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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Uždarė “Tautos Balsą”

KAUNAS.— Kauno komen
dantas uždarė voldemarinin-'' 
kų “Tautos Balso

Prof. Voldemarą

Laikinai Kaune 
prof. Voldemaras išgabentas į 
jo ištrėmimo vietą—Zarasų 
apskritį. Ištremtas Smetonos 
įsakymu.

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

Alytaus Gyventoji; Statistika jg AlfllinicijoS
Sausio m. 1 d. Alytaus a p- —

Džiaugiasi Dideliais Pelnais

skrityje buvo 30,330 gyvento
jų. Palyginus su pereitais 
metais, gyventojų padaugėjo
l, 901 žmogumi, neskaitant iš 
iš kitur atkeliavusių. Vedybų 
1933 m. buvo 953 (1932 m.— 
909). Gimė 3682 vaikai: 1870 
berniukų ir 1812 mergaičių 
(1932 m. 4056). Mirė 1781 
žm.: 925 vyrai ir 856 moterys 
(1932 m. 1800 žm.). Tad šim
tui gyv. jungtuvių tenka 1933
m. 7.4, o 1932—7.2; gimimų 
1933—28.7. 1932—32.1; miri
mų 1933 m. 13.9, 1932—14.3. 
1000 gyv. priaugo 1933 m.
14.8, 1932—17.9.

LONDON. — Amunicijos 
gaminimo trustas Vickers, 
Ltd., savo raporte parodo, 
kad jo pelnai pastaruoju 
laiku smarkiai padidėjo. 
Užsakymų kompanijos savi
ninkai turį užtenkamai. Tas 
parodo, kad imperialistai 
ruošiasi prie naujo karo 
vis smarkiau ginkluojasi.

ir

Nuliejo 17 Pėdų Akį, 
bet Gal bus Netikus
CORNING, N. Y. — Pa- 

galiaus tapo nulieta stikli
nė “akis” del didžiausio pa
saulyje teleskopo. Akis tu
ri 17 pėdų skersai. Per ją 
mokslininkai galės matyti

Lietuvoje yra Pustrečio Milio- 
no Gyventojų.

Centrinio Statistikos Biuro 
žiniomis, šių metų pradžioje 
Lietuvoj (be lenkų okupuotos 
dalies) buvo 2,451,173 gyven-l _
tojai, iš jų 1,177,596 vyrai ir Į vienos žvakės šviesą už 41,- 
1,273,577 moterys. Pastebėti
na, kad moterų buvo daugiau, 
negu vyrų, visos apskrityse, 
išskyrus tik Šiaulių miestą. 
Kauno mieste tuo pačiu laiku 
buvo 102,750 gyventojų, Klai
pėdos mieste 37,523 gyvento
jai, Šiaulių mieste 23,877 gy
ventojų, Panevėžio mieste 
20,960 gyventojų.

000 m^lių!
Bet liejant akį, korys su

gedo ir spėjama, kad jinai 
nebus išėjus gerai. Rengia
masi lieti kita. Akis sve
ria 20 tonų.

Protiškai Nesveiki Mokytojai Mokina
Vaikus, Sako Mokykly Ekzaminierius

NEW YORK. — Miesto 
mokyklų ekzaminierius Dr. 
Emil Altman metė bombą 
į visą mokyklų sistemą. Sa
votiškais politiniais išroka- 
vimais. žinoma, jisai atiden
gė nepaprastą padėtį New 
Yorko mokytojų štabe, 
tvirtina, kad iš 36,000 
kytojų yra 1,500, kurie 
tiškai neturi lygsvaros, 
tiškai yra nesveiki,
starų jų ąpie 750 yra tikri 
bepročiai. Vienok jiems bei

Jis 
mo- 
pro- 
pro-

Iš pa-

joms pavesta mokinti kūdi
kius !

Dr. Altman nurodo, kad 
buvę tokių atsitikimų, kur 
mokytojos buvę atiduotos į 
beprotnamius, paskui išim
tos iš ten ir vėl sugrąžintos 
į mokyklas. O kas tame 
kaltas? Altman tvirtina, 
kad visa sistema esanti ran
kose nelemtų politikierių, 
kurie politiniais išrokavi- 
mais bepročius mokytojus 
laiko mokyklose už mokyto
jus.

Roosevelto Valdžios Spėkos prieš Ge
ležinkelių Darbininkų Interesus

Buožės ir Gazinės Bombos 
prieš Streikierius

CLEVELAND, O. — Ko
vo 26 d. prie Cleveland 
Worsted Mills policija pada
rė užpuolimą ant pikieto li
nijos ir pavartojo gazines 
bombas ir buožes. Dvylika 
streikierių suareštuota.

Kilo Audra “Smegenų
Tresto” Smegenyse

FEDERACIJOS REAKCINIU VADU ® 
VALDŽIOS PLANAS UŽGRIA KOMPA- 
NIČNAS UNIJAS, PRIEŠ DARBININKUS

Federacijos vadų ir automo
bilių pramonės savininkų 
sutartis yra suokalbis prieš 
darbininkus. Tas suokal
bis bus bandomas užkarti 
ant darbininkų visais bū
dais. Ar tas pavyks, pri
klausys nuo to, kaip darbi-

Tilžė Be Sviesto
KAUNAS. — Kovo 3 d. Til

žėje žmonės jieškojo turguje 
sviesto, bet niekur jo negalėjo 
rasti, ūkininkai neveža svies
to dėlto, kad vokiečių naziti 
komisarai nustatė sviestui kai
nas ir aukštesne kaina negali
ma sviesto parduoti, 
ūkininkai geriau sviesto neve
ža.
markių. Už kiaušinius 10—12 
nustatyta 1 markė. Tokios 
kainos .ūkininkams atrodo per- 
menkos> todėl jie sviesto ir 
kiaušinių neveža.

Ir dabar visa Tilžė be svies
to.

Bosų Chuliganai prieš 
Darbininkus

WASHINGTON. — Roo
sevelto paskirtas arbitrato- 
rius ponas Eastman pareiš
kė, kad geležinkelių brolijos 
turi priimti valdžios planą 
del susitaikymo su savinin
kais. O valdžios planas 
reikalauja, kad dabartinis 
algų nukapojimas ant 10

želio 1 d. 1935 metų! Tuo 
tarpu darbininkai reikalau
ja, kad nukapojimas būtų 
atimtas, kad sena algų ska
lė būtų sugrąžinta. Tas 
tik parodo, kad Roosevelto

Tulas Dr. William A. 
Wirt, iš Gary, Ind., repub- 
likonas, sugalvojo ir paskel
bė, kad Roosevelto “smege
nų trustas,” susidedantis iš 
profesorių, slaptai yra su
planavęs Amerikoje įsteigti 
komunizmo diktatūrą! Jam 
taip sakę tūli Yo ’“trusto” 
nariai. -

Ir kilo didelis alasas del 
to nesveiko daktaro Wirt 
pasakymo. K a p i talistine 
spauda įieško sensacijų ir 
rašo špaltas apie tą “baisų” 
atidengimą. Kongresas jau

WASHINGTON. — Jau 
dabar valdžia pareiškė, kad 
jinai neturi “jokio ypatingo 
pritarimo jokiai ypatingai 
darbininkų organizacijai bei 
darbininkų atstovybės for
mai,” kas liečia automobilių 
pramonę. Reiškia, kad ji- 
naj užgiria taip pat kompa- atneši 
menas unijas. Jeigu kom
panijos pagelba smurto ir 
grūmojimo savo dirbtuvėse sekretorius Mechanics Edu- 
suvarys darbininkus į kom- cational Society, pasiuntęs 
paničnas unijas, Roosevelto j telegramą generolui John- 
valdžiai pilnai patiks. O, šonui, kurioje pareiškiama, 
kad taip bus, tai nėra jokios ■ kad tą mechanikų draugija 
abejonės. ’priešinga padarytai sutar-

Šita valdžios, reakcinių čiai ir žada kovoti prieš ją.

Mathew Smith, generalis

Plieno Pramonės Savininkai Bijo Darbi
ninkų Streiko ir Revoliuc. Unijos Veikimo

valdžia atvirai atsistojo sa- svarst0 klausimą apie tyri- 
vinmkų pusėn pries darbi- npįįma “ *
mukus, nes šitas Eastmano Amerikos? 
pasiūlymas yra savininkų' 

nuoš. būtų pratęstas iki bir-1 pasiūlymas. • *

nėjimą. Alasas ant visos

BRAWLEY, Calif. — Im
perial Valley laukų darbi
ninkai vėl pradėjo bruzdėti. 
Bet . pradėjo bosai organi
zuoti prieš juos chuliganų 

■ gaujas. Kpvo 26 d. čionaiTodėl I u’
neve- ur^j° ivykti masinis mitin- 

Už sviestą7nūstalyta’,i.20 gas. Turėjo kalbėt iš Ame- 
rikos Civilių Laisvių Unijos 
atstovai Bessig ir Jones. 
Juos užpuolė bosų chuliga
nų gauja. Bessig spėjo pa
bėgti. Jones tapo pagrob
tas ir po šiai dienai nežinia, 
kur randasi. Veikiausia 
bus laukuose išvežtas ir nu
plaktas.Anglija'Jieško Karinės 

Orlaivių Sutarties
LONDONAS? — MacDo- 

naldo valdžia pradėjus jieš- 
koti naujos karinių orlaivių į 
sutarties su Vokietija, Bel
gija, Francija ir Holandija. 
Toje sutartyje būtų pasiža
dėta, kad kilus karui, šios 
šalys nebombarduos iš or
laivių viena kitos miestų 
bei kaimų. Taip pat sutar
tyje būtų nustatyta karinių 
orlaivių spėka. Šita sutar
tis paskiau galėsianti 
praplėsta į kitas šalis.

Keliai Esą Nukloti 
Kareivių Lavonais

būt

TSINAN, Chinija. — Šan- 
tungo provincijos valdžia 
skelbia, kad jinai galutinai 
sukriušinus ir išnaikinus 
“banditų judėjimą.” O tie 
banditai buvo kareiviai po 
generolo Liu-Kwei-tang va
dovybe, kurię pernai norėję 
užgrobti miestą Peipingą. 
Jų buvo apie 15,000. Pas-

| kui jie persimetę į Šantun- 
go provinciją.

Rooseveltas Išvažiavo 
Žuvauti j Floridą

WASHINGTON. — Kovo 
27 d. prezidentas Roosevel
tas pasiėmė vakacijų ir iš
važiavo Floridon žuvauti. 
Sakoma, kąd jis jaučiasi at
likęs didelį darbą, “sutaiky
damas” automobilių pramo
nę, tai yra, padėjęs auto
mobilių pramonės savinin
kams laikinai sudemorali- 
zuoti darbininkų frontą ir 
atidėti visuotiną streiką.

69,000 Bedarbių 
Reikalauja Darbo

BROOKLYN, N. Y. —- 
Tik viename Queens paviete 
yra valdžiai priduota 69,- 
000 aplikacijų, reikalaujan
čių darbo. Tie bedarbiai 
reikalauja pagelbos. Tokį 
pripažinimą padarė William 
J. Lange, New Yorko vals
tijos direktorius del “Natio
nal Reemployment Service.”

EINA STREIKAM LAIVU DARBININKAI
CAMDEN, N. J. — Lai

vų Darbininkų Industrinės 
Unijos Camdeno lokalas nu
tarė šaukti streikai! šio mie
sto laivų statymo pramonės 
darbininkus, kurie dirba 
prie New Yorko Shipbuild
ing kompanijos. Streikas 
palies 2,800 darbininkų. Ši 
kompanija *dabar stato val
džiai naują , karinį laivą.

Tuo būdu sąlygos prielan
kios streiko laimėjimui, nes 
streikas užduotų, kompani
jos pelnams smūgį.

Unija reikalauja darbi
ninkams algų pakėlimo, 
prašalinimo k o m p aničnos 
unijos, pripažinimo, indus
trines unijos ir panaikini
mo darbo nuo štukų.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Kijev. — Į vieną mėnesį 

laiko pirkta 15,000 dviračių. 
Juos pirko kolektyvai, kad 
padovanojus del atsižymė
jusių sėjos metu darbinin
kų.

Leningrad. — Sovietų Są
jungos šiaurių tyrinėjimo 
komisija gauna iš užsienio 
prašymus, kad ir jiems leis
tų kartu dalyvauti. Prašo
si fęancūzas profesorius Ža- 
londa, vokiečiai profesoriai 
—Wilken ir Sole ir finas 
mokslininkas Tanner.

Astrachan. — Sovietams 
pavyko išgelbėti visus žve
jus, kurie buvo nunešti ant 
ledo Kaspijos jūroje. Jų bu
vo apie 900.

Tiflis. —* Geologine tyri
nėjimo komisija surado pa
lei Uchaduru upės platinos 
shiogsnius. Tyrinėjama to
liau, kaip daug jos ten yra. 
Platina tai brangus meta
las.

Papa Giria Rooseveltą
VATIKANO' MIESTAS. 

—Pasikalbėjime su ameri
konu vyskupu Rohlmanu, 
popiežius Pijus XI labai iš- 
augštino prezidentą. Roose
veltą. Ypatingai papa esąs 
dėkingas Rooseveltui už jo 
pastangas “gauti religijos 
laisvę Rusijoje.” Abudu iš
naudotojai, tai vienas kitam 
patinka ir vienas kitą gi
ria.

PITTSBURGH, Pa. — 
Buržuazinė spauda skelbia, 
kad jinai patyrusi iš “pa
tikimų šaltinių,” kad plie
no pramonės savininkai ren
giasi pakelti visiems darbi
ninkams algas ant 10 nuoš. 
Pakėlimas įeis galion su ba
landžio 1 diena.

Pirmas, dar reikia abejo
ti šio spaudos pranešimo

Plieno darbininkai 
žemai apmokami.

teisingumui, antra—jei bus 
tiesa, tai tas parodys, kad 
savininkai bijo streikų au
dros.
baisiai
Tarpe jų pradeda gerai 
darbuotis Plieno ir Metalo 
Darbininkų Industrinė Uni
ja. Bosai nori užbėgti už 
akių darbininkų bruzdėji
mui. Štai kame paslaptis 
šitos bosų “geraširdystės.”

PRIEŠKARINIS JUDĖJIMAS KOLEGIJOSE IR 
UNIVERSITETUOSE NERVUOJA BURŽUJUS

Nankingas Nuperka Cantoną

vandeniu varomas fabrikas,, 
kuris į parą pagamins toną 
vario.

Maskva. —Baigiamas bu- 
davoti didžiausias pasauly
je orlaivis “Maksim Gorki- 
kij.” Šiam milžiniui nėra 
pasaulyje lygaus. Pirmą 
Gegužės jis jau skrajos virš 
Maskvos.

Maskva. — 8 d. kovo S'SS- 
R prikrauta 53,264 vagonai, 
iškrauta^—51,885. . Tą pat 
dieną pagaminta 244,700 to
nai anglies, 26,000 tonai či- 
gūno ir 24,600 tonai plieno. 
Tai vienos dienos gamyba 
pamatinėse' pramonėse.

Anglijos Mainieriai Rengia- 
, si Streikuoti

SWANSEA, Anglija. — 
20,000 kiet. anglių mainięrių 
rengiasi prie streiko. Dar
bininkai skelbia v streiką 
prieš išnaudotojus, kad jie 
atsisakė del 28-nių darbi
ninkų išmokėti algas. Tuom 
pat kartu bus reikalaujama 
geresnių darbo sąlygų ir di
desnių algų.

HONKONG, Chinija. — 
Nankingo valdžia veda de
rybas su Cantono politikie
riais už visišką jų nupirki
mą. Siūlo net $15,000,000.

Audra Apgriovė New 
Orleans Miestą

Labai plačiai pradėjo 
veikti tarpe studentų Lyga 
Kovai prieš Karą ir Fašiz
mą, ir turi didelio pasiseki
mo. Jai padeda Nacionalė 
Studentų Lyga. Buržuazi
ja išsigandus. Tuo būdu ji
nai pati pradeda neva “ko
vą prieš karą.” Štai Brown 
universitete, Providence, R. 
I., studentams leista nubal
suoti neva prieš karą. Bet 
išėjo taip, kad studentams 
leista tik pasisakyti už na-

cionalizaciją amunicijos fa
brikų, už tarptautinę impe
rialistų pačių kontrolę amu
nicijos pardavinėjimo ir už 
Amerikos įstojimą į Tautų 
Lygą- . ‘ •

Vargiai šitas ap^avingas 
buržuazijos studentų mulki
nimas duos jai gerų pasek
mių. Tikras prieškarinis 
judėjimas paims viršų ir 
laimės Amerikos studentus, 
kuie anksčiau ar vėliau pri
ims komunistinę vadovybę.

