbininkus.

Bosas Nušovė Darbininkę 
ir Pats Nusišovė,

J L_______

FRANKFORT, Ky. — 
Valdžios taksų komisionie- 
rius Gray, 65 metų amž., 
nušovė savo sekretorę dar
bininkę Myrtle McCrocklin 
ir paskui pats nusišovė. Sa
koma, kad sekretorė atsisa
kė bosą mylėti, todėl jis ją 
nušovė.

Geležinkelių Pelnai 
Pakilo ant 127 Nuoš

A
J

suraminus juos ir patieši- --------
jus jiems, idant jie pasiliktų j TOKIO. — Japonijos lor- 
ištikimi Amerikos imperia
lizmui. Nacionalistų parti
jos vadas Rodisques pareiš
kė, kad į Porto Rico pribu
vo pati didžiausio prispau
dėjo.

dų butas užgyrė karo bu- 
džetą, kuris siekia $612,- 
000,000. Niekados pirmiau 
Japonija nėra išleidus karo 
reikalams tokių milžiniškų 
sumų pinigų.

WASHINGTON. —Gele
žinkelių kompanijų savinin
kai ištikimųjų gali -pasi
džiaugti Roosevelto “nauja 
dalyba”. Pirmosios klasės 
geležinkeliai sausio mėnesį 
turėjo $30,931,000 . gryno 
pelno. Pernai gi sausio mė
nesį tepadarė pelno $13,- 
585,000. Vadinasi, šiemet 
jų pelnas didesnis 127 nuoš.



Knfraš Puslapis LAISVĖ Penktadienis, Kovo 16, 1934

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunday.
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..._............ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, pei’ year _____... $7.50
Canada and Brazil, per year ............  $5.50
United States, six months ...___ __ $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months . _____ $4.00
Canada atid Brazil, six months ........ $3.00

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

of March 3, 1879

Ne Dievu, bet Revolveriu!
Įdomūs dalykai dedasi tarpe1 Lietuvos 

kunigų. Štai Pranciškonų vienuolyne 
kunigas Saveikis, pasiėmęs revolverį pa
šovė du savo “brolius Kristuje” ir dar 
veikiausiai būtų apsidirbęs su eile kitų, 
jei nebūtų buvęs greitai suimtas.

Pasirodo, kad patys kunigai ir vienuo
liai netiki “dievo galybei”, kuomet prisi
eina ginti savo asmeniniai reikalai arba 
spausti bekylą darbininkai. Kunigas Sa
veikis metė laikęs mišias ir “švenčiausį- 
jį” ir nuėjo nusipirkti revolverį, kuriuo 
pasirįžo atkeršyti tiems, kurie jam, ma
tomai, kojas kišo; kurie buvo jo neprie
teliais.

Kuomet kunigija įeina į valdžią, ji tą 
patį daro su nepasitenkinančiais darbi
ninkais, kurie bando streikuoti arba ki
tais būdais savo reikalus ginti: juos kiša 
į kalėjimus, muša ir šaudo.

Matomai minėtam Pranciškonų klioš- 
toriuje Kaune viršininkai nepaprastai 
žiauriai-elgiasi su eiliniais kunigais. To
dėl pastarieji sako aniems: jūs sau tu
rėkite reikalus su dievu, o mes tuos, ku
rie mus: engia apdirbsime moderniškais 
įrankiais. Kaip tik šitaip pasielgė kuni
gas Saveikis, sušokdamas į klioštoriaūs 
perdėtinjį: Rąrųybč tau, broli Jezuje Kri
stuje. .. bet 4aš tave šausiu... ir tai tar
damas suvarė šūvį į’ abūtą Kudirką.

Šis įvykis aiškiai vaizduoja tą supuvi- 
mą ir išįvėrimą, kokis viešpatauja kuni
gijos tarpe.

siami ir dar bus teisiami.
“They Shall Not Die” (Jie Neturi Mir

ti) veikalas yra šių dienų tragiškas vaiz
das—vaizdas, parodąs valdančiosios kla
sės, su josios linčiuotojais, būdus ir prie

mones, kuriomis ji pasirįžusi laikyti pa
skirstomus darbininkus, sulyg jų tauty
bėmis ir rasėmis, ir juos valdyti ir išnau
doti.

Tie, kurie buvo Decatur garsioje bylo
je, matė savo akimis, ir kurie atsilankė 
į šito veikalo perstatymą, tvirtina, kad 
tai tikras paveikslas to bjauraus akto, 
kurį suruošė Alabamos išnaudotojų-lin- 
čiuotojų klase nekaltiems negrams jau- 
namečiams darbininkų vaikams.

Veikalas bud rodomas minėtam teatre 
dar per tūlą laiką. Paskui nežinia, ar 

, jį kur kitur perstatys. Ąndai buvo ban
dyta perstatyti Washingtone, tačiaus te- 
naitiniai valdovai neįsileido.

vo kruvinomis represijo-j abelnai bręsta revoliucijos užpakalyje sėkmingų. karų 
mis nesunaikino revoliucinį elementai, ko pasaulyje ne- ■ nėra, su tokia padėčia už- 
darbininkų judėjimą, bet jis buvo 1914 metais. Dabar Iipakalyje galima kariauti
iššaukė pas mases tokią de- buržuazija negali atsipirkti • prieš Chang Kai-sheką, bet 
gančią neapykantą linkui nuo revoliucijos r< 
viešpataujančios klasės se- mis, ką ji padarė 1918 me-i 
nos Rusijos, kad to pasek- tais Austrijoje ir Vokietijo- tėvynę (Teisingai! — 
mę iki šių laikų apverkia 
pasaulinis kapitalizmas. Ca
rizmas, panašiai Vokietijos 
fašizmui, puolė darbininkų 
klasę ir bolševikus, bet ne 
carizmas ištaškė darbininkų 
klasę ..ir bolševikus, o darbi
ninkų klasė su bolševikais 
priešakyje ištaškė carizmą.
(Plojimas.)

—Teisingai! — atsiliepė 
Roizenmak.

Carizmas taip jau pat, 
kaip ir imperialistinė Japo
nija, norėjo sulaikyti revo-

Dabar [ pakalyje galima kariauti

eformb-1ne prieš Sovietų Sąjungą— 
viso pasaulio dirbančiųjų 

Ploji-

Reikalingas Pamatyti Veikalas
New Yorko ir apielinkės lietuviai dar

bininkai, turį iš ko, būtinai privalo pa
matyti tą garsųjį ir labai gerą John 
Wexley veikalą “They Shall Not Die” 
[(Rodomas Royale Theater, New Yorke). 
Tai gyvas vaizdas to, kas dėjosi Deca
tur, Alabamoj, kur buvo teisiami Scotts
boro nekalti berniukai.

Nors veikale randasi šiek tiek trūku
mų (žiūrint iš marksistinio-leninistinio 
taškaregio), tačiaus jojo gerosios pusės 
nusveria silpnąsias, trūkumus.

Neveltui Scottsboro berniukas, nu
smelktas mirti, Harwood Patterson, pa
rašė veikalo autoriui laišką, dėkavoda- 
mas už sukūrimą šito kūrinio, kuris ati- 
daryš tūkstančiam darbininkų ir intelek
tualų gyvu vaizdu akis ir parodys, kaip 
ir už ką jis, Patterson ir kiti, buvo tei-

Kaune-Klaipėdoj Neramu
Fašizmo vyriausias stūmiklis yra šo

vinizmas. Kiekvienos tautos fašistai, to
dėl, išeidami iš to, yra ultra-patriotai sa
vos tautos ir neapkentėjai kitų. Žinoma, 
to visko kertiniu akmeniu yra ekonomi
niai įvairių kraštų kapitalistų interesai.

Tatai reiškia, kaip jau ne karią komu
nistai skelbė, paaštrėjimą įvairių impe
rialistinių kraštri santikių ir artėjimą 
naujo imperialistinio karo.

Kad tai> tiesa, rodo mums ir Kauno 
santikiai su Vokietija. Nuo to laiko, 
kaip Vokietijoj užviešpatavo naziai, Klai
pėdoje fašistų prieš-kauninė veikla kur 
kas labiau sustiprėjo. Smetonos valdžia 
turėjo pavartoti teismus uždarymui tam 
tikrų Vokietijos fašistinių organizacijų, 
kas, savu ruožtu, sukėlė dar didesnių ne
pasitenkinimų iš nazių pusės.

Ir štai pasak Kauno laikraščių, tarpe 
i Kauno ir Berlyno delei Klaipėdos likimo 
- santimai pasidarė labai opūs. Naziai ne- 
j nusileidžia Kląipėdoj.' O Vokietijos šovi- 
’• nistų spauda pila daugiau aliejaus į 'tą 
ugnį, kurstydama Klaipėdos nazius tęs- 

• ti savo darbą. Iš kitos pusės, Kauno fa
šistai, matydami rimtą pavojų, ėmė klai
pėdiečius nazius juo stipriau stelbti. Pa
sėka to gali būti ta, kad Klaipėda bus 
atimta iš Kauno valdžios “globos”, arba 
tai gali būti net priežastimi sekančio 
karo.

Tai turėdami galvoj, komunistai ir sa
ko darbininkams: visų tautų darbinin
kai bendrai kovokime prieš visų tautų 
fašizmą. Tokia “kova”, kokią daro soci
alistų lyderiai, kviesdami talkon ameri
koniškus fašistus prieš austriškus fašis
tus arba vokiškus fašistus, reiškia nieką 
kitą, kaip tiktai stiprinimą fašizmo Ame
rikoje.

Šiuo tarpu, kada buržuazija visur ban
do skiepyti savąjį šovinizmą prieš kitus, 

I kiekvieno darbininko pareiga prieš tai 
i kuogriežčiausiai kovoti, nes tai veda į 

pražūtingą fašizmą. Mūsų obalsis visur 
turi, būti: tarptautiškas visų kraštų ii; 
tautų, ir rasių darbo žmonių solidarumas 
ir kova pi*ieš ultra-patriotizmą ir šovi

nizmą! A

liucijos plėtimąsi pagelba Ą Ar,mija Sovietinės Chini- 
bet 1905 ir 1917 metų P°S! kun- atel,tlklm®

’ F) 4'CM dtn.-s rwil Iri rm A f \iY /l/l/l

je. Dabar proletariatas jau mas)-
turi praktikinio patyrimo Sovietų Sąjungos ir pa- 
eilėje šalių iš “demokrati- saulinio proletariato perga- 
nio socializmo” Hilferdingų 
ir Otto Bauerų. Dabar ma
sės iš kruvino fašistinio ju
dėjimo jau turi supratimą 
reikšmės revoliucinės dikta
tūros. Dabar yra leninisti- 
nis — stalininis Komunistų 
Internacionalas, ko nebuvo 
1914 metais (Ilgas k ploji
mas). v

Dabar iš šono prieš Japo
niją stovi 350,000 Raudono-

karo, 
revoliucijos panaikino ka
rus* Carizmas taip jau pat, 
kaip Vokietijos fašizmas ir 
Japonijos reakcija, norėjo 
būti žandaru kapitalistinio 
surėdymo , bet proletarinė 
revoliucija, pačią reakcio- 
niškiausią pasaulyje šalį, 
pavertė į didelį 'saugotoją 
socializmo b u d a v o j i m o. 
(Plojimas).

Japonijos karinė klika, . .
nori karo su Sovietu Sajun-|10se kapitalistinėse šalyse 
ga, todėl, kad Japonijoje au- itos sPėkos ?ar yra sil?nes" 
ga pavojus proletariato irln^s buižuazijos spėkas, 
valstiečiu revoliucijos. Im- ■ ^et sujungus tas spėkas su 
perialistinę Japoniją drasko ! ^vietų 
jos pačios viduje priešingu
mai. “Dabar, kaip / prieš 
audrą, visa padange už
traukti debesiais. ’_v...
prieš audrą”-pareiškė .Ja- stinės Japonijos ant Sovie- 
ponijos generolas 
spalio mėnesį, 1933 metais,

atsistos priešakyje 400,000,- 
000 Chinijos liaudies, išsto
dama prieš imperialistų jun
gą (Plojimas).

Dabar gyvuoja Sovietų 
Sąjunga — ginkluota pa
saulinio proletariato dalis.

Draugai, prileiskime, kad 
proletarinės r e v o 1 i u cijos 
spėkos bus persilpnos pasto
ti kelią imperialistiniam ka
rui. Prileiskime, kad atski-

tų šalių proletariato jėga iš
auga ant milžiniško laipsnio 
pasaulinėje arenoje. - Atsi- 

rpy]a tikime užpuolimo imperiali-

Araki Sąjungos, Japonijos pro
letariato revoliucinės spė- 

po didelių karinių manevrų, kos—tai ne vien Japonijos 
Ir tuos debesis Japonijos darbininkai ir valstiečiai, tai 
karininkai nori

Z. ManiiilsJki* ; * ;
I f-i H H

’ Karas, Fašizmas ir Revoliucija
' Iš Pasakytos Kalbos VSKP 
I VII Suvažiavime

* Imperialistinis karas ir 
fašizmas yra produktas pa
aštrėjusių i m p e rialistinių- 
priešingumų ir kapitalizmo 
įrimd. Tas savo eilėje, kaip 
pabrėžė .pranešime draugas 
Stalinas, dar daugiau gili
na bendrą kapitalizmo krizį, 

daugiau ardo kapitalis- 
''mą. Tas įneša į 
i jau apimta įri- 

’’ betvarkės
ir chaoso.

