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Kaso D. M. šolomskas

Sovietų Sąjungos ledlaužis 
“Krassin” nuvežė reikmenų del 
gyventojų specialės komisijos 
narių šiaurių vandenyne ant sa
lų. “Krassinas” atrado naują 
salą, kuri iki šiol dar nebuvo 
žinoma. Ji yra 76,10 laipsnių 
šiaurinės platumos ir 59,55 
laipsniai rytinės ilgumos. Tai 
jau ne pirmą salą atidengia So
vietų ledlaužiai.

Charkove Sovietų fabrikas 
pradėjo gaminti iš savų me
džiagų motorinius dviračius. 
Pirmiaus tas fabrikas tiktai su
rinkdavo iš užsienio atvežtas da
lis. Sovietiniai motoriniai dvi
račiai padaro po 100 kilometrų 
į valandą.

Ant Svir upės jau atidaryti 
laivų perleidai. Ant tos upės 
baigiama budavoti galinga elek
tros gaminimo stotis. Kadangi 
užtvanka perkirto upę, tai lai
vų praleidimui pravesta kanalas 
su specialiais šliuzais (perlei- 
dais). Svir upė sujungia van-i 
dens kelią su Volga.

Sovietų Sąjungoje nutarta 
budavoti keturi nauji miestai. 
Vienas netoli Krasnouralsko del 
50,000 gyventojų. Antras Deg- 
tiarske—20,000; trečias prie 
Redvinskio fabriko del 30,000 
gyventojų ir ketvirtas netoli

- Pervouralsko del 80,000 gyven
tojų.

Sovietų Sąjungoje, Leningra
de jau baigtas budavoti specia
lia lėktuvas “VA-.l,” ant kurio 
SSSR mokslininkai lėks į oro 
erdves — stratosferą.. Inžinie
rius čertovski ir konstruktorius 
Vasenko planuoja pirmu kartu 
išsikelti iki 12 kilometrų j orą, 
o antru kartu—iki 22,000 met
rų. Jie tyrinės orą ir įvairias 
planetas.

Kada sudužo Jungtinių Vals
tijų oro milžinas “Akron” ir žu
vo ten nuvykęs “J-3”, tai tuom 
pat kartu ir Francijos sudužo 
didžiausias jos lėktuvas “E-9.”

Sovietų Sąjungoje, kur yra 
budavojama zeppelininiai oro 
laivai, buvo svarstoma apie tas 
nelaimes. Sovietų mokslininkai, 
pasiremdami “Graf Zeppelino” 
skrajojimais, kuris jau padarė 
apie 500,000 kilometrų ir 18 
kartų perskrido didjūres, daro 
išvadą, kad “Akrono” ir kitos 
oro nelaimės negali sumažinti 
Sovietų Sąjungoje diražablių 
budavojimo programą.

Kada Japonijos armija grū
dosi linkui Sovietų Sąjungos 
sienos, tai Jungtinių Valstijų 
imperialistai trynė rankas, nes 
jie laukė karo tarpe SSSR ir 
Japonijos. Viena, jie neapken
čia Sovietų Sąjungos, o .antra, 
jie manė, kad karas su, SSSR 
Japoniją stfsilpnins.’ Bet kada 
Japonijos ahtfija atsisuko j pie
tus linkui Peipingo ir Tiensino, 
tai Stimsonas suriko: “Japoni
jos armija, atrodo, išėjo iš pro
to !”

Japonijos laikraštis “Bungei 
Siundziu” į tai atsako: “Mes 
negalime ramiai plėstis Mandžu- 
rijoje, Mongolijoje ir Chinijoje, 
jeigu neapsiginti puo nuolati
nių ant mūs Amerikos puoli
mų ir kenkimo mūsų gyvavimui. 
Užtikrinimas mūsų gyvavimo ir 
plėtimosi bus tiktai iąrišus visus 
ginčijamus klausimus su Jung
tinėmis Valstijomis taip, ar ki
taip. Geriaus atviras karas, ne
gu nuolatinė dabartinė Ameri
kos politika.” Imperialistų plė- 

J šikiški Žygiai Chinijoje veda 
4 juos pačius prie karo savo tar- 
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Vokietijos Fašistų ir 
Francijos Susirėmimai Į

PARYŽIUS. — Ant Vo- 
kietijos ir Francijos rube- 
žiaus tankėja įvairūs susi
rėmimai. Strasburge vokie
čiai areštavo Francijos lai
velio valdytoją ir įmetė į ka
lėjimą. Ties Wanzenau mie
stu Francijos pusėje sukel
tas skandalas, kada prie 
krašto pastebėtas laivelis su 
vokiečių oficierium. Po įsi
galėjimo Vokietijoje fašistų, 
Francijos plėšikai nerimau
ja.

Vienna. — Austrijoje au
ga prieš žydus nusistaty
mas, tai pasėka Vokietijos 
fašistų.

FARMERIAI SKELBS GENERALI 
STREIKĄ 13 GEGUŽES'

DES MOINES, Iowa. — 
Nuo 18 valstijų farmerių 
delegatai, kurių buvo 1,500 
ir atstovavo iki 1,500,000 
farmerių laikė savo kongre
są ir nutarė su 13 d. gegu
žės paskelbti streiką. Jie at
sisako ant toliaus maitinti 
miestus. Farmeriai nutarė 
pradėti pikietuoti New Yor- 

| ką, Chicagą ir kitus did- 
1 miesčius. Jie neįleis pieno, 
kiaušinių, sviesto, daržovių 
ir kitokio maisto.

Iowa valstijos kazokai vis 
puola farmerius, jau yra

Visoms ALDLD Kuopoms ir Nariams
Brangūs Draugai ir Draugės:—

Veikiausiai jau gavote šių metų pirmą leidinį, 
brošiūrą “Bedarbė ir Visuotinas Kapitalizmo Kri-. 
zis.” Brošiūra yra neišpasakytai naudinga dabar
tiniu momentu, joje atrasite paveikslą ne tiktai 
Jungtinių Valstijų ekonominio ir finansinio krizio, 
ne. tiktai darbininkų ir farmerių vargus,' bet ir 
kultūros smukimą. Joje rasite apie padėtį viso ka
pitalistinio pasaulio ir sėkmingą socializmo buda- 
vojimą Sovietų Sąjungoje. Kiekvienas ir kiekvie
na skaitykite ją ir duokite savo kaimynams,-lietu
viams darbininkams pasiskaityti. Kartu kalbinki
te darbininkus į mūšų organizaciją!
- - Dabar mes spausdiname antrą šių metų leidinį, 
tąi. bus knyga apysakų. 'Šios knygos vardas “SPA
LIS”, nes tai didžiausia apysaka, kurioje- atvaiz
duojama proletarinė revoliucija 1917 metais Mask
voje. ši apysaka labai naudinga ir graži.

Toje pat knygoje bus ir kitos apysakos, kaip tai 
“BALTIEJI VANAGAI”, kurioje atvaizduojama 
priešai proletarinės revoliucijos metu ir jų morali
nis išgverimas.

“KRAUJU NUPLOVĖ KRAŠTĄ” — apysaka, 
kurioje kaip veidrodyje matysite kovas tarpe Rau
donosios Armijos ir Vrangelio, kurį palaikė viso 
pasaulio buržuazija.

Ir vienas vaizdelis iš Amerikos farmerių kovų, 
kuris yra užvardintas: “AR GIRDI JŲ BALSUS?” 
Tai vaizdas farmerių kovų prieš badą ir vargą, į 
kurį juos įstūmė viešpataujantis krizis.

Ši knyga bus labai interesinga ir iki Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos visuo
tino suvažiavimo ji bus užbaigta. “Laisvės” dar
bininkai deda dideliausias pastangas, kad pagami- ' 
nūs ją iki liepos mėnesio. - * . ’

Draugės ir Draugai, brošiūros išleidinlas ir iš
siuntinėjimas mums atsiėjo virš $600. Padidė
jus pinigų infliacijai viskas brangsta, projyiefearir 
kitos reikmenys, o paštas labai daug pabrango.

Dabartines apysakos spausdinimas sudąfo būtiA 
ną reikalą ’pinigų,—turėjome pirkti popieros/to-> 
kada perki mažiau, tai brangiau atsieina,»tat pir- ■: 
komė 5,000 švarų, kad užtektų visai knygai. . ( \ •.

ALDLD Centro komitetas atsikreipia^ !į ivisas 
kuopas, apskričius, narius ir pavienius organiza- > 
cijos' nąriųs, <( kad visi nieko nelaukdami susimo- 
ketų duokles ir siųstų į centrą. . . ■ j ?.

Kuopos, kur yra daug bedarbių narių, privalo ■ 
stengtis už juos sumokėti iš savo, iždų, bei tam 
tikslui surengti parengimėlį, kad užmokėjus už ' 
bedarbius narius!

Taipgi visų pareiga darbuotis, kad gavus nau
jų narių į mūsų organizaciją. Kiekvienas sąžinin
gas darbininkas ir darbininkė privalo būti kviečia
mi į Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros ’ 
Draugiją! , : .

Mokėkite duokles, išpirkite Money Orderius var
du iždininko J. J. Kashkevich ir siųskite mano :■ 
vardu ir antrašų: * L , (l ;

D; M. šOLOMSKAS, ALDLD CK Sekretorius; > 
z 46 Te n Eyck St., Brooklyn, N. Y. > f; ■

/ ; ' ■ / i / i v • * *

areštavę virš 200 farmerių, 
bet tas tik dah baugiau ašt
rina kėvą. Dės Mdines mie
ste farmeriai ‘ demonstravo,. 
jie įteikė gubernatoriui se
kamus reikalavimus: (1) 
Tuojaus ištraukti kariuome
nę ir paliuosubti areštuotus 
farmerius; (2) Panaikinti 
specialius prieš farmerius 
teismus; (3) Panaikinti vi
sus morgičius. ir taksus; (4) 
Suteikt pilną laisvę farme
riams organizuotis.

Darbininkų' pareiga yra 
rengti demonstracijas ir pa
gelbėti farmeriams, nes da
bar jie maisto produktus 
priversti atiduoti uždyką, o 
spekuliantai apiplėšia mies
tų gyventojus. Pavyzdžiui, 
už pieną farmeriams moka 
po 1 centą arba centą ir pu
sę už kvortą, o mieste de
šimteriopai d a r b ininkams 
brangiau parduoda.

Vokietijos ir Austrijos Fa
šistai Rengiasi Apsijungt

VIENNA. — Vokietijos ir 
Austrijos fašistai planuoja 
sujungimą šių šalių. Aust
rijos fašistai rengiasi sukil
ti ir, paėmus galią į savo 
'rankas, prisidėti prie Vokie
ti jos. Tai pirmas fašistų 
žingnis prie naujo karo.

SVEIKINAME “VILNIES” 
SUVAŽIAVIMĄ

“Laisvės” Redakcija ir 
Administraciją bei darbi
ninkai sveikina “Vilnies” 
dienraščio suvažiavimą, ku
ris įvyksta 7 d. gegužes ir 
linkime ant tolinus kovoti 
už darbininkų klasės reika
lus po Komunistų Interna
cionalo ir Kompartijos ko
vos vėliava. Mes linkime 
“V.” dalininkam^ kuo sėk
mingiausiai svarstyti dien
raščio reikalus.

“Laisvės” Red. ir Adm.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

PIRMADIENĮ RUOŠIAMOS DEMON 
STRACIJOS WASHINGTONE

WASHINGTON. — Na- 
cionalis Scottsboro Jaunuo
lių Gynimo Komitetas atsi
kreipė pas miesto majorą 
reikalaujant leidimo demon
struoti už Scottsboro jau
nuolius. Iš visų pusių į 
Washingtoną traukia darbi
ninkų delegacijos protestui 
prieš viešpataujančios kla
sės legališką„ pasikėsinimą 
žudyti nekaltus jaunuolius.

kartu išvyksta ir lietuvių i 
darbininkų organizacijų de-; 
legatai. Manoma, kad iš' 
čionai išvyks apie 1,000 ,dą-' . 
legatų. ’ ' i

Visi darbininkai ir darbi-’i 
ninkės, remkite maršuoto-. 
jus, rinkite aukas ir patys, 
aukokite! Tų miestų drau
gai, per kuriuos delegatai 
maršuos, privalo pareika
lauti iš gazolino stočių gazo- 

Iš New Yorko delegacija iš-1 lino del trokų, kuriais vyks- 
vyksta šiandien nuo Union, ta delegatai. “Parinkite ir 
Square 10-tą valandą ryto,1 negendančio maisto.

Japonija Siunčia Armiją ant Peipingo

Jungtinių Valstijų imperia- i« 
listai labai susirūpino.

Pasaulio imperialistai la- *

Sustreikavę 22,000 
Darbininką

NEW ORLEANS, La. — 
(22,darbininkų: paskelbė* 
streiką prieš algų kapojimą,'’ 
kuris siekia vieną ketvirta
dalį pirmesnių ,^lgų,i arba 
kur pirmiaus darbininkas 
gaudavo $2.00 į>'dieną, tai 
paliko tiktai $L50. 22,000 
darbininkų solidariai paskel
bė išnaudotoj artisstreiką. ■-

Kapitalistams į įįhagelbą 
tuojaus pribuvo jų Valdžia ir. 
areštavo 36 koviįgesnius 
darbininkus, mahydkmi, kad 
tuom sulaikys darbininkus 
nuo kovos. Streikieriai lai
kosi tvirtai.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
pasiuntė Vokietijos fašis
tams protestą prieš užgro- 
bįm^ unijų.

, ' / -i __________
•j * Į • /

Dresden.. — Fašistai pa- 
ware Dręędęno operos vedė
ją F. Bū'sh'ir jo vieton pa- 
dėjo’- fašistą K. Boehm.

.„.f ■».

Genevtį. — 
“nusiginklavimo” 
posėdžiauja tuo metu, kada 
imperialistai daūgiau gink
luojasi ir Japonija grobia 
Chiniją.

Tautų Lygos
' komisija

Gegužės 21 Diena 
Yra Kovos Diena 

užTomMooney

New York. — Gegužės 10 
d. New Yorke žydai ruošia 
masines demonstracijas pro
testui prieš Vokietijos fa-* 
šistus.

TIENTSIN. — Japonijos nių Valstijų imperialistams 
imperialistai pradėjo naują ir dalinas smūgis Anglijai, 
puolimą ant Chinijos. Jie 
sutraukė dideles karo jėgas 
prie Didžiosios Chinų sienos
ties Kupei vartais ir iš ten bai norėtų, kad Japonija 
išilgai kelią, per Miyui, pla- pultų Sovietų Sąjungą, bet 
nuoja puolimą ant buvusios 
Chinijos sostinės Peipingo. 
Suprantama, jie užims' ir 
miestą Tientsin bei visą Ho
pei provinciją, šis Japoni
jos imperialistų karo žygis 
yra peilis į nugarą Jųngti-

japonai žino, kad Sovietai; 
yra ne Chinija, kad ten sto
vi galingas sargas—Raudo
noji Armija ant jos sielių.’ 
Dabartinis japonų žygis dar 
daugiau paaštrins imperia
listų tarpe susirėmimus. p

Italija Derasi su Jungtinėmis 
Valstijomis

WASHINGTON. — Itali
jos fašistų atstovas Guido ir 
kiti pasiuntiniai derėjosi su 
Roosėveltu karo reikalais. 
Kaip'žinoma, Francija vis 
daugiau niaujasi su Italija 
ir atsisako mokėti pereito 
karo skolas Jungtinėms Val
stijoms, prie to Washingto- 
no ponams reikalingi karo 
talkininkai. Derybų bran
duolys nėra skelbiamas.