NEW ORLEANS. — Ko
vo 26 d. čionai siautė nepa
prastai žiauri audra. Su
griovė 50 namų, sužeidė 
dvylika žmonių ir pridarė 
nemažai kitokių nuostolių. 
Keturi šimtai žmonių palik
ta benamiais. Audra tęsėsi 
tik kelias minutes, bet veikė 
nepaprastu smarkumu.

v

Specialiai Taksai už 
Sunaikinimą Darbininkų

Bijojo Skirtis, Tai 
Visi Sykiu Nusižudė

Bando Įsivežti Vergą 
Amerikon ir Užlaikyt

NEW YORK. — Po num. 
668 Riverside Drive gyveno 
tūlas Benjamin 65 metų su 
savo dviem seserim — Ame
lia 63 ir Hatty 61. Bet at
ėjo laikas, kuomet jam gru
biojo mirtis.
jo skirtis.- Tuo būdu 
trys atsigulė, atsisukę 
zą ir sykiu mirė.

O jie nenorė- 
visi 
ga-

WASHINGTON. — Tur
tuolė ponia Ėennert gavo 
dovanai nuo patėvio negrą 
vergą Gogo, kuris jau 30 
m. amžiaus, bet atrodo į 3 
metų vaiką. Dabar jinai 
nori tą vergą atsivežti Ame
rikon ir jį čia išnaudoti. 
Reikalausianti, kad valdžia 
įleistų, kaipo jos nuosavy
bę.

VIENA, Austrija. — D L • n r •• Smulkioji buržuazija manė, Policijos
kad Dollfusso valdžia nuL 
muš taksus ir pagelbės jos 
bizniui. Bet apsiriko. Doll- 
fuss patvakė, kad savinin
kai turės dar mokėt specia
lius taksus padengimui val
džios išlaidų numalšinime 
darbininkų judėjimo.

Sumažino Paskolą Chinijai

SARAGOSSA, Ispanija.— 
Kovo 26 d. prie policijos sto
ties čionai eksplodavo bom
ba. Vienas žmogus užmuš
tas, kuris pasitaikė eiti pro 
šalį. Atrodo į pačios polici
jos provokaciją.

WASHINGTON. — Vie-’ 
toj $50,000,000 paskolos for
moje įvairių produktų, 
Jungtinės Valstijos duo
siančios tik $20,000,000 Chi
nijai. Kodėl šita permai
na, Roosevelto valdžia ne
pasako.

Taškent. — Jau pradėjo 
ant Ąlmalyko upes veikti
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KastoKdu? < ■

Nereikią, piąnytį; kad ADF viršytoms, 
-^btoippb^ių^magnątaųąs ii’ valdžiai pavy- 
18y automobilių pramonės darbininkus su- 

•pančiuoti ąht visados. Ši trejukės su- 
t&rfisį padaryta Washingtone pereitą sa
kaitę, reiškia darbininkų streiko sulaiky
mu tiktai liglaikiniai.'

Panašių j vykių mes turėjome visą eilę 
pirmiau. Štai New Yorko taxių kėravo- 
tojai. Jie buvo išėję į streiką, kurį socia
listų lyderiai ir miesto administracija 
sulaužė, pažadėdami streikuotojams visą 
eilę gražių dalykų. Bet tie pažadai ne

buvo įvykinti. Ir štai už poros-trijų sa
vaičių matome naują streiką, tik, žinoma, 
kur kas kovingesnį, kur kas griežtesnį, 
kadangi darbininkai smarkiai pasipikti
no išnaudotojų ir jų agentų prigavikiška 
taktika.

x Panašiai bus ir automobilių pramonė
je. KCia, kaip matome, padarytoji sutar
tis jau dabar aiškiai stoja bosų pusėje. 
Tokis stambaus kapitalo organas, kaip 
Ne\y Yorko “Tribune”, sako: “Asmeni
niai automobilių fabrikantai džiaugėsi 
ginčų pasėkomis.” O fabrikantų atsto- 
vasį Mr. Macauley, sekančiai jpąreiškę: 
“Mės esame labai dėkingi prezidentui ir 
genį Johnsonui, kad jie galėjo surasti bū
dus} susitaikymui; kurio' principams mes 
tikųne.” . ,

lįas tie principai? Samdyti ir paleis- 
. ti darbininkus sulyg savo nuožiūra, kada 

bosąi tiktai panori. Tai pirmo’ numerio 
principas. Kiti principai: žemos algos, 
darbo skuba, palaikymas kompaničnų 
unijų. Tai fabrikantų vyriausi princi
pai! Jais vaduojantis buvo padaryta 
sutartis! ~ -

New York “Times”, kitas stambaus ka
pitalo organas, komentuodamas padary
tos; sutarties klausimu; aiškiai pabrėžia, 
kad šita sutartimi einant, ADF tampa 
suvaržyta ir kad ji suteikia fabrikan
tams didesnę teisę organizuoti ir palaiky
ti kompanionas unijas, negu gen. Johnso- 

* nas^kada nors buvo daleidęs. Minėdamas 
apiė arbitracinę tarybą, kuri susidės iš 
trijų asmenų (fabrikantų, darbininkų ir 
NliA), laikraštis taipgi pabrėžia, kad tai 
yrą fabrikantams naudingas dalykas.

Revoliucinių darbininkų pareiga aiš
kinai tai plačiosiom automobilių pf’amo- 
nėjjB dirbančiom darbininkų masėm. Rei- 
kiaŽ žinoti, kad šiuo tarpu darbininkų są
lygos . automobilių pramonėje yra nepa
keičiamos. Einant nauja sutartimi, jos 
bu^ dar labiau pablogintos. Tuo būdu 
datbininkai negalės ilgai pakęsti. Jie 

'sukils prieš norus ir pastangai ADF vir
šininkų ir fąbrikanfų su jų N RA.

Automobilių darbininkai, ruoškitės!

Velykų “Prezentaš” 
Austrijos Darbininkams

Net Mussoliniui būtų ko pasimokinti ir 
savo diktatūroj “pagerinimų” padaryti 
sulig naujos politinės Austrijoj tvarkos, 
kurią prezidentas Miklas ir ministeris 
piiįnininkas Dollfuss ketina įvesti su ve
lytų diena. Nes štai ką žada tas Vely
kų > “prezentaš” Austrijos darbininkams 
ir valstiečiams:

Kas tik atsiduoda buvusia demokrati
ne, /seimo politika, viskas turi būt panai- 
kirfta. •

Sulig naująja konstitucija, šalis turi 
būt klerikališkai-fašistinė valstybė, lyg 
bibliškoji teokratija; ir pirmutinis tos 
konstitucijos punktas užreiškia, kad jos

įstatymai paeis tik nuo dievo, o ne nuo 
žmonių valios.

Katalikų bažnyčia yra pripažįstama 
viešpataujančia religine organizacija, per 
kurią vyriausybe kontroliuos mokyklas; 
ir suprantama, kitos tikybos bus perse
kiojamos. Romos popiežiui todėl nebus, 
reikalo skųstis, kad yra skatinama pro
testantizmas; prieš kurio skleidimąsi 
Italijoj jis tam tyčia pamaldas užsakė ir 
kelis naujus šventuosius pagamino atsi
spyrimui prieš tą “plėgą”.

Naujoji valdžia turės penkias tarybas 
arba kabinetus—vienas jų, Ūkio Taryba 
susidarys iš fabrikantų, bankininkų, mo
kytų profesijų žmonių ir valdžios tar- 

- nautojų. Darbininkai nei valstiečiai, kaip 
Dollfussui ir Mikluį atrodo, nieko bendra 
neturi su ekonominiais gyvenimo reika
lais; todėl į jokią valdžios tarybą nebus 
įleidžiama jų atstovai. •

Visas; augštąsias vyriausybės įstaigas 
skirs pats prezidentas, ir jos turės tik 
patariamąjį balsą. Joms ateis preziden
to sumanymai, kuriuos jos galės prie už
darų durų svarstyti ir patariamai spręs
ti. Bet prezidentas pasilieka neribotą 
sau teisę priimti arba atmesti visus to
kius sprendimus, ir pats savo įstatymus 
skelbti, kurių kritikuoti bei taisyti nieks 
jau nebeturi teisės. Bendrai imant, tai 
bus plika klerikalų, finansinio kapitalo 
ir dvarininkų diktatūra.

Balsavimo teisė panaikinama ir šiokie 
bei tokie balsavimai tegali įvykti tiktai, 
jeigu diktatoriška vyriausybė to nori; 
bet ir tuomet balsavimo pasekmės teturi 
tik patariamąją diktatoriui reikšmę.

Prezidentas, išrinktas kaip demokra
tinės republikos konstitucijos vykdyto
jas, .palieka nevainikuotas caras—nors 
kaip jam bus parenkama įpėdiniai, dar 
nėra paskelbta. Bet galimas daiktas, 
kad po nevainikuoto caro toliau sugrįš 
ir vainikuotas kaizeris iš Hapsbųrgų šei- 
mynos, j;^' • ■ * i

Toks yra išdavas Aūstrijoš^sodialde- 
mokratų vadų, Bauerio ir kt., taktikos. 
Jeigu jie būtų stengęsi sujungti savo įta
koj esamas minias Į bendrą frontą su ko
munistais ir kitais revoliuciniais darbi
ninkais, tai austrų diktatoriai būtų turė
ję atsidurti, “kur pipirai auga.” Juk lai
ke šių metų vasario sukilimo net kapita
listiniai laikraščiai beveik visi pripažino, 
kad jeiąp metai pirmiau socialdemokra
tai būtų tiksliai išnaudoję tuometinį dar
bininkų sąjūdį prieš kapitalistinę teisda- 
rystę, tai, būtų nušluota Miklo valdžia. / 
Bet tie vadai ..kaip tuomet, taip ir šiemet/ 
dėjo visas pastangas vien tam, kad už/ 
gesinti kylančią revoliucinę liepsną. /

Austrijos patyrimai turėtų būt neuž
mirštama pamoka Amerikos darbinin
kams. Niekados nereikia pamiršti, jog 
fašizmo pavojus ir šioj šalyj juokais ne
praeis. Jis, tiesa, galima atmušti, bet 
iš.reikia išanksto mušti sujungtomis dar
bininkų ir vargingųjų ūkininkų pajėgo
mis. Sykiu neturime pamiršti, kad ir 
Amerikos socialistų vadai vaidina ir vai
dins austriškai-vokišką rolę, kaipo kelių 
tiesėjai į fašistinę diktatūrą.

Kriziui aštrėjant Jungtinėse Valstijo
je tų* socialistų rolė taipo pat darosi kas
kart aiškesnė. Net vadinami'“geresnie
ji” iš jų, svirduliuojantieji vidurio žmo
nės, ir tie velniop eina, daugiau bijoda- i 
miesi revoliucinės darbininkų pergalės, į 
nekaip fašizmo. Šį faktą ryškiai palių- ' 
dįja geresniųjų” socialistų vadų vaid
muo'X’yšy j e su pernai įvykusiu (New 
Yorke) kongresu prieš fašizmą ir karą. 
Jų grupė dalyvavo kongrese, sakė, gra
žias prakalbas prieš fašizmą ir karą, o 
dabar nusitraukė nuo veidų maskas ir. 
viešai pareiškė, kad atsimeta nuo bet ko
kių bendrų frontų su komunistiniais 
darbininkais.

1 • J . 1

, Taigi, mobilizuodami darbininkiškas 
jėgas kovai prieš fašizmą, visai negali
me socialistų vadais pasitikėti. Bet pies 
turime panaudoti ir tokias vadų išdavys
tes, išrody darni jąsias eiliniams socialisį- 
tipip nusistatymo darbininkams jir 
traukdami juosius į vieną kovingą fron
tą prieš tą baisųjį amarą—fašizmą.

PRESO FONDAS ly±; Iš anksčiau preso
. Viso

Poteriai ir Parabelis
P. Vilūnas “Raudonajam 

Artojuje” rašo:
Tikintieji yra pratę manyti; 

kad kunigai—tai šventi žmo
nės: jie tik meldžiasi, su dievu 
šnekasi.

Buržuazija, fašistai visaip 
stengiasi palaikyti žmonėse šį 
kvailą įsitikinimą, nes kunigai, 
patys būdami dykaduoniais— 
buržujais, yra aršūs buržuazi
jos ir fašizmo gynėjai.

Bet tankiai išlenda yla iš 
maišo. Nusibosta kunigėliams 
maldas ir poterius bambėti,> įki- 
rėj a prakeiktąs vienodumas, 
traukia užgiątas, nors.f slaptai ir 
ragaujamas vaisius. Tada pa
prastai iškyla viešumon, slapti 
kųhĮfcų ryšiai' su . mb,iėri^his.; Pa
sidaro viešas “skandalas”, ir 
buržuazija esti priversta, gel- 
bėdąma savo dieviško ramsčio ne* 
autoritetą, suvaldyt įsismaginu
sius “geradėjus”. Kai Lietuvos 
pralotas Olšauskas pasmaugė 
savo meilužę Ustijanauskienę, jį 
fašistai buvo priversti net kalė
jimai! pasodinti. Tik vėliau jį 
Smetona amnestavo.

Paprastai nusikaltusius kuni
gus grūda į vienuolynus (klioš- 
torius). Bet žinoma, ir vienuo
lynas—tas pats mėšlynas, štai 
“Lietuvos žinios” ; 
nėtame straipsnyje rašo: j qq

“Prieš kurį laiką spaudoj jau ! 
buvo rašyta, kad Kauno Pran- Į 
ciškonų vienuolyne vyksta kaž-; Brooklynietės rašo: 
kokie nesusipratimai tarpe ku- į “Gerb. Draugai: Čia įde- 
nigų vienuolių ir vienuolių san- danie $4.00. Malonėkite pa- 
tykiuose su vienuolyno gyyen- dalinti sekamai: $2.00 preso I

i fondui ir $2.00 pasveikini
mas Komunistų Partijos 

i 8-tai Konvencijai, kuri įvyks 
i Cleveland, Ohio. Draugiš-

už kokius tai “nusikal-' Ka^okiene, _A dona
buvo uždarytas kunigas i h’ Suzanna -Kazokytes.

Gražus šeimynos pasiro
dymas darbininkiško judėji
mo reikalais.

Ir vėl laiškas iš, Waterbu
ry, Conn. '
iš eilės. Laiškas skamba:

“Gerb. Draugai: Šiuomi 
p risiančiu $11.50, iš kurių 
atsiskaitysite už dvi prenu
meratas ... o likusius $4.00, 
suaukojo pirkimui

Gerbiama 'Laistės’' Ad- fonde buvo $697.40.
Šiuomi pri- preso fonde yra $716.65. 

siunčiu čekį $6.50, už pre- į 
preso 

Gai-

ministracija:
,YV ClUVl MU" -r

Tai jauj kelintas numeratą $5.50,
P. Buknys.

o
fondan aukoju $1.00. 
liuosi, kad šiuo tarpu nega- Į 
liu daugiau paaukoti. Da-1 
lykas tame, mano duktė, ku
ri lanko augštesil^ mokyklą, [draugė suruošė savo mylimo 

naujo smarkiai mokykloje peršalo 1
preso sekanti draugai: P. laike šalčių, 
^lenskas—$1.00, T. Visoc-’
kis—50c, M. Cipliauskas — sunkiai serga.
50c, J. Laurinaitis—50c, Z. p. Narus, No. Chelmsford, 
Pudimienė—50c, J. Navi- 
kauskas—25c, M. Lisauskas 
—25c, M. Dimania—25c, V. 
Dianeši — 25c. Gaila, kad 
dar nedaug tepasidarbavo- 
me aukų rinkime, bet tai 
šios' aukos dar- ne paskuti
nės.' Darfiuosifnės '' toliau. 
Draugiškai, M. Burauskie- 
— X ”

nes mokykla 
buvo nešildoma ir dabar 

Draugiškai,

Mass.