TA ’ V.Dvi pačios reūkcingiati-

(sios pasaulyje valdžios — 
(Japonijos ir Vokietijos—iš
stoja dabar kaipo objekty
viai faktoriai, ardanti kapi
talistinę sistemą, savo kont- 
revoliucine politika prigrei- 
tina plėtimąsi revoliucinio 
perversmo. Japonija ir Vo
kietiją, dabartinių dienų — 
tai pasaulinės reakcijos 
kumščiai. Japonija pavirto 
į žandarą /Tolimuose Rytuo
se, fašistinė Vokietija nori 
būti kapitalistiniu žandaru 
Europoje. Abi viešpatau
jančios klikos,išstoja kąipo 
kryžeiviai priėš Mseviimą

paįaulyje, p a s t a t y damos 
prieš kūjį ir pjautuvą fašis
tinį botagą ir kirvį. Abi 
klikos nori s&yo plėtimosi 
Sovietų Sąjungos lėšomis; 
abi kovoja vienodomis prie
monėmis prieš bolševizmą; 
abi traukia kapitalistinį pa
saulį į tokias avantiūras, už 
kurias atsimokės visų šalių 
buržuazija.

Visas prityrimas pasauli
nės istorijos mokina, kad 
pačios reakcingiausios val
džios tankiausiai priruošė 
paęias didžiausias revoliuci
jas. Rusiškas carizmas sa-

ruošia dirvą del proletarinio 
revoliucinio išstojimo, pas 
save namie. Bet iš to na
mo, dabar primenančio pa
mišėlių namą, išsproginimo 
šniūrai tęsiasi po visą Eu
ropą. Vokietijos buržuazi
ja, kaip prasilošęs Monako- 
je lošikas, metė ant stalo 
savo paskutinę kortą — fa
šizmą, Bet ant tos kortos 
ji pastatė ne vien savo liki
mą, bet ir likimą visos kapi
talistinės Europos. Dabar 
ji pilnai gali pakartoti Liud
viko XV-to (Francijos ka
raliaus) frazę:—“Po Hitle
riui lai bus nors ir tvanas.” 
Vokietijos fašistai norėjo 
sukelti' visą Europą prieš 
bolševizmą, bet jie kol kas 
atsiekė to, kad Franci j a ir 
Lenkija, tas kūjis ir prieka-

lė ant Japonijos bus kartu 
pergalė ir Japonijos prole
tariato ir valstiečių ant jų 
pavergėjų ir monarchijos, 
ant Arakiu, Micuriu ir M i- 
cubių, pergalė kolonialės re
voliucijos Azijoje, pergalė 
Sovietų Chinijoje ir spren
džiamasis smūgis priešui 
pasaulinėje proletariato re
voliucijoje — atidarymas 
proletarinei r e v o 1 i u c ijai 
durų kituose kraštuose.

Bet jeigu imperialistinė | ^as’ tarPe kurių yra fašisti- 
Japonija kasa kapitalizmui Vokietija, priverstos at- 
vilkų duobes prie Port Ar- sikreipti prieš gręsiantį ka- 
turo, tai fašistinė Vokietija 10 PavoT4, jieškant užuvė- 
ruošia jam galą Europoje, Sąjungą
Jeigu Japonija ruošia karą ištikimą revoliucinį taikos 
prieš Sovietų Sąjungą, kad saD?4- 
pastatyti proletariato 
buržuazijos spėkas vienas

Dabar Vokietija — bank- 
rūtas, neteko del fašistų to 

prieš kitas pasauline plot- pritarimo, užuojautos, kurį 
me, tai fašistinė Vokietija' (Tąsa 3-čiam pusi.)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
$71 Lake St., Newark, N. L

Telephone: Humboldt 2-796-1
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Tonziliai, Nosis.

Noriu gauti patarimo 
“Laisvę, 
m ai s.

• kataru, šalčių, bronchitų, ton- 
: zilitu, adenoidų ir kitokiu ap-

. . . . ... įsikretimu kvėpavimo organų'bent keliais klaust-;. 1 . . .!tarpe. Vitamino A turi svies-
. , ... [tas. grietinė, kiaušiniu tryniai,turiu gerklei tonzilius, L . . . . . *

. , . į kepenys, inkstai, zuvvs. ypačman dažnai nesmagumo ._ / . . - •TZ . . T. y . iiuru žuvys, morkvos, kopūstai,Kai buvau Lietuvoj, j. _ . , • ,,x.. , ... _ ... J bananes, kukurūzai, saldžio-i tai beveik kas menuo uztin- . . . , .. , ..I . . sios bulves ir po truputi kito-i davo man gerkle ir uz poros L • j v - j *i .v. , , * kios daržoves. Ypač daug tosavaičių trukdavo per gerklę. ., . . • - ,• • . •JT . \ T7 . . Y (vitamino turi žuvų aliejus, taiDabar, kaip Kanadoj gyvenu, . . ... , .’ 1 J 6 .ir jo galite bent po šaukštą
■imti kas diena, iki pat vasarai.
[O tada būkite dažniau ant 
i saulės.
i

Imkite iodo tinktūros, po la
šą du kartu kas savaitė, su 
vandeniu. Tepkite tuo patim

kurie
................ į išsklaidyti ne ^k Japonijos Komunistų daro- 
pagelba kanuolių baubimo Partija, o priedas, ir
prie Sovietų Sąjungos sie
nos. Sovietų Sąjungos tvir
ta ir nuolatinė taikos poli
tika, dabar sutvirtinta visa 
eile nepuolimo sutarčių, pri
pažinimu Sovietų Sąjungos 
per Jungtines Valstijas 
Šiaurinės Amerikos; iki da
bar sunaikino provokacinius 
Japonijos karo žygius. Bet 
kontr-revoliucinis avantiū
rizmas neturi proto. Japo
nijos užpuolimas ant Sovie
tų Sąjungos negali būti nu
imtas nuo dienotvarkio.

Bet ką gi reikštų kontr
revoliucinis Japonijos karas 
prieš Sovietų Sąjungą? Tai 
nebūtų karas, panašus į Pe
ru ir Bolivijos; tai nebūtų 
karas tarpe dviejų imperia
listinių valstybių. Tai bū
tų karas pačios reakcioniš- 
kiausios valstybės prieš pa
saulinio proletariato revo
liucijos centrą. Ir tas nega
lėtų neatvesti prie veikimo 
visame pasaulyje revoliuci
nes proletariato jėgas.

Leninas rašė apie 1914 
metų karą, kad jis sudarė 
Europoje revoliucinę situa
ciją. Bet 1914 metais ka
pitalizmas stojo į karą ne 
po 5 metų pasaulinio eko
nominio krizių, kuris jau 
daugiau lėšavo kapitaliz
mui, kaip pereitas karas. 
Dab'ar kapitalizmas artinasi 
prie naujo imperialistinio 
karo, apimtas visuotino kri- 
zio, ko bebuvo 1914 metais. 
Šiandien atskirose kapitalis
tinėse šalyse ir visame ka
pitalistiniame p a s a u ly j e

.... pll-l nuaustai viso pasaulio pro- ■ 
letariato ginkluotas būrys
—Sovietų Sąjunga (Ploji- jau bus virš 5 metai, tai tiki 
mas). i turėjau porą sykių tokį už-į

ėmimą gerklės, ir dabar jau
čiu vis skaudėjimą ir per au-į 

jsį diegimą. Ir dabar aš jau-| 
čiu skausmus po kūną, strė- 

i, kiek padirbėju

Lai dabar pabando bur
žuazija apginkluoti mases 
kapitalistinėse šalyse taip, 
kaip ji buvo jas apginkla- nose, kada 
VUS pabaigoje pasaulinio pasilenkęs. Ir kaktą ir pusę iodu pažandės kas vakaras. O 
imperialistinio karo, —- ta- fS^lvos man skauda ir kai ka- iš vidaus tepkite tonzilius iodo
da ji supras, ką kapitaliz
mui reiškia apginklavimas 
liaudies, kaip ginkluotas 
proletariatas moka veikti 
(Plojimas).

Draugai, lai Japonijos 
karo klika su nekuriuo pasi
sekimu dar pučia karo šovi
nizmą. Bet jeigu nuo 1929 
metų Japonijoje yra areš
tuota 30,000 žmonių už bol
ševizmą, jeigu nelegalis 
“SekkiV — Japonijos Ko
munistų Partijos centro or
ganas, — išeina ne Genevo- 
je arba Paryžiuje, kaip ru
sų bolševikų organai “Vpe- 
riod” ir “Proletarii” išeidi
nėjo, bet išeina Japonijos 
sostinėje — Tokio mieste 
kas penkta diena ir jo išei-

ir glicerinos mišiniu, pusė to 
I pusė to. Tepkite ir gi kas va
karas, gal keletą savaičių, kol 
Jums tonziliai sunormalės, su
mažės.

Su Jūsų nosim, veikiausia 
Jums nelygiai per vidurį stovi 
nosų pertvara, bet yra išsilen
kusi. Vienoj nosies pusėj toji 

prisislinkus, 
Čia jau yra

da kojas, sąnarius. Ir daž-j 
nai nuskauda gale pilvo, palei 
organą ir organo Lankutes. 
Ir dar turiu nesveikas nosis: 
yra viena skylė platesnė, o 
antra skylutė taip užaugus, 
tik beveik rūkomas popieris 
tetilptų. Ir naktį negaliu už
migti ilgai, ir nežinau, kas ■ 
reikia daryti. pertvara perarti

Tai noriu paklausti, kas čia jo kitoj—pertoli. 
mąn daryt su tonziliais, ar jie ■ mekaniškas dalykas, tai me- 
pjaut ar ne. Ir ar vis vieno-• kariškai jis reikia ir taisyti— 
dai gydo valdiški daktarai .operacijos keliu, menkos ope- 
veltui ir tie, ką gydo už pini- [racijukės keliu. Gydytojas, be 
gus? 1 migdymo, išiminėja keletą 

. šmotelių kremzlės iš tos per
są ymas .tvaros, tai tada pasidaro dau-

Jei Jums per penkis metus'giau vietos kvėpuoti, orui per- 
porą kartų užėmė gerklę, tai;eiti.
Jums tonziliai nėra tokie blo- Ar vienodai gydo privatūs 
gi. Gal jiem ko ir trūksta, ta-! gydytojai ir tie, ką Jus pri
ėjau nėra reikalo visą kaltę, [žiūri miesto ligoninėje bei kli- 
už visokius’skaudėjimus, su-plikoje? žinoma, teorijos žvilg- 
versti ant tų nabagų tonzilių, i sniu turėtų gydyti vienodai,

na po 60 000 kiekvienos lai-!Mat> žrAogaus organizmo ma- nes ir miesto ligoninėse gydy- 
’ I oil! AV>'; A i'/S AOI1A’ inm t z\ Ir i 11 'fnionic 11 <7 zJnvK.i ' onnAAbo i n iišinerijoje daug yra visokių ‘ tojams už darbą ‘ apmoka, jei 

sriubų, gvintų, ratų, ratelių— ne tiesioginiai patys ligoniai, 
visokiu organu, liaukų, tai ir tai miesto iždas, iš sudarytų 
tarpe jų atsiranda kaltininkų.: nuo tų pačių ligonių mokesčių^ 
O vėl—dažnai nesveikumo ;Bet praktikoje visaip esti. Tai
kaltininkai yra ne kokie orga-jyra viena pasėkų netikusios 
nai, bet netikęs maistas ir j kapitalistinės santvarkos, 
šiaip nepalankios gyvenimo '
aplinkybės, netikusi higijena.

Jei Jums tonziliams ko 
trūksta, tai . jiems atitaisyt 
daug padės garas maistas, su 
visa gamtine gausa vitaminų, 
mineralinių druskų, šarmų ir 
tt. Ypač svarbu, kad pakan
kamai būtų Jūsų maiste vita-

dos, jeigu nepaisant kruvi
no žudymo komunistų, dide
lė dalis Tokio studentų skai
to save komunistais, jeigu 
komunistinės idėjos jau pa
siekė augšeiausią orlaivinin- 
kystės mokyklą, jeigu di
džiuma provincionalių mo
kytojų išstoja kaipo komu
nizmo šalininkai, jeigu vals
tiečių priešvaldiškas judėji
mas apima ištisas valstijas, 
kaip ve Titori, tai yra pilnai ........
aišku, kad ŠU tokia padėčia rhino A, kuris pądeda įšvęngti

Nuo tų visokių nusiskundi
mų dau^p Jums padės virš pa
duoti patarimai, apie maistą ir 
kitką. Tonziliai pjauti nerei
kia. Jeigu jau minėtos prie
monės nesutaisytų Jums ton
zilių per keletą mėnesių, tai 
tik tada jie būtų galima gydy
ti arba ir visai išimti dijater- 
mijos keliu.
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‘ paro- 
asiaiš- 
bylos 

aplinkybes—šių 
gaujai 
ištisus

tikimai, kai buvo iškelti aikštėn 
dokumentai, su kuriais norėta 
gauti pasai. O šie dokumen
tai buvo geriau pagaminti, ne
gu tie, pagal kuriuos išduoda
mi pasai. O šie dokumentai 
pasų skyriuje buvo sulaikyti to
dėl, kad buvo atsiradę konku
rentai ir pradėję apeiti gaują. 
Anot Rūdytojo Jurevičiaus, už 
kiekvieną gautą pasą Litvinas 
reikalaudavęs po 100 dolerių, 

Į nes buvę įsitikinę, kad klientai 
kitu keliu užsienio paso vistiek 
negaus. O tai del to, kad 
Litvinas dirbo artimam kontak
te su Jasiukaičiu.