Vokietijos-Lenldjos 
Derybos

CHICAGO.—Entužiastiš- 
kai /baigėsi Toni Mooney 
kongresas, kuriame dalyva*: 
vo »1,200;delegiatų. 4$ tol skais
čiau^ tiki62rtielęgatai,: kuPie: 

jbuvp,; nuo renegatų grupių, 
Į.W W-rtfr* Proletarų ’Parti* 

į jos. priešinosi: eilei rezoliuį 
cijų. Kiti(delegatai entu
ziastiškai 4 pasisakę • kovoti 
už paliuosavimą IT jMooney 
ir kovos dieną nuskyrė 21- 
mą} gegužės, ' kurioje bus 
rengiama (demonstracijos ir 
masiniai susirinkimai. > Na- 
cioųalė Taryba išrinkta iš 
43 draugų ir draugių. ; Kon
gresas užsidarė solidariai 
dainuojant ^Solidarity” ir 
“Internacionalą.” ■ -< '

Havana. — Karo teismas, Vokietijos Fašistai Ruošiasi 
nusprendė nužudyti du po- • r •• litinius kalinius. Sakoma,, FraUClJOS SlCDOS 
kad bus paleista 200 kalinių 
iš tvirtumos principe.

Italijoje Bedarbiu Kovos

'// MILAN, Italija. — Prasi
dėjo didelis o tarpe i bedarbių 
darbininkų judėjimas. Mi
lano mieste, taipgi ir eilėje 
kitų, suruošė bedarbiai de- 
Imbnstracijas .ir reikalavo 
u<Dkrbo arba duonos!” Be
darbių judėjimas plečiasi ir 
provincijoje ■ Vehetta, kur 
įvyko susirėmimų su fašisti
ne policija. . -

BERLYNAS. — Gegužės 
27 ir 28 Vokietijos fašistai 
ruošia Pareinyje demonst
racijas, kur mano sutrauk
ti 250,000 fašistų. Ųęmpji- 
stracijos ruošiamos paminė
jimui Leo Ščhlageterio, kurį 
francūzai nušovė ant rube- 
žiaus tilto. ’ ’ l

uz-

HITLERIS GUDRAVO JA 
BERLYNAS, -r Fašistų 

vadas Hitler gudravo ja, jis 
prielankiai pradėjo kalbėti 
apie Sovietų Sąjungą ir ap
lanke SSSR ambasadorių. 
Vokietijos fašistai pamatė, 
kad SSSR davė smūgį pre
kybos reikale1 Anglijai,- tai 

muj; mūsų šalies ir Kevoliū1- bijosi, jkad ir jiems tas pat 
m ' j rt '1 < .netektų.

Chabarovsk. — Raudonos 
Arųiijos komandiėrius gene
rolas Blucher pareiškė: 
“Raudonoji Armija yra pa- 
ąjręngus bile laiku apgyni-'

Ispanijoje Susirėmimai
f . > • '■ ’

BALBOA.-—Fašistai 
puolė darbininkų deųionst-
racijas ir pradėjo svaidyti 
akmenimis. Tie darbininkų 
priešai šaukė: “Užmušti 
juos, tai socialistai! Užmuš
ti bolšėvikus!” Laukiamas 
fašistinis režimas, kurį ruo
šia prezidentas Zamora.

cijos laimėjimų.” ' ,.ą; t > ė

London.—MacDonald ne
turi kuom pasigirti iš savo 
kelionės į Washingtoną, jis 
kalba, bet nieko konkrečio 
negali parodyti.

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos fašistų vadas Hitler bu
vo pas Lenkijos atstovą 
Wysockį ir Lenkijoje valdi
ninkai kalbėjosi su Vokieti- 1 
jos atstovu Von Moltke. Tie 
manevrai daromi, kad nors 
kiek susilpninus karo grū-^ 
mojimą tarpe šių fašisti- 
nių šalių. Nepaisant kalbų, 
Vokietija su Lenkija bile 
laiku gali susikibti.

Vokietijos fašistai kėsi
nasi ant koridoriaus, kuris 
pravestas Lenkijos naudai 
per Vokietijos žemę. Jie ’ 
pereitų rinkimų metu ketino 
jį atsiimti, o Lenkija pasiry
žus laikyti.

“PANELĖS” PERKINS 
ŠOFERIS “KVITINO”'; , 

DIRBO PO 17 VALANDŲ
WASHINGTON, D. C. — 

Ta liberališka “panelė” Per- 
kins, Jungtinių Valstijų 
darbo departmento galva, 
kuri visu pasiryžimu bando 
pravesti 30-valandų darbo 
į savaitę “stagger” bilių 
(žinoma, su atatinkamu al
gos numušimu), vienok ne
sutinka sumažinti savo šo
feriui darbo valandų. Jos 
šeferis, St. George dirbda
vo po 17 valandų į dieną. 
Jausdamas visišką sveikatos 
suirimą, apleido darbą ge
gužės 4 d., nepaisant be
darbės siautimo. Geriaus 
mirti badu, o ne pakratyt 
kojas dirbant pas tą “libe
rališką panelę.”
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gas” (No. 101) sako:
Mes lietuviai katalikai lai

komės pasaulio katalikų nuo
monės—nepripažinti Sovietų 
Rusijos.
Tai reakcinė nuomonė. 

Tai popiežiaus kontrrevo
liucinis nusistatymas.

Bet čia reikia pažymėti, 
jog gyvenimo aplinkybės 
yra tokios, kad ne visi ir 
katalikai laikosi tos nuomo
nės. : - \
Paimkime katalikišką Lie

tuvą. Tįesa, kad ten,, pra
dedant kunigu ir baigiant 
fašistiniu prezidentu Smeto
na, visi darbininkų klasės 
priešai nekenčia Sovietų 
Sąjungos, kad jie ‘ griežia 
ddntis prieš darbininkų val
domą šalį, y Bet Lietuvos 
ekonominė ir politinė padė
tis ręikalauja palaikyti ’di
plomatinius tyšius su Sovie
tų Sąjunga, ir v' katalikiška 
Lietuva pripažino Sovietų 
Sąjungą. ;

Paimkime katalikišką fa
šistinę Italiją. Pats dikta
torius Mussolini yra katali
kas—jau kelis: sykius pats 
popiežius šventais sakra
mentais jį maitino. Bet Ita
lija palaiko diplomatinius 
santikius su Sovietų Sąjun
ga, nors jos valdonai labai 
neapkenčia darbininkų val
džios. Biznio reikalai ver
čia Italiją turėti diploma
tinius santikius su Sovie
tais.

Entered as secon class matter March 11. 1924. att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 8, 1B79.

Roosevelto "Planinga” Ekonomija
Gegužės 4 d. prezidentas Rooseveltas perstatė Jungti

nių Valstijų Prekybos Butui (Chamber of Commerce) 
planą delei “planingumo šalies ekonomijos,” valdžios kon
trolei ant biznio, pramonės ir agrikultūros.

Kaip ir kiti to Wall Streeto tarno augštomis frazėmis 
išpūsti planai, jo .šis sumanymas yra dar vienas žingsnis 
padidinimui atakos ant darbo masių gyvehifrio noi-mos, 
pabloginimui dar labiau darbo ir gyvenimo sąlygų dar
bininkų klasei, kad tuo būdu apsaugoti pelnus kapitalis
tų. Tas jo pasiūlymas labai artimas biliui, kurį sutaisė 
New Yorko demokratų šaikos (Tammany) senatorius 
Robert F. Wagner. Tasai bilius panaikina bile kokį ban
dymą apriboti galią trustams, bile kokį, bandymą: vykinti 
taip vadinamus ’ prieš-trustinius įstatymus / (ąnti-trųšt 
laws), ir suteikia finansiniam kapitalui pilną laisvę “re
guliavimui gamybos” ir nustatymui kainos. Tas reiškia, 
kad einama prie panaudojimo pilnos valdžios galios už- 
smaugimui mažesniųjų biznių ir fabrikantų, kontroliavi; 
mui žaliavos parūpinimo šaltinių, suteikimui didesnės 
progos trustams lupti didesnes kainas ant produktų.

Apart pastangos įvesti ir palaikyti monopolistines kai
nas ant pramonės produktų, tasai planas dar reikalauja 
sudaryti nacionalę tarybą užgyrimui ar atmetimui sutar
čių tarp prajnonės ir darbininkų darbo valandų, algų 
skalės ir kainų klausime. Dar iki šiol nebuvo padaryta 
tokis niekšiškas sumanymas Washingtone prieš darbinin
kų klasę ir nubiednėjusius farjnerius. Tas reiškia, kad 
federalė valdžia naudos savo policiją, teismus ir, jei bus 
reikalinga, armiją sukriušįnimui darbininkų kovos bilę 
pramonėj, kur darbininkai reįkalautų didesnių algų ar
ba darbo valandų sutrumpinimo. Valdžia pasiima sure
guliuoti algų skalę ir t. t.,dr tokiu būdu ji uždraus dar
bininkams išstatyti savo reik&ląvimus ir už juos kovoti. 
Kuomet valdžia imsis nustatyti darbininkapis algas^ tai 
žinpįna kokias algas ji nustatys. Pats Rooąeveltąs nese-

veiĮstino darbo militarines kempes, kur bedarbiams mo
kama tik po $1 į dieną. Jis, rokuoja, jog tai yra pakan
kama alga. Nors jis ir blofina apie “augštesnes algas” 

’ darbininkams, bet tikrenybėj jo administracija, kaip pir- 
miaus Hooverio administracija, veikia rapka rankon su 
trustais, su stambiais kapitalistais nukapojimui darbinįn- 
kams mokesties už darbą iki žemiausio laipsnio.

Roosevelto sumanymas nėra ir negali būti4“plapinga 
ekonomija.” Tokio dalyko negali būti prie k&pitalizmo, 
nes pats kapitalizmo gyvavimas paremtas aut anarchi
jos. ir neplaningumo gamyboj. Kapitalistų ekonomistai 
ir politikieriai dabar dažnai kalba apie savo skymus, kai
po “planingą ekonomiją,” nes yra visiems aišku, kad pa
saulyj yra tokia vieta, kur gerai veikia planinga ekono- 

t mija ir kur del to ekonominis gyvenimas žengia pir
myn; tai yra Sovietų Sąjunga. Bet ten planinga ekono
mija galima del to, kad kapitalistų klasės valstybės ga
lią proletarinė revoliucija sudąužė, ir ten įsteigia darbi
ninkų klasės valstybė—proletarinė diktatūra. Tik ten, 
kur kapitalizmas sudaužytas, galima pravesti planingą 
ekonomiją.

Vienatinis planingumas, kurį Rooseveltas daro, yra su
planuotos atakos ant darbo masių gyvenimo normos. Jo 
prakalba, pasakyta prekybos butui, rodė, jog Wall Sttee- 
tas ręikalauja savo valdžios daryti dar griežtesnius žings
nius prieš darbininkų klasę.

O tas dar labiau iššaukia darbininkų klasę dar augš- 
čiau -iškelti savo kovos vėlįavą už tuojautinę* pašalpą 
bedarbiams; už bedarbių ir socialę apdraudą kapitalistų ir 
jų valdžios lėšomis; orgąnižūotis ir koyoti įrieš algų ka
pojimą jr ,už ąlgų pakėlimą, kupmet dabar pragyveni
mas brangsta iš priežasties įvedamos infliacijbs.

Tik tai didėjančios masinės kovos, kovos miestų dar
bininkų ir biednųjų farmerių, gali atmušti išnaudotojų 
atakas.

Tik tai masinė kova suteiks galimybę darbo masėms- 
surasti išėjimą iš krizio. Darbininkų klasei vienatinė iš
eitis iš krizio, tai revoliucinė išeitis.

nąį pareiškė, jog jis ųepatenkintąs argumentais prieš jo ’ knbmeTsak^jog

; Dabar kas liečia Jungti
nes Valstijas. Jęigų pripa
žintų Sovietų Sąjungą, iš to 
Jungtinės1 Valstijos turėtų 
labai daug naudos. Galėtų 
daug daugiau produktų par
duoti Sovietų Sąjungai. Di
delis skaičius bedarbių galė
tų gauti darbų. Kas stoja 
prieš Sovietų Sąjungos pri
pažinimą, tas stoja tuž be
darbės didinimą. Ir štai tuo- 
ją.us kiekvienas darbininkas 
gali matyti, ^aip hĮ)i;augas” 
išeina prieš ,; jo • (reikalus. 
“Draugo” redaktoriams ge
riau matyti Amerikos be
darbius mirštant badu, negu 
Ameriką pripažįstant Sovie
tų ^Sajuhgą ir1 suteikiant mi- 
lionams bedarbių darbo.
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Aišku, jeįgu Amerika pri
pažintų Sovietų Sąjungą, tai 
dar nereikštų, kad ji užgi
na darbininkų valdžią. Kaip 
Amerikos imperialistinė val
džia buvo priešas Sovietų 
darbininkų valdžids, taip ir 
pasiliktų. Bet užmezgimas 
diplomatinių „santikių duotų 
progą abiems šalims vesti 
prekybą platesne papėde.

Kad Sovietų, Sąjunga 
turėtų iš to naudos, .tai tas 
visiems žinoma. Tą supran
ta reakcioniškesnieji buržu
azijos elėihentai- ir1 del to 
priešinasi pripažinimui.

Bet darbininkai nieku bū
du negali paremti'tą reakci
nį nusistatymą. .

Kiekvienas darbininkas, 
kiekvįeųa darbininkų orga
nizacija 'privalo' Teikalauti, 
« . -> - * — ■ . .L • • - v- «

Visų aštruųiu stojo ben- 
.dro ,dąrbininkų kovos fron
to įkląu^imas. , Kuo smar- 
iikiaų įąšistįpė; reakcija puo
lą da^hiiiinkųs,' kuo plačiau 
pąųdątdjai -kąpoją algas ir 
visaip didina darbininkų 
smaugimą, tuo plačiau dar
bininkai jaučia bendro fron
to reikalingumą, kad at
remt tą priešų puolimą. 
Lietuvos komunistai jau ne 
vieną kart kėlė klausimą 
apie bendro fronto sudary
mą, bet socialdemokratų 
partijos visuomet pasisaky
davo prieš bendrą fron-- 
tą ir jį ardydavo. Per 
paskutinius kelius metus ir 
socialdemokratiški d a r bi- 
ninkai vis plačiau rėmė 
bendrą frontą ir eidami 
prieš savo vadus dalyva
vo jo sudaryme. Aky- 
vaizdoj vis labiau siaučian
čios fašistinės reakcijos, ku
ri kai kur pradėjo daužyt 
ir socialdemokratines orga
nizacijas, už bendrą frontą 
viešai “pasišakė” net 2-j o 
Internacionalo biuras, bet 
n i ekur socialdemokratijos 
partijos eina prie jo sudary
mo. Sunku šiandien social
demokratų partijoms viešai 
išstot prieš bendrą frontą, 
jei plačios darbininkų ma
sės vis aiškiau mato jo rei
kalingumą.