Dažnai girdėjote ir iš 
Great Neck, N. Y., bet ir 
šiuo tarpu dar žinokime, 
kad vėl aukų gavome nuo T. 
D. A. 48 kuopos $1.00 ir nuo Mass.” 
P. Griškevičiaus—$1.00. I

LOS ANGELES, CALIF.
Naudingas darbininkų rei

kalams parengimėlis d. Ri- 
čerdienės sumanymu. Minėta'

draugo (vyro) sukaktuvėm 
paminėti parengihiėlį. Šioje 
sueigoje draugams susirinkus, 
draugė Ričerdieiiė pasakė kal
bą, kad draugai mes negalime 
linksmintis, nepaminėję ir ne
aukavę draugams, kurie kalė
jimuose pūdomi del visų dar-

Todėl,' draugai sumetė aukų 
politinių ‘ kalinių apgynimui 
$6.15. Paskiaus,, visiems su
tikus, pasiųsta iš .minėtos su
mos $2.00 “Laisvės” preso 
fondan/ Apsigynimui pasiųs
ta $4.15. Tai labai geras dar
bas, kad draugai ir draugės, 
kuomet patys turi smagią su
eigą; nepamiršta ir politinių 
kalinių reikalų.

Taip ir reikia. Mes turime 
veikti ir lavinti patys save ir 
kitus draugus, kad greičiau ir 
[geriau apšvietus darbininkus. 
Mes turime veikti ir kovoti už 
savo draugus, kurie sėdi kalė
jimuose del visų 

! gerovės.
| elizabethiečiai Zenonas Sta-1 Taip pat yra 
isiulis su savo žmona ir Juo- kurie kartais dar 
zas Kalnietis lankėsi'“Lais- darbininkų naudai 
ves” įstaigoje. Abiem bu
vo parodyta, kaip dirba nau-

į “Gerbiama ‘Laisvės’ Ad
ministracija: Labai dėkin
gas ..esu, kad. nesulhikėt 
siuntirĮėję “Laisvės”. Šiam 
4aišM| rasite money, orderį 

- vertęs $6.50. $5.50 bus už
■ “Laisvės” prenumeratą me- 
Jtams ir $1.00 naujam pre- 
į sui. Tiek šiuo syk tegaliu
■ paremti, kada galėsiu, dau- 
, giau pasiųsiu. Draugiškai,

Frank Grybas, No. Adams,

Iš Los Angeles, Calif or-| _Pereit* sekmadienį, du 
nia, aukų atėjo nuo draugų

aukščiau mi- C. W. Davis—$1.25 ir Naro-

tojais, kaimynais, tretininkėmis 
ir k. motėriviis” (mano pa
braukta P. V.).

Į Kauno pranciškonų vienuo
lyną, pasak tų pačių “Lietuvos 
žinių,” už __ _ _  _____
timus 
Saveikis. Saveikiui vienuolyno 
“šventumas” ir ‘nusikaltėliams ” 
taikoma ^disciplina, matyt nela-' 
bai patiko. Ganą to, kad Savei- Į 
kis vieną' kartą išsiprašė mies-1 
tan ir iš ten grįžęs, pradėjo iš I 
parabelio į vienuolius šaudyti. Mich.
Du sunkiai sužeidė. Paskui, su- “Gerb. Admin.: Čia rasite 
g/įžęs į savo celę (kambarį), i čekį vertės $5.00, kaipo au- 
Žaveikis pradėjo kalbėti jam į pa pres0 fondan. Kaip6 at

skirtas maldas. Prokuratūrai i jaučiančiam jūsų judėj mui 
/KtasTSil °'3™ i “buržujui”, gal kiek ir per- 

i maža auka,, bet šiuo laiku
Mes nežinom, už kokius “nu- teišgaliu 

sikaltimus” Saveikis buvo už
darytas į vienuolyną. Paliekam į 
taip pat atviru klausimą—kas 
“šventesnis”—ar vienuoliai ar 
jų globoje buvęs Saveikis. Grei
čiausia, kad jie visi lygūs: ran
kose rožančius arba brevijorius 

(kunigų poterių knyga), o ki
šenėj parabelis.

Ne tik Savei.kis moka šaudy- 
i ti. Mums ir nesvarbu Savei

kis. Antai Utenos kunigas But
vilą 1919 m. jodinėjo, karinin
ku persirengęs, su baltaisiais 
Lietuvos kareiviais, irgi ręikia 
manyt, nė dykom rankom,f ne 
tuščiom kišenėm. Fašistų .per- 
verstino: metu Lietuvoje 1926 
m. Tauragės; klebonas kunigas 
Dichavičius! }let savo klebonijoj 

! ant augšto ; tul'ėjo kulkasvaidį, 
! irgi, be abejo, ,ne tam, kad del 
r mergų šaudyti, o nukreipti 

prieš galėjusį kilti pasipriešiiii- 
mą fašistams.

Ant lūpų poteriai, maldos, 
veidmainingi meilės žodžiai, šir
dyj neapykanta—žvėriška, kru
vina, fašistinė neapykanta, -r- o 
kišenėj, užanty,- pastogėj žmog
žudžio įrankis, štai .tipingas 
šių dienų kunigas, štai oficia
lus karų-ir revoliucijų gadynės 
—žūtbūtinės kovos tarp komu
nizmo ir fašizmo gadynės— 
dievo atstovas. .

\ Tik pergalinga socialistinė 
revoliucija, nuginkluodama ir 
sutriuškindama b u r ž u a ziją, 

“pąlįuo- 
ir fašizmo

Skaitykime laišką iš DeP

Reikia turėti mintyj, kad 
“mūsų” bankas vis dar yra 
tebeuždarytas ir vis dar tie 
keli šimtai dolerių neišmo
kami. O bilas ir kitokias 
skolas prisiėjo naujai su
rinktais centais išsimokėti, 
dar kai kurios ir dabar te
besimokąs!. Draugiškai, 
A. Kišonas.”

Tokių “buržujų” atsiliepi
mų laukiame daugiau. Au
ka graži, tik pasakymas 
“jušų” judėjimui ne visai 
teisingas. Revoliucinis darbi 
ninku judėjimas yra lygiai 
judėjimas ir tokių “buržu
jų”, kaip draugas Kišonas, 
stambusis kapitalas ir juos 
taip pat spaudžia, kaip kad 
ir darbininkų klasę. Pavyz
džiui, kaip ir augščiau pa
minėtame laiške,, bankų už- 
si 
smulkiesiems

rymas ir nustojimas 
i biznieriams 

padėlių tose bapkose, paro
do tai, jog.ir smulkiųjų biz
nierių reikalas yra dėtis 
prie revoliucinio clarBin. ju
dėjimo. Draugas Kišonas, 
tai labai gerai supranta ir 
todėl revoliucinį darbininkų 
judėjimą remia.

darbininku*■

darbininkų. 
priešinasi 

aukoti bei 
remti. Tai klaida, nes mes 
darbininkai labai dažnai išlei
džiame ir nenaudingiems rei-

jasis presas. Nors draugas kalams pinigų, o nenorime au- 
Stasiulis ir draugas Kalnie- koti geram tikslui.
tis jau iš anksčiau bu-1 Todėl būkime su darbinin- 

i spauda, laikraščiais, kurie gi
na mūsų, darbininkų klasės 
reikalus.

vo aukoję, bet ir šiuo sykiu 
dar davė po dolerį išmokė
jimui naujo preso.

Šiuo kartu aukų gavome

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

Telephone: Hujnboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

Galvoskaudis (ir Vėmimas

Esu moteris vidutinio am
žiaus. Kai einu gult, aš jau
čiuos gerai, bet aš atsibundu 
naktimis su smarkiai skauda
ma galva ir turiu nusivemti. 
Vėmalai atrodo kažkokie žali, 
ir tada man pasidaro daug ge
riau, ir net galvą nustoja 
skaudėt.

Vienas daktaras sakė man, 
kad tai man yra nervingas 
skilvis. Kitas, kad man yra 
aukštas kraujo slėgimas, ir jis 
pastatė mane ant dijetos, bet 
nieko negelbėjo.

. Ar, gal būt, žolinė sloga,
■'“hay fever,” turi ką bendra. 
Man pasikartoja ta sloga per 
25 metus. Be to, aš dar esu j f

nupuolusi laiptais, bet aš tik 
sėdynę susitrenkiau ir žejnu- 
tinį kaulą. Ar tai galėtų nuo 

galvą skaudėti?
per “Laisvę.”
Atsakymas

i drauge nuginkluos ir 
j suos iš tarnybos” 
I “gi nk 1 an esi us‘ ’—k u n

Pora laiškų, kurie 'daro 
smagumo kiekvienam skai-

to man 
sakykite

žuvų alie- 
cod liver oil,” po šaukš- 

O ne, 
po 5, 
žuvų

organizme

ti daugiau kalkių. Valgykite 
bile kokį gamtinį nesugadintą 
maistą, ypač kurs daugiau kal
kių turi: sūrio, varškės, kiau-, 
šinio trynių, kopūstų, morkvų, 
gručkų (sietinių, grieščių), 
špinato, žirnių, pupų, jūros žu
vų. Visai mažai vartokite ja
vinio maisto, ypač iš baltų 
miltų, nes jie Jums išvagia 
kalkes ir kitokius mineralus, 
net iš kaulų, iš dantų išpom- 
puoja.

Imkite būtinai 
jaus,
tą, po kitą kas diena, 
tai “Haliver oil 250 D 
po 10 lašų kas diena, 
aliejus pritvirtina 
kalkes ir neduoda joms taip
greit iš kūno prasišalinti.

Būkite ant, saulės, po pus
valandį. po valandą. Kuo pil
kesne, tuo geriau.

Imkite iodo tinktūros, po la
šą .su vandeniu, dukart kas - 
savaitė, per visą savo 'mielą

Visai bus neblogai, 
Gal tas Jūsų susi-[jeigu, bent keletą savaičių, po 

kiekvieno valgymo imsite po 
truputį kreidos miltelių, “pre
cipitated chklk.” po trečdalį 
šaukštelio, su vandeniu. TSąį 
chemiškai permuša netikusias 
skilvy rūkštis, ir tada viduriai 
geriau tvarkosi.

Pabandykite, Drauge, da 
štai ką. Kas diena, kada nors 
po pietų arba į pavakarę, pa
gulėkite pogulio. Užmigsite— 
neužmigsite, bet suliaunėkite 
pusvalandį, valandą. Giliai 
pirma to pakvėpuokite pilvu. 
Tai sulygins kraujo apytaką, 
surainins nervus, n smegenys 
galvoje ‘juk yra nervų siste
mos centras. Tai neužmirški
te pogulio: tai ir gi galės pa-

At-

Sunku be ištyrimo kas tikro i gyvenimą. 
nncnVvli f*? n 1 L o ~ .Tficni '1010’11 KplVpasakyti. ' 
krėtimas bent kiek ir prisidė
jo kuo.
m as ką bendra turi 
netvarka irgi.

Kai dėl tos Jūsų žolinės slo
gos, tai kad tiktai ji ir nebūtų 
Jums didžiausi kaltininkė. 
Mat, žolinės slogos pamate 
glūdi stoka kalkių organizme. 
Kai žmogui permažai kalkių 
jo kraujo ir kūno skysčiuose- 
tai jis gali turėti bent koki 
liguistą apsireiškimą: žolinę 
slogą,- dusulį, migreną (peri- 
jodišką galvoskaudį), ypatin
gos rūšies slogas nošyse, pati
nimus ir niežėjimus tai šian 
tai.ten ir tt.

Tai, dėl viso 
visai neprošali,

Gal ir kraujo slėgi- 
Vi durių

ko, Jums bus 
Drauge, isigy-
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Trečiadienis, Kovo 28, 1934 s Trefias Puslapis

Pirmųjų Krikščionių Gyvenimas ir "Kris 
taus” Mokslo Paneigimas

Iš pradžių, nuo žydų tikėji
mo atsimetėliai, buvusieji ra
binai, steigdami krikščionišką 
religiją, tvėrė tik mažas drau
gystes. Jų nariai sueidavo 
pasimelst ir pasikalbėt, pap
rastai vakarais, kaipo atmini
mui neva kristaus paskutinės 
vakarienės. Laike tų suėjimų 
atlikdavo “keldą,” laike ‘kel- 
dos” priimdavo komuniją. Vė
liaus tą pradėm daryt antryt 
po “keldos.” To iškaščius pa
dengdavo bendras iždas.

Šitos draugvstės , tvėrė dva
siniai ir medžiaginiai bendrą 
narių gyvenimą. Geri skaitė
si tie, kurie neturėjo nieko, o 
turėjo viską, kas d-tėj rados. 
Geru nariu patapti,—turėjo 
būt tikras proletaras: žemę 
ar panašius turtus turėjo par
duot ir visus įgautus pinigus 
atiduot į bendrą iždą, iš kurio 
užveizdos aprūpino narius .. ____  ____ , .... o_____
maistu ir kitais gyvenimo priskubina patiems pavergė- 
rėikmenimis. Įstojimo kvoti- jams galą—pasaulio praeitis 
mai buvo ir labai aštrūs, ką (tai rodo. Tokiu siutimo keliu 
pačių apaštalų darbai N. T.(eina ir šiandieninis fašizmas:

Sa-

su 
da-

MOTINOMS, VYRAMS IR VAIKAMSvyskupai buvo' vedę ir auklėjo 
savo šeimas. Toks išplėšimas 
žmonių teisių nepraėjo taip sau ’ 
ramiai: kiek plačiau žvelgianti 
eiliniai nariai žinojo, ką tas 

,reiškia. 'Jie kovojo už tas tei
ses: sukeldavo net kruvinas 
muštynes prieš kunigus ir vys- ganizacija išleido 1923 metais, 
kūpus. To fakto negalėjo už-, Tų laikų CK. jos atspausdino 

?xei.pačh? j labai daug, o eilės ne taip labai
platinasi, kaip kitos knygos ir 
todėl jos yra daug centre.

Taigi ALDLD Centro Komi
tetas nusprendė ją duoti dykai 
ALDLD kuopoms, kad paskleis-

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos cent
re yra dar daug knygos 

i “švyturys"—naujoji proletari
nė poezija, šią knygą mūsų or-

kai. Dykai yra siunčiama tik 
ALDLD kuopoms. Pavieniams 
kuopų nariams nesiunčiame. Pa
šaliniams norint gauk tų kny
gų, turi prisiųsti 50 centų.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.

ta krikšč. istorija. Vienok, pa 
gabaus vyskupai su savo šąli

Policijos buvo daug, bet ne
kliudė demonstracijai, tiktai 
neleido visiems delegatams mar- 

Išuoti prie Vokietijos konsulo, o 
tik po viena-du eiti. Vokieti
jos fašistiniai atstovai išsigan
do delegatų ir pasislėpė, tik pa
likdami raštininką, kuris liepė 
protestą padėti į dėžutę, o jie 
paskiaus peržiūrėsią. Matote, 
kgip tie nevidonai bijos darbi
ninkų balso.

reikienės, M. Stočkiepės ir M. 
Levišauskienės. Linkėtina gę- 
rų pasekmių.

Koresp. M. P.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

rai pradėjo užgaulioti stab
meldžių dievus ir kur reikiant 
atsisakydavo pagerbti ceza
rius. Nes, krikščionių akimis 
žiūrint, tuose dievuose sėdėjo 
velniai, o Cezariai bei kiti aug- 
šti valdonai—jų vaikai. Ka
da taip atvirai kalbėjo ir darė, ninkais, kaip ir šiandien kapi- 
juos areštuodavo ir bausda
vo. Kartais minios įširdusių 
stabmeldžių, del kokios nors 
nelaimės, pav., žemės drebėji
mo ar kitokios katastrofos, už 
puldavo ant jų ir išmušdavo: 
žmonės manė, būk nelaimės 
priežastis—tai krikščionių be-j^ savo

kus turtus, pradėjo
biauti, susitardinėti ir naudoti 
sumas pinigų bei kitokių tur-

> privatiękiems daly- 
dievybė, kurie, neišpažindami i^ams’ aPar^ visuomeninių lei- 
dievų, užtraukė ant jų visų 
užpykimą. - .