Pabrėžtina dar viena charak
teringa aplinkybė: Segalis sa
ko, kad Litvinas 
turėti reikalo tik 
su krikščionimis 
prasidėti, nes ir
esanti tokios nuomonės. Segalio 
teigimą patvirtina tai, kad tik 
4 užsienio pasai pagal suklas- 
tuotus dokumentus yra išduoti 
krikščionims, o visi kiti žy
dams. O kai pasų skyriaus ar
chivaras Jovaiša vienąsyk Ja- 
siukaitį įspėjo, kad čia yra įtar
tini dokumentai, tai ir Jasiu- 
kaitis pabrėžęs “maža bėda, jei 
Lietuvoj vienu žydu bus ma
žiau.” Tai dar vienas įrodymas, 
kad Jasiukaitis buvo gaujos da
lyviu.

Paskui, 
už perdaug 
čio iš pasų 
šalintas, tai
po nerami: bijo, kad plepus Jo
vaiša jų neišduotų. Ir, štai gau
ja siunčia delegaciją pas Jovai
šą ir nori jį įtraukti į aferą, 
nors šiaip jau pasams gauti Jo
vaiša buvo visai nereikalingas. 
Čia, matyt, veikė Jasiukaičio 
atsarga: nusistatyta Jovaišą 
įtraukti gaujon (o kad pavyks 
tatai veik neabejojo, nes Jovai
ša buvo be tarnybos ir skurdo), 
kad jis paskui tylėtų. 
Jovaišos pavojingumas 
sekė pašalinti—gaujon 
įtraukė.

Tai ir vėl įrodymas,

jam pataręs 
su žydais, o 
nereikia nė 
“načalstva”

nas, Jaches, ir Zefas yra baus
tini gaujos sudarymu dokumen
tams padirbinėti ir taiko jiems 
B. St. 279 str. 1 d. 1 p. Be to, 
Jasiukaitis su Zubricku nusikal
to būdami valdininkais. Taigi, 
juodu dalyvaudami gaujoj pa- , o j i a.. _ . , . . . ./ ;pasiuntė net 8 delegatus. Padare ir tarnybini • nusikaltimą, , . . .. . .. . . ,. , ... ; . ,v , Iskiaus, Sugrįžę jaunuoliai dele-pas.pelnymo tikslais įsnaudo- rapo;tXo, kad kortfe- 

rencijoj dalyvavo 98 delega
tai. Taip pat konferencija 
buvo pilna gyvumo-veiklumo. 
Kalbėta apie karą ir fašizmą 
gana plačiai. Paskiaus pri
imta kelios rezoliucijos ir te
legramai, kurie pasiųsta įvai
rioms įstaigoms. \

Tai reiškia, kad jaunimas 
eina pirmyn. Tai labai geras 
dalykas, kad jaunimas prade
da dalyvauti darbininkų judė
jime.

MONTELLO, MASS
vasario 23 dieną įvyko 

prieškarinė konferencija Bos
tone. Į šią konferenciją Mon
tello darbininkų organizacijos 

. P<1 ; pasiuntė net 8 delegatus, usikaltimą, ji,_.__ ..... .v_ .....
išnaudo- j

jo savo tarnybą (B. St. 51, 667
str. 1 d. ir 656 str. 3 d.)

KARAS, FAŠIZMAS IR 
REVOLIUCIJA

Bet tas išėjo Kučiauskaitė, V. Kučiauskas, skis. Linkėtina pilnai supras^ 
Mūsų kliubas bu- S. Vaitkus, V. Mikuckienė, J. įj mūsų veikimą i

krutinti kliubą.
priešingai.
joja, o sklokos jau prie ban-'Balsys, M. Seimys po 
kruto. Jau ir pianą vienas j J. šumskis 25 c.
“apynių” biznierius išsivežė 
Sakoma, už skolas.

ir padėti 
$1.00. mums vesti pradėtąjį darbą.

TEISMO MOTYVAI (PAS- 
PORTŲ) AFEROS BYLOJ

Nelabai senai Kaune tęsėsi 
pasų (pasportų) aferos byla, 
į kurią buvo įvelta eilė net 
aukštų Smetonos valdininkų, 
žemiau talpiname iš Lietuvos 
“žinių” motyvus, kuriuos teis
mas naudojo bausdamas tei
siamuosius aferistus:

Kauno apygardos teismas 
paskelbė motyvuotą sprendi
mą pasų aferos byloj. Spren
dimas apima apie 70 mašinėle 
rašytų puslapių. Apyg. teis
mas, apsvarstęs teisiamųjų 
Ravelio Taubės, Arono Sega
lio, Ch. Zefo, S’mono Levino, 
Benjamino Jaches, Benedikto 
Zubricko ir Juozo Jasiukaičio 
pasiaiškinimus, liudytoj 
dymus/kitų teisiamųjų^ 
kinimus, taip pat vi£u 
davinius ir
žmonių priklausymą 

’ laiko įrodyta, ir per 
ketverius metus dirbus ir plati
nus dokumentus.

Taubė, Zefas ir Zubrickas 
patys prisipažino kaltais, api
budino nusikalstamų darbų 
eigą ir nurodė savo bendra
darbius, būtent, Jasiukaitį, Se- 
galį, Leviną ir kt.

J. Jasiukaitis pradėjo išduo
ti pasus pagal klastuotus do
kumentus arba be reikalingų 
dokumentų dar Zubrickui ne
atėjus į pasų skyrių tarnauti. 
Zubrickas, gyvendamas su Ja
siukaičiu viename kambary, 
tarpininkavo tarp Jasiukaičio 
ir Litvino nešiodamas pinigus 
ir dokumentus. Zubrickui 
įstojus pasų skyriun tarnauti 
afera buvo tęsiama toliau. Iš 
pradžios pasai buvo išduoti be 
reikalingų dokumentų, o pas
kui pagal suklastūotus doku
mentus. Matyt, buvo supras

ta, kad be dokumentų pasų iš
davimo negalima bus išplėsti, 
nes kiekvienam gali kristi į 
akis nusikaltimas. Pagal tai
sykles Jasiukaitis užs. pasus 
galėjo išduoti tik kokiems vi
suomenės veikėjams, jam pa
čiam pažįstamiems žmonėms, 
ar valdininkams, o nežino-1

kuomet Jovaiša 
žinojimą Jasiukai- 
skyriaus buvo pa- 
drąsi bendrovė ta-

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
reiškė Vokietijos^ liaudžiai, 
apiplėštai Versailio taikos 
sutartimi pasaulinis i prole
tariatas. šiandien nėi vie
nas pasaulyje proletarės ne
pajudins piršto, atsitikime 
karo, kad palaikyti fašistinę 
Vokietiją kovoje prieš- Ver
sailio sutartį. Vokietijos 
fašistai, kraują liejant, no
rėjo atimti pas revoliucinį 
proletariatą pasiryžimą prie 
revoliucinio perversmo, re
voliucinės prievartos, bet 
jie tuomi pakirto pas social
demokratus darbininkus jų 
demokratines iliuzijas 
buržuazijos
autoritetą, jie tuos darbi
ninkus padaro šalininkais 
ginkluoto sukilimo ir prie
vartos prieš buržuaziją.

Vokietijos fašistai norėjo 
panaikinti marksizmą, 
jie, pasitarnavo tam, 
energingai socįal-demokra- 
tai darbininkai 
komunistų pusę, 
fašistai n 
komunizme

1F
demokratijos

bet 
kad

asisuko į 
okietijos 

fašistai norėjo sunaikinti 
komunizmą, bet jie priarti
no jo pergalę tuom, kad pas 
milionus darbininku visame 
pasaulyje jie sukėlė klasinę, 
neapykantą, rie tik prieš Vo
kietijos buržuaziją, bet ir

Kovo 7 dieną į choro pa
mokas atvažiavo d. E. šugeris' 
ir rezignavo iš mokytojo vie-į 
tos. Kartais pasitaikydavo, 
kad draugas Šugeris visai ne- 
atvykdavo į choro pamokas. 
Tai tas nelabai gerai atsiliep
davo i choro veikimą.

Šiame pamokų susirinkime 
d. Šugeris pasakė, kad jisai 
nusikalto prieš chorą, kuo
met neatsilankydavo į pamo
kas. žinoma, draugams mo
kytojams reikėtų tai žinoti, 
kad choras yra jau masė žmo
nių, čia yra organizacija. Tai 
mokytojo neatsilankymas kar
tais labai daug paveikia į 
chorą.

Dabar choro mokytojo vie
tą užėmė jaunuolis Albert Pot- 
cius. Pas šį jaunuolį yra ga
na daug darbininkiškos ener
gijos. Jisai priklauso prie 
darbininkiškų organ i zacijų,1 
kaip tai ALDLD 6 kp. ir ki-1 
tų. Vaikinas yra gerai susi-

baigęspažinęs su muzika ir 
augštą mokslą.

Linkėtina jam gerų 
mių. Chore yra daug
mo, tai galima tikėtis, kad jau
nuoliui gerai seksis.

pasek-
jauni-

Tačiaus 
nepasi- ___ __ _________

jo ne-1 prieg vįSo pasaulio buržua- 
kad Ja ! Vokielijos fašistai 

siukaitis buvo gaujos dalyvis. padegė Reichstagą ir to pa
kad

Zubrickas Jasiukaičiui neker- gelba norėjo izoliuoti komu- 
miems žmonėms pasus išduoti1 rijo, jokio piktumo neturėjo, mstus nuo masią, bet tikiu- 
reikia dokumentų, nes niekas ;net bičiuliai ir draugai buvo, moję jie atsidengė 
nepatikės, kad Jasiukaitis ar 
Zubrickas visus tuos žydus, 

• kurie gavo pasus, pažįsta. Tai
gi, šią spragą reikėjo užkišti.. 
Kol Zubricko, ištikimo Jasiu
kaičio draugo, pasų skyriuje 
nebuvo, tai laikinai Jasiukaitis 
pasus ir išdavinėjo be doku
mentų. Vadinasi darbą iš
plėtė, kad būtų daugiau nele
galios klijentūros ir pelno, šis 
darbas, vienam neįmanomas, 
rizikingas, o dviese jau gali
ma dirbti. Suklastuoti doku
mentai eidavo per Litviną ir 
Zubrickas eidavo atnešti Ja
siukaičiui iš Litvino pinigų ar
ba pakietų su pinigais. Per 
visą tą laiką, kol pasai buvo 
išduodami pagal klastuotus do- 

' kumentus, nebuvo nė vieno at-
x sitikimo, kad suklastuotieji do- i Zefas net kalėjime (1924 m.) 

kumentai išeitų aikštėn, nors' sėdėdamas gaudavo atlyginimą, 
galima buvo pastebėti ir ma-, Tai buvo ypatinga organizaci- 
žiausiu atydumu. Tai kaip tik ja sukurta dokumentams klas- 
rodo, kad Jasiukaitis su ta visa tuoti, ji turi būti laikoma gau- 
kampanija buvo tampriai susi-1 ja.
jęs ir tas darbas buvo dirba- Į Todėl apygardos teismas pri- 

" mas organizuotai. • | eina išvadą, kad Jasiukaitis,
Tiesa, 1924 m. buvo du atsi- Zubrickas, Taubė, Segalis, Levi-

Kartu augę, drauge kariuome
nėje tarnavę pulk. Litvino val
diniai, Jasiukaičiui perėjus tar
nauti sekimo, žvalgybos, sky-

save 
prieš masių akis ir užsi
traukė didžiausią gėdą.

Vokietijos fašistai, kad

; Balandžio 19 d. choras ren
gia koncertą ir bus suvaidinta 
veikalas “Moteris Gatvėje.”

Prie parengimo jau stropiai 
I rengiamasi. Šis parengimas 
bus turtingas programa ir tiki
masi, kad daug žmonių, jame 
dalyvaus. Visi rengkitės prie 
šio parengimo.

Šalna.

riun, ten tuojau pereina tar- pakirsti komunistų įtakų,
nauti ir Zubrickas; Jasiukaitis 
tarnauja vid. reik, ministerijoj j 
pasų skyriuje, čia atsiranda ir 
Zubrickas. kė prieš save

Minėtieji asmenys savo nusi- bendrą frontą; ne tik ' Vo- 
kalstamaisiais darbais tampriai j kieti jos proletariatas sukilo 
yra susiję, net techniškų tų 
nesikalstamų darbų sritimis 
yrai pasiskirstę. Taubė, Segalis, 
Levinas, Zefas verbavo klien
tus ir klastojo dokumentus, 
įsteigė savo agentūras provin
cijoj, o Jasiukaitis su Zubricku 
priimdavo suklastuotus doku
mentus. Tas piktas darbas bu
vo tęsiamas ketverius metus.

norėjo sukurstyti darbinin
kus, bet tikrumoje jie iššau- 

darbininkų

apgynimui Dimitrovo ir ki
tų kalinių, bet ir visapasau- 
linis proletariatas.

Vokietijos fašistai norėjo 
susilpninti komūnistų įtaką 
tarpe farmerių ir tarpe 
smulkios buržuazijos, bet 
praktikoje jie sužadino 
tuos sluogsnius prie veiki
mo ir paruošė dirvą jų perr 
ėjimui į revoliucinio prole
tariato pusę, kaipo pasekmę 
nusivylimo fašistinėmis de
magogijomis.
Vertė D. M. šolomskas.