Aiškus dalykas, ' kad 
mums, komunistams, neuž
tenka pasisakomo už ben
drą frontą. Mums pirmu
čiausiai rūpi jo sudarymas. 
Mums rūpi ne pasisakysiąs 
už kovą prieš fašistinę re
akciją ir naudotojų puoli-

prieš visus 
s priešus.;

; Liętuvos honjuni<stų parti
ją1 statų tik dvi sąlygas su
darymui; Jbėndro fronto.. 
Pirmoj1: sąlygoj nurodyta, 
kad korriunistų partija siū
lo. komunistams, socialde
mokratams ir kitiems dar
bininkams, o taipogi social
demokratų partijoms tuč- 
tuojaus organizuot ir gy- 
veniman vykdyt kovą vi
siems fašistų reakcijos už
puolimams ant politinių, 
profesinių ir kitų darbiniu-

pritars tam LKP žingsniui * 
ir dės visas savo' pastangas* 
kad būtų sudarytas stiprus 
bepdras kovos frontas pries 
buržuaziją ir fašizmą.

Ar socialdemokratų parti
jos priims‘šį LKP siūlymą, 
ar ne, tai-parodys jų at
sakymas į tai jų spaudoj; 
Bet nei nelaukiant to at
sakymo LKP savo atsišau
kime kviečia darbo mases 
tuoj imtis organizuot kovąs 
Tik bendromis jėgomis ko
vodami darbininkai galės 
atmušt samdytojų ir fašis
tinės reakcijos puolimą.

(“Balsas.”)

kų organizacijų. Kadangi “i v p;i *i DrnnLlvnp 
paskutiniu metu .padidėjo . L- <0(111^6 DrOOKiynfi

Dalyvaus Wilkes 
Barre Choras

jjrofsąjuhgų persekiojimas, 
vienų uždarymas, kitų ne
leidimas'kurt, net reformis- 
tinėms profsąjungoms ne
leidžia šaukt suvažiavimų, 
visaip kliudo profsąjungų 
susirinkimų šaukimui, o iš 
kitos pusės fašistų valdžia 
paleidus ligonių kasų tary
bas ♦ ir valdybas (Vilkaviš-Į 
kyj, Kaune), sįtiria ,ligo- pakvietimą ir nutarė daly
vių kasų “ypatingus vai- vauti “Laisvės” piknike lie- 
dy tojus”, siaurina darbiniu- p0S 2d.

Štai, ką rašo to choro mo
kytoja: ’ ■
“Gerb. Draugai:—

Aido Choras laikė mėne
sinį susirinkimą pirmadie- 

j nio vakare ir priėmė jūsų

viso pasaulio katalikai lai- kad‘Jungtinių Vąlšti jų vai
kosi nuomonės—nepripažin- džia pripažintų Sovietų Są- 
ti Sovietų Sąjungą. jungą.

BEDARBIAI SUJUDO KLAIPĖDOJ
Ne tik Klaipėdos krašto (Turguj buvo užpulti keli 

darbininkuos, bet ir bedar- vežimai ir išdaužyti keli 
biuos 'smarkiai auga nepa- langai, 
sitenkinimas fašistų politi
ka. Vis daugiau sunkeny
bių verčiama ant darbinin
kų ir vis į didesnį skurdą 
stumiami patys bedarbiai. 
Lietuvos fašistai su pagel- 
ba socialfašistų visaip rūpi
nosi nukreipt Klaipėdos be
darbių nerimavimą išimti
nai prieš vokišką direktori
ją. Sausio 28 d- Klaipėdoj 
įvyko bedarbių demonstra
cija. Buvo sušaukti keli 
bedarbių ’ susirinkimai. 28 
sausio susirinkimas pasikei
tė į demonstraciją. Plačios 
bedarbių'masės išėjo į gat- 
veš. : Policija mėgino de
monstrantus išvaikyt, bet 
nepatekę. Demonstrantai

Plačiau išplėšt tą 
provokaciją nepasisekė. De
monstrantai pradėjo rinktis 
sporto salėj. Išsigandusi di
rektorija, padarė nusileidi
mų: prižadėjo jauniems 
darbininkąms parūpint dar
bo, o jaunamečiams, nuo 
14—16 metų, duot po 3 li
tus pašalpos savaitei. Lietu
voj bedarbiai dar nėra ir 
tiek iškovoję. Direktorija 
iki dęmonstracijps mokėjo 
bedarbiams nuo 30 ( metų 
amžiaus po 16 litų- savaitei 
vedųšįe.^is,Į ir ‘^6 .'8 .litus ne- 
vedusjem^ Kadangi - bedar
biai ir toliau pasirįžę kor 
Ypf,z’ tąi direktorija bedar- 

ėjo ^direktorijos linkui. p0-| W^^ ; grasina .• šaudymais, 
liciją neleidot Demonstran-1 jei ji® ‘toliau' demonstruos,

mą; mums rūpi tos kovos 
organizavimas ir jos vedi
mas.

Išimtinai pasiremdamąs 
sėkmingesnių kovos vedimu, 
mūsų partijos Centro komi
tetas išleido atsišaukimą, 
kuriame šaukia komunis
tus, socialdemokratus ir 
kitus darbininkus, o taipogi 
socialdemokratines partijas 
ir organizacijas tuč tuoj aus 
imtis organizuot bendrą 
frontą.

Tame atsišaukime sako
ma, kad per paskutinius du 
metus daugeliui darbininkų 
algos nukapotos daugiau 
kaip pusiau, kad daug dar
bininkų ir visai nustojo dar
bo, kad bedarbių skaičius tik 
per paskutinius metus dvi
gubai išaugo ir jų tūkstan
čiai vaikščioja be jokių pa
šalpų. Fašistų valdžia „išlei
do specialius įstatymus apie 
algų kapojimą žemės ūkio 
darbiūipkams ir patiAkapo- 
ją algas" valstybinių ! įmo-
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kų teisę, tai komunistų par
tija ir šaukia į bendrą,ko
vos frontą prieš tuos,fašis
tų valdžios puolimus ant 
profsąjungų ir ligonių kasų. 
Reikia imtis organizuot 
bendro fronto pamatais 
darbininkų išstojimus, masi
nius protestus, mitingus, 
d e monstracijas, politinius 
streikus ir kartu organizuot 
vietose kovos komitetus.

Antrojoj sąlygoj "nurody
ta, kad komunistų : -partija 
Čiųlp komupistamš,'- social
demokratams ' ir kitiems 
darbininkams, o taipogi so- 
c i a Idėmokratų partijoms 
tuojaus organizuot, darbi
ninkų protestus,* ruošt mi
tingus, demonstracijas ir 
streikus prieš, algų kapoji
mą miesto ir kaimo darbi
ninkams, tarnautojams, ta
me skaičiuj ir smulkiems 
valdininkams, ir už algų pa
kėlimą. Jei tik kokioj nors 
įmonėj arba darbo šakoj 
naudotojai pradeda blogint 
darbininkų padėtį, tuč tuo
jaus tenai bendro fronto 
pamatais. tur būt sudaryti 
kovos komitetai, kad ben
dromis jėgomis atremt tuos 
puolimus. Mūsų • partija 
siūlo imtis kovot bendro 
fronto pamatais del nuola
tinės pašalpos visiems be-

1 • J • I »

Dr-gė Zdaniūtė
Taipgi malonėkite praneš- > 

ti man, kiek dainų reikės 
dainuoti, nes mes norime iš- 
anksto prisirengti ir pa
skirt dainas.

Draugiškai,
D. Zdaniūtė.”

Tai puikiausias Pennsyl- 
vanijos darbininkų choras ir 
geriausiai išlavintas, pra
žus susipažinimas bus new- 
yorkiečiams su wilkesbarie- 
čiais.

Piknikas įvyks 2 d. liepos. 
Tai bus veik trijų dienų 
šventė. Nes antradienį, an
trą dieną’ po piknikui, bus 
šios šalies neprigulmybes 
paskelbimo šventė, 4-ta lie-*

darbiams ir del visų miesto į p0S> 0 vienos dienos tarp-
ir kaimo bedarbių apdrau
dimo samdytojų ir valsty
bės lėšomis.

Tai .tos dvi pamatinės są
lygos bendram darbininkų 

( kovos frontui, kurias išsta- 
nių .dąrb’įninkąms ir tarnaU- te Lietuvės komunistų par- 
tojarns. Bedarbius grūdą' į tiją ,sąvo atsišaukime. Kar
miškus, kur dažnai dienai j tu komunįstų partija viė- į 
jie uždirba vįeųą litą ir dar šai pareiškė, kad ji kovos 
mažiau? : Iš kitos pusės Lie- metu pertrauks užsipuldinė- 
tuvoj toliaus didėja fašisti-, jimus. ant .tų socialistinių 
nė reakcija, auga ąreštai, organizacijų, kurios priims1 
uždaromos profsąjungos, augščiau išdėstytas sąlygas 
esančioms neleidžia susi-'ir tikrai stos 'į kovą. Kar- 
rinkimų daryt ir suvažiavi- tu LKP pareiškia, kad prieš 
mų šaukt, fašistai paleidžia tuos visus, kas laužys nuro- 
ligonių kasų tarybas, vai-; dytas bendro kovos fronto 
dybas ir skiria “ypatingus 
valdytojus” ir susiaurina’ 
darbininkų teises ligonių 
kasose ir 1.1.

Kad atremt tą visą puoli
mą ant darbo žmonių, mū
sų partiją' ’šaukia plačias 
rriaseš į bendrą darbininkų 
frontą 1 prieš buržuaziją,

šventyj, pirmadienį, su
prantama, fabrikai nedirbs.

Taipgi dalyvaus ir visi 
New Yorko apielinkės 
chorai. Draugas Šlekaitis 
išv Scranton, Ra., ,rašo, kad 
ir iš: ten •. atvyks busas į 

■“Laisvės” pikniką. —
Tuom pat kartu įvyksta 

ALDLD suvažiavimas. Iš 
visos Amerikos delegatai 
suvažiuos. Tat šis pikniką^ 
bus turtingas svečiais iš to« 
liaus.

o socialfašištai’visaip rami
na. bedarbius. \ Lietuvos gi 
fašistai, kurie manė išnau- 
dot bedarbių judėjimą nu
kreipus jį išimtinai prieš di
rektoriją; po 28 sausio įvy
kių labai persigando ir da
bar jrgi j ieško priemonių, 
kaip nuranhint bedarbius, 
nes Jaugia, tas judėji
mas eis pe vien^prięš direk
toriją, beit ir prieš. Lietuvos 
fašistų valdžią, 5 kuri pačioj 
Lietuvoj; h^darbius stumia 
$ąr įį didesnį skurdą, kajp 
Klaipėdoj,,......

tai veržėsi prd! policiją, pb- 
Įifeija pradėjo' mušt gumi
niais kančiąįį Darbininkai 
griebėsi peilių ir su akme
nimis. puolė policiją. Buvo 
.atgabenta dar daugiau poli
cijos. Policiją šaudo į dar-1 
bininkus. Šūžėįętų yra iš 
abiejų pusių. Remiantis 
lai’krąščių daviniais: du po- 
licjjds yąchmįstrąį sunkiai 
sužeisti peiliais ir du leng
vai akmenimis. P rovo kate
ri ai mėgino nukreipt bedar
bių kovą’prieš ydlstįečįųs iy 
Smulkius . krautuvininkus.

Italija Ginkluojasi

iLietuvių 
rengia 

gegužės 
LDtP Kliu.he, 4^8 Cųurt

Pradžia 6:30 
žanga tik

TEliząbeth, N. J., 
Proletrnęno Orkestrą 
šokius šį nedėldienį,
7 M
Si, ĘĮiząbethe. 
vai. vakare.

Elizabeth Meno Orkestras
Šokiai Nedėlioję

centų. Visi yra užkvięčiaąii 
j šią smagią, interesingą pra
mogą. Darbininkiška .Orkestrą 
bile kolonijoj yra .didelis da
lykas, tarnaujantis susipr.ątu- 
•sienis darbininkams įvairiuose 
parengimuose, išstojimuose ir 
kituose atvejuose^ Todėl vi
si dąrhiųuikisįd žpięnes turė
tų pąremtj šį orkestras paren-

Drąugds. '

sąlygas,. J ji ves kuogriež- 
ęiausią kovą, kaip prieš 
streiklaužius, ardančius 
darbininkų klasės bendrą 
frontą ir padedančius jos 
klasiniam priešui.

LKP savo atsišaukime 
Sako, 'kad ji yra tikra, kad 
plačios darbininkų masės

ROMA. — Italijos fašis
tai nutarė budąvoti du krei
serius po 7,000 tonų įtalpos 
kiekvienas ir du torpedinius 
laivus po 600 tonų įtalpos. 
Tai išdavas Genevoje įvyku
sių “nusiginklavimo” deryt 
bu.
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Iš Centro Pranešimas

A Draugai dainininkai, šiomis dienomis Pro- 
letmeno Sąjungos gaidų komisija pagamino 
dvi naujas dainas, sopranui arba tenorui. Dai
nos yra sekančios: “Aš įgausiu Daug Drąsos”, 
žodžiai Buolio Sūnaus* muzika—V. Žuko. Ki
ta daina: “Padainuočiau”, žodžiai J. Byrds, 
muzika—V. Žuko.

šiame meno .skyriuje dėtame minimų dai
nų. žodžius, kad mūsų solistai žinotų jųjų 
reikšmę. . . » < • i ■ ’ [ , > 1 ■

Dainų kainos šitokios: “Aš Įgausiu Daug 
Drąsos” 25 centai, o “Padainuočiau” 15 centų* 
Reikalaukite iš Meno Centro, o mes jums pri
siusime.

Proletmeno Vienetuos
-Vienetų metinės duoklės Centrui plaukia la

bai lėtai. Jau pradžia gegužės mėnesio, o dar 
tik septyni vienetai pasimokėjo. Gi virš 30 
nieko nesako.

Dabar prasidės piknikai, reikia būtinai tu
rėti mintyj, kad nuo parengimų likusio pelno 
dalį skirtų ir metinėms duoklėms. Kitaip, ne- 
užsimokėjimas nusitrauks labai toli, o tas 
Centre pinigų neturėjimas trukdo visokį dar
bą.

J. Nalivaitia, Laikvims Sekr.

< ^‘Pavyzdingas” Valdininkas

Vienam kovo popiety, tirštai apgyventame 
didmiesčio kvartale, nepaprastai greitai rin
kosi žmonės. Nevalyta, duobėta gatvelė be
tirpstančiam sniege, daugumoj sukrypusiais 
pr^laipčiais, iš šmotų sudėliotais langų stik
lais, vietomis kartoninėmis šibomis,—ta gat
velė- šiuo kartu buvo labai gyva, žmonės viz>- 
gė.’ Pasidarė kamšatis. Kiekvienas stengėsi 
prailgti .pro kitus į patį centrą ir patirti visas 
smulkmenas tos kamšaties. ,

įįykolas, grįždamas iš miesto, greit ištolo 
pažino, kad jo šeimininko* tarpdury kas tai 
nepaprasto ‘atsitiko. Pralindo pro įhinią ir, 
]yg šaltu vandeniu perpiltas, atšoko, pama
lęs ant šaligatvio gulintį pusnuogį, su nu
draskytais drabužiais savo šeimininką, o šalia 
jo raudančią žmoną:—už kojos išvilko mano 
vyrą, o mane numetė ląiptais žemyn.