Ir taip prasidėjo krikščionių j nimas silpnėti, 
persekiojimai ir baisūs žudy-1 
mai! Bet ką gali spėka prieš 
dvasios ir širdies varguolių 
vienybę ? ! Spėka, prievartos 
ir teroro keliu, tik greičiau

štai liudija:
“Bet nekursai vyras, vardu 

Ananiošius, su savo pačia 
pyra, pardavė savo turtą, 
palaikė dalyką tų pinigų 
žinia savo pačios, ir atnešė
lyką ir padėjo tą pas apaštalų 
kojas. Bet Petras tarė: kodėl 
šėtonas tavo širdį yra apėmęs, 
kad tu šventajai dvasiai me
luoji ir palaikai dalyką pini
gų už dirvą?” (Darb < 5.). 
“Petras” jį dar daugiau pri
baugino, kad jis krito negyvas! 
Apie už valandos, taip pat pa
darė ir su Ananio pačia— 
jie juos ten pat tuojaus ir už
kasė. Iš to matom, kad pir
mi krikščionys veikė slaptai, 
nes žmones užmušt ir juos pa
slėpt, visgi, kad ir tuose lai
kuose, dalykai nebuvo maži.

Nežiūrint to, krikščionybės 
tvėrikų taikomi obalsiai link 
beturčių, vergų ir visokių var
guolių: būt teisingu, gyvent į mos imperijoj, 
bendroje lygybėj, šelpt var-jsorj 
guolius, išpirkt vergus, “kaip verstas su ja susivienyti. Tad 
išpirko mus kristus nuo šėto- j kyla klausimas, kodėl krikščio- 
no.” Toki obalsiai, juo toliau, nys neįvykino kristaus įsteigtą 
labiau prigydavo, ypatingai |ir jiems paliktą lygybės, broly- 
tarp biednuomenės. Todėl tos bės, bendro gyvenimo mokslą? 
krikščioniškai - komunistiškos Šiuo .klausimu, remiantis istori- 
draugystės didėjo ir dauginos. jos ir naujo testamento raštais, 
Iš pradžių (2-ram šimtmety
je) krikščionybė išsiplėtė Ro
mos imperijos rytuose, tarp iš- 
sklaistymo žydų ir graikų. Jų 
gyvenimą istorikai-rašėjai pie
šė:

“Toks komunistiškas gyve
nimas patiko daugumui žydų 
ir pavergtiems romėnų grai
kams, nes jis jungė visus var
guolius vienybėn. Pavergti 
graikai ir žydai, nuo ilgų am
žių jau įpratę rūpintis abelnais 
savo reikalais, greit suprato 
komunistiško gyvenimo svar
bą, o labiausia žydai nenorėjo 
žūti pagonijos vilnyje. Todėl 
visur, kur tik jie gyveno, pra
dėjo rinktis į “zborus” arba 
parokijAs ir rengti atskirus pa- 
slaptus maldnamiuš, griebti į 
savo rankas vaizbą bei pramo
nę.” (Inkv. P. 33.) * : J \

Per pirmus dešimtmečius 
krikščionių veikimo, cezarių 
valdžia veik nekreipė domes 
į jų tą judėjimą, nes nematė 
pavojaus. Gi krikščionys tuo- 
mi naudojosi, jie slaptu-pusiau 
slapiu veikimu vis labiau rausė 
pamatus stabmeldystei ir jų 
valdymui:

“Svetimiems, visai nepažįs
tantiems mokslo, krikščioniški! 
raštininkai rašė atsišaukimus ' 
ir knygas, viskas, tvirtino jie, f 
liudija krikščionystei ant nau
dos. Visur matyt kryžių: lai
vo pamatuose, bute namų ir 
stovynės, paparties ir kardo, 
paties žmogaus, iškėlusio ran
kas besimeldžiant.” (1st.)

Juo toliaus, vis daugiau ir 
didesnes bažnyčias bei bend
ro gyvenimo įstaigas budavo- 
jo. Taip įsigalint, jie ir atvi-

talo šalyse, viršų ėmė.
Toliaus vyskupai ir kunigai, 

valdydami bažnyčias milžiniš-jtų tarpe tų narių,' kurie dar jos 
kus turtus, pradėjo suokai- neturi.

kalų. Per tai jie pradėjo lob
ti ir godumas didėti, o krikš- 
Čioniškai-komunistiškas gyve-

Tą. vyskupų 
godulystės apsiręiškimą pa
tvirtina ir apaštalas Povilas 
savo pirmoj gromatoj Tjmotė- 
jui. Jisai sako:

“Tai tikrai tiesa, jei kas 
jieško vyskupo -urėdo, jieško 
kaštauno darbo. Bet tu r vys
kupas būti be nuotarties -vie
nos moters vyras, budrus, pa
dorus, patogus, svečius prii
mąs, mokyti išmanąs.”

Tai buvo pirmas paneigimas 
“kristaus” mokslo. Vienok 
kovos prieš stabmeldišką ce
zarių valdžia ėjo vis griežty]! 
ir pergalė reiškėsi krikščionių 
pusėj. Tą matydamas, impe
ratorius Dioklecijanas, apie 
pabaigą 3-čio šimtmečio, kuo 
žiauriausiai užpuolė ant krikš
čionių : juos žudė, įsakė de
ginti jų knygas, sugriauti' baž
nyčias—maldnamiuš. Tačiaus 
krikščionys dar tvirčiau lai
kėsi, persekiojimas liko bė pa
sekmių, 
atsisakė 
valdžios, o . 
Konstantinas.

Tad 
ir nuo 

jo

Dioklecijanas 
imperatoriaus 
vieta užėmė *■

jis, terorizuodamas darbo žmo
nių judėjimą ir jo vadus, sku
binasi prie savo pražūties! Ir 
jau įmatoma: netoli tas laikas, 
kuriame prasrnegs kruvinasai 
fašizmas su jo ginamu kapita
lizmu. Gi krikščionių, kartais, 
daugybes išžudydavo cezarių 
valdžios, jų bažnyčias bei ki
tas įstaigas išgriaudavo. Tai 
jie savo veikimą varė pogrin- 
dyj — požeminiuose urvuose. 
Del tų persekiojimų ir bruta- 
liškų žudynių masėse kildavo 
didelį/pasipiktinimai ir žuvu
sių vietas užpildė keleriopai. 
Ir kaip istorija toliaus parodo, 
tai krikščionys pagaliaus bu
vo pergalėtojais—nors jų dva- 
siškija iš dalies, kaip žemiau 
matysim, kristaus mokslą pa
neigė—atmetė.

• į Cezaris Konstantinas, išpra- 
Apie pabaigą trečio šimtme- !(ižių susitaikė su vyskupais, 

či° Jr pradžią 4-to, krikščio- i paskuj perėjovjų ‘pusėn. Iš to 
nybė tapo didžiausia spėka Ro-imatom, jog abi pusės nusilei-

• Tuomet net cie-į c]0 Konstantinas su savo vai
somus Konstantinas buvo pri- j^ja išsižadėjo stabmeldystės,

o krikšč. dvasiškija—kristaus 
mokslo. Nors lygybės gyveni
mas, tikslas pasiliuosavimo iš 
cezarių vergijos jau buvo per 
vyskūpų-kunigų godumą ap- 
silpninta. Vienok, kada krik
ščionys jau buvo prie, perga- 

čia tenka kiek pakalbėti. į les, tai visi didžiūnai, kaip ce- 
Augščiau išrodytą gyvenimą zar^ valdžia, taip kr. dvasiš- 

krikščionys vedė apie per 200 ^Da»_ pabijojo, kad-krikščionių 
metų, tvarkydamiesi pagal drau- mas®s, perdaug .įsigalėję, ne- 

Per baisa- sukiltU ir neatnaujintų to, už
ką jie per taip ilgus laikus ko

Kuopos apmoka tik 
persiuntimą, kiek jis susidaro 
pasiunčiant knygas. Kuopa ga
li parsitraukti jos pagal nuo
žiūrą, kiek jai reikia 10 ar dau
giau knygų.

“Švyturys’’ yra 290 puslapių 
knyga, kietais audeklo apdarais. 
Jos kaina buvo $1.50. Perdide- 
lė, kuri veikiausiai prisidėjo 
prie knygos neplatinimo. “Švy
turyje” yra labai daug eilių. 
Tūlos iš jų silpnos ir neišlaiko 
proletarinės revoliucinės linijos, 
bet daug yra gana gerų. Prie 
to “Švyturyje” yra komedija 
“Komedija Statinėj”, kurią ga
lima suvaidinti.

“Švyturys” naudingas moti
noms, jos gali iš jo pramoky
ti savo vaikus eiles deklamuoti, 
ir taip jaunuoliai greičiau grie
biasi skaityti eiles, negu kitą 
raštą. Naudingas perskaityti 
kiekvienam. Kas yra naudin
go pasiimti, o silpnas eiles kri
tikuoti ir tai bus darbininkų 
judėjimui naudos.

“Švyturyje” yra visas pluoš
tas Artūro Regračio eilių, tar
pe kitų štai jo eilės:
Arklas, kūjis, plieno viela, \ 
žaizdro gelmių liepsna tyra— 
Mūsų kūnas, mūsų siela, 
Mūsų stygos, mūsų lyra. * 
Proletarų dailė, menas, 
Sunkus darbas ką patiekia,— 
Mūsų maistas, mūsų penas,— 
Mūsų širdis jam prisiekia! 
Dyglių kelias—juo galiūnai, 
Drąsiai žengę, kovoj krito.
Mums gi kelio nėra kito: 
Vienas kelias į Komuną! 
Koja žengdami į koją, 
Mes ir giedam Himną Naują, 
Nes išpirkti jųjų kraują 
Galim mes—tiktai kovoje!

Paskui seka eilės drg. Tau- 
jėnietis ir J. Skrybliuko. Drau? 
gas J. Skrybliukas dainuoja: \

LOS ANGELES, CALIF
Iš Vienos Savaites Nuotikių

Kovo 11-ta ALDLD 145 kp. 
buvo surengus diskusijas temo
je: “Kodėl reikia pripažinti 
juodiems—negrams lygias tei
ses?” Diskusijose buvo kalbėta 
už ir prieš, kas suteikė gyvu
mą ir buvo 'proga giliaus tą 
klausimą pagvilderfti. Daugelis 
pasimokino ir įgavo tą suprati
mą, kad norint įtraukti neg
rus į klasių kovą, neturi būti/ 
jokios diskriminaejos link jų.

Kovo 14-tą d., Suvienytas 
Frontas prieš Karą ir Fašizmą, 
po vadovyste Komunistų Parti
jos buvo surengęs demonstra
ciją Plazoj. Kaipo darbo dienoj, 
rengta demonstracija, galima 
sakyti, buvo sėkminga, nes bu
vo virš penkių tūkstančių žmo
nių. Kalbėtoją! iš garsiakalbių 
smerkė-rmperialistinį karą, ku
ris ^ina vis arčiau ii’ arčiau ir 
dar daugiaus smerkė fašizmą 
netik kitų šalių, bet ir čia, Jun
gtinėse Valstijose. Tas jubdasai 
slibinas pradėjo smarkiai orga
nizuotis.

Tokios demonstracijos yra 
naudingos ii’ reikia visiems jo
se dalyvauti.

Tos pačios dienos vakare at
sibuvo ALDLD kp. susirinki
mas. Iš raportų, tai žymėtina, 
kad balius delei Scottsboro jau
nuolių paliuosavimo naudos da
vė pelno virš $36.00. Tai geras 
komisijos pasidarbavimas. 
Taipgi gerai pasidarbuota ir su-, 
kėlimui iždui . pinigų; pelnė $16. 
Nutarta $6 paaukauti į ALDLD 
Centrą delei išlyginimo trūku
mų, kur pasidarė LDSA. $2 
nutarė paaukauti prieškarinei 
konferencijai ir $2 delei “L.” 
Preso Fondo. Tam tikslui iš
rinkta komisija parinkimui au
kų, kur surinkta apie šeši do
leriai. Koresp. yra žinoma, 
kad losangeliečių “L.” Preso 
Fondas pasididins virš dešim
ke. Tai gerai, ar ne?

Kovo 18-tą ALDLD kp. pik
nike, abiejų kuopų komitetai 
turėjo posėdį delei išsirinkimo 
ALDLD kp. valdybos. Nutar
ta užtvirtinti tą pačią, tik da- 
rinkta komisija darbuotis tarpe 
moterų iš sekamų d.: M. Ši-

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai grąžinami j normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Etpellcriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio išsitempimo[ gerai iš- 
sitryhkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksi! palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

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

Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. ‘ Kaškiaučiaus pata-

Tikro Bičių Medaus 
rimus naudoti medų vietoje 
cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę” įsigyti

Kainos gana žemos:
Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

nutarimus.
rinko iš savo tarpo dia-

gysčių
vimus ...... „ .. ............... _____
konus (užveistas) ir kitus .ku- ,VOJO.ir l(entS- O tas būtų reiš- 
nigus, 
dvasinį gyvenimą.
buvo tvarkoma, kad šių drau
gysčių (parapijų) nariai nega
lėjo būt vieni už kitus turtin
gesni, nes kiekvienas turėjo 
atiduot viską į bendrą iždą.

kurie vedė materiali ir k«- Juos visus sulyginti, mate- 
Taip viskas rišliame gyvenime, su prascio- 

kais. Tai vyskūpai-kumgai, 
(ėmė skelbti, kad cezariai ir jų 
(valdžia yra nuo dievo, jų rei
kia klausyt ir kas priklauso— 
atiduoti. “Atiduokit, kas die- 

ivo dievui, kas ciesoriaus cie- 
Bet treciame šimtmetyj jie šoriui.” Tai ne “kristus” taip 

pradėjo rinkti vyskupus.—Isto-.sakė Farizėjams, o tik šioji 
rija sako: “krikščionių buvo • dvasiškija, pavergtajai. liau- 
daug ir vakaruose; jie atsirado džiai—-jinai tai pradėjo skelb- 
imperatorių rūmuose, kariuo- ti apie pabaigą 3-čio šimtme-1 
menėj, tarp turtingų žmonių, (čio. \
Iš visokių mokesčių krikščionių 
draugystėse susikrovė daug 
turtų. Miestuose krikščionys 
pasistatė dideles; bažnyčias; jos 
tankiausia buvo panašios į ba-i 
zilikas. Draugystės tarp savęs įurjme su djevo valia nuo cie- 
susirasinėjo, padėdavo viena ki
tai. Suvaldyt visiems šitiems 
dalykams išsirinkdavo iš savo 
tarpo yyskūpus (episkopus) .J įievą> tą 

jVyskūpas buvo kuo labiausia kryžiavoti

Tad valdžia išleido kuoaš- 
triausius įstatymus prieš bile 
pasipriešinimą, o krikšč. dva
siškija draudė juos peržengti. 
Jie skelbė:-visą, ką turime,

soriaus. Kas neklauso cieso
riaus, t neklauso dievo. Kas ei
na prieš ciesorių, eina prieš 

reikia bausti—nu-

gerbiamu ir žymiausiu žmog;um 
draugystėj. Jis valdė didžius 
bažnyčios turtus.”

Tetrenk perkūnas i tai kas pūva! 
Tegriuna rūmas, kapais ką buvo... 
Te ugnys širdžių sudegin vielas, 
Ant uolų skardžių užaugin gėles.

Ei, kilk ir lėkie!.. Visur nešk žinią, 
Pavyzdžiu švieskie, išbudink minią! 
Kur kraujas teka šimtuose širdžių, 
Jausmai tešneka, te dainas girdžiu.

Sukilk, žmonija! Priartink dieną;
Jau sutrūnijo senoji siena.
Tetrenk perkūnas i tai kas pūva!
Tegriuna rūmas, kapais kurs buvo.

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Lietuviiį Darbininku Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Aprauda Reikalinga

t :•
Štai kodėl 'jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 

kitur apsidrausti : ,

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdraudą ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yra palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:

$150, $300, $600 ir $1,000
O drg. Lavėnos Liuda pateikia 

visą glėbį eilių apie gamtą ir 
gyvenimą:

Gyvenimo kelias audringas, 
Supintas iš vargo skausmų, 
Bet sykiu gražus ir galingas,

Pripildytas rtiėilės jausmų..
Ten ašaros vilgo blakstienas, 

širdis nubudimo pilna, — 
Kitur tegirdėti per dienas — 
Skambėdama gaudžia daina.