(Iš “Pravdos”)

SO. BOSTON, MASS

Kad sudarius iki 12 dolerių, 
Taipgi, ir tai draugai ir draugės sudėjo 

radio kas tai kitas išsinešęs. | dar 75c. Tokiu būdu iš mūsų 
Turbūt irgi už skolą. [kuopos “Laisvės” preso naudai

Patarlė sako: “Nekask ki-įsuaukauta 17 dolerių.
tam duobę, nes pats įpųlsi.” j Tai aiškus įvertinimas “Lai- 

Politinė lavinimosi mokykla, |Svės” naudos darbininkų kla- 
kurią vadovaus “Laisvės” re- sei.
daktorius, R. Mizara, prasidės 
15 dieną balandžio, 376 Bro-1 
adway, So. Boston, Mass. Kaip 
vietiniai, taip ir 
draugai bei draugės 
sidarbuoti, kad būtų 
sėkminga mokykla.

B. Andrius.

Sekantis kuopos 
mas įvyks 19 d. kovo, 726 W. 
Baltimore

Visi nariai dalyvaukite.
Sekretorė.

St.

susirinki-

Gautas naujas narys J. Šum-

SKAITYKIT IK PLATIN’ *
KIT “LAISVĘ”

apielinkės 
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žmo-
500,

nuro-

organizuotis ir 
su vyrais. Ji 

'Austrijos mo-

NEWARK, N. J
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Rengia New a r ko Darbininkiškų Organizacijų Sąryšis
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LIETUVIŲ SVETAINĖJE
180 New York Ave., Newark, N- J.
Newarko Lietuvių Sietyno Dramos Grupe perstatys ketu
rių veiksmų

lš rusų

Gerbiamieji!

šocialę dramą iš Sovietų liaudies gyvenimo

"Žalias Triukšmas”
kalbos vertė ir režisieriauja K. Jonaitis

Drama “Žalias Triukšmas’’ iš Sovietų gyvenimo. Ten 
.16 metų atgal revoliucija sulaužė amžių despotizmo ledus. Paliuosavo 
žmonijos progreso upe. Revoliucijos šalininkai su energija ir stebėti
nu pasiryžimu budavoja naują gyvenimą; senosios gi tvarkos šalinin* 
kai pastoja kelią ir visokiais būdais trukdo, kenkia. Bet toji 
greso upė”, beplaukdama neša su savim visus—šalininkus ir 
Nekurie priešų sutirpsta, susilieja Į bendrą masę. Žiauriausi 
šai liekasi sutrinti, žūsta. Iš to kyla triukšmas—kova tarpe 
naujo. Taipgi minėtoji drama stengsis tą visą parodyt gyvu

Kovo 9 d. buvo ’surengta 
prakalbos paminėjimui tarptau
tinės darbininkių dienos, 
nių buvo susirinkę apie 
kalbėjo d. Ann Burlak.

Draugė kalbėtoja gerai
dė ir ragino, kad moterys dar
bininkės turi 
kovoti kartu 
sakė, kad
terys parodė pasauliui, kad jos 
gali ne tik stubose dirbti, bet 
dalyvauti kovose, jos gali ir 
mašinines 'kanuoles operuoti.

Kalbėtoja sakė, kad laikai 
jau praėjo, kada moteris ga
lėjo būti tik žaislas vyrui. Da
bar jau moteris sykiu su savo 
vyru kovoja ne tik streikuose, 
ne tik pikieto eilėse, bet ir daug 
žiauresnėse kovose—ant bari
kadų ir tt.

Po prakalbų primta rezoliu-: 
cija, reikalaujanti paliuosuoti ‘ 
politinus kalinius iš Vokietijos 
fašistinės valdžios nagų. Ta re
zoliucija pasiųsta Vokietijos, 
valdžios atstovybei.

Aukų prakalbose surinkta 35 ; 
doleriai. Be to, reikia pasaky- I 
ti, kad šiose prakalbose ir lie
tuvių nemažai dalyvavo. Tai 
labai pagirtinas dalykas, kad 
lietuviai pradeda lankytis į 
tarptautines prakalbas.

Bet pastebėtina, kad skloki- 
ninkų visai nebuvo; Mat, jie 
dabar jau taikosi prie fašistų, 
o su darbininkais, tai nenori 
nieko bendro turėti-.

Nesenai čia burbuliavo ir Le
onas Prūseika. Jisai nieko ge
ro dabar jau nekalba, bet dar 
vis šmeižia ir niekina vadovau
jančius draugus, kaip kad Bim
bą, Mizarą, Andriulį, Komunis
tų Partiją ir kitus vadus. Tai 
galutinai nusigyvenęs iš jo ban- 
k rūtas.

Darbininkai jau gerai galėtų 
suprasti, kad jisai eina arčiau 
socialfašistų, o toliaus nuo ko
munistų. Jei jam dar rūpėtų 
komunistinis judėjimas, tai jis 
neniekintų komunistus ir Par
tiją. Darbininkai jau turėtų 
suprasti ir atsisakyti eiti su j 
tokiais asmeniniais kromeliais. !

pro- 
priešus. 
gi prie
šino ir 
būdu.

Veikalas pusėtinai didelis, todėl nesi vėluokite. Svetainė atsidarys 5:30; 
lošimas prasidės punktuališkai 6:30 vai. vakaro.

Įžanga 35 ir 59 centų. Komitetas.

Greičiausia Kelionė į Lietuvą

.BREMEN
EUROPA
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HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 
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Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais 
kabinimais laivais.

Biskis Žinių Iš Parengimų
Vasario 25 d. Lietuvių Pilie

čių Kliubas statė scenoj 2 vei
kalus (komedijas), “Jaunys
tės Karštis” ir “Kurčias žen
tas”.- Lošimas išėjo vidutiniai. 
Lošime dalyvavo keli, kurie dar 
pirmu syk ant scenos pasirodė. 
Jie savo roles neblogai atliko, 
žmonių buvo nemažai.

ALDLD 2 kuopa pereitame 
savo susirinkime išrinko komi
siją, kuri rūpinsis surengimu 
lavinimosi vakarų, nes yra kuo
pos nutarta turėti tokius vaka
rus kas antrą seredą kiekvieno 
mėnesio.

Kovo 4 d. įvyko Dr. Valiacko 
(dentisto) prelekcija dantų 
klausimu. Jis pasakė daug nau* 
dingų dalukų. Po prelekcijai 
buvo programa, kurią išpildė 
Ig. Kubiliūnas ir M. Gudis. O 
ant galo buvo šokiai, žmonių 
buvo daug.

Prūseikos suvadžiotieji irgi 
turėjo savo parengimą-koneertą 
tuo pat laiku, kada mūsų buvo. 
Jie dabar vaikščioja nosis nu
leidę. ir dejuoja, kad nieko ne
uždirbę. Girdi, kiek įplaukė, 
tiek ir išmokėjome už įvairias 
parengimo bilas. Matyt,- ne
kaip sekasi. Jie taipgi turi 
pasiėmę kambarį (svetainiukę) 
šalę mūsų kliubo svetainės. Jie 
tuo tikslu- paėmė, tą kambarį, 
kad pakenktu Piliečių Kliubui 
arba, kaip sakoma, kad suban<-

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš 00
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL J1O/.UU 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg 

Del Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
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Rašomos Mašinėlės
f i ' t' f ? C ■ l
į ’ f T'r k :Jei esate “Laisvės” . ..

Kovo 24 d. Metalo darbinin- ( 
kų unija rengia šokius Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Pra
džia 
25c.

ALDLD 11 KUOPA STATO SCENOJE

“Už Pinigus Vesta Pati”
—ir—z

“Moteris Gatvėje”
Abu veikalai yra juokingi ir daug pamokinanti. Skait

lingai atsilankykite jų pamatyti.

Nedėlioję, 18 d. Kovo (March), 1934
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 ENDICOTT St., Worcester. Mass-.
Pradžia’ 6:30 v at vakare žauskas, J. Kazlauskas. (Kiek 

pastarieji-aukavo ?—Red.) ............. _ ______
’ Komisija. Iv. StankeviČia, J. Stanys, O

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

V ■

8 vai. vakare. Įžanga tik 
Visi dalyvaukite.

Bolševikas.
r \_________

BALTIMORE, MD.

“Laisvės” num. 58 tilpo
A. Bimbos prakalbose auka
vusių. del Lietuvos politinių 
kalinių vardai. Nekuriu var
dai klaidingai buvo surašyta, 
čionai vardai taip, kaip turė
jo būti: A. Lptuza, J. Kučaus- 
kas po $1.00. S. Sinkevičius,' 
A. Medelinskas, Ulinskiėnė po 
50c. P. Marozas 45c. K. Da- 
nesevičius, J. Vidžiūnas, K. 
Yenkeliunienė, A. R. Razas, T. 
Staigvilienė, J. Račiūnas/ B. 
Marcinionis, L. Munkienė, K. 
Lusas, K. Sinkevičius, Didini
mas, JĮ Raulinavičius, J. Stri-

IŠ' Mūsų Veikimo

Kovo 5 dieną ALDLD 25 
kp., laikytame susirinkime, 
svarbiausi tarimai buvo šie: 
Nutarta užmokėti visus liku-. 
sius pinigus iki 5 dol. į Tarp
tautinį’ Darbininkų‘ Apsigyni
mą, kad mūsų kuopa būtų kai
po narys taip didžiai naudin
gos draugijos.

Nutarta surengti prakalbos 
Moterų Dienos paminėjimui. 
Pakeltas klausimas del “Lais
vės” preso, davė < pageidauja
mas pasekmes. Iš iždo paau
kauta 5 dol. Draugai ir drau
gės ant vietos susirinkime au
kojo sekamai: J. Stankevičie
nė, A. Vitkus, K. Mikolaitis,

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems modemiš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St Brooklyn. N. Y.
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HAMTRAMCK, MICH

Bolševos Komuna O
(Tąsa)

Jie pradėjo komunoje mokėti už darbą. 
Tas turėjo didžiausią reikšmę. Pir- 
miaus savoje praeityje komunos nariai 
visada vartojo pinigus ir palikti juos vi
sai^ be kapeikos,—reikštų stumti atgal 
ant vagystės kelio. Afttra, už darbą at
lyginimas sutvėrė juose žingeidumą ir 
entuziazmo prie darbo.

' Laisva iniciatyva turėjo ir turi didelę 
reikšmę: buvusieji gatviniai jaunuoliai 
daugiau negu kas nors brangina ir bran
gino laisvę; mažiausios prievartos pa- 

, naudojimas iš kitų pusės juos tuojau su- i 
erzina. Todėl visa augščiausia komunos l 
tvarka buvo perduota išgvildenimui ir 
jos gyveniman vykdymui patiems jau- i 
nuoliams, formoje visuotinų susirinkimų, 
Administracija absoliutiškai neturėjo ir 
neturi teisės įvesti kokį nors patvarkymą i 
bei darbą be patvirtinimo iš jaunuolių j 
pusės visuotino susirinkimo. Susirinki- ' 
mai įvyksta poilsio dienose ir juose jie iš- ' 
diskusuoja gyvenimo sąlygas, elgimosi ir ; 
produkcijos klausimus. Tokie visuotini i 
susirinkimai taip pat -teisia prasikaltu
sius draugus, kurių prasikaltimai yra 
pirmiau smulkmeniškai ištyrinėjami pa
čių jaunuolių išrinktos tam tikros komi
sijos. Atsitikimuose, kuomet dalykas 
yra .komplikuotas, visųpirmiausiai, kada 
prasikaltėlis neprisipažįsta prie kaltės, 
komisija diskusuoja dįlyką visuotinam 
komunos susirinkime, prašydama susi
rinkimo spręsti bei tarti £avo “žodį”. Pa
našiuose atsitikimuose jyra baudžiami 
gana aštriai, kadangi jaunuoliai labai 
nemėgsta, kad kas nors iš jų tarpo me
luoja prieš savo draugus.

Reguliariškam funkcionavimui viso 
komunos gyvenimo yra sutvertos iš pa- Į 
čių jaunuolių tarpo tam tikros komisijos 
—produkcijos, kliubo, bibliotekos, švaros 
ir t. t. Visos šios komisijos yra renka
mos masiniuose susirinkimuose.

Išmetimas iš komunos yra naudojamas 
kaipo nepaprasta priemonė. Jie išmeta 
paprastai ne todėl, kad žmogus yra ne
pataisomas,—tokie žmonės neegzistuoja 
ir negali egzistuoti,—bet dėlto, kad to 
reikalauja esamoji momentalinė padėtis 
komunoje. Pašalintieji, kaip ir išėjusie
ji, retuose atsitikimuose pradeda -vėl 
vogti ir jei taip atsitinka—tankiausiai jie 
sugrįžta atgal į komuną ir dažnai net su 
ašaromis prašo: “neleiskit man pražūti 
ir priimkit atgal į komuną.”

Iš laukinių, nelaimingų gatvinių jau
nuolių, komunos sąlygose, kurie vakar 
buvo vagys, tampa ramūs darbštūs vai
kai darbininkų klasės. Lankydami ko
munos fabrikus, jūs pamatysit nuslėpu
sius alyva, rūdimis, dažais—gėraširdžius, 
linksmus, visada šypsančius jaunuolius. 
Yra netikėtina, kad prieš tave randasi 
vakarykščiai plėšikai, kišenvagiai, jauni 
Tbanditai,. Tokius gerus, veikmingus ir 
greitus rezultatus duoda organizuotas 

-darbo gyvenimas. Kaip tvirtėja darbo 
paprotis komunos jaunuoliuose, galima 
matyti iš šių faktų: komunoje yra 4 fab
rikai ir kaipo geriausias iš jų sąryšyje 
organizuotumo, darbo sugabumo ir išpil
dymo industrinio produkcijos bei finan
sų plano yra sprendžiamas avalynių fab
rikas. Tas paaugštinimas yra tam, kad 
minėtam fabrike didžiumoje nariai ko- 

kada tuo pačiu laiku kituose fa- 
randasi tam1 tikras procentas

samdomų darbininkų. Avalynių fabrike 
tik darbininkai, bet taip pat skyrių- 

vedėjai ir specialistai yra 
jaunuoliai; samdyti randasi tik fa- 

vedėjas, pora specialistų ir keli 
darbininkai. Visuose sky- 

šio fabriko buvo suorganizuotos 
ės brigados ar produktuojan-

komunos.
Produkcija yra svarbiausias veiksnys 

egzistavimo komunos. Šiuose fabri- 
ištisomis dienomis ir naktimis ne- 

dūzgia motorai kovodami už

munos

savi, 
briko

nuošė

viso

Pagal V. Poliakovą, Petras —----- :---------------
naują gyvenimą del buvusių vagių, čio
nai jie duoda jaunuoliams kvalifikaciją— 
pamatą jų ateičiai.