Mykolas visai susimaišė, r
Jis žinojo, kad jo šeimininkui dar nesenai 

darbavietėj koją sulaužė, bet, neturėdamas iš- 
’ tekliaus, negalėjo patekt ligoninėn. Mykolas 

gyveno pas tą patį darbininką su sulaužyta 
koja. Randos neturėjo iš ko mokėti.

:Kiek susiorientavęs, Mykolas, matydamas 
prikrautą troką baldų ir drabužių išvežimui 
parduot už negalėjimą užmokėti buto nuomos 
vos už du mėnesiu, puolė prie troko ir pra
dėjo nešt baldus į vidų. Paskui jį žiūrėtojai 
sušoko trokan ir kaip bematant paliko tuš
čią.

Iškraunant vežimą, Mykolas pirmutinis su 
išmestais daiktais eina į vidų, prasiskirdamas 
kelią pro užstojusius kelis ponus, neva tei
sybės įstatymų vykdytojus. “Kiekvieno” nuo
savybės saugotojai, trys policistai užstoja jam 
kelią ir rėkia:

“Nešk atgal! Visi daiktai yra legaliai areš
tuoti, ir tu neprivalai jų liest!”

“Leiskit,”—lįsdamas pro policiją, rėkia My
kolas.

Takas prasiskiria. Mykolas, lyg pergalė
tojas, ant savo baldų. Dar minutė ir jau 
viduj. O paskiau ir visi daiktai. Kiti pasekė 
Mykolą,' ir daiktai viėnas po kito padeda eiti 
į vidų per bedarbių, rankas. i

Trech!... šūvis... Mykolas tarpdury su
klumpa su nešuliu. Minioj sumišimas. Kyla 
riksmas ir dar didesnis grūdimasis.1

Apsupti iš visų pusių bedarbiais, “tvark
dariai,” nujausdami, kad gali būti riestai, pa
sigriebė bestingstantį Mykolo lavoną į automo
bilį ir išdūmė.

Minia šaukia:
“Budeliai, žmogžudžiai, legaliai plėšikai! 

Nuo--policijos reikia didesnės apsaugos, negu 
nuo banditų!”

Ant rytojaus tardymas ir teismas. Liūdi- 
ninkais—policija.

Įstatymų saugotojas ponas teisėjas klau
sia: .

“Už ką tu vakar nušovei bedarbį Mykolą?” 
“Aš buvau supykęs, o jis buvo komunistas.” 
“Kodėl iš užpakalio šovei?”
“Kad man, einant tvarkos dabojimo par

eigas, pačiam buvo pavojus.”
•“Išteisintas. Tai pavyzdingas- policistas,” 

pareiškė užbaigdamas teisėjas.
v Montreal© P. R. R. Mokinys.

Įgausiu Daug Drąsos

Kai bekylanti saulužė 
Mano sielą sužavės, 
Ir linksmybės pilną dieną 
Mano būviui ji žadės,—
Aš įgausiu tvirtą jėgą,
Gausiu širdžiai daug drąsos,

• * X 1 'Narsiai žengsiu aš į priekį, 
’ !

Akys mano nebrasos.
žengsiu aš į darbo liaudį,
Kviesiu kautis del teisių, 
—Ei, užtenka,—jau sakysiu,— 
Mums kankynių tų baisių!
Aš užtrauksiu kovos dainą, 
Jos aidai skambės aplink, 
Šauksiu visą darbo klasę
Su ginklu eit priešo link.

Buolio Sūnus.

N e vaidinat, Kaip Mes Norime—
Laukan!

Draugas Nezval, moderniškas čecho-Slavi- 
jos- poetas, parašė komediją, kuri buvo vai
dinta Brne, Moravijos sostinėje. Vaidinimo 
turinys visai paprastas—meilės istorija ko
kio ten klajoklio su kapitalisto duktere. Nez
val panaudojo tyčia supintą siužetą, kad pa
rodžius dusinančią, suterštą atmosferą buržu
jaus šeimynos ir jos išsiskirstymą.

Šitam plane autorius pastatė klajoklį, jieš- 
kantį naujo svieto;, klajoklis, pagalinus, pri
eina prie išvados, kad reikia kovoti prieš 
esančią tvarką. Teisybė, šita mintis buvo 
neaiškiai išreikšta vaidinime; gal būt, tas pri
klausė nuo cenzūros.

■ ■ • » ; . ji • > i

Augščiaųsiame vaidinimo laipsnyje klajok
lis,. kalbėdamas savb mylimajai, prašo jos 
važiuoti su juomi Sovietų Sąjungon, kur nėta 
bedarbės ir visi darbininkai laisvi.

Aktoriui išreiškus šiuos žodžius, iš publi
kos ėmė garsiai delnais ploti, šitas pasaky
mas buvo uždrausta Pragos teatre, bet Brne 
laisvesnis vedėjas vietinio teatro paliko jį 
vaidinime. Tačiaus scenos manadžeris buvo 
pašauktas į policijos stotį, kur jis buvo pri
verstas pasirašyti pareiškimą,—sumažinti ver
tę tūlų pasakymų komedijoje, reiškia, dalinai 
juos užgniaužti, perleisti juos be pabrėžimo. 
Bet nepaisant, kaip aktoriai bandė tyliai kal
bėti, publika vis tiek plojo rankomis. Tokiu 
būdu policija visiškai uždraudė tą dalį ko
medijos ir scenos manadžerį išvijo iš miesto.

Kaip matome, tai visokiems buržujams, ba
jorams ir kitiems dykaduoniams Sovietų Są
junga—kaulas gerklėje. Net vaidinimuose ne
leidžiama kol būti hpie ją, sakyti tiesą, kad 
ten bedarbės nėra.

Klasių aštrumo peilis dabartiniais laikais 
kapitalo šalyse daugiau ir tankiau galanda
mas, negu kada nors pirmiau, tai viena; an
tra, čia matome, kad, čecho-slavų drama at
lieka didelę rolę darbininkų judėjime, tas fa
šistams ir policijai nepatinka, ir dėlto veja 
iš miesto dramos grupės manadžerį. Tai to
kia “demokratija” duodama išreikšti darbinin- < 
kišką mintį. Valdančioji klasė dar laiko savo 
rankose kamantus *ir be ceremonijų žaboja 
savo priešus. Bet kada proletarinė diktatū
ra Sovietuose pačiumpa už sprando kokį dar
bininkų priešą-šnipą, tada visa pasaūlinė bur-f 
žuazija unisono balsu šaukia, kad ten nėra 
jokios žmoniškos laisvės. i i
, Kalbant apie minimą čecho-slavų dramą, 

■ reikia pažymėti, kad ji turi savo turinyj nu
piešti ir kovą Sovietų prieš čecho-slavų legio-- 
ną> Sibire, Kolčako laikais (1919 m.) ir tą 
atvaizduoti Olimpijadoje, nes to reikalauja 
darbininkų minios.

Iš šių davinių matosi, kad Čecho-Slavijos 
darbininkai daugiausia rengiasi prie Olimpija- 
dos, sudomindami tuom darbininkų mases.

Taip ir visur turi būti susidomėjimas, nes 
Olimpijadoje dalyvaus 419 grupių, su dešimt 
tūkstančių narių.

Aš labai norėliau matyti tą teatrininkų ar
miją, ypatingai del to, kad jie ten galės lais
vai parodyti savo sceniškus gabumus, ir jokis 
policiantas atėjęs nesakys, kad va šitoj vietoj 
tyliau kalbėk, idant publika negirdėtų,\ ką tu 
sakai apie darbininkų valdomą šalį.

/,. ■ . . ,M emninkaS. >

■ ' f a >■ «■» 'f' » :»>t iv’**-'* *"■> f » ' ■ < ' •PadainuočiauJ į : < " (•
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PadainpoČiauį laimės dainą;
Jei nespaustų taip vargai! 
Apie spindinčius gėlynus, 
Apie žvaigždės ten augštai!
Padainuočiau apie laisvę, 
Jei grandiniai neverstų : > 
Ir drąsieji laisvės sūnūs 
Kad urvuose nepūtų.

I ' • 1i ' 1

Padainuočiau. apie meilę,
Sesių mėlynas akis,
Jei jos kraujo neregėtų, 
Nekankintų liūdėsys.
Aš, surinkęs tiesos žiedus, 
Puoščiau jais žmonių takus, , .

, Kad žadėtų jie kaip gėlės (
Per ilgūs amžių metus!.■ J.
t ■ • • C • . .
Užliępšriojus klasių kovai, ( . ■. < 
švinta tamsūs užkampiai

1 1 žlunga praeities 'vergija
Trūksta plieno grandiniai! 1

, ; i . : J. Byrds.

Štai Ir Pavasaris

štai ir pavasaris, 
Linksmutis atėjo, 
švelnutis pietų vėjelis, 
Maloniai šiurent pradėjo, 
štai skaisti 'saulutė! 
Pavasaris toks malonus; 
Sučiulbės ir lakštutė; 
Gamta iš miego atbus

Pranyko šaltieji sniegai, 
Jūrose sutirpo ir ledai, 
Plaukioja vilnys liuosai 
Išilgai ir skersai.
Auga žolynai laukuos, 
Džiaugias žvėreliai tyruos. 
Tai gražumas gamtos 
Iš po žiemos šaltos. ,

Nutilo ir šiaušes vėjai, 
Daužęsi lyg niekadėjai. 
Draskęs jie čion visur, 
Dabar gal daužos kitur, 
štąi puošias. medeliai 
Viens už kito,' lenktyn; 
Skleidžias jų lapeliai, 
Šildant saulutei 'rneilyn.

1 / ( ; ■' '.*»■. > ■■ i ’ •. '
(Džiaugiasi p^ųkŠtęli^i, 
Parskridę čion iš svetur; v. 
Skambd jų-balšdliai'1::' 7 
Jiems linkmiau kaip kitur. ' 
Jau žaliuoja ir pievutė, 
Tokia švelni jaunutė.
Puošia ją gražutės gėlės, 
Skraido taplinįįiii tikėlės.

Štai vingiuoja upęlęlis 
Per kalnuotus laukuš; 
Bėga tyliai vandenėlis, 
Nešdams“ kartu šapelius, 
štai žydi j ievų krūmelis, 
Gražiai puošia jos sodus; 
žiedais rėdosi? medelis. 
Tai pavasaris puikus.

Taip, pavasaris puikus! 
Bet ar džiaugsis juom 
Vargdienis darbo žmogus, 
Kuris vos paneša vargus? 
Ne, jis neturi progos 
Džiaugtis ir gėrėtis 
Maloniu šiuo pavasariu 
Ir grože mūsų gamtos,—

žiauraus kapitalizmo 
Paskandintas varguos, 
Lyg replėmis suspaustas 
Išnaudojimo naguos. 1 < 
Bet jis ruošias į kpyą; 
Prieš išnaudotojų gaujas; 
Del iškovojimo laisvas

1 Jis skleis idėjas naujas;

Kaip pavasaris gražus - . !
Atgaivina sielai jausmus, j ( .
Taip klasių kovą gaivins (
Mūsų eiles,. puUjuą. t .
Tik kada jie priešus nukaus'
Tai ir darbminkąins
Linksmai pavasaris išauš.

J. J. Butkus.
4-13-33. Detroit. >

Dabartiniu laiku labai reikalinga išrink
ti komisijos ir rinktif prenumeratorįa mūsų 
draugų žurnalui “Priekalui.” “Priekalas” 
yra męno literatūros ir mokslo žurnalas, 
eina Maskvoje.

“Priekalo” kaina 1 metams Amerikoj tik 
$1.50. Tai kiekvienas draugas gali užsira
šyti. Užsirašyti “Priekalą’’ galima ,per 
Meno Sąjungą arba “Laiąvės” raštinę.

Meno Sąjungą, .
46 Teą Eyck St.»

/ Brooklyn, N. Y.
. ................ .. ..... . ............. ................i......». .................................. ........   .m............

' PHILADELPIA, PA.
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Fs Bedarbių ‘Tarybos ' * ' L 
Vakarienės

, šis .vakarėlis buvo sureng- ~ 
tas balandžio 22 d.; jis su7 
ruoštas iš aukų, ir todėl turiu' t 
pranešti per mūsų dienraštį, 
kas prisidėjo su darbu ir ąų- 
komis prie Šio vakarėlio. Dau
giausia pasidarbavo dvi mūsų 
draugėsj nenuilstančios veikė- 
joįsj ^ar^inibkiškųse organiza
cijose: draugė Potienė ir drg. 
Ramanauskienė.

Ar mėtymas bedarbių iš na
mų, ar demonstracija, ar kon- • : 
ferencija,—jas rasi visur. , O; , 
ir prie, šio vakarėlio, jos pri
sidėjo nė tik su darbu, 'bet ir 
su- aukomis. < į . .

■ šičih’ paduosime ir aukoju-1 
<sių vardus abelnai: n i •

At Keršauskas aukojo dįdę- 
lį kumpį,. A. Potas—alaus bak- ‘ 
są, Martins 2 svarų sviestoj ’ 
U. Depkūnieriė obuolių, J. J. 
Potienė “keiksą,” V. Urbienė 
“keiksą,” Mrs. Wilos mėsos ir * 
sūrio, Mansion Baker tris duo- 
nas, Mr. Jank mėsos ir vieną 
duoną, Aleųa Kižauskiutė 
“keiksą,” M, Rusk mėsos, 
Adelė Šimkiutė “keiksą.” Ši 
pastaroji aukojo, turbūt, pui
kiausią “keiksą”—penkių ir 
pusės svarų, gražiai nudirbtą1 •• 
ir su raidėmis, kad tai yra au-.»< 
ka Bedarbių Tarybai. Josios 
tėvas dirba kepykloje, todėl ir 
puikų darbą padarė.

Varde Bedarbių Tarybos vi- 
šiem aukotojam ir tiem, ku
rie padėjo dirbti tą vakarą, 
tariame širdingai ačiū.

Vakarėlyje buvo gera muzi-,, 
kališka programa. Dainavo,., 
Lyros Choro Merginų Sekste
tas : Banidniukė, PivoriuniūJ '* 
te, Bui^duskiūtė,’ Urbiūtė ir ' 
Yukniūt^po vadovyste Valat-. ' 
liūtės. Piano f solo: ir . duetą < 
paskambino d. Raipjūtė įr Ma- ■- 
Čęniūtė. Šokiams ; pagrajino - 
įl.' Mąčeniūtė,' Potukas ir Meh- 
dėl?K‘X?isą' programą išpildė ’’ 
bė užmokesčio, ui ką varde 
Bedarbių ‘ Tarybos tariame 
nuoširdų ačiū.' ■ . i

Po muzikalei programai ' 
drg. Pranaitis pasakė trumpą J 
prakalbėję, apibrėždamas be- J 
darbę ir nurodydamas, kaip j 
reikia visiems organizuotis, 
kad puikiai prisirengus prie 
Pirmosios Gegužės ir prie neg
rų ir baltųjų darbininkų mar-“ 
šavimo į Washingtoną, kuri ’ 
turės pasiekti geg. 8 d. Kai- * 
bėtojas paprašė svečių prisi
dėti su centais prie to didelio 
darbo. Po dolerį aukojo G. 
Rutkus, 11 kp. narė, Stupelis, 
J. Masionis ir Rainis; po 25 
centus aukojo A. Papeliuška, 
O Potas, Gedvilienė ir A. Ra
manauskas. Su smulkiais au- ; 
kų surinkta $7.55. Visiems ; 
aukotojams ir parėmėjams ta- . 
riame ačiū.