Čia rausvos gėlelės pražydo, 
Bujoja ir skleidžia lapus, 
Ten—naktys, rytai neprašvito,

Vien rasos teb’vilgo kapus..
“Švyturyje” yra poetai: Julė 

Sielaitytė, J. Rutienis, O. Vai- 
vadytė, V. žalioms, Jonas Kaš- 
kaitis, Buolio Sūnus ir kiti. Yra 
keleto eilės, kaip ve Jordus 
sidūrę darbininkų priešų loge- 
ryje, bet tais laikais jie dar bu
vo su darbininkais.

Taigi kiekviena ALDLD kuo
pa privalo apsvarstyti ir pra
nešti į centrą, kiek knygų jai 
prisiųsti. Dabar, po vienybei su 
LDSA organizacija, aišku, kad 
daugelis moterų neturi šios kny
gos. Prie to kuopos gali" ją pi
giai parduoti pašaliniai pėbli-

Mokesčių yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nario amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9, $12 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus. ’ '
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų-amžiauš, į LDS 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 if $150.

DABAR ĮSTOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutaupinti nuo $1*00 iki $2.00.
Nelaukite įlgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 

kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti:

UETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

, »

į Ir taip krikščionybės tvėri- 
kų mokslas, kurį vadina kris- 
taus mokslu, per vyskupus ir 

i—“nu- 
O krikščionių 

bažnyčia paversta į išnaudo
jimo, ir pavergimo sistemos 
agentūrą. Tai matote, tikin
tieji darbo žmonės, kaip jus 
kunigija apmeluoja ir apgau- 

save

Per tai jie įsigalėję, susitar- kunigus buvo atmestas 
darni su diakonais, pradėjo ne- kryžiavotas.
siskaityt su draugysčių nutari-j 
mais, arba laužyt savo priža
dus. Su laiku jie atėmė iš na
rių teises rinkt vyskupus ir ku
nigus: jie pats juos paskirdavo; 
tankiausia iš savo artimų gimi
naičių. O jie turėjo labai ar
timus, nes dar tada kunigai ir

dinėja, vadindamiesi
“kristaus” pasekėjais.

A. Arbačauskas.



savo

Clevelando Darbininkų Atydai
1929, ir nereikalauta nuo tų, padavimą pilietystes prašyiho.

i moo ™ _______FLIS.

WATERBURY, CONN.

Man or Woman

įvedė
I

3

V

Kaina buvo 25

Šios brošiūros

I

viso- 
pade-

nori žinoti 
Jie yra ne 
Jeigu nori 

kaina buvo

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

MOKSLO Į VEIKIMĄ, 
brošiūra turi 54 puslapius.

SOCIALIZMUI? Labai 
Kaina buvo 15 centų.

brangi,—sau pamaniau,—

&

Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Kovo 28, 1934

LENINAS
(Tąsa)

Linkui vokiškos partijos pas mane bu
vo “artimas” ryšys: jos narys, paskiau 
plačiai žinomas Parvus, turėjo iš “Znani- 
ja” paliudijimą rinkimui honoraro iš te
atrų už veikalą “Ant Dugno.” Jis gavo 
tą paliudijimą 1902 m., Sevastopolyj, sto
tyje, atvykęs ten nelegaliai. Surinkti per 
jį pinigai ėjo šiaip: 20% iš visos sumos 
gavo jis, likusieji dalinosi sekamai: ket
virtadalis—man, trys ketvirtadaliai s. d. 
partijos iždui. Parvus tas sutartis, ži
noma, žinojo, ir jį tas net darė pasipūtu
siu. Per keturius metus veikalas buvo 
perstatytas visuose teatruose Vokietijoj; 
vienam tik Berlyne buvo suloštąs virš 500 
kartų, pas Parvusą susikuopė, rodos, 100 
tūkstančių markių. Tačiaus vietoj pini
gų, jis prisiuntė į “Znaniją” K. P. Piat- 
nickiui laišką, kuriame atvirai pranešė, 
kad visus tuos pinigus7 jis praleido ke
lionėje po Italiją su viena mergina. Kuo
met toji, veikiausia, labai maloni kelio
nė, man ypatiškai reiškė tik ketvirtada
lį, tai nusprendžiau, kad reikia pranešti 
vokiškos partijos C. K. apie likimą liku
sių trijų ketvirtadalių. Pranešiau per 
L P. Ladyžnikovą. C. K. atsinešė link 
Parvuso kelionės minkštai. Vėliati gir
dėjau, kad Parvusui atėmė kokias tai 
partines teises,—kalbant atvirai, man no
rėjosi, kad jam būtų ausis apdraskę. Dar 
vėliau, man Paryžiui parodė labai dailią 
merginą ar damą, sakydami, kad tai su 
ja Parvusas važinėjo.
~"^Mano 
—brangi.

Berlyne mačiau rašėjus, piešėjus, tep
liorius ir kitus žmones, jie skyrėsi vienas 
nuo,kito savęs pasitenkinimo ir saumy- 
lystes laipsniais. r

Amerikoj labai tankiai mačiau Morris 
Hiląuitą, kuris norėjo būti majoru ar gu
bernatorių Nevv Yorko; senį Debsą, ku
ris tik vienas ir nuilsusiai rėkė ant visų 
ir ant visko, jis tik ką buvo paleistas iš 
kalėjimo,—mačiau daugelį ir labai daug, 
tačiaus nesutikau nei vieno žmogaus, ku
ris būtų supratęs paęią gilumą rusų re
voliucijos, ir visur jaučiau, kad li^k jos 
atsineša, kaip link “pripuolamo įvykio 
europinio gyvenimo” ir paprasto apsi
reiškimo šalyje, kur “visuomet arba cho
lera, arba revoliucija”, anot vienos “dai
lios damos,” kuri “simpatizavo socializ
mui,?

Idėją važiavimo Amerikon rinkimui pi
nigų “bolševikų” iždui sumanė L. B. Kra
sinas; su manim važiuoti kaipo sekreto
rius ir organizatorius išstojimuose turė
jo V. V. Vorovskis; jis gerai valdė anglų 
kalbą, bet partija jam davė kokį tai kitą 
darbą, ir su manim išvažiavo N. E. Bure
ninas, narys karinės grupės prie C. K. 
(b); jis buvo “be liežuvio”, pradėjo mo
kintis kelionėje ir nuvykus. Eserai, su
žinoję su kokiu tikslu važiuoju, dikčiai 
susidomėjo kelione; pas mane—dar Fin- 
landljoj — atėjo Čaikovskis su Žitlovskiu 
ir pasiūlė rinkti pinigus ne bolševikams, 
o “ąbelnai revoliucijai.” Aš atsisakiau 
nud *“abelnai revoliucijos.”- Tuomet jie 

' pasiuntė ten “babušką,” ir prieš ameri
konus pasirodė du žmonės, kurie, nepri
klausomai vienas nuo kito ir nesusitikda
mi, pradėjo rinkti pinigus, žinoma, del 
dvięjų skirtingų revoliucijų; suprasti- 
kurį iš jų geresnė, tikresnė—pas ameri- 
koiUis, aišku, nebuvo nei laiko nei noro. 
“Babušką” rodos jie žinojo ir pirmiau, 
amerikoniški draugai ją gerai išreklama
vo, ; o man caristai—išpūtė skandalą. 

, Amerikos draugai, taipgi žiūrėdami į ru
sų revoliuciją kaipo į “pripuolamą ir ne7 
pavjtkusį dalyką,” atsinešė link pinigų, 
kūnuos surinkau mitinguose, truputį “Ii-

: berališki”; abelnai surinkau labai ma- 
>žai,t nepilnus dešimts tūkstančių do
lerių. Nusprendžiau uždirbti” laik
raščiuose, bet ir Amerikoje atsirado 
Parvusas. Apskritai kelionė nepasisekė, 
bet ten. parašiau “Motiną” kuomi ir pa-

M. Gorki]
Vertė V. J. Senkevičius

aiški nekurie “prašovimai,” tos knygos 
trūkumai.

Paskiau nuvykau Italijon, į Kapri, ten 
paskendau į skaitymą rusų laikraščių ir 
knygų,—tas taipgi labai žemino įtempi
mą. Jei dantis, išmuštas iš1 žiaunų, gali 
jauti, jis, veikiausia, jaustųsi taip pat 
atskirai vienų vienas, kaip aš. Labai 
stebino klauniškas greitumas ir gabu
mas, kame pažįstami žmonės šokinėjo 
vienos “platformos” ant kitos.

Atvažiuodavo iš Rusijos pripuolami 
revoliucionieriai, pakrikę, išgąsdinti, pik
ti ant savęs ir ant žmonių, kurie įtrau
kė juos į “beviltingą padėtį.”

—Viskas pražuvo,—sakė jie.— Viskas 
išdaužyta, išnaikinta, ištremta, sukimšta 
į kalėjimus!

Buvo daug ko juokingo, bet — nieko 
linksmaus. Vienas svečias iš Rusijos, ra- 
šėjas, ir talentingas, man prirodinėjo, 
kad būk aš sulošiau rolę Lukos iš veikalo 
“Ant Dugno”; atėjo, pripasakojo jauni
mui suraminančių žodžių, jis man patikė- 
kėjo ir prisidarė sau guzų ant .kaktos, o aš 
pabėgau. Kitas tvirtino, kad mane pra
rijo “tendencija”, kad aš — “miręs žmo
gus” ir atskiriu reikšmę balęto tik todėl, 
kad jis— “imperatoriškas.” Abelnai bu
vo be saiko daug paikus juoko, ir tan
kiai rodėsi, kad iš Rusijos nešasi kokie 
tai puvėsiai.

Ir štai, tarytum pasakoj, esu Suvažia
vime. Rusijos social-demokratinės parti
jos. Aišku—šventė!

Vienok švenčiau tik iki pirmos sesijos, 
iki ginčų klausime apie “dienotvarkį.” 
Žiaurumas tų ginčų antsyk atšaldė ma
no džiugesį ir ne tiek tuo, ką aš pama
čiau, kaip aiškiai pasidalinus partija į 
reformistus ir revoliucionierius,—tą ži
nojau nuo 1903 m., bet kenksmingu atsi- 
riešimu iš raformistų pusęs Jink V. I. Le-. 
nino. Tas sunkėsi ir tryško tarpe jų kal
bų, it vanduo varomas didelės spėkos per 
seną, gaisrininkų “dūdą.”

Nevisuomet svarbu—ką kalba, bet vi
suomet svarbu kaip kalba. G. V. Plecha- 
novas vilki žiponą, užsegiotą visais knyp- 
kiais, panašus į protestonų kunigą, ati
darydamas suvažiavimą, kalbėjo kaip tei
sių advokatas, tikras, kad jo mintys ne- 
sumušamos, kiekvienas žodis—brangus, 
taip kaip ir pauza tarpe žodžių. Labai 
moksliškai jis kabinėjo ore'virš delega
tų galvų gražiai apdabintas frazes, ir 
kuomet bolševikų sėdynėse kas nors pa
judino liežuvį, kuždėjosi su draugu, gar
bingas oratorius, padaręs trumpą pau- 
zą, įsmeigė į jį akis, tarytum vinis.

Vienas iš knypkių ant jo žipono buvo 
mėgiama Plechanovo labiau už kitus; 
jis jį nuolatos švėlniai glostė pirštu, o 
laike pauzos spaudė jį tarytum skamba
lo šerdį,—galima buvo manyti, kad ypa
tingai tas spaudimas ir pertraukinėjo 
sriaunią kalbą. Vienoj sesijoj Plechano- 
vas, besirengdamas kam tai atsakyti, su
nėrė rankas ant krūtinės ir garsiai, ne
jaukiai ištarė:

—Che-che!
Tas. sukėlė juoką, tarpe darbininkų- 

bolševikų, G. V. pakėlė antakius, ir jam 
pabalo • žiaunys; sakau: žiaunys, todėl, 
kad sėdėjau šone katedros ir mačiau iš 
šono oratorių veidus.

Laike Plechanovo prakalbos pirmoj 
sesijoj bolševikų eilėse už visus kitus la
biausia nerimavo Leninas,—tai susi
traukdamas, it nuo šalčio, tai atsila
podamas, it jam darėsi karštą; kaišio
jo rankas kur tai į kišenius, trynė sau 
smakrą, sukinėdamas savo spindinčią 
galVą ir kuždėjo ką tai M. P. Tomskiui. 
O kuomet Plechanovas pareiškė, kad “re- 
vizionistų partijoj nėra,” Leninas susi
lenkė, jo plikė pasaudo, pečiai kilnojosi 
tyliame juoke, darbininkai, greta jo ir 
užpakalyj jo, taipgi šypsojosi, o gale sve
tainės kažkas lėtai ir balsiai užklausė:

O šioj pusėj—kokie sėdi?
(Daugiau bus)

Kaip Prašyti SugrįziftW Leidimo
Ateiviai, legališkai įleisti į 

Suv. Valstijas nuolatiniam ap
sigyvenimui, jeigu nori vykti 
Europon apsilankyti, gali pra
šyti leidimą sugrįžti. Toks su
grįžimo leidimas pavėlins atei
viui sugrįžti į Suv. Valstijas 
kaipo nekvotinis imigrantas.

Bet prašydamas sugrįžimo 
leidimo turi prisilaikyti prie se
kančių taisyklių.

Aplikacija privalo būti pa
siųsta nors trisdešimts dienų 
prieš išvažiavimą ir prislėgta 
prieš imigracijos oficieriaus ar
čiausioje 
ima gana 
aplikanto 
patartina
nors šešias arba septynias sa
vaites prieš nusistatytą išvažia
vimą.

Jeigu ateivis buvo įleistas su 
konsuline imigracijos viza ant 
arba po liepos 1 d., 1924 m., 
jam nereik asmeniškai vykti 
prie imigracijos oficierius. 
Taipgi tas nereikalauta nuo as
menų, kurie legalizavo savo 
buvimą po Act of March 2,

stotyje.
algą laiką 

legališką 
pasiųsti

Kadangi 
patikrinti 
įleidimą, 

aplikaciją

CLEVELAND, OHIO

Kovo 22 d. ALDLD 22 kuo
pa, Darbininkų svetainėj, su
rengė prelekcijas sveikatos 

i klausimu. Kalbėjo Dr. Ma
tulaitis; labai gerai nurodė, iš

Paprastai, ateivis, kuris pasi
lieka užsienyje ilgiaus negu lei
dimas pavėlina, gali būti sulai
kytas Europoje, ir negalės su
grįžti atgal į Suv. Valstijas. , , , . .
Jeigu pailginimas neišduotas ir kur kyla bakterijos ir ligos, 
leidimo laikas jau išsibaigė, jis Sav0 kalboje jisai gerai nuro- 
nebus įleistas kaipo, nekvotinis dS’ kaip reikia tų Iigų saug0’ 
imigrantas, bet turės prašyti, ' 
reguliariškos imigracijos vizos, Į Antras kalbėjo d. J. Mažci- 
kurios dabartiniu laiku labai re- ka apie NRA. Draugas Ma
dai išduodamos. Perilgas išbu- žeika gerai nurodė, kas yra 
vimas užsienyje gali trukdyti ta NRA, kaip jinai reikalinga 
pilietystę, nes kuomet ateivis 
pasilieka užsienyje ilgiaus negu 
šešis mėnesius, nuolatinis išbu
vimas Suv. Valstijose jau per
trauktas, tik jeigu jis gali pri
statyti kuogeriausių priežasčių, 
kodėl jis neišgalėjo sugrįžti į 
Suv. Valstijas, tik tada jam bus 
pavėlinta imti naturalizavimo 
žingsnius ir rokuoti laiką nuo 
pirmutinio atvažiavimo į Suv. 
Valstijas. Bet vieno meto ar 
ilgesnis išbuvimas iš S. Valstijų 1- 
neatmaįnomai sulaužo nuolatinį j 
apsigyvenimą. -Tokiuose atsiti
kimuose ateivis turi gyventi 
Suv. Valstijose penkis metus 
nuo dienos jo sugrįžimo prieš

kapitalistų klasei, o nieko ge
ro neduoda darbininkams.