Antra gyviausia vieta komunoje yra jų 
kooperatyvas. Per visą dieną tenais be 
paliovos verda, kaip vanduo, žmonės. 
Kooperatyvas aptarnauja ne tik komu
nos dalyvius bei darbininkus, bet taipgi 
valstiečius kaimyninių kaimų. Jo meti
nė apyvarta yra apie vieną milioną rub
lių. Šį komercinį darbą veda administ
ratorius, kuris pirmiau buvo plėšikas. . 
Jis liuosai, savystoviai daro už tūkstan
čius rublių kontraktus, nešioja savo kiše- 
niuje kartais net keletą tūkstančių rub
lių ir niekas net nepamano, kad jis ga
lėtų pasisavinti visuomenės pinigus. Gy
venamuose namuose įvyksta begaliniai 
ginčai, diskusijos pasitarimų formoj apie 
produkciją, vidujinį komunos stovį, taip
gi esti apdiskusuojami žurnalų bei laik
raščių pranešimai apie penkmečio plano 
pasisekimus ir t. t. Karščiausios disku
sijos randasi tarpe vedusiųjų komunos 
narių ir moterų name. Moterys yra ben
drai gyvesnės ir iškalbingesnės. Vedu
sių komunos narių randasi gana daug: 
jaunuoliai apsiveda su savo jaunuolėmis- 
narėmis komunos, su darbininkėmis kai
myninio fabriko ir su valstiečių dukteri
mis iš artimų kaimų. Su “buvusiais va
gimis” dabar valstiečiai noriai apvezdina 
savo dukteris. Laikas buvo, kada vals-

■ tieČiai savo dukterims drausdavo net pri
siartinti prie komunos vartų. Jie buvo 
taip įbauginti “kriminąlišku” kaimynu, 
kad net kreipėsi prie Kalinino su prašy
mu, kad pašalintų tuos “kalinius” iš jų 
apielinkės. O dabar tie “kaliniai” jų aky
se yra geriausi svečiai kaime.

Jaunuolių uždarbis geras: vidutiniškai 
uždirba 60-70 rublių į mėnesį, nekurie 
net 150 rub. Komunos gauna grynais 
pinigais, išskiriant 34 rub. už gyvenimą; 
su šia suma jie užsimoka už maistą, bu
tą, skalbyklą, pirtį, apšilcįymą, šviesą ir 
t.t. Paprastai, kada jaunuolis ateina į 
komuną, jis neturi jokios kvalifikacijos 
ir dirba pirmoje kategorijoje už 18 rub. 
į mėnesį. Jis tačiau gauna maistą, ava
lynę, drabužius ir net pinigų smulkioms 
išlaidoms. Viskas tas yra įrašoma į jo 
sąskaitą, o paskiau jis išmoka savo sko
las komunai. Uždyką komunoje niekas 
nėra duodama, geraširdystė tik sugadina 
jaunuolius ir padaro” juos tinginiais.

Komuna padaro iš jų ne tik kvalifi
kuotus darbininkus, bet apšviestus visuo
menės darbuotojus. Mokslas visiems pus- 
alfabečiams nariams komunos yra versti
nas; mokyklose mokinasi virš 400 asme
nų. Norintiems tęsti mokslą augščiau, 
yra technikos mokykla su keturiais sky
riais. Joje mokinasi 160 asmenų. Išski
riant ta, keletas komunos nariu mokina- V 7 v

si augštosiose technikos mokyklose Mas
kvoje. Vienas iš jų mokinasi judamųjų 
paveikslų kursuose. Ateityje visus sam
dytus komunoje asmenis pavaduos jos 
nariai. Pastangomis jaunųjų komunis
tų unijos yra suorganizuoti dramos kam- . 
peliai, chorai, dūdų bei stygų orkestrai; 
pastarieji, tarpe kitų, du sykiu laimėjo 
pirmą vietą tarpe sindikatinių konkursų. 
Produkcijos komisijos, susirinkimai ii” 
įvairūs rateliai sugeria jaunuoliams visą 
liuosą laiką. Naujas pastatytas kliubas 
del 1,200 asmenų, su daugybe kambarių 
delei įvairių susirinkimų bei ppelekcijų, 
ūžė, kaip bitės avilyje. • ,

Žodžiai “Jaunųjų Komunistų Unija” 
pradžioje gali atrodyti keista. Buvusie
ji vagys ir staiga jaunieji komunistai? 

^Bet tas yra faktas. Daugiau negu šim
tas jaunųjų komunistų iš buvusiųjų vi
suomenei pavojingų žmonių, laiko augš- 
tai iškėlę jaunuomenes avangardo rau
doną vėliavą ir nei vienas iš jų dar ne
sutepė nei pažemino jos nei savo garbin
go vardo.

(Daugiau bus).

Pereitame ALDLD 188 kuo
pos susirinkime padaryta keli 
geri tarimai. Vienas tarimas, 
tai nutarta paaukoti “Laisves” 
preso fondan 5 dol. Kitas ta
rimas, tai išrinkti delegatai į 
darbininkių tarptautines die
nos konferenciją ir paskirti 2 
dol. auka tam tikslui.

i

Taip pat pasiųsta delegatas 
į į Scottsboro negrų jaunuolių 

gynimo konferenciją ir paau
kota 1 dol. Seiliaus aukota 
Komunistų Partijai 10 dol. Tai 
pasirodo,, kad mūsų kuopa vei
kia šiek tiek.

Reikėtų daugiau kalbėti, tai 
apie gavimą naujų narių į mū
sų organizaciją. Rodos, kad 
draugai apie tai mažai kalba. 
Dar pastebėtina, kad ne, visi 
draugai lanko susirinkimus.

Draugės moterys daug krei
pia domės į organizacijos rei
kalus ir joje veikia. Tai pa
girtinas dalykas. Moterys

I vakare. z Įžanga tik 35c ir 50c. Loši
mas “Žalias Triukšmas” yra socia- 
le drama iš Sovietų gyvenimo. La
bai įdomus ir pamokinantis veika
las, tad visi darbininkai ir darbi
ninkes privalo atsilankyti ir pama
tyt šį svarbų veikalą.

Komisija.
. (64-65)

YOUNGSTOWN, OHIO.
LDS. 9 kp. susirinkimas įvyks 1 

d. balandžio, 2 vai. po pietų draugo 
K. M. Kerns namuose, 146 Center 

j St., Struthers, Ohio.
Visi malonėkite dalyvauti, nes bus 

centro valdybos nominacijos, taipgi 
bus

“LAISVES” KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS
Dienraštis “Laisvi” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nuptginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamo* knygos yra išpardavimui:

ir kitų svarbių reikalų.
Sekretorius.

(63-64)

FOREST CITY, PA.
Pajieškau darbininko dirbt ant 

farmos, patyrimo nereikia, tauta ne
daro skirtumo, 'gali but lietuvis, len
ką? arba rusas. Mokestis $10 į mė
nesį ir valgis ir kambarys. Kreip
kitės sekamai: Charles Osmenn, I
R. D. No. 1, Forest City, Pa.

(63-64) I

ULSTER PARK, N. Y.
REIKALINGAS apysenis darbinin

kas dirbt ant mažos farmos, turi būt 
patyręs farmos darbe. Vieta yra ( 
ant vjsados su geru ir pilnu pragy
venimu. Kreipkitės sekamai: 
Avanta Farms, Ulster Park, N. Y.

(63-65)
pritaria ir Komunistų Partijai.

Vyrai 
mano manymu, negana 
piama domės į naujų narių ga
vimą, 
s u r. 
mūsų 
nistų 
bus reikalas.

Reikėtų šaukti susirinkimas; 
- 

tam reikalui, nes mes dar ne
gavome naujų narių. Tiesa, 
tuo krausimu jau buvo sušauk
tas susirinkimas, bet tame SU- Viskas įvyks 17 dienų kovo, .Rusų į 
sirinkime buvo daugelis kitų 
klausimų, kurie neleido priei-; __ ______  __ ___
ti prie naujų narių. I karionėje ir praleist linsmai vakarų, |

Tame susirinkime 
atsakinėti ir į renegato Pru- 
seikos paleistus melus. Gerai, 
kad nesisekė ponui Pruseikai 
suardyti darbininkų vienybę. 
To pono dabartinis tikslas, tai 
ardymas darbininkų vienybės.

Mes veikime dar labiau, dar 
vieningiau, kuomet atsiranda 
tokių niekadėjų, kaip Prusei- 
kos ir Butkai, organizacijų ar
dytojai.

vaidina veikalus, bet, 
krei-

Mes turime dirbti vi- 
Naujų narių gavimas Į 
organizacijas ir Komu- 
Partiją, yra labai svar-

READING, PA.
ALDLD. 143 kp. susirinkimas 

įvyks 18 d. kovo, 126 N. 10th St. 
svetainėj, ant antrų lubų.

Draugai malonėkit dalyvaut skait
lingai, nes turime daug svarbių rei- 
kalx aptarti.

Sekr. T. Z. Į
(63-64)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10 kp. rengia varškėčių I 

j vakarienę, bus alaus ii’ kitų gėrimų. !

liaudies name, 995 N. 5th St. Įžan-1 
ga tik 35c.

Visi kviečiami dalyvaut šioje va- I

Esaiclietis*

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

READING, PA.
AI DI..D 143 kuopos 

įvks sekmadienį, 18 d. 
po pietų, po num. : 
Visi nariai ateikite i

reikėjo I jauni,nas £al5s pasišokt prie geros j 
’ ■ orkestrus. Įžanga vien tik šokiams 

15 centų.
Komisiįa.1

(63-64).

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 18 d. kovo, Sweet’s Hali, 
antrų (2) vai. popiet. j

Draugai ir draugės, malonėkite vi- J 
si dalyvaut, nes tai bus labai svar- j 
bus susirinkimas, reikės daug svar- I 
bių dalykų aptarti ir reikės delega
tai Į 9-to Apskr. metinę konferenci
jų išrinkt. Taipgi ateikite atsiimt' 
žurnalų “šviesa” ir’ užsimokėkėt i 
duokles.

VI. Rugienius.
(63-64)

susirinkimas 
kovo, 2 vai.

126 N. lOth.St. | 
j į susirinkimą, 

‘ nes turėsime rinkti naujų sekretorių 
ir yra daug kitų svarbių reikalų, tat 

nepamirškite dalyvauti. y !•
Fin. Sekr.

HARTFORD, CONN.
Visų darbininkiškų organizacijų 

bendras komitetas rengia grybų va
karienę, kuri »įvyks kovo 18 d., 4 
vai. po pietų, Laisvės Choro svetai
nėj, 57 Park St. šios vakarienės 
pelnas yra skiriamas Jaunuolių I\Jark- 
sistinei mokyklai, kuri ruošiama se- 
kačiai vasarai. Visi darbininkai ir 
darbininkės turėtų dalyvauti šioje 
vakarienėje, nes čia galėsite praleis
ti liuosai laikų. Komitetas.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kuopa rengia du įdomiu 

ir gražu veikalu, bus sulošti 18 die
nų kovo, Liet. Jaunų Vyrų svetainė
je, 407 Lafayette St. Veikalai bus 
“Kunigo Meilė” juokinga komedija, 
ir drama . “Susiprato.” Lošimas pra
sidės 7 vai. vakare. Po lošimo bus 
šokiai. ’ Įžanga tik 25c. Visi kvie
čiami dalyvaut ir pasilinksmint su 
šiais lošimais. Komisija.

NEWARK; N. J.
Newark Darbininkiškų Organiza

cijų Sąryšis rengia gražų veikalą, 
kuris bus suloštas Sietyno dramos 
grupės, 18 dieną kovo, Lietuvių svet., 
180 New York Avė., pradžia 6:30 v.

Nuo Sustingusių Sąnarių 
r Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expellcriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellcrio ir aprinkite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expellcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expellcris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.

■ Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

PAIN-EKPELLER

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

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

Tikro Bičių Medaus
• Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuo,jaus kreipkitės į ‘‘Lais

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

TARPTAUTINIS KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Rusai, Lenkai, Lietuviai ir Jugo Slavai

Šeštadienį, 17 d. Kovo (March), 6 v: Vakare
WORKERS CENTER SVETAINĖJE .

723—5th Avė., įėjimas iš 23rd Str., So. Brooklyn, N. Y.
Programos išpildyme dalyvaus:

Aido Choras, Vyry Oktetas ir Merginij Sekstetas, duetas 
armonikos ir gitaro, smuiko solo, akrobatai.

GERAS JAZZ BAND GRIEŠ ŠOKIAMS
HAT CHECK 35 CENTAI

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininke ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis- Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. , Neapdarytos 25 centų

Iš KOMUNISTŲ PROGRAMOŠ. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. T’ ite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 •pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS- Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinama, skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

ĮŽANGA Į POLITINŲ EKONOMIJĄ. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
$1.00. Dabar tiktai 50 centų. x x

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės. Ixmino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina apdarytos 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos 25 centai.