Kadangi šis vakarėlis buvo 
rengiamas, kad sukelti kelis 
dolerius del prisidėjimo prie 
Suvienyto Fronto, susidedan
čio iš 4)7-nių įvairių organiza-’’ 
cijų! visų tautų, kur atstovauja 
ma keliolika tūkstančių narių: j 
jr.yi’a vjsojdų išlaidų iij reik a- ’ 
lįųgi cęntai, todėl. tos. aukos ir 
pelnas (to vakaro nutarta 'per
duoti į‘ tą fondą,' kur lietuvių ' 
darbirifnkiškos draugijos turė
jo i prisidėt su $50 *delei Pir
mosios, >Geguž ės apvaikščioji- 
mo.

Kas'Girdėt Menininkų Pasaulyje
j J ' ’ t < F i
j. Japonijoj darb. teatrališkų grupių persėkio-; 
j imas prasidėjo kovo mėnesyj 1932 m., ir nuo 

’ to’laiko visas' proletarinis menas yra policijos’
taip : Vartomas, kad daugelis menininkų jau, 1 
įkalinti ir atskirti nuo viešo .gyvenimp., Re-j 
akcijos dūkimui nėra jokių rubėžiųx ■ ?

Kada Japonijos tautiniu elementą^ surėųgė 
didelę iškilmę didesniam išpūtimui religinio 
burbulo, tai. tuomi pačiu laiku proletariniai 
menininkai metėsi darban prieš aug§tinįmą 
visokių religinių burtų. Nepaisant 1 visokių, 
buržuazijos žadėjimų pdliųosuVti1 ‘iŠ kalėjimo; 
visus pelitinius kalinius delei jųjų veikimo 
kultūriniame darbe, visas menininkų priešre- 
liginis 'pasirodymas buvo policijos uždraus
tas.1 : ; i ■■ ■ : , . • • . - : u

Japonijos menininkai suorganizavo»prieška
rinę savaitę Tokio (sostinėj) nuo liepos, 15, 
dięnos ikj jrugpjūčio pirmos dienos, manyda
mi išvystyti didelį veikimą prieškariniu klaū-; 
simu ne ;tįk tautine, bet jr tarptautine plot-: i 
me, vienok jie savo tįfyslo neątsiekė..

“Kairusis TeAtras”, ir korėjiečių grupės 
entuziastiškai prįsidejp prieškarihėn kampa
nijom; Tačiaus Veikalai, kaip va: “kalvis,” 

į “Kaizerio Kareiviai” Ir kiti, kur tik bbvo 
priešpakarinės propagandos, tai'arba buvo'už
drausti, arba cenzūros taip sudarkyti, kad vi- ; 
siškai nebuvo galima juos vaidinti. Tai to
kiose sąlygose gyvena Japonijos darb. meni-

’ ninkai. ,
Norvegijoj

Norvegijos proletariniai teatrininkai gyvuoja 
gana puikiai. Jie turi viso 20 grupių: aš
tuoniolika provincijoje, o dvi Oslo mieste.

Autorė Dagmar Eilert parašė naują veika
lą, kurio turinin įeina darbininkų proletarinė 
kova dirbtuvėse ir jųjų jungimasis į bendrą 
frontą. Veikalas perduotas Norvegijos -Dar
bininkų Teatro Unijai, kuri pripažino, kad jis 
yra geras ir į klausimą atsakantis kūrinys.

Holandijoj r
Holandijos Darbininkų Teatro. Unija daly

vauja visose prieškarinėse; demonstracijose su 
obalsiais apginti Sęvietų Sąjungą.

Agitacijos ir propagaųdos. grupė “Feraar”, 
Rotterdame, pasižymi dideliu, darbštumu mi
nimais klausimais. Paskui seka ir kitos gru
pės, kurios duoda programas masiniuose su
sirinkimuose ir išstojimūosė' <demonstracijo
se) prieš naują imperialistinį karą.

Elzas — Lotaringijoj 1
f 'Elzas—Lotaringijos .Kompartijos’ organas . 

i' (VtHhmanite ’ ’ raportuoja 'apie ’ įvykusį metinį 
; apvaikščiojimą prolėtąrihiy dairiiriinkų Štrass-

bourge. Jis pažymi : ' 1 :Mt
“Nors Elzas—Lotaringijos dainininkai ;ir < 

muzikantai day neišvystė veikimą masiniu 
pobūdžiu, nepasiekė tokios augštumęs, kaip 
kad ."Vokietijoj, Šveicarijoj, Holandijoj ir ki- 
tose,šalyse, bet vistiek jie daug prisideda pa
gelbėti darbininkams jų kovose.

“Šita nacionalė šventė proletarinių daininin
kų ii’ muzikantų yra tikras veikimo vaizdas 
darbininkų meno Elzas—Lotaringijoj.

“Nepaisant visų begalinių keblumų, kokius 
buržuazija stato susipratusiems rankpelniams, 
dainininkai ir muzikantai parodys, jog jie ne
sustos ginti proletariato reikalus savo nors 
dar ir mažu išsilavinimu ir vidutiniu menu. 
Jie, organizuodami skaitlingus parengimus ir 
aiškindami darbininkų veikimo idėjas, pa
trauks naujas spėkas savo pusėn, kurios pa
dės įvykdyti proletariato pasiryžimus.”.

Tai šitaip atsiliepia Kompartijos organas 
apie dar tik besiformuojantį meną. Vadina
si, nėra reikalo nuogąstauti, jeigu kaip kur 
ne viskas eina taip sklandžiai, kaip kad mes 
norėtume. Veikiant vieni praktikiniai prasi
lavins meno darbe, kiti ateis talentingesni 
savais gabumais muzikoje ir vaidinime, ir 
taip pasitaisys mūsiškis menas.

’• 1 -■ ' -y - . ‘

Kanadoj
Prisirengiant prie- trečio kongreso; Rusų 

; Darb, '. Kliubų,; kurie dabar tųžvardinti Mak
sim j Gorkio jvardų, laikraštis “Canadian Sy7 
renorganas rusiškų kliubų, rašo:

“Jjaugęlis kliubų turi būti ‘ dėkingi drama
tiškiems rateliams, nes jie vaidindami veika
lėlius padėjo gauti daugiau naujų inarių ir

‘ pataisyti jųjų iždus. Tas reiškia, kad tie vai- , 
dinimąi pagelbėjo kliubams vesti polįtinį ir 
kultūrinį darbą.

“KĮiubai ne sykį bandė gauti daugiau 
naujų narių, bet vis be jokių pasisekimų,1 nes 
toj apielinkej darbininkai dar yra labai tam
sūs. Tačiauš po kelių vaidinimų darbininkai 
susidomėjo kliubų darbu ir atėję prisirašė 
prie jų.” >

Lenkijoj
Lenkijos reakcionierių ir socialfašistų spau

da Lvove pradėjo kampaniją prieš S.chillerį, 
steičiaus manadžerį, ir kitus miesto teatro dar
bininkus, kurie pasirašė manifestą, šaukiantį 
visus žmones prie aktyviškos kovos prieš nau-

P. šimutis.

areštuoti Schiller j ir jo pasekėjus, taip pat 
rėkė, kad reikia atydaus peržiūrėjimo veika
lų;'kurie, jie“ sakė, sėja bolševikišką propa- 

, (ĮTąsa 4-tam pusi.)

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central SkvSro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte
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LOWELL, MASS
Drg. K. B. Karosienės 

Prakalbos

(Tąsa) >

Glėbas, parėjęs namo, rado Dašą skai
tant knygą, kaip ir paliko ją: rankomis pa
sirėmus galvą ir lūpomis kužda sakinius. 
Kada jis įėjo, jinai atsisuko ir klausančiai 
1 pažiūrėjo:

—Na, ką sužinojai pas draugus Sav- 
čukus?

Glėbas priėjo prie jos arti, ir jo veidas 
pasidarė skaudus. Apsikabino ją ir tarė 
kitokiu balsu, negu seniau:

—Na,“ >DaŠa, pasakyk man viską balan
dėlei. Būk pirmesnė Daša, maloni ir atvi
ra. Man sunku taip gyventi. Su manimi 
apsieini, kaip su svetimu, ir tartum nuola
tos užantyje laikai peilį.

Daša neatsakė nieko, bet Glėbas pajuto, 
kad ji sujudėjo ir suminkštėjo. Jautė, kaip 
ji, prisispausdama prie Glėbo, kovojo ir su 
savimi.

kalinga verge, tik kaipo patele, o ne drau
gė. Glėbai, tu geras kovotojas, bet gyveni
me—blogas komunistas.

Tą pasakius, Daša nuėjo linkui lovos pa
sitaisyti guolį.

POGRINDINIS EMIGRANTAS

—Glėbai, jeigu jau kas buvo, tai to dabar 
nėra. Blogoje valandoje tas gali atsitikti 
su kiekvienu.—Atsitraukė <nuo jo ir atsidu
so, atvirai pažiūrėjo jam į akis ir negarsiai 
tarė: — Taip, taip, buvo. Glėbai buvo... 
Ir tai daug kartų buvo...

Tartum galinga ranka atstūmė Glėbą 
nuo jos...

—Tai reiškia, kad tiesa? Meilės ryšiai 
buvo? Valkiojais su kitais vyrais^ kaip 
nešvari moteris? Ei, tu prakeiktoji kalė! 
—Glėbas įdūkusiai iškėlė kumščius, išvertė 
akis ir atstatė krūtinę. Jis puolėsi ant Da- 
šos. Bet ji greitai atsistojo, drąsiai į jį 
pažiūrėjo ir piktai, tartum ne moters balsu, 
suriko:

—Glėbai! Atsipeikėk! Gėdykis, kas gi 
čia darosi!—Daša nutilo, tik jos akys pasi
darė didelės ir tamsios. Kada Glėbas atsi
traukė nuo jos, tai ji. ramiai tarė:

—Glėbai, aš tave išbandžiau. ’ Tu dar 
negali būti geru žmogumi. Tu dar negali 
manęs išklausyti ramiai, kaip pridera. Taip, 
kos kas dar tau negalima visko pasakyti. 
Tu buvai nuėjęs pas Motią šnipinėti apie 
manę. Aš gerai žinau, kuom tu kvėpuoji. 
Tu komunistas ir kartu... Bet kol kas tu 
dar vis paprastas vyras, o moteris tau rei-

Slaptas Kambarys
Cemento fabrikas apleistas ir jo sienose 

išlaužtos skylės, kaip galingos akys, riogso 
į kalnų pusę, į akmens kasyklas,; į sulau
žytus ir aprūdijusius bremsbergus: .tai ko
dėl nesėdėti ramiai technikui Kleistui?

Tatfpe jo langų didelių rėmų vorai suka
si lizdus. Inžinierius Kleist kaip tai. pa
stebėjo tarp praeities ir dabarties skirtu
mą ir architekto gabumus, taipgi ir naujo 
architekto voro gabumus. Jis ilgai stovėjo 
prie lango ir žiūrėjo į ilgakojį vorą su si
dabruotu pilvu, žiūrėjo į gražius jo tinklus 
—į daugybę supintų lankų ir išvedžiotų 
šniūrų, į daugybę kopėčių ir kitokių painia
vų, kurios padarytos, įdedant labai daug 
darbo ir energijos.

Pas Kleistą į jo darbo kambarį niekas 
neužeidavo: kam gi bus reikalingas inži
nierius Kleist, kada fabrikas jau senai 
bergždžias stovi ir cemento dulkės pavirto 
į amžinus gabalus, kada sugriuvę brems- 
bergai, sutraukyti lynai, sudaužyti vagonė
liai arba nuversti į griovius ? Kam reika
lingas technikas, kada lavinti darbininkai 
be užsiėmimo vaikštinėja plentu ir take
liais aplinkui fabriką, tarpe jo sienų,— 
raudami sau lentgalius del kuro pečiams, 
pjaustydami diržus ir naikindami kitas 
įrengimo dalis?

Ten, apačioje, puspogrindyje, patarusia
me kambaryje, kalba ir ginčijasi fabriko 
darbininkų komitetas, bet inžinieriui Klei
stui jie yra panašūs į razbaininkus ir plė
šikus bei kalėjimo sukilėlius. Iš savo dar
bo kambario per dulkėtus langus jis mato 
darbininkus, vaikščiojančius cemento laip
tais, jų rūsčius veidus, apneštus dulkėmis 
ir nepatenkintus...

(Bus daugiau)

Gegužes 8 d., pirmadienį, 
kaip 7 vai. vakare ant ketvir
tų lubų, po num. 84 Middlesex 
St., bus labai svarbios prakal
bos. Kalbės plačiai pagarsė
jusi kalbėtoja drauge K. B. 
Karosienė, kuri apvažinėjo vi
są Sovietų Sąjungą bėgyje ke- 
letos menesių ir iš ten parsi
vežė labai daug patyrimų apie 
darbininkų valdomą šalį, kur 
bedarbė jau senai panaikinta 
ir kuriamas naujas, socialisti
nis gyvenimas.

Draugės Karosienės prakal
ba bus neįkainuojamai svarbi, 
nes ji padėjo daug triūso iš
tyrimui Sovietų Šalies darbi
ninkų gyvenimo. Taipgi ji 
puikiausiai pažįsta kapitalisti
nių šalių darbininkų ekonomi
nį ir politinį padėjimą. To
dėl masiniai susirinkite į šias 
prakalbas, nebijodami nei šil
tų dieninei jokių audrų.

'Rengėjai.

ferų bei merginų. Bet ji J;aip 
vieną, taip kitą nuošimtį. įsut 
mažino. Gi demonstruojančių 
skaičių sumažino ant puses.
• Taip buržuazijos lapas ap- 
simeląvo visai eilei šimtų žmo 
nių, kurie matė ir praleido 
darbininkus demonstran
tus; bet tuomi kapitalistinė 
spauda paslėpė čionaltinę dar
bininkų' spėką nuo visų to 
nemačiusių, kad ir nuo kitų 
valstybių darbininkų.

Bet mes gerai žinome, 
kaip perkainavimas, taip 
dakainavipias atneša tik 
los.

Bendras darbininkų frontas 
daugelyje vietų prigijo mark
sizmo principe, ir bręsta dabar
tinėse kapitalizmo apystov.ose 
sulig kylančia temperatūra. 
Ir ši mūsų demonstracija bu
vo antra tiek didesnė, paly
ginant su pirmesniąja. ’

Bolševizmo tikrumas stato ;į 
vietą obalsį: Klasių kova visu, 
ruožtu einant prie perversmo 
momento!

Demonstrantas.

jog 
ne- 
ža-

MENO SKYRIAUS DALIS
Kas Girdėt Menininkų Pasaulyje

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
gandą, kas reiškia Lenkijai didelį pavojų.