žmonių prakalbose buvo vi
dutiniai ir visi • gerai klausėsi 
kalbų. Paskiaus buvo» 'keli 
klausimai, į .kuriuos kalbėtojai 
tinkamai atsakė. -

Pertraukoje buvo renkama 
aūkos padengimui svetainės 
lėšų. Aukų surinkta $2.31 ir 
perduota ALDLD 22 kuopos 
iždininkui. Visiems aukauto- 

■ jams tariame ačiū.
Po prakalbų žmonės kalbė-

kurie po sausio 1 d., 1932 m. i 
prašė ir gavo leidimus. Toki! 
asmenys privalo pasiųsti savo ' 
aplikacijas tiesiog į Commissio- j 
nėr of Immgration and Natu
ralization, Washington, D. C. 

Jeigu ateivis, kuris atvyko 
prieš liepos 1 d., 1924 m., gy
vena vietoje toli nuo imigra
cijos ofiso, arba kuris del kokių 
kitų gerų priežasčių, negali as
meniškai nuvykti į reikalingą 
vietą, gali pasiųsti jo aplikaciją 
imigracijos oficieriui per paštą';! 
bet tokiuose atsitikimuose rei
kia ir pridėti afideivitą,; kuria
me . išdėstyta, kodėl negalima 
pribūti.

Kuomet visa ' ateivio šeimy
na ketina vykti Europon, atski
ros aplikacijos del kiekvieno 
reikalinga, nepaisant kiek metų 
šeimynos nariai turi, nes leidi
mas tik apdengia vieną asme
nį. šeimynos galva gali pa
duoti aplikacijas del jo žmonos 
ir nepilnamečių vaikų. Prie to
kių aplikacijų reikia prie nota- 

,ro prisiegti.
Su kiekviena aplikacija rei

kia pridėti sekančius:
1. Dvi atskiros (pilno’veido) 

fotografijos, be' kepurės, 2 (Z? 
x 21/) colių didumo, aplikanto 
parašas, pridėtas aky vaizdo j e 
oficieriaus, kuris duoda prisie- 
gą.

2. Krasos arba ekspreso pi- 
niglaiškį, ant trijų dolerių var
du Commissioner of Immigra
tion and Naturalization, Wash
ington, D. C.

Kas link pačios aplikacijos kįnti. Tas kunigas pasakė, kad 
darbininkai turi nepaisyti nei 
krizio, nei sunkių laikų ir veisti 
dideles šeimynas. To reikalau
ją “šventi sakramentai.” Bet; 
jisai nepasakė, kaip darbinin-1 
kai gali išmaitinti tas dideles 
šeimynas. Jisai neturi suprati- • 
mo, kad darbininkams ir be šei
mynų dabartiniu laiku negali
ma gyventi.

Taip, ’ kunigas ąakė ir apie 
dabartinį krizį. Bet jam kri-1 
zis, tai nuo “dievo leistas.” Gir-1 
di, tai žmonėms “pakuta.” Bet 
kodėl nevisiems ta pakuta? Pa
kilta tik darbininkams, kurie 
bedarbiai ir menkai uždirba. 
Tačiaus taip lygiai bedieviai ir 
dievoti, kurie išnaudoja darbi
ninkus,—tie turi gerus laikus ir 
dabar, jiems nėra krizio. Apie 
tai* kunigėlis nepasakė, nes ji
sai nesako darbininkams teisy
bę, jisai tik mulkina darbinin
kus.

Todėl darbininkams jau lai-j 
kas mesti tuos kunigėlius. Ląi- 
kas darbininkams jau atsikra
tyt nuo mulkinimo ir suprasti, 
kad jie nėra asilai; bet žmonės, i 
Laikas darbininkams stoti į dar-1 
bininkų organizacijas ir švies-1 
'tis. I

Darbininkų Mulkintojai Veikia
Kuomet kapitalizmo krizis di

dėja, darbininkų išnaudojimas 
darosi nepakenčiamas, tai kla
sių kova pradeda virte virti. 
.Darbininkai pradeda kovoti už 

į bedarbiams • pašalpas, už dides
nes algas, už trumpinimą dar
bo valandų. Darbininkai ruo
šia masinius- mitingus ir pra
deda pamatyti, kad kapitalistai 
yra jų išnaudotojai ir skriau
dėjai. Tuo laiku atsiranda vi
sokių mulkintojų, .kurie 
kiais balsais ambrija ir 
da mulkinti darbininkus.

Kapitalistinė klasė 
NRA, bet ir tai negelbsti dar
bininkams. čia labai'daug pri
kalbėta ir prirašyta apie page
rinimus ir darbus^ bet darbai 
kaip mažėjo, taj^jie ir dabar 
mažėja. Todėl dabar jau lei
džia darban misionierius, kad 
jie vestų darbininkus į “laimin
gą gyvenimą,” kad jie numirs.

Vienas iš tokių mulkintojų 
darbavosi ir čia tarpe lietuvių 
parapijonų." Jisai čia darbi
ninkus mulkino dienomis ir va
karais. Tai buvo taip vadina
mos misijos.

Tas kunigėlis niekino darbi- 
i ninkus. Jisai savo parapijo- 
i nūs vadino asilais ir kitais 
vardais. Vienok pąrapijonai tą 
viską kenčia ir leidžia save nie-

josi, kad jiem prakalbos pa
tiko. Todėl pageidauja, kad 
ir daugiau tokių prakalbų bū
tų surengta.

A- Jakaitis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ROCHESTER, N. Y.

ALL'i Jj 50 kp. ir buvusi LDS.A 2 
kp. rengia vestuvių vakarienę šc< 
tadienio vakare, 7 valanda 31ma die
ną kovo, Gedemino svetainėje, 575 
Joseph Ave.

Visi nariai ir ne-nariai dalyvaukite 
šiami parengnnę nes bus vienas iš 
didžiausiu, nes sujungtos dvi didžiau- 

| sios kuopos, visų turi būt priederme 
dalyvaut.

(74-75)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. rengia diskusijas 

karo klausimu. Referuos drg. A. 
Keršis, diskusijos įvyks penktadienį, 
30-tą dieną kovo, 7:20 vai. Vakaic, 
Slavų svetainėje, 15810 Holmes Ave. 
Diskusijų teina svarbi ir kiekvie
nas galės, imti balsą ir diskusuoti, 
ko darbininkai galf/tikėtis iŠ karo? 
Visi dalyvaukite iri ūtsiveskit; 
draugus ir. drauge J

- Komisija

Reikalingi Kambariai Delegatams J Komunistų Partijos 
Konvenciją

Balandžio 3 dieną prasidės Aštuntoji Jungtinių Valstijų 
Komunistu Partijos konvencija Clevelande, Ohio. Tikimasi 
keletos šimtų delegatų, atstovaujančių visus J. V. kampus. 
Reikalinga bus tie draugai suguldyti; reikalingi kambariai. 
Clevelando lietuviai darbininkai, turį vietų pernakyojimui, 
ir galį priimti pas save draugų delegatų, prašomi išpildyti 
žemiau telpančią anglišką blankelę ir pasiųsti Butų Jieško- 
jimo Komitetui ten nurodytu antrašu:

I will provide sleeping quarters for delegates to the National Con
vention of the Communist Party to be held in Cleveland during the 
week of April second. There will be no discrimination in my home. 
NAME _____________________________ __________________________
ADDRESS ________________ —----------------------------------------------------
DIRECTION TO YOUR HOME ________________ ___________ _____
Room for Single Person _ 
Room for married couple
Room for two persons---------------------- Men or Wohten -------------—
Mail to: Check whom you can accommodate.
Housing Committee —---------- ------------------------ ----- +------- - Signature

Communist Party, ,1514 Prospect Avenue, Cleveland, Ohio.

■LAISVES” KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS

blankos, tai svarbu išpildytoj ui 
atsiminti kada, kokiame uoste ir 
ant katro laivo atvažiavo, ir 
po kokia pavarde buvo įleistas 
į Suv. Valstijas. Jeigu tos pa
siųstos informacijos nėra tei
singos, tai Imigracijos ir Na
tūralizacijos ; Biuras negalės 
patikrinti aplikanto legališką 
įleidimą nuolatiniam , apsigyve
nimui. Tpkįainfie atsitikime lei
dimas nębus'išduotas ir pinigai 
bus sugrąžinami.

Leidimai tiesiog prašytojams 
ne siunčiami, bet galima leidi
mą gauti asmeniškai nueinant į 
nurodytą imigracijos ofisą 
prieš pat išvažiavimą iš S. Vals
tijų ir todėl aplikantas privalo 
užrašyti tokią imigracijos sto
tį ant aplikacijps Jolankos.

Sugrįžimo leidimai išduoti 
ant vieno meto laiko, bet juos 
galima pailginti ant ilgiaus, 
kiekvieną sykį tik ant šešių mė
nesių. Reikia prie pailginimo 
prašymo prisiegti prie 
Valstijų konsulinio 
ir paštu pasiųsti isu senu leidi- 

■ mu, tarpe 30 ir 60 dienų prieš 
originališko leidimo išsibaigimo. 
Reikia užmokėti $3.00 už kiek
vieną pailginimą (international 
money-order).

Suv. 
oficieriaus

1 LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar
I ką reiškia ženklai: ( . , ; — :”!?...-()). 
J pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti.
I žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos 
Į 15centų. Dabar tik 10c.

, KAIP TĄPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus reikalingus pilietystes išėmimui popierių reikale klau-

| simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
į tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin- 
, kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa- 

| ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.
ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy

na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi ? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

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

SOCIALIZMO BĘSIVYSTYMAS Iš
Paraše K. Radek.
centai. Dabar 10 centų.

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

• * •

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

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

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
Paraše Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra.1 Kaina numušta 

|. ant p.usės iki 5 centų. '< ; ; •
J MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVŲ. Parašė A. Bimba. Istorija 
? N. Saccp ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
į daug pavdikslų. ’ Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina bu<o; 15 centų. 
| Dabar tik 10 centų. < •
I KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la- 
| vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
j 30 puslapių. Kaina tik 5 centai.

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

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Paraše pasaulinis darbininkų va
das N. Leninas. Brošiūra labai.naudinga. Turi 34 puslapius. Kai- 

•na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 

Paraše M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
girtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo

V $1.00 Dabar parduodame už 50 centų.
Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

“LAISVE”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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580 TŪKSTANČIU AUTOMOBILIŲ 2,2

414Krušas, 141 Sawtell Avc. 
ntello. Draugijos susirinkimai I Avė.

J., El-

6t„

1826 McReynold Avė. ,

Iždo

Avc.

LIETUVIS ADVOKATAS
Drau-

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y,

st.
laiku.

st.

j

j.

Iždo
naują

Ignition Specialist

Užmušė ant Gelžkelio WOLF AUTO REPAIRSsiekia

BEDFORD, O. — Kovo TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

IR

Mo-

s«
st. <♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<b

ris jau dvylika metų dirba 
už politinius kalnius, tvir
tina, kad kapitalistinėj Eu-

Park

St rcct

Pa, 
S.,

bilių; apart to, numatoma di
delis išsivystymas jau esančių

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

VIENA, Austrija. — Tū
las Van Gheel Gildeimeis-

jų mašinų ant pirmosios vietos 
pasaulyje.

jo 
su-

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

maši- 
suda-

aut.; 
ir 7

prašinu pervežimui 3 tonų ir 
daugiau. Projektuojama pas 
mus gamyba tokių mašinų

Street

Street ;
I

Street j

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

AH Work Guaranteed. Towing Day and Night

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

62 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

Phone, EVergreen 7-4785 
f'

mosi sovietinės gamybos—tai | 
planas socialistinės planingos

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS '

Kalba Lietuviškai

Vienas iš didžiausių bus 
j miesto, išleidžiantis

j.
J.

• j.ir penki šimtai 
tūkstančių politinių kalinių! 
Dauguma tų kalinių esą 
žmonės tautiniu mažumu. €> V

vietų, sanitariniai ir

torių pagaminimui.

Ave.

New

Ava
Yesadaviėius, 638 8rd Ave.,

ašimis, mašinos

Šis gigantinis planas numa-
įmonę Gor-;to: 
atsistoja ei 
Europos ša Pirmadienį, April 2,1934, ? p. m.

st.
st.

nasis Spalis” Stalingrade,

bus | 
tu-; 

automobilių, Į 
auto-maši-

PUBLIC AUDITORIUM-MUSIC HALL
EAST 6th St. ir ST. CLAIR CLEVELAND, OHIO

______ Draugijos . .
antrų ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizak-th, N; J.

1307 Davis Avenue

Ave.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Lankytojai

Motery
Pašelpinė Draugyste Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Benlulienė. 16 Bunker. Ave.

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Cląrk PI.
. I*. Grygotis, 146 4th 

Bnrknuskas, 256 Pine

76 Union St., Lowell, Mase. 
Maršalka, M. Uždą vinis,

39 Pleasant St., Lowell, Mass. 
Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus

815 Middle St., Broddock,
1925 Harcums Way, S.

J. Ružinskas,
Korsikai, J. Ruseckas,

Revizijos komisijai '
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno : 
mėnesio antrą utarninką, savam name, ' 
1057-63 Hamilton Avo.

1108 Elizabeth Ave.
Trustisal:

J. Urbonas, T. Rasikas,

GARDNER. MASS
A.L.I).L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva,
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis.
CCrawford 

. Finansų raštininkas, A. Siekis, ,
P. O. Box 

Protokolų raštininkas, S. Rasimavičiua, 
140 Mechanic

metų :
B. Černiauskas,

103 Moiling Dr.
J. Miller,

8 Ludwig 
J. Grigas,

202 Carter
Prot. Raštininkas: M. Jakubonis,

72 Dayton 
Iždininkas: K. Galinaitls, •

29 Pulaski
Maršalka: A. Bnrtašius,

• 213 Berlin 
Andriunas,

290 WilkinsStreet j
18 Dudley Street

31 Dayton Street j
610 Ridgeway Avo. i 

Rochester, N. Y. >

1351 Broadway Ave. 
Globėjai:

tolOlgnJD "J,

VARŠAVA. — Central!- 
nio geležinkelio taisoma sto- 

1929 metais pasaulinė pra-|tjs įgriuvo. Keturi darbi- 
mo.n? davė iki 85 tūks. auto-.| ninkai tapo užmušta, o ke- 

turi sunkiai sužeista.

RPCHES'IW, N. Y.
■ J •

D.L.K. Gcdemino draugijos valdybos ant
rašai del 1931

Pirmininkas:

Vicc-Pirin.:

Fin. Raštininkai:

Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark Pl. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kainictienė, 144 South 

00 First St.
Krūtis,

St. 
įvyksta

LIETUVOS SŪNŲ IK DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

'< D •,j RAPIDS, MICH
D Pirmiuinkas A. DAUKŠĄ, 1131 Walker St.

A. J.' KARECKAS, 730 Nason 

KARL. RASIKAS, R. R. 
ir svetainės randuotojas A. 

jauniui ausnaSi 1108 r.iizaberh Ave.
\ Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dais St.;

M.

Globėjai: P.

Prūsas, 
Budelcvičia, 
Ivanaitis, 
minėti i

metuose gamybą Tun L<lisV§ UZ Organą

naują (į-gr Rolandas kvekeris, ku- 
tūks-

tonų)

Park St., J. Krakauskas, 
“Laisvės” organu raštininkas D.

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second 

“Aušros” Draugijos susirinkimai
vin “Laisvės1
Elizahoth, N,

A. Kaupas,

N. W.
; Vice pirm.
St. N. W.
Protokolų; rašt.
9 Box 117

Finansų sekr.
GARBANAUSKAS* 1108 Elizabeth Avc.

■■■■It

Trečiadienis, Kovo 28, 1934 Penktas Puslapis

Sovietiniai gatvė-busai bė
gioja Maskvos gatvėmis. Ka- 
ra-Kumos kelionė parodė ge
rą technišką įrengimą maši
nų, kurios nugalėjo dargi ty
rų smėlį.

“Pas mus nebuvo automo
bilių pramonės. Jinai pas 
mus dabar yra.” (Stalinas).