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas. Tai viena 

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iš moterų laike ausinė?. Kokios to pasekmes it- kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Melden, Kalvarijos ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

KLEBONUOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c,

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų.

Ar Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJ E. Parašė Dr. 

J. J, Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis. Ši knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 centai.

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai į pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai. —

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo 
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašonta 
Rusų-Japonų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kaina buvo 
35 centai. Dabar tik 15 centų.

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia vargą ir visą eile kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. • Dbar tik 50 centų.

MOTINA. Parašė-M. Gorkis. V .i.i V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Ne’apdarytos 50 centų.

BOLŠEVIKAI. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. Tai atsimi
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir patraukianti 
knyga. 346 puslapių... Kaina 50c.

IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas 
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laibais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Bro.šįūrą turi 4$ puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centiĮ. •

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir-, 
nliau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. Paraše Jonas Kaškaitis. šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčfhm dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų.

GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 
kaina buvo 15 centų. Dabar tik 10 centų.

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

*
Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 

prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

f
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Buvo streikas po vadovybe

Kunigas Curren KRISLAI

Ją būtų nuginklavę jos

d)

Draugai, neganėtinai nanus ir jai
T*

balandžio (April) 7 ir
Alesv

B1NGHAMT0N.N. Y. Kompartijos Report-

rolė

Bus pri-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius

SCRANTON, PA

dau-irKalbėtojas aiškino apie šios

dirba,1

Bedarbis.

CAMBRIDGE, MASS

ELIZABETH, N. J

se-

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

čia

Kviečia L D.P. Kliubas.

I

Kliu bo svetainėje;*!
Partija rengia šau-j

nuo Pary- 
įsisteigimo, 

proletariato 
j savo ran-

yra 
tarp-

me parengime.
Kovo 19 d., Lietuvių svetai-

ii jos, nuginklavo juos ir 
pardavė

sureilgimui 
draugės mo- 
vyrai. Gerai 

būtent,

kviesta LDS 55 k p. bankiete, 
kurie pasižadėjo būti jaunuo
lių smagiam vakare. Pradžia 
7 vai. vakare. A. «*

kurią turė- 
Iš tokio i

Jie paėmė valdžią į 
uikas. ir sudrūtino bur- 

viešpatavimą. Jie tu-

trijų komunistų, kurie 
atimti iš Vokietijos Hit- 
valdžios ir pasiųsti į So-Į 
Sąjungą, tai yra dd, D i-'

Streikų Banga Plečiasi; Dar
bininkų Kovingumas Didėja, 

Nežiūrint ADF 
t Sabotažo

nepajė- 
JinaF 

nuginkluota per 
nepasitikėjimą ir pasi- 

Į astuonias dienas

T

jau- 1 
d e-1 

kad 
smagų '

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

me
re
st., '

(Draugų Sovietų
Ši organizacija susitvėrė 
tik mėnuo atgal iš 15

“MOTERIS GATVĖJE”

Dar reikia pasakyti, kad 
buvo atsilankęs ir “misionie
rius” Prūseika su prakalbomis. 
Jie savo kuopos čia neturi, bet 1

kp. rengia smagius šokiUs.*|nę kalbėtoją Sonią Schechter, 
Daug draugų svečių tapo už- kuri kalbėjo apie abelną dar-

loney ir Shustęr ir pardavė 
streiką. Būtų išlaimėję šitą 
streiką, jeigu būtų leidę mū
sų komunistus vadovauti.

Maloney ir jo “badės”’ norė-

Drama

Perstatys Aido Choro Dramos Grupės Gabiausi Aktoriai, 
iš Brooklyn©

RENGIA L.D.P. KLIUBAS

(Tąsa iš 1 pusi.) 
kas sulaikė tą revoliuci-

bininkų veikime ir jų kovose, 
darbi- įr kvietė narius traukti darbi- 

pripažininią ninkišką elementą į šią drau-

Nedėlioję 18 d. Kovo (March), 1934
LIETUVIŲ LAISVĖS SVETAINĖJE 

269 Second Street, Elizabeth, N. J.

Salės durys bus atdaros 6 vai. vakarę
Lošimąs prasidės lygiai 7 valandą.

Įžanga 40 centų ypatai; vaikam 15c.; šokiams 25c.

LOWELL, MASS.
itinis vienetas turėjo surengęs, ______ ;
■ prakalbas, paminėjimui Tarp- Komunistų Partija Rengia i 
tautinės Moterų Dienos. j Gražu šokiu Vakarą su Tin-

: Gerai Pavyko LDS 55 
Kuopos Bankietas

CLEVELAND. Ohio.—11 d. 
kovo LDS 55 kuopa turėjo 
pietus su šokiais, kurie pui- ---- ------ -
kiai pavyko. Svečių atsilankė' palengvinti darbininkų padėtį, 
kimština Lietuvių Darbininkų | Kalbėdamas apie Komunistų 
svetainė. Drg. S. Mazan, or-1 Partiją sako, kad jos jau veik 
ganizatorius 55 kuopos, dir-nėra, kad Komunistų Partija 
bo išsijuosęs, kol nepripildė ■ smunka. Bet paskiaus sako, 
visas‘aplikacijas, kiek jų tu-j kad bus darbininkų sukilimai, 
rėjo. Dar kelias buvo galima I Paklaustas, kas vadovaus revo- 
išpildyd-i, bet pritruko. Lietu- liuciją, tai jisai 
vių Darbininkų Susivienijimas 
čion turi didžiausio pritarimo. 
Nes per vieną vakarą prirašy
ta virš 20 narių. Taipgi gau
ta ir spaudai skaitytojų.

Buvo trumpa programa. L 
DS klausimu kalbėjo d. S. Ma
zan, aiškindamas organizaci
jos naudą ir kviesdamas kiek
vieną darbininkę ir darbininką i kreČio. 
joje prigulėti. Jaunuoliai ly-Į 
piečiai išpildė muzikos ir dai
nų programą.

žodis ALDLD 
jams, 
naudojatės proga, 
jote šį parengimą, 
skaičiaus svečių galima buvo, 
desėtkas-kitas mūsų spaudai [ 
skaitytojų gauti. Turėjote' 
taipgi puikios galimybės ir na- j 
rių į ALDLD gauti.

M-ka.

prakalbas surengė. Apie Prūsei-j Todėl visti darbininkų prioder- bosas pasako, tai kitą 
ką galima pasakyti tiek, kad ji-jmė yra būtinai dayvauti šia- padeda j jo vietą.
sai pats save kritikuoja. Sako, 
kad Rooseveltas galėtų patai
syti padėtį, jei jisai norėtų. 
Jam, girdi, ir žmonės pritartų. 
Bet paskiaus, apsisukęs kalba, 
kad vienas žmogus nieko negali

atsakė, kad 
Komunistų Partija. Bet kitas 
klausimas, ar Prūseika grįš 
Partijon, tai jisai pasakė “ne.” 
Mat, Partija yra bimbipė. Va
dinsi, bimbiniai vadovaus revo
liucijai, o Prūseika ne.

Reikia pasakyti, kad iš jo 
prakalbos buvo tikra bulvinė 
košė. Nieko rimto, nieko kon-

Dar žodis apie tą jų “didelę” 
! publiką. Pirmininkas pareiškė, 
1 kad žmonių buvo su kalbėtoju 

darbuotu©- 40. Na, jei atimtum kuopos 
i simpatikus, tai 

prakalbos nebūtų įvykę.
Ten Buvęs.

Dabar privertė mainierius l I I
mokėti į seną uniją, vadinamą!

nėję, įvyks susirinkimas FSU United Mine Workers of Am- 
Sąjungos). erica ir jeigu nemokės mainie-

vos Hai, tai pasako išsinešti savo kalėji 
tik mėnuo atgal iš 15 narių, tulšis. Bosai žino, kad laukia 
bet jau dabar turi 55 narius.'šimtai vyrų tokios vietos, 

Susirinkimai yra laikomi
kas pirmas ir trečias panedė- Maloney ir Shuster, bet neiš
lįs kiekvieno mėnesio, Lietu- laimėjo.
vių svetainėje. Susirinkimai j Wilkes-Barre prisidėjo su Ma- 
tęsias nuo 8 iki 10 vai. vakaro. 
Vienas susirinkimas yra paš
venčiamas del organizacijos 
reikalų, o kitas del diskusijų 
apie Sovietų Sąjungą ir skir-| ______r

,,tumą tarp kapitalistinių šalių i j0 jejįj į Boylano vietą ir taip 
ir darbininkų šalies, Sovietų I 
Sąjungos. Darbininkai 
kviečiami rašytis į šią 
tautinę organizaciją, 
lietuviai turėtų rašytis į virš 
minėtą organizaciją. Iki šiol 
dar yra vos tik 5 lietuviai, ku
rie matė svarbą įsirašyti.

Balandžio 15 d. F.S.U. ro-iUj 
dys judžius iš Sovietų Sąjun-lgas dėjo 
gos darbininkų gyvenimo. Tai 
bus “The Road to Life.”

Draugijos yra prašomos nie
ko nerengti ant šių dienų, tai 
yra:

IĮ vyrą I liuosaĮvimą Scottsboro jau-) šimties šapų darbininkai., 
Trijų dešimtų penkių šapų! 
bosai jau pasidavė ir išpil-! 
dė darbininkų reikaląvimus.

inuoliti ir už apgynimą Vo
kietijos Komunistų Partijos

Eoriaus draugo 'fhael- 
.. kuris randasi šfašistų 
me. Taip pat tapo su- 
izuotas bendro fronto 
etas kovai prieš karą 
izmą.

sekre 
mano

organ 
komit 
ir f aš

Penktas Puslapis

Iš Tarptautinio Veikimo
I

Kovo 8 d. Kompartijos vie-1 
tinis vienetas turėjo surengęs,Visi būkime Jaunuolių

Vakarelyj.

17 kovo, Lietuvių svetainė-■ Vakaro pirmininkė, Vikto- 
je, 920 E. 7bth St.. LDS 113 rija Zmitrartė, pakvietė vieti- i~ z_i , u . n • n iii 1

bininkų veikimą. Antra kal
bėtoja buvo jauna draugė 
Grace Grey (negrė) iš Buffa
lo, N. Y. Ji kaltfejo apie' mo
terų veikimą darbininkų ko-į 
vose.

Buvo išneštos dvi rezoliuci
jos, viena už paliuosavimą 
Scottsboro jaunuolių; antrai 
Įrezoliucija buvo del pasveiki
nimo 
buvo 
leno 
vietų 
mitrov, Tanev ir Popov.

Aukų del padengimo lėšų 
surinkta $$.65. Kadangi įžan
ga buvo 10c, o publikos ne
buvo daug, tik virš šimto, taį 
aukos nebuvo mažos. / 

Fisher Body Ko. dar-Į 9 d. kovo, Lietuvių svetainč- 
nubalsavo streikuoti je įvyko prakalbos, kurios bu- 
pakėlimą ir “close Vo surengtos per Tarptautinę 
Unijoj biurokratai ir'Darbininkų Tarybą. Vakaro 
rn kad tik no. I Schechter, Į

prileidus prie streiko. Bet!perstatė kalbėtoju d. Weiner' 
vargiai jie atsieks, nes pas iš New Yorko, kuris yra šios, 
darbininkus yra didelis pasi-'organizacijos pirmininkas, 
ryžimas priversti bosus pakel- i 
ti algas ant 20 nuoš. ir pripa- IWO organizacijos naudą dar- 
žinti uniją.

Midwest Forge Ko. 
ninkai laimėjo ] 
.unijos ir daliną pakėlimą algų. giją. p0 prakalbų'tęsėsi dis

kusijos.
Ši viršminėta organizacija 

rengia vakarienę ir šokius, ba
landžio 7 d., Lietuvių svetai
nėje.

Pelnas nuo šio parengimo 
Daily Workerio

pat smaugti darbininkus, kaip 
ir smaugia Boylanas, UMWA 
distrikto No. 1 prezidentas. 
Šitas streikas nieko gero ne
padarė. Dabar, dar daugiau 
spaudžia mainierius.

Bedarbių Taryba čia labai 
gerai veikia. Apie metai at- 

mūsų vadai visas pastan- 
suorganizuoti šitą 

tarybą, bet žmones da miego
jo. Ale dabar, kaip badas 
prispyrė juos, tai visi prisira
šė i Tarybą ir veikia po mūsų 
vadovybe. Katrie turėjo Roo- 

Isevelto mėlyną vištą ant lan- 
igo, tai nuplėšė ir įmetė į pe- 
jcių, ba žino, jeigu lauk/? kad 
ita višta ką jiems išperėtų, tai 
[numirtų badu.

Moterų Lyga ir Bedarbių 
[Taryba turės kazyrių vakarė- 

Gražy Šokių Vakarą su Tin-įLeonaids, Svetainėj, 111 W. 
į Market St., Scranton, Pa. Die- 

. ~ 'na—kovo 24, 1934.
zaa aht kožno stalo ir katrie 

i atsineškite savo 
skanių valgių.

Kviečia visus atsilankyti ant 
šio parengimo.

Anelė Mankatiskaitė.

kama Koncertine Programa. I

Ateinančią subatą (kovo-,, ~ ■ ■
March 17 d.), kaip 7:30 vai. 'ateisite, tai 

num. 338 Central i kazyras. 1

Kepyklų darbininkai nuyal- 
♦savo streikuoti. Dry Cleaners,
Dyers and Pressers iš 32 šalpų 
nutarė paskelbti streiką, jei jų 

r reikalavimai nebus išpildyti.
Darbininkai Cleveland© dažų 
industrijos atsikreipė prie 
Painters Unijos, kad jie yra 
pasirengę streikuoti, jei jų uni
ja nebus pripažinta ir algos 
pakelta.