Kiek vėliaus laikraščiai suprato, kad 
puldami Schillerį ir jo pasekėjus, kelią darbi
ninkuose simpatiją jų darbams. Tokiu būdu 
reakcionieriai užvažiavo patys sau per nosį.

uz-

šveicarijoj
Šveicarijos buržuazinis laikraštis “Neue 

Zuricker Zeitung” parašė kritiką Berlyno re
voliucinės grupės aktoriams, užvardydamas 
“Politinio Teatro Bandymas”. Laikraštis ra
šo:

“Šita grupė susideda iš bedarbių jaunuolių, 
kurie sutvėrė modernišką teatrą, kur matosi 

•visai naujas gyvenimo vaizdas. Pulkelis jau
nuolių, vaidindami, kalba apie sunkį ir skur
dų gyveninią Vokietijoj.' Jųjų visas tikslas, 
tai niipiėšt biednSjimą ir smukimą .vidurinės 
klasės savo šalyje. Jie veda kovą delei ne- 
Jvartfyto darbininko, vaidinančio “Industria- 
listo” vardu, kuris, kovoje delei .palaikymo gy
vybės pameta vaikišką tikėjiipą į brangią as
menybę šitame Jnašinos amžidjte. Jis pasi- 
liuosuoja iš savo senų smulkiai buržuazinių 
idėjų, paduoda ranką klasiniai susipratusiam 
darbininkui, išreikšdamas norą likti jo draugu 
ir broliu.

“Nepaisant, kad šitas veikalas yra parašy
tas įtekmėje Maskvos, tačiauš mes turime pri
pažinti, jog jame yra aiški vadovybė moderniš
ko teatro.

“Veikalo autorius ir muzikos kompozitorius 
•—nėra žinomi. Vienok yra parašyta blaivių, 
tikrai mąstančių žmonių... Jo trumpos scenos 
staiga tinkamai seka viena paskui kitą, kaip 
ir visas originalas. Pirmiau buvę pusiau nu
mirę vaizdai dabar lieka pilni gyvumo, ačiū 
originalui, kuris pilnas pajuokos ir karika
tūriško perstatymo.

“Aktoriai dėjo visas pastangas, kad laike

vaidinimo nebūtų jokio nuobodumo. Jie vai
dino, kalbėjo, dainavo kiekvienas atskirai ir 
chore, prisilaikant tinkamos harmonijos, akom
panuojant sunkia muzika, kuri pasiskolinta iš 
‘Ubagų Operos’ ”.

Tai šitaip aprašo buržuazinis laikraštis pro
letarinių vaidylų darbą, turėdamas pripažinti, 
kad gerai vaidina, tveria naują meną, naują 
teatrą, paimtą iš realaus gyvenimo.

Amerikoje
Praeitą šeštadienį New Yorke buvo Tarp

tautinė Teatrininkų Spartakijada. Joje da
lyvavo visokios darbininkų grupės. Smarkiau
sia vaidino, tai vokiečių grupė. Vienas vo
kietis vaidyla gana sėkmingai padarė mimiką, 1 
pamėgdžiojimą išsižiojusio Hitlerio. Darbi- 
pinkai užpuolė ir išvijo hitleristų gaują. Ne
paisant, kad Vokietijos buržuazija su . Hitle
riu priešakyje dūksta ir terorizuoja rėvoljįci- A 
nius darbininkus, tačiaus galas tai reakcijai 
vistiek ateis proletarų laimėjimu. Tai buvo 
labai gyvas ir turintis reikšmes vokiečių gru
pės suvaidintas vaizdas.

j žydų grupė vaidino trumpą vaizdą, kuria- i 
me matėsi, kad daugelis visbkių spekuliantų, 
apsimetę darbininkais, nori gauti leidimą va
žiuoti į Sovietų Sąjungą ir ten varyt šmuge
lį, ardyt Sovietų nustatytą tvarką. Vaidina
mas vaizdas pasako, kad Sovietams toki suk
čiai ir parazitai nereikalingi ir kelionės lei
dimas jiems neduodama.

Angliškai kalbančių darbininkų grupė su
vaidino žymiai reikšmingą Vaizdą, kuris šau- 
kia darbininkus finansiniai remti Kompartijos 
organą “Daily Worker” ir kitus komunistinius 
laikraščius, 

i ■'

žodžiu, visas vakaro vaidinimas (popiečio 
vaidinimo nemačiau) ėjo svarbiais dienos 
klausimais, priskaitant ir reikalą bedarbiams

• gauti pašalpą.
Tai tiek apie Amerikos darbininkų teatrą.

; ' J. N.

Pirmoji Gegužes
Windsore, Kanadoj

metų Gegužines 
mo buvo rengtasi 
bendru frontu, vi- 

Sulig gy-

Prie šių 
apvaikščioj 
visu pločiu 
są šimtą nuošimčių,
ventoių skaičių, Winds >re dar
bininkų solidarumas ir kova 
už duoną bene bus pasiekusi 
augščiausią laipsnį visoj Ka
nadoje.

Mažiausiai 2,000 darbinin- 
kų-darbininkių ir'suvirs šim
tas nuo 6 iki 13 metų Jaunų
jų Pionierių žygiavome gatvė
mis su revoliucinėmis daino
mis. 90 nuoš.—tokį nuošimtį 
buržuazinė spauda atmieravo. 
Taip pat buržuazijos lūpomis 
kalbant, buvo 25-30 nuoš. mo-

Philadelphia 
ROUND TRIP $3°°

ONE WAY $£.00 * 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE__ ________  $3.50
WASHINGTON 
BOSTON ____
RICHMOND __ 
PITTSBURGH 
DETROIT ___
CLEVELAND _ 
CHICAGO ___

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

4.00
2.00
6.25
7.00
9.00
9.00
9.00

, < . šeštadienis, Gegužes
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NEWARK, N. J.

Nedėlioję, 7 gegužės (May), 
Komunistų Partijos vietos or
ganizacija rodys krutamus pa-, 
veikslus “Ten Days That 
Shook the World,” Y. M. H. 
A. AuditOrijume, High ir kam
pas Kinney St. Dabar Newar- 
ke renkami miesto komisionie- 
riai, tai ir Kompartija stato1 
savo kandidatus.

ŠVEDU 
AMERIKOS

LINIJA'
B New Yorko *

į KLAIPĖDĄ.
\ Per Gothenburgą

? GREITA
I KELIONĖ 

į LIETUVĄ^®' ŠVEDIJĄ 
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
S. S. Drottningholm____ Gegužės 20
M. L. Kungsholm----------- Birželio 3
S. S. Drottningholm.,___ Birželio 12
M. L. Gripsholm____________Liepos 3

EKSKURSIJOS
M. L. Gripsholm, Gegužės 27 
‘‘Tiesiog į Klaipėdą be persėdimo

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinj agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St.,
Chicago, Ill., 181
Boston, Mass.
Detroit, Mich. _

New York, N. Y.
N. Michigan Ave.

10 State Street
73 Monroe Street

Čia

:: PHILAbteLFUIA’, 
d t * į * i ‘ ’ I": i 
? t Seottsboro Jabnuc^iųl rinlfliavs 
įVyks 5 ir 6, <w. gegužės. Visi lietu
viai darbininkai būtinai turite daly
vauti šioj aukų rinkliavoj. Turime 
yisi dėt pstangas, kad galėtume pa
siųsti delegatus į Washington^, kurie 
pateiks ponams darbininkų reikalavi
mą paliuosuoti 9 nekaltus jaunuolius^

Kenukai rinkimui aukų bus galima 
gauti šiose vietose:
8th 

1208 
1829 
1036
995 

1137
434
50th ir Thompson Street 

2222 Master Street.

ir Ritner Street 
Tasker .Street 
S. 5th Street 
Locust Street 
N. 5th Street 
N. 41 st Street 
N. 62nd Street

GptAT JJECK, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 48 kp. męn. susirinkimas įvyks 
pirmadienį 8 d. gegužės (May), pas 
drg1. Kunigoniėrię1, 11 Brown Lane.

Visi nariai turėtumėt dalyvauti net 
būtinai. Taipgi ir naujų narių at
siveskite. Susirinkimas bus labai 
svaraus. CU’g.. F. K.

(106-107)

POQUONOCK,. CONN.
6 d. gegužės (May), 1933 bus su

loštas teatras “Bedarbiai”, dviejų 
aktų drama. Gerbiamieji! Šis vei
kalas buvo suloštas Hartforde, dabar 
hartfordiečiai loš Poųuonocke. Vei
kalas atvaizduoja tikras bedarbių 
kovas, todėl nepraleiskite nei vienas 
progos, pamatykite šį veikalą. Po 
teatrui bus šokiai Poquonock Town 
Hall svetainėje. Pradžia 7:30 va
landą vakare. Visi būkit laiku.

Komitetas.

EASTON, PA.
Paskutinieji šio Sezono šokiai 
Lietuvių Darbininkių Susiviei 

jimo Amerikoje, 14 kp. rengia ša\ 
nius šokius subatoje, gegužės' 6 d. 
Easton Baking Co. svetainėje, 34 
N. 7th St. Prasidės 8:00 vai. vaka
re. Vakarėlis bus labai* linksmas, 
nes bus gera orkestrą, kuri grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Bus skanių Užkandžių, naminio py
rago. ir “keiksų,” ir gero alaus. O 
kas svarbiausia, tai dalyvaus su mu
mis Eastono delegatai į Tom Moo
ney Kongresą, ką tik sugrįžę iš 
Chicagos. Pasimatykite su jais, pa
sidalinkite įspūdžiais! Dalyvi? ‘
visi ir visos ir linskmai1 užbaigkite 
žeminį parengimų sezoną, 
tik

Įžanga
15 centų. Vaikams veltui.

(104-106)

HARTFORD, CONN.

EASTON, PA. ,
Nedėlioję, gegužės 7 d. kaip 7:30 

vai. vąkare, įvyks Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, Tom Mooney 
kuopos susirinkimas, Easton Bak
ing Co. svetainėje, 34 ’N. 7th St. 
Easton, Pa.

Visi nariai privalo dalyvauti, tai
pogi ne nariai lietuviai, darbininkai 

Į atsilankykite susirinkiman ir stoki- •
Puiki kilbasų vakarienė, rengia LD ' te J šią organizaciją. Susirinkimas

S A 18 kp., Hartford, Conn., nedėlio- I bus tuomi svarbus, kad bus išdubtas ) 
je, 7 d. gegužės (May), 1933 Lai s-i raportas iš Tom Mooney Palluosąvi- 
vės Choro svetainėje, 59 Park St., 1 ™ Kongreso, bus kitokių svarbių 
Hartford, Conn. Pradžia 6 vai. va- . reikalų aptarta. Dalyvaukite skait- 
kare. Įžanga ypatai 35 centai. Tik- Uingai ir’mokėkitės mėnesines dupk- 
rai lietuviškas bankietas: kilbasos, 
pyragai ir muzika, už mažą kainą, o 
paremsite labai svarbų darbą, tai 
yra “Daily. Work’erj” ir Marksistinę 
Mokyklėlę, kurią rengia šią vasarą, 
Connecticuit valstijoje, 
čia

je, 7 d. gegužės (May), 1933 Lai s-i raportas iš Tom Mooney Palluosąvi- 
r<i___  ro Dovi/ I mn Knncrrpąn hua kitnkiii svarbiu

Dalyvaukite skait-

Sekretorius.
(104-106)

Visus kvie-
Komisija.

' V. ‘ Kazlauskienė.

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Darb. Susiv. i5 kuopos .susi

rinkimas įvyks 8 d. gegužes, 8 vai. 
vakare, 995 N. 5th St.. .Visi-nariai 
dalyvaukite ir naujų narių atsiveski
te. Sekr.' J. S.

i4Q05-Į06)

PHILADELPHIA, PA.
• •. O ’ ' i\ ’ - > > f

Draugijos yra kviečiamos nereng
ti jokio parengimo^ gegužes 28 d. 
ir birželio 18 dieną, nes LDSA 11 
kuopa rengs draugiškus išvažiavimus 
Komunistų Partijos ir kuopos naudai.

• Komisija.
(105-107)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos vakarienė ren

giama 30 d. balandžio, del tūlų kliū
čių ir priežasčių ne įvyko. Del iš
vengimo nuostolių,' atidėta vakarie
ne ant 7 dienos gegužes (May), sek
madienio vakaro. Vakarienė įvyks 
toje pat vietoje, Crystal’ Ball Room, 
325 E. “Market St., Wilkes-Barre, Pa.

Kurie turite pašipirkę tikietus iš 
anksto, del vakarienės, jie bus geri 
i r ant 7 dienok gegužės rengiamos 
vakarienės. Kviečiame vietinius ir 
apielinkės draugus ir drauges — 
abeĮnaU simpatikus skaitlingai atsi- 
IShkyti į rengiama vakarienę. Jūsų 
atsilankymas suteiks paramą kuopai, 
kuriai labai yra reikalinga. Taipgi 
turėsite progą pasilinksminti bei 
draugiškai apie darbininkų reikalus 
pasikalbėti. Rengimo Komisij.

. , . (104-106)
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA I 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug • 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. ■
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas j 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH. į

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia nepaprastus 

šokius, įvyks Lietuvių svetainėje 29 
Endicott St. Kurie paklius į “Spot 
Light” spindulius, gaus dovanas. 
Įžanga 25 centai. * (104-106)

Gegužės 7'-to aidiečiai ’ rengia dai
nininkų parę Olympia Parke su mu
zika ir programa, pradžia 4 vai. po 
pietų, įžanga 50c. Aidiečiai kviečia 
draugus ir drauges skaitlingai atsi
lankyti. (104-106)

SVARBIOS PRAKALBOS
Su Koncertine Programa

RENGIA LIETUVIŲ DARB. SUSIVIENIJIMO 135> KUOPA.

Įvyks Subatoje, 6-tą d. į^g^es-l^ląy; 1933 

LINDEN HALL, 1601 WOOD AVENUE, LINDEN, N. J.
, Pradžia 6-tą Valandą Vakare

Kalbės J. SIŲRBA, “Tiesos Redaktorius, ir Amelija jėskevičiutė, anglų kalboje,

’ Po prakalbų bus šokiai., Į prakalbas įžanga veltui. Maža įžanga į šokius.
Prakalbose bus paaiškinta, koks yra skirtumas tarp Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ir 

lokalinių pašalpinių draugijų; bus nurodyta, ką turi daryti lokalinės draugijos, kad apsisau
goti nuo subankrutavimo. Prie to bus išaiškinta, kas yra pinigų infliacija ir ką ji reiškia 
darbininkams. ‘ ,

Kviečiame visus lindeniečius atsilankyti. Patys būkite ir atsiveskite savo draugus bei pa
žįstamus. . ,



šeštadienis, Gegužės 6,1933

VIETINES ŽINIOS
Iš IDS 1 Kp. Susirinkimo

Susirinkimas įvyko gegužės 
4 d. “Laisvės” svetainėje.

Čionai nors gal ir ne vieto
je, bet reikia pažymėti, kad 
kuopos nariai perretai lanko 
susirinkimus. Atrodo, kad di
džiausia ‘.‘prosperity,” neturi 
laiko. Ar bereikia didesnio 
narių apsileidimo, kad iš apie 
200 narių, į susirinkimus nei 
50 narių neatsilanko? Tai jau 
sarmata ir su kaupu.

Pereito susirinkimo protoko
las, finansų raštininko ir iž
dininko raportai vienbalsiai 
priimti.

Drg. J. Kairys raportavo iš 
bendro fronto konferencijos, 
kuri įvyko 30 d. balandžio. 
Raportas priimtas. .

Vaikų skyriaus organizato
riai raportavo, kad nei vieno 
vaiko neįrašė į LDS vaikų sky
rių. Šis raportas paliktas kai
po bevertis, žinoma, kaltė vi
sų kuopos narių. Juk prira
šant tik savus vaikučius, jų

ant karto mažių-mažiausiai 
būtų apie 50. Tai būtų dide
lis ir gražus pavyzdys kitom 
kuopom. Dabar to nėra.

Pereitame kuopos susirinki
me buvo palikta šiam susi
rinkimui darinkti tris vaikų 
organizatorius, čion vice-pir- 
mininkas norėjo iškirsti “trik- 
są,” pats apsiimdamas sava
noriu (mat, jis, pirmininkuk 
sergant, pirmininkavo), kad 
tuomi kifus paukvatinus, bet 
kas tau? Nei ukvatninkų ne
gavo, nei išrinkti negalėjo. 
Niekas neapsiima ir tiek. Kuo
pos nariams “didelis” pagyri
mas. .

Prieš susirinkimui užsida
rant atsilankė jaunuolis W. 
Zablackas vasarinės mokyklė
lės finansų reikalais. Šiuomi 
kartu mūsų jaunas draugas 
kalbėjo lietuviškai, ir gal dėl
to gavo geresnio .pritarimo. 
Nors trumpai paaiškinus mo
kyklėlės svarbą, kuopa auko
jo 2 dolerius, susirinkimas su
metė 2 dol. 37 centus.

Tai va ką pačių jaunuolių 
atsilankymas reiškia. Apie 5 
minutės kalbos, o jų svarbiam, 
reikalui $4.37.

Kuopkoras-

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

Juozas Ažukas, 28 m. amž., 
191 Manhattan Avė., mirė ge
gužės 4 d. Pašarvotas grabo- 
riaus Bielausko koplyčioj; 
bus palaidotas gegužės 6 d. 
Alyvų Kalnelio kapinėse. Lai
dojimo apeigomis rūpinasi 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bielauskas).

Ažukas buvo bedarbis dra
bužių pardavinėjimo agentas. 
Dikčiai įsigerdavo. Sulig po
licijos raporto, jis pereitą tre
čiadieni ir ketvirtadienį su pei
liu vaikėsi nudurt savo žmo
ną. Ketvirtadienio vakare, 
pagrūmojęs papjaut moterį^ 
jis užsidarė atskiram kamba
ryj ir pats sau suvarė* žirkles 
į širdį.—Rep.

WORCESTER, MASS.

EAISVI
.................... 'jį......... ..... i i1 i i11”"—,-r^i■' ■■■‘■■'.■y'wpj!

10 d.‘ Kenosha; Wiš.' ' ’žmonių be darbo, tai ir die
nos laiku gali ateiti į prakal
bas; dieną, po pietų, turėtų 
būti surengta vienoms mote
rims, o vakare vieniems vy
rams, bet kur vienas rengsit, 
tai bendrai vyrams ir moter
ims. 1

8 d. Rockford, Iii
9. d. Waukegan, Ill.

11 d. Racine, Wis.
12 d. Westville, Ill?
13 d. Indiana Harbor, arba 

Gary, Ind.
14 d. Chicagoj.
šį maršrutą tvarko ALDLD 

Pirmas Apskritys ir kur kolo
nijose vietinės kuopos nepa
jėgs surengti ir padengti iš-

* , penktas

laidas, tai prisidės ’Apskritys. < • .< Sekr.-V* V. Vasya, 
-Visais reikalais kreipkitės į į 3116 So. Halsted St., .

Pirmą Apskritį: ' Chicago, HL

Dr-ges K. B. Karoąienes
d. Worceste- 
prirašyta 300 
“armiją,” ku- 
renka varde 

kurią jis 
Ar-

PRAKALBŲ MARŠRUTAS
HAVERHILL, Mass., Šeštadienį, 6 d. Gegužės 

190 Washington St., 7
LAWRENCE, Mass., Sekmadienį, 7 d. Gegužės 

L. U. Kliubo Svetainėj, 6
LOWELL, Mass., Pirmadienį, 8 d. Gegužės 

84 Middlesex St., 7
NASHUA, N. H., Antradienį, 9 d. Gegužės 
FITCHBURG, Mass., Trečiadienį, 10 d. Gegužės 
GARDNER, Mass., Ketvirtadienį, 11 d. Gegužės

Essex Svetainėje, 40

WORCESTER Mass.,. Penktadienį, 12 d. Gegužės
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 7 :30 vai. vakare

HUDSON, Mass., Sekmadienį, 14 d. Gegužės ■ •• i
LYNN, Mass., Pirmadienį, 15 d. Gegužės 
CAMBRIDGE Mass., Antradienį, 16 d. Gegužes 
SO. BOSTON, Mass., Ketvirtadienį, 18 d., Gegužės

Lietuvių Svetainėje, kampas E. ir Silver Sts. 
7 :30 valandą vakare.

BRIGHTON, Mass., Penktadienį, 19 d. Gegužės
NORWOOD, Mass., Šeštadienį, 20 d. Gegužės 
MONTELLO, Mass., Sekmadienį, 21 d. Gegužės 
STOUGHTON, Mass., Pirmadienį, 22 d. Gegužės 
BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužės.

vakare

vai.

vai.

vakare.

vakare.

Prospect St.f

Balandžio 27 
ryje turėjo būt 
vyrų į dabartinę 
rią Rooseveltas 
“girių atgaivinimo,
užvadina “Reforestation 
my.” Buvo priimama nevedę 
vyrai tarpe 18 ir 25 metų. Jie 
skiriami Į Camp Devens, kur 
juos mokins muštro, o gal ir 
kiek nors juos mokins apie ap
žiūrėjimą girių.

Visoj Naujojoj Anglijoj 
yra nustatyta kvota prirašyt 
17,000 vyrų. <Jie šitokiu bū
du mėgina prigaut žmones ir, 
be abejonės, daug prigauna. 
Jeigu tik būtų dabar pradėta 
karas, tai tie, kurie įsirašė 
“atgaivint girias,” būtų pir
mutiniai nešt ginklus.

Šitoks sutraukimas vyrų bū
tų tik vienaip geras dalykas, 
—jeigu tik jie susiprastų ir 
organizuotųsi, kad kuomet bus 
paskelbta karas, kad jie pa
skelbtų karą prieš karą, kaip 
padarė Rusijos kareiviai. Ba 
jau tada jų rankose būtų gink- 
ląi, ir jų galioj išsiliuosavimas 
darbininkų klasės.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkh; Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

‘ ' Už' $5.75

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ” ■
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.,

. t ’ 1 ■ ’

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
; Dabar ’ galima ghuti pas

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna Ave.

: Taipgi pas jį galima gauti ir So- 
! vietų žuvų.' Tai puik jaukios rū 
; sies l^enuotos žuvvs.

DIDELE IR SKANIVAKARIENE

SO CK A
BRAND

KENUOTI PRODUKTAI
Rengia L.D.S.A. 10 Kuopa

įvyks Nedėlioję, 7 d. Gegužės (May), 1933
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.
PO NO. 79 JACKSON ST., NEWARK, N. J.

Svetaine Atsidarys 4 Valandą Po Pietų 

Vakarienė Bus 6-tą Vai. Vakare. Įžanga 50c.

BUS ŠOKIAI GRIEŽIANT GERAI ORKESTRAI

Taipgi bus puiki muzikais programa ir bus prakal
bų. Pasitenkinsite visi, kurie tik atsilankysite. Todėl 
kiekvieno pareiga išanksto ruoštis ir įsigyti tikietą. 

J ,

Visus Kviečia Rengėjos.

gSJiifiWfe

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIŲ
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SAN DRE-SUDAK
(Strimelės) ' ‘'

STUFFED PEPPERS
(sui moromis)

Augščiau suminėti prodūttt&i Sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

. gesnių informacijų; kreipkitės į Sovietų firmą :

AMTORG TRADING CORPORATION
Dr, J. J. Kaškiauči® 

Prakalbų Maršrutas
CHICAGO, Ill inois — 

šios apielinkės lietuviai dar
bininkai senai laukia atvažiuo
jančio seno ir nenuilstančio 
veikėjo revoliucinių darbinin
kų tarpe Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus, ir pagalios mes jo su
laukėme. Jis kalbės temoje: 
“Darbininkų Sveikata ir Jos 
Apsisaugojimas.” Veikiausia ir 
kitais svarbiais klausimais.

Todėl, draugai ir draugės, 
tarkitės bendrai ALDLD, LD 
SA ir LDS kuopos rengti pra
kalbas. Dr.’ Kaškiaučius pa
tarė surengti dvejas prakal
bas vieną dieną, nes daug

milt
261 Fifth Ave. New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., San Francisco, 

Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.

NEW HAVEN, CONN <f)
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- Sulos Gąbus New Haven’o Artistai

RENGIA LDSA 42-ra KUOPA

>
< >

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty- 

• rimo, |o jumą 
bus išaiškinta,1 
kaip jūs fiziš-, 
kai stovite.

Odos Nušašę-1
į jimai, Nervui 

Ligos, Abelnas 
SiiTp num as,' 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-

LABAI GRAŽI TRIJŲ AKTŲ KOMEDIJATARMAZONAF
Yra smagu keliauti Hamburg—American Li

nijos garlaiviais by kuriuo metų laiku dėlto, 
kad garlaiviai turi

SUPIMĄ SULAIKANČIUS PRIETAISUS 
(anti Roll Tanks)

Kurie Sumažina Garlaivių Supimąsi 
iki Minimumo

Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko Į Hamburgą su greitu geležinkeliais su
sisiekimu j Lietuvą.

Iš Nęw Yorko į Kauną 
ir atgal Trečia Klase
Informacijų klausykite pas vietini agentą arba

«l73..s°
NEW HAVEN, CONN. RPG

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 Broadway New York, N. Y.

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 1-108(1 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

Nedėlioję, 7-tą D. Gegužės-May, 1933 
' L1ETUVIV SVETAINEJE, 

243 Front Street

<

< > 
o

< >

>

New Haven, Comj

Pradžia 4-tą Valandą po Pietų

Gerbiami New Haveno ir apielinkės lietuviai! At
silankykite visi, nes dar tokio teatro New Havene ne
buvo. Kas atsilankysite, nesigailėsite, nes bus tiek juo
ko, kad nepamiršite per ilgą laiką, nes šitą veikalą vai
diną gerai išsilavinę vaidintojai. Taipgi bus gražių 
pamarginimų tarpuose, kad publikai nebūtų ilgu.

Kviečiame visus be skirtumo pažvalgų atsilankyti, o 
būsite patenkinti.

Taipgi bus gerų gardžių užkandžių ir gero alaus, ir 
gera muzika. . < .* f *

Durys atdaros 3 v. popiet. Šokiai tęsis iki vėlai nakties.

ĮŽANGA 35 CENTAI VAIKAMS 15 CENTŲ.
Kviečia Komitetas.

< >
< > 
< >
o

ir Mėšlažarnes
girnas bei Reumatiški Nesveiku
mai. , ' ! į

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

0 ft II 
110EAST16th ST. N.Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai - 
Valandos-^ AM. iki 8 PM.;

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

LWLW4

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TE1TELBAUM, Manadžeris • //Y

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 50c SUBATOS V AK. 75e 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per y/ 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—85c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- 
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū- /7
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui t Į
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS ĮR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys /
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- j, • (
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- įgfcgįįgNĘ* .£7 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; iilipt ant Flushing Avė. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais

1 Broadway karais—iilipt ant Flubbing Ave.

\\\%/

y ISlil DUONA

®^SCtiOLES BAKING 1į
P 10 SCH0LE5 STR. BROOKLYN, N.Y/

JUOZAS KAVALIAUSKAS

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgęite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui. . •

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno įr apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

Uisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: BeU-^Oregon 1116 
Keyetone—Main 1417

D
r:. ■ 
d



Puslapis šeštas LAISVI šeštadienis, Gegužės 6,1933

Virš 1,000 Negrą ir Baltąją Šiandien iš 
New Yorko Išmaršuoja j V/ashingtoną 

Reikalaut Paliuosuot Scottsboriečius
' Šiandie iš New Yorko iške

liauja virš 1,000 negrų ir bal
tųjų maršuotojų į Washingto- 
ną; o ten jie sū tūkstančiais 
maršuotojų iš kitų miestų rei
kalaus, kad tuojaus būtų pa- 
liuosuoti devyni negrai Scotts
boro jaunuoliai ir kad būtų 
vykdomi gyvenime šalies kon
stitucijos 13-tas ir 14-tas pa
taisymai, kuriais pripažįstama 
negrams lygios su baltaisiais 
piliečių teisės.

Maršuotojai išvyks iš Union 
Square. Juos palydėt yra 
šaukiama darbininkai 10 vai. 
iš ryto. Bus masinis mitingas 
ir prakalbos. Kas tik galite, 
dalyvaukite tame reikšminga
me palydėjimo mitinge.

Tarp susirašiusių maršuot 
yra didelis skaičius negrų mo
terų net su mažais vaikais ir 
merginų. Kai kurie negrai 
pareiškia, kad dar pirmą kar- i

tą savo gyvenime jie persi
tikrina, kad baltieji darbinin
kai yra jų draugai ir eina iš
vien kovoti su negrais darbo 
žmonėms.. • ■

Norėdami daugiau apie tai 
žinių, kreipkitės į National 
Scottsboro Action Committee, 
119 West 135th St., New 
York.

Komunistų Partijos new- 
yorkinis distriktas ragina Vi
sus darbininkus, kurie tik ga
li, parinkti su dėžutėmis au
kų, kad galima būtų finan- 
suot šį maršavimą į Washing- 
toną. Dėžutės yra gaunamos 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo d i strik to raštinėje 
Room 338, 799 Broadway,
New Yorke, ir 61 Graham 
Ave., Brooklyne. Aukos bus 
renkamos šiandie ir rytoj gat
vėse, požeminių gelžkelių sto
tyse ir kt.

Organizuotas Žydą Boi
kotas prieš Vokietijos 

Tavorus ir Laivus

duota

komi- 
biuro

Trečio Apskričio Choru 
Atydai—Dainy Diena

Dienine Mokykla Suau
gusiems Brooklyne

Draugai choristai! Jau bu- 
p ra nešta, kadvo spaudoje 

įvyks Dainų Diena Hudsono 
paupyj.

Bedarbiai Laužo Home 
Relief Biuru Nutarimą;

Išsikovoja Pašalpą
Kaip vakar pranešėme, šel- 

pimo komisionierius Taylor 
nusprendė toliau neduoti pini
gų delei apmokėjimo už kam
barius bedarbių šeimynoms. 
Bet Bedarbių Tarybos jau lau
žo-tą nuosprendį. Ketvirta
dienį Harlemo Bedarbių Ta
ryba surengė 100 bedarbių 
demonstraciją prieš šelpimo 
biurą, 235 East 125th St.; rei
kalavo, kad 36-šioms šeimy
noms turi būt tuojaus 
pašalpa; '■

Demonstrantai išrinko 
tetą iš keturių narių;
ponai nenorėjo ' tų * bedarbių 
atstovų vidun įsileisti; bet de
monstrantai privertė atidaryti 
jiems biuro duris. Tada biu
ro, perdėtinis pasakė, kad ko
misionierius Taylor uždraudė 
apmokėti bedarbių šeimynų 
randas arba duoti pašalpą 
naujai užsirašantiems.

Kada demonstrantams buvo 
apie tai pranešta, jie dar la
biau sujudo šturmuot biurą, ir 
ponas viršininkas tapo pri
verstas tuojaus išduot dviem 
bedarbiam maisto čekius, o at
sakymą apie šelpimą kitų at
vestų šeimynų žadėjo duoti 
ant rytojaus.

Demonstrantai griausmingai 
pareiškė, kad turi būt suteik
ta parama visoms toms šeimy
noms; o kad ne, tai “ne tik 
mes patys, bet dar su šimtais 
kitų vėl čia atmaršuosime.”

Tai taip, draugai, gali be
darbiai ir dirbantieji per ma
sinį kovingą veikimą sulaužyt 
valdininkų 
kur 
nė

NEW YORK. — Vakar pra- 
sidėjo žydų boikotavimas ta- 
vorų, atvežamų iš Vokietijos. 
Boikotavimui vadovauja komi
tetas, susidaręs iš 12 žmonių; 
jo pirmininkas yra pulkinin
kas Lewis Landes. Statoma 
pikietai prie Vokietijos gar
laivi^' agentūrų; perkalbinėji’- 
ma žmonės, kad nevažiuotų 
Vokietijos laivais. Komitetu 
nariai ir pritarėjai vaikščioja 
pas įvairius biznierius, kad ne
pirkti! ir1 nepardubtų -vokiškų 
tavorų ; duoda nurodymų, kaip 
galėtų, gaut tų.dąiktą iš kitu 
šalių, jeigu jų trūksta Ameri
koj. Kiekvienas komiteto na
rys pasistatė sau pareigą pri
kalbinti po 10 kitų boikoto 
veikėjų. Boikoto judėjimą 
remti sUsirašė jau 25,000 žmo
nių.

Tai yra veiksmas prieš fa
šistinį Hitlerio persekiojimą 
žydų Vokietijoj.

Washington. — Į šaukia
mą kviečių klausime konfe
renciją nėra kviečiama So
vietų Sąjunga. Sovietų Są
junga dauginusiai pagamina 
kviečių, negu bilė kuri šalis, 
bet imperialistai ją igno
ruoja.

8

SUSIRINKIMAI’ .
t

E. NEW YORK, N. Y.
Sekantį pirmadienį,. gegužės-May, 
d., įvyks LDSA lli-tos kp. susi

rinkimas pas dr-gę Bieliauskienę, 
88-31—76th St., Woodhaven, N. Y. 
Pradžia paprastu laiku.

Šiame susirinkime turėsime apkl- 
bėt apie išvažiavimą ir kitus svar
bius reikalus. ■ Valdyba.

(106-107)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA, 132 'kuopos susirin

kimas įvyks pirmadienį, 8-tą 
.gegftž’ės. i82. Varet St. Visos 
•narės susirinkite, turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

(106-107)

Per Tyčia Padarytą Gaisrą 
Būsią Žuvusių ’

MASPETH, N. Y.
LDSA 91 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 8 dieną 
gegužės, 'pas draugę Laukaitienę 
6445 Pferry Avenue, 8 vai. vakare.

Visos narės būtinai
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarimui.

Org. A. P. , 
(105-106)

dalyvaukite

NEW YORK. — Gaisriniu- 
inspektoriai spėja, kad še- 
lubų namas 316 Lafayette 
buvo tyčia padegtas. Per 
gaisrą ketvirtadienio naktį

PARDAVIMAIkų 
šių 
St. 
jo
trys ugniagesiai tapo pavojin-1 
gai sužeisti. Manoma, kad 
bus ir žuvusių, palaidotų po 
griuvėsiais dviejų susmukusiu 
sienų.

Prasidėjo užsirašymas į die- 
jninę mokyklą kaip jauniems, 
;taip suaugusiems, viešojoj mo
kykloj No. 43, ant Boerum St. 

čia norime atkreipti prie Manhattan Avė., Brook-
domę visų chorų, kurie prigu-įlyne. Pamokos bus nuo 9 vai. 

iš ryto iki 4 vai. dieną. Mo
kyklos vedėjai ragina greit už- 
si rašyt.

Bus mokinama anglų kalbos 
ateiviams, pirmųjų ir antrųjų 

Tokiu "būdu ipilietystės P°PieriJ išpildymo; 
_ nvimnrrimn Kiriri ifloilnrmn Vhnl

Ii prie Meno Sąjungos Trečio 
Apskričio, idant rengtumėtės 
prie minimos dienos.

Dainų Diena įvyks gegužės 
28 d., ant Vaičionio farmos, 
Cranford, N. J. ’------  ------ . . . .v, ., , .
jau dabar yra laikas pradėt! P™eng>mo prie išlaikymo bal- 
organizuotis, kad įvykdžius |suotoJV kvotimų.
sėkmingą parengimą. Iš bendro reikalingo žinoji-

. , . . i mo šakų bus mokinama arit-
^Atskirai užkviesti chorus. metikog; silebizavim0, anglis- 
Damų Dienon,—laiškų nesiun-^ skaitymo rašymo, istorijos cam, vaduojantis tuomi, kad ; h. fijos.
chorų, kaipo Trečio Aps-; , 
kričio vienetų, yra pareiga, Bus ir daugiau kursų, kaip 
dalyvauti savo dainininkų pa-! tai: francūzų, vokiečių . ir is- 
rengime. panų kalbų; anglų literatūros;

Į knygvedžiams reikalingos an
glų kalbos; knygvedystės, ste
nografijos, sceniškų veikalų su
pratimo; balso lavinimo ir iš
kalbumo ir grupių dainavimo 
ir siuvimo. Bus taip pat ma

žamečiams vaikams prirengia
moji klasė—kindergartenas.

! Pažymėtina, kad toje kaimy
nystėje, kur randasi mokykla, 
yra pusėtinai išsivystęs Bedar- 

1*1 PI n ibių Tarybos veikimas, kovaAido Lhoro Pranešimas j už bedarbių šelpimą, prieš 
mėtymus iš namų ir kt. Yra 

Ižia sten
giasi su tokiomis mokyklomis 
užimti bedarbių laiką, prilai
kyti juos nuo nerimavimo ir 
bruzdėjimo. Aišku, jog pana
šiose mokyklose yra skiepija
ma ir kapitalistinis patriotiz
mas; i Tačiaus, negalima sa
kyt, kad visai nenaudinga ją
sias lankyti. > Turintieji laiko 
galėtų ir net turėtų pasinau
doti tokiomis pamokomis, kaip 
anglų kalbos, aritmetikos, kal
bamojo balso lavinimo, kad tą 
žinojiipą panaudot darbinin
kiškame veikime ir gyvenime. 

Lietuviai darbininkai daž
nai aiškinasi, kad negalį da
lyvauti vienur bei kitur tarp
tautiniame veikime todėl, kad 
nežiną anglų kalbos. Kodėl 
tad jos geriau nepramokti, 
kuomet pasitaiko proga? Ge
riausia tam vieta—Workers 
School New Yorke. Tačiaus 
galima anglų kalbos pasimo
kinti ir savo kaimynystėje 
Brooklyne viršminėtoje mo
kykloje. ’ ’ .

Amžinas Studentas. » « • » * • v «

‘ Dainų Dienos pelnas, pagal 
Apskričio konferencijos tari
mą, eis Proletmeno Sąjungos 
naudai, arba aiškiau pasakius, 
išleidimui veikalų bei dainų.

Tad jau dabar rengkimės, 
prie Dainų Dienos.

J. N., , 
Apskričio organizatorius.

0 w-v«« •! VF nitujiiiuo io iiapie rikniką-Koncerta suprantama, jog vaw

’ Šiuomi pranešam visoms 
Brooklyn© ir apielinkės orga
nizacijom ‘ir pavieniams drau
gams, kad Aido Chotas laikys 
pikniką 
birželio, 
tainėj.

‘ Vieta
nėra reikalo rašyti kelrodis, 

kaip ten nuvažiuoti arba at
rasti ją.

Bus gera dainų programa, 
neg dalyvaus ir daugiau cho
rų ; prie to, W. Norriso šokių 
orkestrą

Aidas 
Igfti ir 
chorą.

sekmadienį,' 4 dieną 
Labor Lyceum sve-

visiems gerai žinoma

grieš įvairius šokius, 
kviečia, visus atsilan- 
pdremti darbininkų

Komisija.

DABAR RODOMA 
Nepaprastas Sovietų Kalbinis Judis 

SHAME ” 
5th AVE. THEATRE 

■Broadway ir 28th Street 
įžanga iki 1 vai. 15c.* Matykit jį!

nutarimus, sulig 
:*ių norima atimti paskuti- 
pašalpa iš bedarbių.

B. Dalyvis.

Socialfašistai Buvo Išsigandę 
Gegužinės Darbininkų 
Demonstracijos 1

NEW YORK. — Socialfa- 
šistų dienraštis “Forward” 
Pirmojoj Gegužės buvo apsis- 
tatęs didesniais būriais slap
tos ir viešos policijos, negu bet 
kuris Wall Stryto bankas. Ta
tai parodo, kaip jie bijosi re
voliucinių darbininkų. Pačia
me “Forwardo” bildinge nei 
vienam darbininkui nebuvo 
leista prieit prie lango, 
pažiūrėt į komunistinę 
monstraciją.

kad
de-

Labor Sports Union To Hold 
Miniature Sport Spartakiade

NEW YORK. — Starting off 
the campaign for an American 
athletic delegation to the So
viet Union in 1934, the East
ern District of the Labor 
Sports Union,, is staging an 
affair this Saturday evening, 
at the Finnish Labor. Temple, 
15 W. 126th St.,'that promi
ses to be one of the most 
unique in 'the annals of iNeW 
York labor sports history.'

Demonstracija prieš 
Teisėją Aurelio ‘ i

PARDAVIMAS
PARSIDUODA kriaučių šapa. Kai

na labai žema. Yra visi priren- 
gimai. Atsišaukite ant viršutinių lu
bų 188 Moore St., Brooklyn, N. Y.

(105-107)

PARDAVIMAS
PARSIDUODA bučernė, geroje biz

nio vietoje, tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje, parduodu iš priežas
ties nesveikatos. Parduosiu pigiai. 
783 Grand St., Brooklyn, N. Y. Gy
venu <307 Hewes St.

NEW YORK. — Keli šimtai 
darbininkų ketvirtadienio va
kare demonstravo prieš teisė
jo Th. A. Aurelio namą, 
Second, Aye.j ir llth, St. , Jis, 
mat, nuteisė šęšis cĮarbinjnkus 
už dalyvavimą kovoje delei 
bedarbių šelpimo. 201 Eliza
beth St. pašalpoj stotyje. Už 
pusvalandžio, policija žiauriai 
išvaikė demonstrantus.

(103-108)
PARSIDUODA restaurantas, savinin

kas eina į įut^ biznį. Gera vieta 
pasidavimui puikaus pragyvenimo. 
102 Grand St,, Brooklyn, N., Y. 4

■ , , (104-106)

“Doros” ŠnipiųSąmokslai 
prieš Merginas Gatvėse

MOLLYN’S BARBER SHOP 
.’■■••.r 
ir;c

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma bUyo 578 Grand 

St., Brooklyn, N.' Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

L SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. T.

Laisve Gaunama arit t
Sekančių Stočių

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford* Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. ąnd Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ąve. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street ’ 
3rd Avenue ajid 14th Street 
Chatham Square ' ' • • ų 
.Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS j

Siuoml pranešu aavo koštu me- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po nume r iu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiaust •

JONAS STOKES
612 Marion SU kampas Broadway 

; BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių Įdegi
mo, kojų nuvaromas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojatati skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
op^acijų.

Vv*.ietys specialistas New Yor
ke apyubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedčldie».?ų) nuo 2 iki 6

Telephone, Evergreen 6-5310

NEW YORK. — Policijos 
komisionieriaus Bolano šnipai 
ketvirtadienio naktį areštavo 
dvi merginas, M. Browne ir B. 
Johnson būk už tai, kad" jos 
kalbino gatvėse vyrus pirkt iš 
jų “meilę už pinigus.“ Teis
me pasirodė, kad šnipai jas 
žulikiškai paėmė. Merginos 
nieko panašaus jiems nesakė; 
Mesdami jąsias į policijos stotį, 
šniukštinėtoj ai joms aiškino, 
kad bus klausinėjamos^ apie 
kokią ten vagystę.

Bet juk šnipai turi pasiro
dyti, kad jie ką nors veikia, o 
ne veltui gauna gerą algą; to
dėl jiem bile tik areštu ot. 
Šiame atsitikime jie neturėjo 
jokio . įrodymo ir net patys 
liudydami painiojosi, taiį) kad 
teisėjas turėjo paleist mergi
nas be bausmės.

(rliauRiau žinių 5;tam t)usl.)

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Houoenbold
PResiderit 3-5341 ' ' Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

įjįĮAtliekame išpjaustymus švie-j 
Msai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaĮtkal vystės
iŠ darbus

87 UNION AVENUE b '' BROOKLYN, N. Y.

i z; 1 į < į ’T H ,'NfeaįįųS$.
, . , ' * - į į ■ \ 1 j. . . . ir' -'i t r ■ - L ■

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barbemė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

’ KRAUJQ ŠPfeCIALISTĄS
Gydnu ūmias ir chroni&kas vyrų ir

- • moterų liftas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir Slapumo

’ . DR. MEER
156 W. 44th *St; ‘ ' Room 302

Now York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakaro

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackawanna 4-2180

Telephone, Stagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan > Avenue
(Arti Marey AvfenUe) 

BROOKLYN, N. Y.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

: gimdymo organų. • 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
NOTARY
PUBLIC f <

TEL. STAGG 
2-5043

, •’ f •

i 'ii Tijūne H :

INCr MATHEW P. BALLAS 
( Bl ELfi U SK AS) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS $ 
660 GRAND ST. BROOKLYN,. N.Y.

1 MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS , DARBUS:
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 

’ PAS1UNČIAM L. KUR KAM REIKIA. . TURIM PRIVATJŠKĄ.
1 PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIU, 

® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI 'į LIGONINĘ IR Q’ 
į PARVEŽTI.,' /TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS ' 
L prižiūrėti', duodam'gražia^ VIETĄ, savo 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS^ KRElPKIjES UNfUS, O^MES

■ ’ KUODfcRlAUSIAl RATARNAUSIM.
' "MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄJR NAKTE MUSU

, TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. > ; i <

iČlUS . DARBUS:

i DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
• 252 Berry St, Brooklyn, N. Y.
į ; 1 arti Grand Street

v, Telefonas Evergreen 6-3959
't * ■ ■ '

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, ssredoms ir subatoms
\ j * nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
< Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

t į # j. s 1 Įįl 1 .i 1 i n i < v < < : v x <

t FLATBUSR OFISAS 
*2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St
< 4 i ‘ * X 4 V • ' • ’•