Automobilių pramonė rei
kalauja dar jos išplatinimo.

Pabaigoje antrosios penk- 
metukės ant sovietinių laukų 
dirbs daugiau kaip 500 tūks
tančių tra/ktorių ir apie- 100 
tūkstančių kombainų. Taip 
mechanizuojama žemės, ūkis.

Bendras ūkio ir kultūros iš
sivystymas visoje ’ šalyje ir

Caro Rusija neturėjo auto
mobilių pramonės. Rusų-Bal- 
tiko ir kituose fabrikuose buvo 
gaminamos tik atskiros viene- 
tos ir tai iš užrubežinių dalių. 
Įvykus revoliucijai, buvo iš
viso 12 tūkstančių automobi
lių pasenusios konstrukcijos, 
padėvėtų ir sulaužytų.

Rekonstrukcija pramonės ir 
transporto, socialistinis žemės 
ūkio pertvarkymas ir apeinąs 
šalies išsivystymas iškėlė vie
ną iš pirmaeilių užduočių—su
daryti savąją auto ir trakto
rių pramonę.

1929 mėtais Sovietų Sąjun
goj buvo dar tiktai 20 tūkstan- 
čių^auto-mašihų. ‘.
.. Partijos ir 'valdžios nutari- sparčiai besivystantis • prekių 

•mu, pradėta statyba nūlžiniš- išvažįojimas keliais be relių 
kų fabrikų automobilių ir trak- taipogi reikalauja sunkiųjų

Apsun-j mašinų, autobusų ir .lengvųjų, 
kinta buvo statyba, nes visi tie‘Skaičius mašinų nuo 75 tūks

tančių 1 -d. sausio 1.933 metų 
turi pasikelti iki 580 tūkstan
čių 1 d. sausiui 1938 metų.

Antrojoje p e n k m e tukėje 
numatomas priaugimas gamy
bos 837 nuoš.; 1937 metais-—

tis metinei gamybai apie 
miliardu rublių.

Antru sulig galingumo 
Stalingrado kombinatas, 
rintis traktorių, 
įmonę surinkimui
nų, metalurgijos Įmonę “Rau
donasis Spalis.” Turės darbi
ninkų iki 65 tūkst.
Bus dar visa eilė Įmonių, ga

minančių atsargos dalis.
Per Kom. Partijos ir Sovietų 

darbo žmonių pasiryžimą, an
troji penkmetukė ,bus automo
bilių pramonės penkmetukė, , 
pagrįsta naujausiais technikos 
išradimais. Bet kiek pas mus 
yra planingas ūkis, tai mums 
nebaisūs tie dideli uždaviniai, 
prieš mus stovintieji. Nes jie 
vis tiek bus išpildyti su per- 
viršium. !

S. Jurovičaitč.
K. Matulaitis.

Leningradas, 23 sausio 1934m.

ROCHESTER, N. Y. 
v l. d. p. kliubo Valdybos

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškla P., 

1120 North Street
Pirmininko pagclbininkna, Žirgulis, P.,

- 62 Dalo Street
Protokolų raštininkar Gondrenas, S., 

67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evana J.,
Daukas, Geo., 

Iždininkas Druseikis
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko _______
vieną mėnesį, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare : pradžia 7 :30 valandą.

TORONTO. ONT., CANADA
šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto i
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

Toronto
Ižd. J. Šinkūnai, 99< Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
I J. Barčas..'

Reikalauja Šaudyti 
Roosevelto Patarėjus
WASHINGTON.— Min- 

nesotos senatorius republi-1 
išleisti 200 tūkstančių automo- konas Schall siūlo, kad būtų rinan8U £n^otis' 2122 Inga,lfl

fabrikai statėsi vienu 
bėgyje trijų metų su dideliu 
įtempimu buvo užbaigta sta
tyba Leningrado, Stalingrado, 
Charkovo ir kiek vėliau čelia- 
binsko traktorių įmonių, o tai
pogi Maskvos ir Gorkio (bu
vęs Nižni-Novgorod) automo
bilių įmonės.

Pastatytų automobiliu įmo- Įmonių ir naujų, galinčių pa- 
nių, sulig, projekto galingu- gaminti 630 tūkstančių mašinų 
mas—173 tūkstančiai automo- Į metus.
bilių į metus. Paleidus dar-į 
ban automobilių 
kio mieste, SSRS 
lėsna svarbiausių 
lių toje srityje.

Dideliam nusivylimui buržu
azijos, kurios spauda rėkė apie 
penkmetinio plano nutrauki
mą, mūsų įmonės iš kvartalo į Išplėtimą Maskvos ąutomo- 
kvartalan kėlė našumą ir pa-ibilių įmonės vardu Stalino iki 
gamino automobilių (skaitant 
tūkstančiais) :

1929 metais vieną tūkstantį 
penkius automobilius; 1930 
metais — 8 tūks. ir 4-rius au
tomobilius; 1931 metais 20 
tūkst. ir 6 automobilius; 1932

Išplėtimą Gorkio mieste au
tomobilių įmonės vardu Molo
tovo gamybos iki 300 tūkstan
čių Į metus, tame skaičiuje 
100 tūkstančių pervežimui 
žmonių;

sušaudyti visi Roosevelto 
patarėjai iš “smegenų trus- 
to,” jeigu būtų įrodyta, kad 
kai kurie iš jų yra sudarę 
suokalbį įsteigti komunizmą 
Amerikoj. Tokį kaltinimą 
jiems yra padaręs Dr. Wirt. 
Schall irgi mano, kad Roo- 
seveltas yra tik auka 
“smegenų trusto,” kuris 
sideda iš profesorių!

3,500,000 Politinį 
Kalinių Europoje

80 tūkstančių į metus, iš ku
rių 10 tūkstančių Buick tipo 
pervežimui žmonių;

Išplėtimą Jaroslavlio Įmo
nės iki' 25 tūkstančių sunkiųjų 
mašinų (5-8 tonų) ;

Pastatyti Samaroje 
įmonę pagaminimui 25 
tančių sunkiųjų (5-8 
automobilių į metus;

Pastatyti Stalingrade
įmonę- prekinių automobilių ropoj šiandien esą apie trys 
(3 tonų), galinčią išleisti 100[milionai 
tūkstančių mašinų į metus;

Pastatyti Ufoje naują įmo
nę prekinių mašinų, galinčia 
išleisti 100 tūkstančių automo
bilių į metus.

Visose įmonėse numatoma 
taipogi gamyba atsargos dalių;

Turint didelį sumažėjimą 
automobilių gamybos kapita
listinėse sajyse, Pla^aĮ V^S^I26 d. traukinys užbėgo ant

Į automobiliaus ir užmušė F..
C. Lee ir jo žmoną.

metais—25 tūkst. ir 5
1933 metais—49 tūkst. 
automobilius.

Išviso Sovietų įmonės jau 
išleido daugiau 100 tūkstančių 
automobilių.

Sudaryta savo kvalifikuoti 
darbininkai ir inžinierių-tech- 
nikų kadrai, turinti turtingų 
žinių kaip statyboje įmonių, 
taip ir įtaisyme gamybos. Ben
dras skaičius darbinįnkų ir in
žinierių šioje pramonėje 
100 tūkstąpčių žmonių. 

Pagaminimui dalių 
noms, jau vartojamoms, 
rytas specialis trestas, turintis 
24 įmones.

Metalurgijos įmonė “Raudo- sistemos.
Numatyta programa išleidi- 

elektros dalių įmonė Maskvo- mo 630 tūks. mašinų iškelia n • I 1 Ci c
je ir dar 62 įmonės gamina ra- Sovietų, šalį abelnai ant antro- OUgHUVO LCnkŲ OlOllS 
tams gumą, techninius audek-'sioS vietos, o gamyboje sunkių- ---------
lūs, stiklą ir kitas dalis aute 
mobiliams ir traktoriams. Įjun
gus įmones, darančias patai- 
sus automobilių ir traktorių, 
jų bendras skaičius sieks iki 
120 su apie 140 tūkstančių 
darbininkų.

Gerai užbaigtas 1933 metų, 1320 tūks. į metus, kas pervir- AdrfiSRl KllHOS
dargi paaugštintas, planas da-Įsys keturis sykius dargi ge- 6 ’
vė šaliai 49,7 tūkstančius au- riausiuose 
tomobilių ir 80 tūkstančių įmonių Amerikoje ir Europo- 
traktorių. ' • Įje<

Valdžios priimtas planas galiai' augant kultūriniai
1934 metams numato tolimes-ljš automobilių įmonių . reika-! 
nį vystymąsi gamybos auto- Į Jaus visokių rūšių mašinų, to
mobilių ant 47 nuoš. ir trak-j^el. numatoma gamyba specia- 
torių ant 43 nuoš.

šiais metais įmonės turi duo-l 
ti 72 tūkstančiu automobilių 
ir 115,3

jlių mašinų iki 50 tūks. į me-, 
tus. |

Sunkiosios mašinos įmonių 
tūkstančius traktorių. Gorkio mieste, Stalingrade ir 

Dideli atsiekimai yra ir ga-[Ufoj ir lengvosios bus suren- 
mybos technikoje., įmonės karnos specialėse rajoni- 
pasiliuosavo nuo užrubežinio'nėse įmonėse, kurių dabar yra; 
prigulėjimo ir mašinas gami-'tik dvi, o jų skaičius padidės j 
na iš sovietinės medžiagos, [iki 12-15 įmonių—šiaurės i
Greta standardinių sunkiųjų i Kaukaze, Ukrainoje, ties Vol- 
mašinų—1, 2. 3 ir 5 tonų, jaujga, Urale, Sibire, Uzbekistane 
gaminamos mašinos su trimis,ir kituose rajonuose.

gaisriniu- Numatytas planas vystymo- 
kams, autobusai 12, 24 ir/50jsi labai maino pramonės veidą 

kitoki. [atskirų rajonų ir sudaro dftle- 
Pereiti metai davė 10 tūks-Įlius kombinatus.
tančių lengvųjų mašinų ir pra
sidėjo gamyba “Raudonajame Gorkio

sistemos 300 tūks. mašinų, turint apie

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25t.h 8t„ Moline, Iii.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline,'III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—83rd 
Moline, III

Putilovce” mašinų 
Buick. 50 tūks. darbininku, lėšuojan-

Pirm. ... _________  __ _____ ___
Vlce-plrm. O. Turakienė, 19 Virta St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 473 N. Main St. 
Fln. Rašt. K.' čereškienė, 87 Battle 3t. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Llgtortitl Ralt. M. potsus, 184 Araei 8t. 
Maršalka -J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass, 
kare.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai,, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 28 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St.
Užrašų, rašt., K. Venslauskas, i

12 Andover St. Vice Pirmininkas, 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A re. | 
Iždininkus Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St. 
S. Mačiulaitis*. 57 Arthur St 

Maršalka P. F “ ~ - - -
Visi- iš Montello. uraugijoa BunimiKirimi i a„. n„..i.x.atsibūna k«s mėnesi, kiekvieną pirmą sero- į ' in Ant’ URuk6a* 

dą. Lietuvių Tautiškame name. • 1131 Walker

i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ
i DRAUGIJA. GrRAND RAPIDS, MI- 
ICHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL _____ __  __ _ _______ _____

1QQ9 MRTTT YRA SEKANTI* antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio, kabi 2. MILIŲ IKA A IMI. vah po pietų,; 338 Centralist., Lowell, Mass.
' Pirmininkas, Chas. Margis,

1>3 Muskegon Ave
A. J. Kareckas, 

730 Nason St. N. W. PJTTSBURGHO
Protokolų Sekr. Karl Rasikas, 

R. R. No. 0, Box 117
i Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas,
I ir Svetainės Randavotojaa.

1108 Elizabeth

Ligonių 
VALDYBA VIENYBfiS DRAUG. 1934 M. j M Varnienė,

Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland, Avc.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Amen Street. J. Andruška, 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Avc.
'Purto rašt. K. Venslauskas. 12 Andover Str.
Ligonių rašt. M. Taz.ukevičius, 153 Ames St.
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtoll, Ave. 

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street 
.Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesį, kiekvieną 
paskutinį panedėlį, Lietuvių Tautiškam name.

Rašt., T. Bartkus.

nesj, o metinis gruodžio tnėn. 
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė-

: Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.Į------------------ .--------------------------------------

i - * * .IR APIELINKftS 
! PRIEŠFASISTINIS K-TAS. 1931:
Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 

Ave., Wilmerding, Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

Broadway. Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
i Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
i Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way. S. S Pittsburgh, Pa.

r—, , „ ...  ~

CLEMENT VOKETAIT1S

N. E.
A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 

Pirmininkas, A. Čelkis, 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašiuskai, Box 655, 

Kensinofton, Pa. .
Sekretorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad 

McKees Rocks, Pa
Iždininkas .1.

New Kennington. Pa. 
Iždo o'lobėja: 
Urbonas G., 
J. Urbonas,

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinama kainą 
Parsaindau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., NEWARK, N. J.*

KAMINSKO
Krautuvėje yra puikus 
PASIRINKIMAS DARBINIŲ 

1R‘ ŠVENTADIENIŲ 
DRABUŽIŲ

ŠIOJE KRAUTUVĖJE 
DALŲ ^GAUSITE NE

DEL . SAVĘS, ALE 
KAMBARIAMS.

PARĖ- 
VIEN 
IR

<9 ,
Geo. Kaminskas

GERB. DRAUGĖS IR DRAUGAI!
Malonėkite, lankytis j George Kaminsko drabužių 

krautuvę, nes čia būsite užganėdinti gerumu prekių ir 
patarnavimu. Jau visi žinote, kad geriausius daiktus 
galima gaut šioje krautuvėje.

-Užkviesdamas jus, išanksto tariu ačiū ir prašau įsi-; 
tėmykite antrašą.

152 Ferry Street kampas Adam St., Newark, N. J.
Tel.: Mitchell 2-1487 . ■ GEORGE KAMINSKAS -

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Palaipinės 

gystės Valdyba 1934 metams:
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle1 Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 

.■ 29 .Whipple St., Lowell,
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, 
Prot. raštininkas; V. Mikalopas,

■ 97.3' Central St., Lowell, 
Iždininkas, St. ■. Paulenka,

.13 Walnut St., Lowell, 
Iždo globėjai:" J. M. Kanonas,*

,v, 10 Tyler St., Lowell,
Ir A. Raiidėliunas,

Phone Bryant 9-7763
Valandoš: nuo 1—6 po sietu

Mielini Laukiami Delegatai į Aštuntą 
Nacionalę Konvenciją

Didžiausias masinis atidarymas 8-tos 
Nacionalčs Komunistų Partijos, U.S.A. 

Konvencijos

Žymūs Kalbėtojai Sakys Prakalbas 
EARL BROWDER, Sekr. Komunisto Partijos 
FORD, STACHEL, MINOR, HATHAWAY, PATTERSON, 
MOTHER BLOOR, BEDACHT, AMTER, HIMOFF

Bus masinis dainavimas ir dalyvaus choras suside
dantis iš 400 balsu

Įžanga 25c. Bedarbiams su kortelėmis 10 centų 
Parsiduoda: 1514 Prospect Avenue, Room 306

Rengia Komunistų Partijos Centro Komitetas ir 
Cleveland© Distriktas.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

; tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas Bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. .Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu ąntrAšu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Beštas Puslapis

Rytoj Visi j Demonstraciją! <b

<♦>

e

156

h

WiHiamsburgo JaunuoliamsĮVAIRIOS ŽINIOS

įgriebę kelių tūkstančių dole- ; P“ mįays- 231 Bedford Avenue
H

BROOKLYN, N. Y
*>

t

Trumpos Žinutės Ligos Gydomos
Haiti

STEPHEN BREDES, JR.
•o Lietuvis AdvokatasMIRTYS—LAIDOTUVĖS

Protestai prieš Karą
197 HAVEMEYER STREETApart. 29

BROOKLYN, N. Y.