6.000
bininkų 
už algų 
shop.”
ADF daro'viską, kad tik ne-1 pirmininkė, Sonia 
prileidus prie streiko. ~

nes

ALDLD 8 kp. ir LDSA 27 j 
kp. surengė taip vadinamą ves-' 
tuvių vakarą, parengimą. Tasieis 
parengimas įvyko kovo 10 die-1 
ną. Reikia pasakyti, kad pa
rengimas, palyginant su kitais 
parengimais, pavyko 100 nuo
šimčių gerai. Organizacijos pa
darė ir pelno.

Šio parengimo 
gerai pasidarbavo 
terys ir kai kurie
darbavosi gaspadinės, 
draugės: S. Vienskevičienė, 
Pilvelaitienė, M. Beleskevičie- 
nė, Stašienė ir vyrai: Armė
nas,. Viskevičius, Rudekas, 
štašius, Rudžinskas ir kiti.

Lietuvių darbininkų publika 
pritaria mūsų veikimui. Tik 
reikia dar daugiau ir geriau 
veikti. ALDLD kuopa laiko sa
vo susirinkimus kiekvieno 
nęsio paskutinį trečiadienį 
rėdą), po num. 181 Clarck 
Cambridge, Mass.

vakare, po
St., tai yra Lowellio Darbiniu-1 
kų Centro 
Komunistų
nu šokiu vakara su koncerti-l i *■ c !

’ ne programa—dainomis.
Šokiams grieš vietinė 

nuolių orkestrą. Partija
Ida geriausias pastangas, 
' vakarą surengti tikrai
ii- pilnai atsakanti į publikos’ 
pageidavimą.' B0 to, dar bus 

| geras kalbėtojas, kuris visai 
I trumpai kalbės, bot labai svar
bius dalykus perstatys susirin- 
I kušiai publikai.

' Drangai darbininkai, atsi
lankykite skaitlingai ir parem
kite darbininkų klasės partijos 

?reikalus. Įžangos kaina tik j 
15c., o jaunuoliam, žemiau 16 
metų, tik 5c.

J. M. Karsonas.

čia yra didelė bedarbė, kaip 
visur. Kožną dieną 

giau darosi bedarbių.
Mainos čia katros 

bet, mainieriai neuždirba ga- j
na ant pragyvenimo. Kiti mai
nieriai gauna tik $20 už dvi 
savaites ir turi dirbti, kaip mu
lai. j Daug mainierių kožną 
dieną būna sužeista arba už
mušta, ba neturi gana laiko 
apsisaugot, ai e turi greitai i 
dirbti. Jeigu mainierys nega-

naudai. |li išleisti anglies tiek, kiek

Šis veikalas yra ilgas, trijų aktų ir labai svarbus kiek
vienam pamatyti, šiame perstatyme atvaizduojama kaip 
gyvena milionai bedarbių, jų moterys ir vaikai. Jame ma
tysite kovas, bus džiaugsmo, juoko, gailesčio ir ašarų. 
Visi Elizabetho' ir apielinkės lietuviai dalyvaukite, kur tu
rėsite labai smagų laiko praleidimą. Po teatro bus šokiai 
prie geros oAestros.

Žinokite Kas Buvo Pary 
žiaus Komuna

Sekmadienį, 18 d. kovo su
kanka 63 metai 
žiaus Komunos 
tai yra, pirmo 
bandymo paimti
kas politinę galią. Paryžiaus 
Komuna, tai pirmoji darbi
ninkų valdžia. Marksas, Le
ninas ir visi proletariato va
dai studijavo jos istoriją. 
Mes turime knygų jos nu
švietimui.

Liudviko Bonaparto 18-ji 
Ir Naminis Karas Franci joj. 
Parašyta Karolio Markso. 
Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Knyga tu
ri 360 puslapių ir kietai ap
daryta.

Valstybe ir Revoliucija. 
Šią knygą parašė V. I. Leni
nas. Ji turi 178 puslapius 
ir reikalinga kiekvienam per
skaityti.

Moters Kovotojos Del Ko- 
inunizmo. Knygą parašė dd. 
Matulaitytė—Požėlienė ir K. 
B. Karosienė — Aldoniutė. 
Knyga .turi 160 puslapių. 
Apie 100 paveikslų ir labai 
užimanti.

Paryžiaus Komuna, tai 
brošiūra. Ją parašė B. Baks. 
Ji turi 70 pusi, ir tai viena 

:’š geriausių brošiūrų.
Šios knygos nušviečia Pa

ryžiaus Komunos reikšmę. 
darbininkų judėjimui. Visos 
keturiom knygos turi 768 pus
lapius, tai gražaus skaitymo! 
Seniau jų kaina buvo $3.20, 
o dabar kas prisius $1.00, 
tai gaus visas keturias kny
gas. Parsitraukite ir skaity
kite. Knygų reikalaukite 
karnų antrašu:

D. M. Šolomskas,
46 Ten Eyck St. 

Brooklyn, N. Y.

Ir Pietuose Kova už 
Vokietijos Komunistus

KANSAS CITY, Mo. — 
Šiame mieste bendro fronto 
formoje susidarę platus 
darbininkų judėjimas už pa-

Bet 
ją! Kas išgelbėjo Austrijos ka
pitalizmą nuo minių keršto ir 
pasirįžimo? Bauer rašo:

“Buržuazinė valdžia 
gė išrišti tokį klausimą, 
būtų tyuvus 
masių 
piktinimą.
ją būtų nuvertę gatvių sukili
mais.
pačios kareiviai.”

Todėl socialdemokratai atėjo 
pagelbqn buržuazijai ir ją iš
gelbėjo 
savo r; 
žuazijos 
rėjo pasitikėjimo darbininkuo
se, perkalbėjo jos, atstūmė nuo’ 
revoliu 
šiandieh pardavė kruviniems 
fašistams! Tai tokia socialde
mokratų partijos istorine 
Austrijoje.

Paryžiaus Komunos
Paminėjimo Mitingai

CHICAGO, Ill. — Pary
žiaus Komunos paminėji
mui masinį susirinkimą ren
gia Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas. Įvyks ko
vo 17 d., vakare, People’s 
Auditoriume, 2457 W. Chi
cago Ave.

CLEVELAND, O. — Pa
ryžiaus Komunos paminėji
mas įvyks šį sekmadienį, 
kovo 18 d., 3 vai. po pietų, 
Ukrainian Labor Temple, 
1051 Auburn Avė. Surink
tos aukos >ei$ gelbėjimui 
Austrijos darbininkų.

* NEW YORK. — Pary
žiaus Komunos paminėjimo 
susirinkimas įvyks kovo 18 

| d. vakare, New Star Casino 
svetainėj.

Pripažįsta, kad Darbi
ninkai Pasipiktinę NRA

WASHINGTON. — Sena- 
torius Wagneris,NRA Naci- 
onalės Darbo Tarybos pir
mininkas, siūlo kongresui, 
kad priimtų įstatymą, ku
ris įvestų arbitracijos siste
mą į industrinius santikius. 
Jis sakp, kad tokia sistema 
panaikintų streikus. Tai 

'-Darbo Tarybai būtų suteik
ta galia priversti darbinin
kus pasiduoti jos tarimams.

Toliau Wagner nurodo, 
kad prie NRA kapitalistai 
labai daug laimėjo. Jų biz
nis ir pelnai pagerėjo. Tuo 
tarpu darbininkai nieko ne
laimėjo, Jis tad sako: “La
bai teisingai 40,000,000 dar
bo žmojnių šioje šalyje jau
čia, kad tokia padėtis yra 
neteisinga.” Girdi, darbi- 

ininkai pradeda sukilti ir 
' reikalauti savo teisių, ku
rias darbdaviai po NRA nuo 
jų atėmė.

Kailiasiuviai Streikuoja 
ir Turi Laimėjimų

NEW YORK. — čionai 
jau streikuoja apie šimto 
šapų kailiasiuviai.1, Kovo 13 
d. išėjo į streiką dar dvide-

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Brdadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glemnore 5-9467

512

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.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOV1TZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Mūšy Specializacija yra moksliška 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 94val. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Heli—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
«

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

x 1
222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
' Near Manhattan Avenue
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Visų Kriaučių Domei

19Draugai kriaučiai, kovo 
d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės’’ name, bus viešas kriau
čių Lygos susirinkimas. At-

Mes pajieškome tų e‘ikite vįsij kuriem tik apeiną 
diaugų, gal kas žinote apie, kriaučių padėtis, 
juos, ar jie patys, atsiliepkite Į • --
į Darbininkų Mokyklėlę. Lauk
sime.

Dalyvaukite visi, 
aiškinama jos reikšmė.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

leštas Puslapis

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Ir Mokslas Eina Vėjais

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Iš Darbininkų Mokyklos

J. B. Mokinys.Pataisai už Gyvačių Vogimą ir

Iš Central Brooklyno
Areštavo už Žiedą

w. dau-

Apkūlė Taxi Streiklaužį

Vargšė Išgėrė Nuodų

ir

Harleme Bus DemonstracijaJiems NRA Yra Pelningas

M. Renkevičiutė*

Rengiasi Prie Karo
Atrado Nužudytą Žmogų

Komunistų Didis Parengimas
Kitą penktadienį, 23 d. ko

vo, Bronx Coliseum svetainėje, 
atsidarys Komunistą Partijos 
II Distrikto konferencija, ku-

savo
rau-
pri-

Marksizmo Leninizmo 
Pamokos

si “troiką,” o kas 
Jūs pasakysite: “Ir 
simės.” Tas tiesa, 
gus mokinasi visą
bet tik jau ne gramatikos, 
visgi išmoksta, išmokime

11 ■11W

Tai yra visų darbininkų užduotis pama
tyt šj* svarbų veikalą

Prieš Neteisybę—Už Laisvę 
Jis ju» sujudins!

“Jie Neturi Būt Nužudyti” 
f ROYALE THEATRE 
į. • 4 5 th Street., W. of Broadway

Prieinamos kainas
vakarais 8:20. dienom ket. ir sob. 2:20

------v,------ — -

Jauni Komunistai Protestuoja 
už Jaunuolius

Jaunųjų Komunistų Lyga 
išnešė protestą ir pasiuntė de
legaciją pas majorą LaGuar- 
dią prieš kankinimą jaunuo
lių CCC kempėse. Kiek laiko 
atgal komunistų ir unijų dele
gacija aplankė tas jaunuolių 
kempes ir atrado juos baisio
je padėtyje. Jaunuoliai skun
dėsi, kad juos kankina su vi
sokiais muštrais ir prastai mai
tina.

Paskelbta, kad New Yorke 
600 studentų, kurie baigė šio 
miesto kolegiją, nuėjo dirbti 
prie patalpos darbų. Jie gaus 
Į savaitę po $15 ir dar džiau
giasi. štai ką reiškia kapita
listinė tvarka.—-Mokinosi, var
go, o dabar turi dirbti papras-- 
čiausius darbus su ševelais. 
Kapitalistinės tvarkos šalinin
kai šaukė, kad prie socializmo 
nebus noro mokytis, nes nebus 
privatinės nuosavybės, kaip 
matome yra atbulai. Sovietų 
Sąjungoje mokinasi jaunimas 
su didžiausia ukvata, nes jis 
žino, kad kokį mokslą baigš', 
tokį ir darbą dirbs—bedarbių 
nebus. Bet kokis gal būti no
ras mokytis Amerikoje, kada 
baigus mokslą reikia . eiti 
dirbti su pikiu ir ševelu ?

buotė ir išrinkta delegatai į 
partijos suvažiavimą. Dis
trikto konferencija bus ati
daryta masiniu parengimu^ ku
riame bus gera koncertinė pro
grama ir kalbės geriausi kal
bėtojai.
/r--— 11 1,1 ■■ ------------- -- - ■■■■■■' ••  ?

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Penktadienis, Kovo 16, 1934

. Jaunuolis Morton Bimstein,. 
801 West End Ave., augštes- 
nės mokyklos studentas, nu
teistas 6 mėnesiams į pataisosI 
namus. Jį sugavo,.vagiant de-j 
šimts gyvačių iš Bronx ! 
daržo.

Detektyvai areštavo tūlą
Tresry, 31 metų vyrą, kuris1 giau 

Zoo | yra jau kelis kartus sėdėjęs
kalėjime. JĮ kaltina, kad jis 
pavogęs Wilkes Barrėje iš žie
du krautuvės viena žiedą su 
deimanto akia. Tas žiedas yra 
vertas $22,000. Areštuotas 
asmuo teisinasi.Taxi draiveriai gerai apkū

lė streiklaužį D. Zongronį, 32 
metų, 232 Stanhope *St. Jis 
nuėjo streiklaužiauti prieš da
bar streikuojančius taxi darbi-. 
ninkus. Ant 3rd Avė. ir 22nd j
St. išsilupo jį darbininkai ir mergina, bandė 
gerai apkūlė. Zongroni yra 
paimtas į Jigoninę. Nėra blo
gesnių gaivalų, kaip streiklau
žiai, kurie eina atimdinėti 
kitiems darbininkams duoną ir 
gelbėja išnaudotojams kovoti 
prieš streikierius.