W. ■

KALBAM LIETUVIŠKAI

•r LIETUVIŲ

Jis

savimo neturi būti

i

K. Jankaitis.

i

ir
*

Dr. Theodore Conklin
ryto iki 9 vai. vakaro.

organizacijos prisiųstų

k u-

Seredomis
7 vai. vakare

Kartą vienas profesorius yra 
pasakęs, kad mokytis žmogui

<♦>

ir 
su 
ar-

<»> 
t <♦>

Telephone, EVergreen 8-9770

Drivers unijos vadams, 
balsavimai turi būti \

DRAUGIJŲ SĄRYŠIO VAL
DYBOS POSĖDIS

iž 
valandai' vakare.

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.

Advokatas Ch. Platt, 29 me
tų amžiaus, 271 Central Park, 
atrastas negyvas nuo gazų. 
Sako, kad bus gazai per nelai
mę pripildę kambarį.

Lietuvių Amalgameitų 54 
skyriaus susirinkimas įvyks 
28 d. kovo, 1934, 7:30 vai.

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DR. Z SMS'

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
Į tomobilius ir karietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Policijos komisionierius
R£an išbarė policmaną 
Donell, kad jis gyvą užpuoliką 
pristatė.

standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Į New Yorką atvyko 
prezidentas Vincent. Jį pas
veikino salva iš 21 kanuolės. 
Haiti yra po Jungtinių Vals
tijų imperialistų kontrole.

rr

KAS NAUJO TARP vakare, 80 Union- Ave., Brook-

PAJIEŠKOJIMAI
BROOKLYN; N. Y.

PA J IEŠKAU kambario netoli nuo 
“Laisves”, apie 4 arba 5 blokus. Ne
noriu mokėt augštą kainą, paprastas 
darbininkas, atvažiavęs iš kitu)’, no-, 
riu apsigyvent Brooklynė.. Geistina, 
kad atsilieptumet pažįstamas drau
gas, V. Krasnickas. Atsišaukite į 
“Laisves” raštinę. (74-75)

A. N.Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,

Vtarninkaįs ir
Nuo 3 vai. p. p. iki

Visi rubsiuviai dalyvaukit 
;susirinkime, nes yra labai svar-

iš Rašybos ir Propagandos
Lavinimosi Mokyklėlės

i,

Sugedus karšto vandens ap
šildymo pečiam pasidarė daug mokyklų yra vietomis ir kitur, 
nuodingų gazų. Nuo jų mile'Kada mokyklėles lankai, tai 
L. Russo, 45 metų CWA dar-1 aiškiai matai jų didelį reika-' Vįenas

lingumą. Ypatingai reikia I ninkas
jas lankyti mūši] organizacijų | Taipgi kviečiama, kad darbi-

i

Trečiadienis, Kovo 28, 1934

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS

Ketvirtadienį, 29 d. kovo, 3 
vai. po pietų New Yorko ir 

* Brooklyno darbininkai padės 
darbo įrankius'ir maršuos prie 
City Hali. Ten susirinks apie 
3:30 vai. po pietų. Prie City 
Hali bus laikoma masinė de
monstracija su prakalbomis. 
Tai masinis protestas prieš 
mėtymą darbininkų iš CWA 
—viešų darbų. Ten pat dar
bininkai pasiųs delegaciją pas 
poną LaGuardią, kad įteikti

darbininkų reikalavimus.
Rooseveltas, LaGuardia 

kiti ponai gyrėsi, kad jie 
NRA pagelba išnaikins bed
bę, bet dabar jie jau meta į 
bado ir vargo padėtį ir tuos 
darbininkus, kurie jau buvo 
paimti prie viešų darbų; reiš
kia, jie patys patvirtina, kad 
jų pasigyrimai buvo tuščias 
muilo burbulas.

Visi darbininkai ir darbinin
kės masiniai į demonstracijas!

taisyti, o tai lygu, kaip kad 
pavestume vilkui ganyti avį. 
Priešų redaktoriai tiksliai mū
sų raštą sudarko ir apkramto. 
Taipgi mums reikalinga ben
dradarbiauti ir savo spaudoje, 
o bendradarbiavimas reikalau
ja žinojimo taisyklių, kad ne
reikėtų redakcijoje dirban
tiems draugams mūsų raštus 
perrašinėti.

Štai dabar Brooklyno lietu
viai darbininkai turi progą la
vintis, nes kas sekmadienis 10 
vai. ryto, “Laisvės” svetainėje 
įvyksta gramatikos — rašybos 
ir politinės mokyklėlės pamo
kos. Gramatikos mokina drg.

ROOM svetainėje, 318 Grand 
St., Brooklynė, (kampas Have- 
meyer St.)

Išgirskite didvyriškus taksių 
kovotojus! Taipgi kalbės KP 
6-tos Sekcijos organizatorė 
drg. Martha Stone; Darbo U- 
nijų Vienybės Lygos vietinis 
organizatorius drg. Sam Nes- 
sin ir visa eilė kitų kalbėtojų.

Padėkime išlaimėti taksių 
darbininkams streiką! Padė
kime atremt bosų ir kapitalis
tinės valdžios atakas ant ko
vingų darbininkų ! Visi ir visos 
dalyvaukite masiniai!

Kompartijos 6-ta Sekcija.

je su Komunistų Partijos n 
Jaunųjų Komunistų Lygos dis- 
triktais išleido į darbininkus 
atsišaukimą del bendro fronto 
masinių demonstracijų Pirmą 
Gegužės. Geresniam prisiren
gimui šaukiama masinė konfe-. 
rencija. Konferencija atsibus 
šeštadieni, 14 d. balandžio, 1 
vai. po pietų, Webster Hali, 
119 E. 11th St., New Yorke. 
Visos darbininkiškos organiza
cijos privalo išrinkti delega
tus ir dalyvauti šioje konfe
rencijoje, kad sėkmingai prisi
rengus prie Pirmos Gegužės 
masinių demonstracijų, kovai 
prieš karą, NRA ir už tuojau- 
tinę bedarbiams pašalpą.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Taksių Kovingi Darbininkai Plautuvę, 235 9th Avė., netoli ii • 1 - iy i» 24th St., New Yorke, ir pasi-Atsieke Daliny Laimejimy
•rių vertės laikrodėlių ir kitų 

tvirtai auksų, paspruko. Jie įsakė 
jje krautuvės savininkui stovėti 

rankas iškėlus ir nekrutėti.

Taksių darbininkai 
kovoja prieš išnaudotojus 
atmetė streiklaužišką LaGuar- 
dijos planą. Tada LaGuardia . 
pareikalavo streiko vadus pas Į 
save. Streikierių vadai nuvy- i 
kę įteikė jam reikalavimus: 1) 1 
balsavimas turi apimti visą1 
taksių skaičių; 2) gali balsuo-j 
ti tik tie, kurie pradėjo dirbt | 
nors dvi dienas prieš streiką,! 
tai yra nevalia balsuoti streik
laužiams ir 3) darbininkai tu
ri prižiūrėti balsavimus. Po
nas LaGuardija bijosi pirmo į 
reikalavimo, nes dar gali su-1 
streikuoti ir tie, kurie nėra1 
streiko lauke.

Virš 4,000 streikierių mar- 
šavo gatvėmis protestuodami 
prieš policijos terorą. Strei-; 
kieriai išlaužė daugeliui tak
sių duris ir kelis streiklaužius 
apkūlė.

Prasideda ir provokžUijdš 
prieš streikierius, vienas streik
laužys pranešė, kad būk jį 
streikieriai apšaudę ant 55th 
St. Tai bus provokatorių dar
bas. Policija jau jieškojo 
streikierių užeigose bombų.

Kompanijų .agentai iš Dri
vers Brotherhood unijos išlei-: 
do bjaurų pareiškimą, kuria
me jie išvadina kovingą Taxi 
Drivers unija komunistų ir ra- 
ketierių unija, šie išdavikai 
labai pyksta, kad ant jų ran
ka numojo eiliniai taksių 
darbininkai, tai bjauriausiai I 
skalina ant komuniste] ir ko
vingų darbininkų. ]
’Miesto ponai nusileido Taxi niekados nėra vėlu, kad žmo- 

kad &us gali visada mokytis.
vedami privedė ir vieną pavyzdį, kaip 

streikuojant, tai yra del bal- vienas senas Graikijoje žmo- 
sulaikyta gus, jau turėdamas 75 metus 

pikietavimai ir kovingų drai- j amžiaus, pradėjo mokytis 
vėrių streikas, šis laimėjimas j dviejų kalbų ir jas išmoko, 
daug reiškia, nes balsavimai Jau yra žinoma, kad kiekvie- 
nepakrikdys "kovingas streikie
rių eiles ir neleis streiklau
žiams užimti darbus.

Apvoge Auksu Krautuvę J- Valatka. Politiniais ir abel- 
______  nai klasiniais klausimais mo- 

Keturi ginkluoti banditai už-'^na Mizaia.
puolė senų auksiniu daiktų sin,us darbininkų 

mums dabar • yra 
geriau žinoti, kaip 

Seniau 
darbininkų bijojosi 
dabar daug iš tų darbininkų 
ateina pas mus klausti rodos, 
kaip išeitį rasti iš šio krizio, o 
kad sėkmingai galėtume vado
vauti darbininkų kovoms ir 
stovėti jų priešakyje, tai turi
me lavintis. Kiekvienas ir 
kiekviena privalo lankyti dar
bininkų mokyklą.

, Mokinys.

O kla- 
reikalus 

reikalinga 
bent kada 

daugelis 
bolševikų,

Mary Grill, 50 m. amžiaus. 
10 Dewey Place, mirė kovo 25 
d., Brooklyn State ligoninėj. 
Bus palaidota kovo 29 d., Jo
no kapinėse.

Laidojimo apeigomis rūpi
nasi graborius Bielauskas1.

Du Žmonės Žuvo nuo Gazo
20 Užnuodinta

bininkas ir J. GulArdi 70 metų 
amžiaus. Dar 20 darbininkų 
ir darbininkių, taipgi ' vaikų, 
guli ligoninėje. Nelaimė at
sitiko 6-šių augštų name, 336 
E. 114th St., New \prke.

MES REKOMENDUOJAM!
Kiekvienas darbininkas—kiekviena 
darbininkė, neturi praleist nepa
matę tą SUJUDINANČIĄ dramą 

už TEISES VISIEM!

“Jie Neturi Mirti”
ROYALE THEATRE, 

‘45th St. W. of B’way 
vakarais 8:20, dienom ketvergais ir 

subatom 2:30

C. Seig, 5 metų berniukas, 
13 Menahan St., Brooklyn, už
muštas ant gatvės troko, kada 
jis ėjo į krautuvę motinai nu- 
pirkt reikmenų. Motinos ne
turėtų tokius mažus vaikus 
siuntinėti skersai gatvę.

nas profesorius mokinasi iki 
mirties. Tas patsai yra ir su 
dalyvaujančiais judėjime dar
bininkais-—jiems prisieina gy
venimas sekti be pertraukos. 
Nepaisant kaip daug mokinie- 
si, bet (vis žmogus $ay jautie
si nepakankamai žinąs.

Taįgi mes turime lavinimosi 
mokyklą Brooklynė; panašių

nariams. Reikalas lankyti 
mokyklėles, kaip tiems, kurie 
yra eiliniai, taip ir tiems, 
rie yra kalbėtojai.

Kodėl darbininkai turi 
kytis kaip rašybos, taip 
abelno žinojimo? Todėl, 
žinojimas reikalingas kasdie
ninėje kovoje ir abęlnai darbi
ninkų organizavime, © rašyba 
reikalinga, kad mes galėtume 
teisingai išreikšti savo mintį 
raštu. Mums prisieina para
šyti kritikos raštą ir į priešo 
spaudą. Kuomet’ jis nėra tei
singai parašytas, tai mes jį 
pavedame priešų redaktoriams

? J P. • r J i

mo- 
ir 

kad

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Svarbus Rubsiuvių 54-to Lo
kalu Susirinkimas

bus tuom, kad bus renkami 
delegatai į Amalgameitų kon
venciją, kuri įvyks 14 d. gegu
žės, 1934 m., Rochester, N. Y.

Taipgi rubsiuviai turėtų su
sirinkime apsvarstyti ir pra
vesti rezoliucijas klausimais, 
kaip tai, sutrumpinimą darbo 
valandų, savaitinio darbo ir 
kitokių’ kurios būtų naudin
gos del darbininkų. Todėl 
rubsiuviai turėtų susidomėti ir 
skaitlingai dalyvauti susirinki
me.

Masinis Taksių Darbininkų 
Reikalu Susirinkimas

Trečiadienį, 28 d. kovo, 
10:30 vai. ryto, Cooper Union 
svetainėje, 8th St. ir 4th Avė., 
New Yorke Įvyksta 'labai svar
bus taksių streikuojančių dar
bininkų susirįnkimas. Kiek- 

streikuojantis darbi- 
privalo dalyvauti.

ninku
savo atstovus į šį susirinkimą, 
nes bus aptariama, kaip sėk
mingiau vesti kovą, kad atrė- 
mus išnaudotojų ir valdžios 
atakas.

Labai Svarbios Prakalbos
Ketvirtadienį, 29 kovo, 8 

vai. vakare, yra rengiamas ma
sinis susirinkimas išreiškimui 
solidarumo su kovingais tak
sių darbininkais. Prakalbas 
rengia, Komunistų Partijos 
šešta Sekcija. Jos atsibus di
džiulėj PARADISE BALLn

Ketvirtadienį, 29 d. kovo, 
3 valandą visi darbininkai 
skelbia protesto streiką prieš 
paleidinėjimą CWA darbinin
kų. Wiliamsburgo jaunuoliai 
susirinks Social Youth Club, 
275 Broadway, : Brookly- 
ne, 1:30 vai. po pietų ir iš 
čionai su vėliavomis ir plaka-; 
tais maršuos j demonstracija.! z IKolektyviai maršuodami vie-j 
tomis laikys dar ir prakalbas. | 
Todėl visi jaunuoliai ir šios 
teritorijos suaugę darbininkai 
būkite kliube, kad sudarius 
didesnę minią.

Balandžio 6 di<wią sukanka; 
17 metų nuo to laiko, kaip 
Jungtinių Valstijų imperialis-! 
tai stojo į pasaulinį karą. Po 
visą šalį bus ruošiama darbi-' 
ninku protestai prieš naują i 
Washingtono ponų rengimąsi 1 
karan. New Yorke bus su
rengta prakalbos St. Nicholas 
Arena 69 W. 66th St. tos die
nos vakare. Balandžio 2 die
ną yra šaukiamas susirinkimas 
del geresnio prisirengimo, šia
me susirinkime privalo daly
vauti organizacijų atstovai. Jis 
atsibus Irving Plaza, Irving 
Pl. ir 15th St., 8 vai. vakare. 
Lietuvių darbininkų organiza
cijos turi pasiųsti savo delega
tus.

Bendro Fronto Konferencija 
del Pirmos Gegužės

Trysdešimts penkios darbi
ninkų organizacijos priešaky- t

Kovo 29->d., ketvirtadienio 
vakare, 8:30 vai., visi valdy
bos nariai būtinai’ ateikite į 
“Laisvės” įstaigą, nes turime 
daug svarbių reikalų aptartį.

S. Jo Balčiūnas.

J. GARŠVA 

 

Graborius (Undertaker)

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos

Piano Lekcijas
DUODA

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ar Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas *bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos Il
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikns vyrų ir 

moterų liaaK kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir žiapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:3U iki 1. Po įlietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdallion 3*1328

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

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., kanip. Broadway 

Chauncey St. Stotis' 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

lelephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KĄINOS LAIKE 30 METŲ 
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

III

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St Brooklyn, N. Y.

g
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<Pi Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

<>

q>
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£

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

I ; l • • I

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

nxn
Pirkite sau vyno ir degtines patikimoj vietoje pas

M imMMMAAlUI MJVĮĮVĮ fM KAMARA

Manhattan Liquor & Wine Store
(toj pačioj vietoj, kur buvo Manhattan Hat Stores)

264 GRAND ST., kampas Roebling, BROOKLYN, N.
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų, geriausių išdirbinio 

gėrimų už gana žemas kainas

Russian Vodka iš Sovietų Sąjungos
Vieke nuo 90c už pantę, vynas nuo 79 centų už butelj , 

u Leidimas—License L 886 4
Manhatąp Hat St;, dab^r yra 499 Grand St. B’klyn

miWWtfW mi W IAi hftl tfW MU WU Ini IAI ifii

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

, Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.ryto