Paskelbta, kad 810 skirtin
gų korporacijų ir kompanijų 
1933 metais pasidarė $440,-j 
000,000 pelno. ‘Štai kam yra 
naudingas Roosevelto “New, 
Deal” arba NRA. Kapitalis
tai kraunasi didžiausius pel
nus, o darbininkai turi vargti, 
kada drabužiai, maistas ir vis
kas labai brangsta, o algos 
traukiasi.

Iš ryto, kaip dešimta, valan
da, pradėjome lietuvių kalbos 
gramatiką mokintis. Draugas 
J. Valatka, mūsų mokytojas, 
padarė pastabą: “Draugai, 
mane redaktoriai barą, kad aš 
tulus jau mokinu antras ir 
daugiau metas ir vis daro gra- 

imatiškas klaidas. Tas pasirodo, 
'kad jūs neprisispaudžiate sa
lve kiečiau
Tas 
‘Pas 
rėte

2, Finansinis kapitalas—ku
ris valdo bankus.

3. Prekybinis kapitalas—ku
ris verčiasi vaizba.

Sekantį nedėldienį studijuo
sime apie kitas sudėtis kapita
listinės sistemos kaipo valsty
bės. Tad, draugai, pasiskaity
kite “Komunizmo ABC,” ten 
rasite apsčiai medžiagos į tuos 
klausimus. Knygą galima 
gauti “Laisvėje,” kurie neturi
te įsigykite, nes labai svarbi.

Keli mūsų studentai dingo 
be žinios, tai d. F. Ramoška ir 
T. Vasikoniutė. > Jiedu buvo 
geri studentai, bet jie dingo 
kur tai.

kovo, 7 vai. vakare, Star Ca
sino Svetainėje, 107th St. ir 
Park Ave., New Yorke. Bus 
geri kalbėtojai ir koncertinė 
programa.

Paryžiaus Komuna, tai pir
mas darbininku bandymas pa
imti valdžią į savo rankas. 
Paryžiaus Komuną buržuazija 
paskandino kraujuose, virš 
70,000 vyrų, moterų ir vaikų 
buvo išžudyta. Vienok Pary
žiaus Komuna paliko daug pa
mokinimo, 
bus

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Constance Sacre, 20 metų 
nusinuodinti.

Valgykloje 562 7th Avė., ji iš
gėrė bonkutę “Lysol.” Mer-|mes. 
gina paimta į ligoninę yra kri-1 
tiškoje padėtyje. Pas ją at
rasta tik 35 centai pinigų. Ma
tyti, kad ją prie šio žingsnio 
privedė vargas ir skurdas.

šeštadienį, 17 d. kovo, 1 vai. 
po pietų įvyks’ demonstracija 
prieš neaprūpinimą darbinin
kų namų reikalingomis priemo
nėmis. Pereitą savaitę lieps
na apėmė namą ir moteris, jos 
duktė ir berniukas buvo pri
vesti šokti nuo penkto 
to žemyn ir užsimušė, 
šieji yra negrų rasės 
ninkai. “Demonstracija

įdės nuo 141th St. ir St. 
Į las Ave., kur tragedija

augs- 
žuvu- 
darbi- 
prasi- 

Nicho- 
įvyko.

Tapo išbandytas keturių 
motorų didelis jūrinis orlaivis 
“S-42.” Jį išrado inžinierius 
Igor Sikorsky, rusas baltgvar- 
dietis, kuris jau nuo senai dir
ba Jungtinių Valstijų imperia- Į,galva peršauta, 
listams. 1,250 mylių įgalės apie 45 metų amžiaus, 
padaryti be apsistojimo. <" 
veš 32 žmones ir 1,000 svarų jokių dokumentų pas jį neras- 
kitokio krovinio. i ta.

Netoli Long Beach kelio, į 
Okeansidalę, atrastas negyvas 

'žmogus. Jis atrastas gulintis, 
' rankos ploščiaus kišeniuose, 

žmogus yra 
. Kol 

Jis kas nežinoma jo vardas, nes

PRAKALBOS IR ŠOKIAI
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIV. 50 KUOPA

Nedėlioj, 18 d. Kovo (March), 1934
WORKERS CENTER SVETAINĖJE

723-—5th Ave., įėjimas iš 23rd St«, So. Brooklyn, N. Y.
Prakalbos prasidės 4 vai. po pietų, šokiai 6 vai. vakare
Kalbės P. Buknys, “Laisvės” Administratorius ir Kt.

Milionai darbininkų paleidžiama nuo Civilių Darbų. 
Bedarbė plečiasi! Delei Japonijos užgrobimo Mandžuri- 
jOs, ir Nazių veržimasis į Austriją, greit gali kilti karas. 
Tais klausimais bus plačiai kalbama.

’ Pa prakalbų bus šokiai, kur seni ir jauni galėsite sma
giai laiką praleisti ir gerai pasišokti puikioje svetainėje.

ŠOKIAMS GRIEŠ WILLIAM NORRIS ORKESTRĄ

prie mokinimosi. 
negerai. Štai kur rašėte 
močiutę augote’ ir pada- 
eibes klaidų^ Turite 
mokintis.”

Tiesa, pasižiūrėjau į 
sąsiuvinį, nagi it krauju, 
donų atramentu galūnės 
sagstytos. Ištiesų, draugai,
mums biskį sarmata, kad mes 
labai povaliai žengiame pir
myn. Pasitaisykime, mes kaip 
ateis kvotimai, tai gausime vi

ta d a bus? 
vėl mokin- 
kad žmo- 
gyvenimą,

Šiandien turėjome iš pereito 
nedėldienio vieną draugą pas
kirtą per mokytoją, kuris per 
15 minučių turėjo apibrėžti 
trumpais bruožais tris svar
biausius Markso mokslo dės
nius. Bet mūsų tas draugas 
pasiteisino, kad klausimai di
deli ir jis nepasirengęs tai pa
daryti. Tai jau nebolševikiš- 
kas pasiteisinimas. Tiesa, 
mūsų mokytojas apibarė, bet 
visgi negana to. Draugai, pas
kirti atlikt uždavinį, turi jį 
atlikti, nes čia mokykla, nepa
sakysi gerai, mokytojas patai
sys. Tada bus tam draugui 
naudos.

Tiesa, vienas iš draugų ban
dė apibudinti tik vieną Mark
so mokslo dalį, tai materialis
tinės istorijos supratimą. Tū
los išvados padarytos klaidin
gos. Mokytojas vietoj patai
sė.

Prasidėjo klausimai. Pa
vyzdžiui, kelios gadynės bu
vo pirmykapitalizmo. Visokio 
skaičiaus buvo, visokių aiški
nimų atsirado. Ir čia moky
tojas aiškiai pareiškė: “Pirmo
ji gadynė, 1) primtyvis ko
munizmas, 2) vergija, 3) fe- 
odaližmas-baudžiava, 4) kapi
talizmas ir .5) bus socializmas- 
komunizmas.”

I ' 1
Toliau eita su klausimu, kuo

mi skiriasi kapitalistinę gady
nė nuo buvusių pirmesnių kitų 
gadynių. * čia vėl galvosūkis, 
.čia vėl visokių spėliojimų. 
‘Pasirodo, kad draugai neapsis- 
kaitę, neapsistudijavę’ su šiais 

I klausimais. Tiesa, vienas ki
tas apčiuopė klausimą, bet di
delė didžiuma visokių visb- 
kiausių apsklembimų padarė. 
Vot tas ir parodo, kad dar pas 
mūsų draugus išsilavinimas ant 
žemo laipsnio stovi. O juk 
mūsų uždavinys juos pakelti, 

!juos padaryti apsišviętusiais 
darbininkų klasės kovotojais.

Neatsakius į klausimus ir 
čia mokytojui prisiėjo padary
ti definiciją. Štai ji:

1. Pramoninis kapitalas yra 
—kur kapitalistai sudėję pini
gus į pramonę, fabrikus, ka
syklas, namus, žemę ir tt.

Artinas A- 
Imalgameitų Unijoš konvenci
ja, mes turime daug ko pasi
barti,’ nes konvencijos uždeda 
assesmentus, nustato viršinin
kams algas, nustato darbo va-. 
landų skaičių, ką po konvenci-1 
jai bando mūsų unija vykinti 
gyvenimam Tad gyvi klausi
mai prieš;-mumis stovi, ką mes 
pasakysime vienu ar kitu klau

psimu. Kaip mes, kairioji sro
vė, atsiliepsime ir kokius klau
simus statysime Amalgameitų 

na" j Unijos konvencijoje, kaip mes 
Nutarta jovaluose mobilizuosime savo

i jėgas, kad pravedus tuos klau- .
> savus 

žmones, arba tiem klausimam 
naujam pre- pritariančius, konvencijom 

to sekami j 
Paršonienė,|

Kovo 12 dieną įvyko ALDL 
D 24*kuopos reguliaris susirin
kimas. Nariai gana skaitlingai 
atsilankė ir svarstė darbinin
kų reikalus rimtai, į organiza
ciją įstojo vienas naujas 
rys drg. A. Juknis. 
neužilgo suvaidinti ~ ... . ........... ......
“Už Pinigus Vesta Pati.” Taip- simus? Kad pasiuntus 
gi nutarta iš kuopos iždo pa
aukoti “Laisvės” 
šui $5.00. Prie 
drg. aukavo: G. Ateikite visi be skirtumo 

įsitikinimų, nes 
K. Bender ir J. Juška gvildensime bendrus klausi- 

A mus, kas kiekvienam kriaučiui 
‘ ■ yra svarbu. Mes 

Viso sukėlė “Lai- paklausome organizacijoj, mo- 
įkame duokles, palaikome ją, 
'tat mes turime teisę kalbėti ir 
diskusuoti organizacijos geru

mus ir blogumus.
Taip pat bus platūs paaiški- 

, nimai apie abelną organizaci
jos stovį, apie abelną kriau
čių padėjimą ir kas-jų laukia 
ateityj. Visiems laikas susido
mėti, visiems laikas stoti prie 
bendro ir daug reiškiančio 
darbo. Būkite visi, kurie tik 
iš kriaučių amato darote šio
kį bei- tokį gyvenimą.

Lygos Komitstas.

P. Burneikis ir J, Ūselis po' Pažiūrų ir 
$1.00; ________ _
po 50c; J. Baltrušaitis,
Juknis, J. BartašiusJr Dubins-1 apeina ir 
kas po 25c.
svės” presui $10.00.

Per visus pastaruosius ALD 
LD kuopos susirinkimus gavo-, 
me naujų narių, o tai labai ge
rai. Nauji nariai ima balst 
ir svarsto organizacijos rei 
kalus. Šiuom kartu aukas su-! 
dėjo draugai su ukvata. Prie 
to paragino draugas J. Juš
ka.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Ar Amerikoje Fašizmas Nėra 
Išvengiamas?

Tai labai svarbus' klausi
mas. Taipgi: ar bus imperia
listinis karas? Ką darbininkai 
turi daryti, kad pastojus fa
šizmui ir karui kelią ? šiais 
klausimais kalbės drg. Roy 
Mizara, “Laisvės” redaktorius 
ir drg. J. Orman, redaktorius 
“Laisvės” ir “Tiesos” anglų 
skyrių. Prakalbos įvyks tre
čiadienį, 21 d. kovo, 8 vai. va
kare, ‘Laisvės’ svetainėj, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck St. 
Visi ir visos dalyvaukite. Po 
prakalbų bus klausimai ir pla
čios diskusijos. ,

Taxi Unija Šaukiasi pas Dar
bininkus Pagelbos

Kovinga 'taxi Drivers unija 
šaukia konferenciją, kad ap
tarus kaip sėkmingiau kovojus 
prieš išnaudotojus. Konferen
cija įvyks sekmadienį, 18 d. 
kovo, 11 vai. ryto, Manhattan 
Lyceum svetainėje, 66 E. 4 th 
St., New Yorke. Visos darbi
ninkų organizacijos, kliubai, 
pašalpos draugijos, ALDLD ir 
LDS kuopos ir kitokios kvie
čiamos prisiųsti delegatus, kad 
pagelbėjus darbininkams lai
mėti jų sunkią kovą už duonos 
kąsnį. . . .

Minėkime Paryžiaus Komuną
? "I■ 1 J

New Ybrko .revoliuciniai 
darbininkai mines Paryžiaus 
Komunos įsistėigimą. Prakal
bos įvyks sekmadienį, 18 d.

Sergančių Vyrų ir Moterų

113 WEST 42ND ST.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057Telephone, EVergreen 8-9770 |

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i'IŠbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamdo au- 
, tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

NEW YORK, N. Y.

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iAtyrinius kraujo ir ilapumc

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

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 dieną
Telephonas MEdallion 3’1328

Piano Lekcijas
DUODA

A. N: Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utaminkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

feRusM*.*^ Chroniškos Ligos GydomosU Z s p ——
granos

Bank by Moi! WRITE FOR BOOKLET

CLEMENT VOKETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
A b e 1 nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervu

.| įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo- 

: viškais, moksliškais būdais.
į X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, Jua- 

-i boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR, ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

t r ’ *'

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

PAJIEŠKOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau moteries ar merginos 
prižiūrėt stuboj keturis vaikus, nes 
mano žmona mirė, tai reikalinga mo
teris, nes mano darbas pastovus, 
pats negaliu atlikti namų ruošą. 
Darbas’bus apmokamas, o jeigu bus 
tinkamas susitarimas, bus galima 
ir apsivesti. Esu 3j6 metų amžiaus. 
Kreipkitės: Antahas Brazauskas,
85 McKibin St., Brooklyn, N. Y. 
(Galima matyt kasdien 5 valandą 
vakare, trejais laiptais po kairei.)

(63-65)
J. GARŠVA i

Graborius (Undertaker) Į

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiejns be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki


