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KAIZERIO AGENTAI
EKSPLODAVO BLACK

TOM AMUNICIJA

i
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Sušnipinėjimo Garbę Savi
nas! Lietuvis Tarptautinis

Šnipas Pilėnas-Palmer
Dublin. — Tai Vokietijos 

kaizerio agentai 1916 m. 
birželio 30 d. išsprogdino 
amunicijos sandėlį Black 
Tom, N. J., kur keturi žmo
nės tapo užmušti ir keli šim
tai sužeisti,—kaip dabar 
prisiektame p a 1 i ū d i j ime ; 
tvirtina Jim Larkin, iš Am
erikos deportuotas už ko
vingumą darbininkų veikė
jas. Ta eksplozija suardė 
Lehigh Valley gelžkelio sto
tį ir įvairius prieplaukos 
triobėsius.

Mat, nors Amerika dar 
nebuvo paskelbus karo su 
Vokietija, tačiaus gamino 
ir talkininkams gabeno dau
gybę amunicijos, o kaizeris 
per savo agentus šioje ša
lyje stengėsi kaip galint 
daugiau sunaikint tokios 
amunicijos, ardyt jos fabri
kus ir sprogdint ją gabe
nančius laivus.

Del Black Tom eksplozi
jos jau buvo du teismai 
Mišrios Tarptautinės Komi
sijos. Už tai iš Vokietijos 
reikalauta 40 milionų dole
rių. Bet abu kartu nepavy
ko įrodyti, jog tai kaizeri- 
ninkų darbas. Dabar, Jim 
Larkinui įtarus Boy-Edą, 
narį tuometinės Vokietijos 
ambasados W a s h i ngtone, 
Von Renteleną ir eilę kitų 
kaizerio agentų, kurie kal
bino Larkiną prisidėti prie 
to darbo, byla būsianti iš- 
naujo užvesta prieš Vokie
tiją. Be kitų faktų, Larki-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

s
Pasauli!

Manchukuo Karalius Nėra 
Pageidaujamas Svečias

Peiping. — Japonija rei
kalauja, kad jos pastatytam 
Manchukuo karaliui Kang 
Teh būtų leista atvažiuot į 
Peipingą ir iškilmingai su
degint kiek gyvulių, kaipo 
aukų dievams prie Kang 
Teh tėvų-protėvių kapų. 
Veikiausia Japonija nori 
padaryt jį ir Šiaurinės Chi- 
nijos karalium; o jo “pa
maldus” atsilankymas į Pei
pingą yra taikomas geres
niam “susipažinimui.” Pei- 
pingo vyriausybė nežino, 
kaip čia galima būtų atsi
kratyti tokio svečio.

Balsas Koiministy Partijos Eilinio Narių
Iš Fabriky ir Kasyklų, iš Kovy Fronto 

ir iš Pikiety Eilių ,

5* AUTOMOBILIŲ DARBININKU

linijos, pirmutinės ėjo į ka
lėjimą.- Toį sekcijoj Komu
nistų Partija turi tris šim
tus vyrų narių, o tik 20 mo
terų. Mūsų obalsis turi bū
ti, kad ten Komunistu Par- 
tijoje turi būt taip pat trys 
šimtai moterų nariu. c

Kalba draugas Schmit, 
laivų darbininkas iš tolimų 
vakarų, Calif orni jos. Jis 
dirbo per trylika metų po 
kompanicna unija. Paskiau 
įsikūrė Amerikos Darbo Fe
deracijos unija. Ją pasigro
bė reakcionieriai, apgavikai. 
Dabar eiliniai mainieriai su
kilo. Jiem vadovauja Ko
munistų Partija. Unijoje 
susiorganizavo o p o z icija 
prieš vadus. Darbininkai 
rengiasi į kovą. Lyderiai 

majorą vėliavą, jie atlaiko priešų siunta. Unijos prezidentas 
Jasperą McLevy dalyvaut puolimus, jie leidžia parti-met nervų ligą gavo, bandy-

Cleveland, Ohio. — Tre
čiadienį, balandžio 4 d., pra
sidėjo diskusijos Centrali- 
nio Komiteto raporto, kurį 
Kom. Partijos konvencijai 
išdavė draugas Browderis.

Nuo pat mūsų partijos 
s u s i o r ganizavimo buvau 
kiekvienoj jos konvencijoj. 
Bet leiskite, draugai, pasa
kyti, kad niekados pirmiau

• i mūsų partijos konvencijose 
nebuvo tokių branduolingų, 

i ir nuosaikių diskusi- 
Kalba eiliniai nariai,

BOSTON, Mass.—“Mun- 
dixie” laivo darbininkams 
buvo nemokėta alga per tris 
mėnesius. Pagaliaus, jie 
vadovybėje Jūrinių Darbi
ninkų Industrinės - Unijos 
sustreikavo,' ir už keturių | 
valandų jiems buvo atmokė- į 
ta visos algos.

SUSTREIKAVO, EIDAMI PER DARBO 
FEDERACIJOS VADU GALVAS

Darbo Federacijos Vadai Priešinosi Darbininkų Reikalavi
mui Pridėt 20 Nuošimčių 'Uždarbio ir Veikė Išvien su 
Kompanija ir Jos Šnipais; Taipo Pat Šaukėsi Roosevelto 
Valdžios Pagelbos prieš Visuotino Streiko Pavojy
DETROIT, Mich. — Su-J •• • ir« .3 | LVllilllUll, 1V11C11. ----- OU"

Ispanijoj Kirs Galvas streikavo virš 5,000 darbi-

Kovingiems Dark

Socialistas Bridgeport© J™41*
Majoras su Fašistais darbininkai ir darbininkės

iš fabrikų ir dirbtuvių, iš 
kovos lauko. Jų veikimas, 
jų prityrimai, jų pasiryži-BRIDGEPORT, Conn. —

Lyga Kovai prieš Karą ir mas, jų revoliucinė dvasia 
Fašizmą buvo nusiuntus —§įaį kas yra Komunistų 
delegaciją, kviesdama . šio Partija, 
miesto socialistą

Jie neša partijos

ninku ir darbininkių, dirbu
sių Motor Products fabrike, 
kuris dabar masiniai pikie- 
tuo jamas.

Šių darbininkų dauguma

demonstracijoj prieš karą 
ir fašizmą balandžio 6 d. 
Majoras atsakė, kad joks 
socialistas nedalyvaus de
monstracijoj, kur bus ko
munistų. Jis taip pat pa
kartojo savo pasiryžimą

nas pažymi kaizerio agen- bal 6 d vakare būti Vokie
ti! planus ir pasikalbėjimus, tijos ]aivo “Europa” fašis-
kuriuos jis nugirdo.

I jos šaknis į darbo mases.
Kalba draugai iš pietinio 

Illinojaus. Kalba apie mai
nierių sunkias kovas, apie 
valdžios terorą prieš darbi
ninkus, apie mainierių pa
stangas pasiliuosuoti iš po 
Lewiso mašinos. Kalba

Nors tinių Oderiu koncerte Mo- ?
jam buvo siūloma po $200 SqUe svetainėje.
algos į savaitę, Larkinas

duoti tokiems vadams, kaip 
Collinsai ir Thompsonaj.,

Auto Darbininkų Unija 
darbuojasi, kad ištraukt 
streikan dar Briggs, Hud
son ir kitų fabrikų darbi
ninkus. Tai todėl ir' tapo 
tuojaus areštuoti Phil Ray- x 
mond, nacionalis šios unijos 
sekretorius, ir David Jones, 
josios lokalo vice-pirminin- 
kas.

Generolas Johnson skubo
tai atsiuntė į Detroitą pa
garsėjusį rooseveltinį strei- . 
klaužį Ed. F. McGrady, kad 
suparalyžiuotų šį streiką. O 
jau ir nuo pirmiau Ameri
kos Darbo Federacijos va
dai skundėsi Johnsonui, jog 
vietinė Roosevelto darbo 
komisija perlytai veikia, ir 
todėl yra pavojus naujo vi
suotino streiko automobilių 
pramonėje. •

Madridas. — Lerroux mi
nisterija pravarė per šalies I 
seimą įstatymą, pagal kurį bu70; organizuoti f^Amel-il 
bus. galima kapoti.. galvas kog pjarbo Federacijos uni- 

jos lokalus. Balandžio 4 d. 
jie sušaukė masinį mitingą 
aptart streiko klausimą del 
20 nuošimčių algos pakėli
mo, ko reikalaut jie buvo 
nubalsavę jau kelios savai
tės atgal. Kompanija tuo 
tarpu kapojo darbo mokes
nį, atleidinėjo ko vingesnius 
darbininkus ir bruko sąvo 
šnipus į pačius lokalų ko
mitetus, kad ten veiktų iš
vien su Darbo Federacijos 
vadais prieš darbininkus. 
Federaciniai vadai Collins, 
Thompson ir kiti visą laiką 
darbavosi rahka rankon su 
kompanija, ir balandžio 4 d.

Senatorius Bijo Revo- mitinge jie iš kaino nėrėsi 
* pries darbininkų pasiryzi-

Imą streikuoti. Ypač jie 
puolė komunistus, kaipo j 
ramybės ardytojus, ir 
dino susirinkusius raudo- pikietų eilių pasveikinimą 
nuoju' baubu. ! Komunistų Partijos šuva-

To nepaisant darbininkai | žiavimui Clevelande. Drg. 
j iždą, demokratas^ senato-! nubalsavo eiti streikan ir iš- ,Wm. Weinstone padarė su

brinko kapitonus vadovauti Į manymą, kad suvažiavimas 
masiniams pikietams, sek- leistų daliai detroitiečių de
dami taktiką revoliucinės legatų tuojaus grįžti į savo 
Auto Darbininkų Unijos. Ši miestą ir dalyvauti streike, 
gi unija šaukia streikierius Sumanymas buvo vieribal- 
išrinkti. plačius eilinių narių šiai, entuziastiškai priimtas, 
komitetus, kad užsitikrintų ir tie draugai išvažiavų į 
laimėjimą ir nesiduotų par- Detroito kovos lauką.

darbininkams už “sabota
žą, ginkluotą užpuolimą” ir 
žmogžudystę. Tai nauja 
valdžios priemonė prieš ver
dančius po visą Ispaniją 
streikus ir neramumus.

Tuo pačiu sykiu seimas 
paskyrė $2,260,000 apmokė
ti algas kunigams, kurie už
tat uoliai tarnauja prieš re
voliucinį judėjimą.

Zaragossoj paskelbta vi
suotinas streikas, kaipo 
darbininkų protestas, kad 
vyriausybė atėmė leidimus 
iš streikavusių taksių vežė
ju-

damas išrinkti iš narių duo
kles! ’ Daugiau komunistų, 
daugiau pastangų, ir reak
cionierius iššluosime! 

* •Drg. Amov, iš distrikto 
dvylikto, g e 1 e ž i n kelietis. 
Kalba apie savo patyrimus. 
Kritikuoja partiją, kad ji
nai slepiasi nuo darbininkų. 
Partijos organizatoriai sta
čiai slepia partiją. Sako: 
Mano didžiausias ir sun
kiausias darbas buvo, tai meį senate buvo svarstoma 
susirast Komunistų Partijų. apje mokesčių pakėlimą nuo 
Jieškojau jos nuo pat Ru- kapitalistų įplaukų į šalies 
sų bolševikų revoliucijos, j 
Tik metai atgal suradau. 
Pradėjau darbuotis. Nu
ėjau pas distrikto organi
zatorių. Ir pirmiausia jis 
man patarė “saugotis”. Da
bar, girdi, kadangi esi ko
munistas, tai būk atsargus! 
Tokia taktika klaidinga. 
Jam liepė suorganizuot par
tijos branduolį pirma, ne
gu jis priklausė prie parti
jos bei pažino jos veikimą,' 
jos organizaciją. Bet jis 
metėsi darban. " Pradėjo 
kalbėtis su. darbininkais 
apie komunizmą, prieš ka
pitalistines partijas. Per 25 
metus priklausė geležinke
liečių brolijai,-bet nieko ne^ 
veikė; Tapęs komunistu, 
pradėjo veikti tenai. Broli
jos lokalas šiandien yra ko
munistų vadovybėje; tas 
{as draugas yra jo prezi
dentu, ir darbininkai žino, 
kad jis yra komunistas. To
liau jisai nurodė, kaip jis 
įtraukė parti j on daugiau 
geležinkeliečių, ir į trumpą 
laiką nuveikė draugai did£~ 
liūs darbus. Pasiekė peč- 
kuriū lokalą ir tas, užgyrė 
Darbo Unijų Vienybės Ly- 
gps programą. . >•.

A. Bimba.
(Daugiau eilinių partijie

čių balsų bus rytojaus nu- 
meryj.) x

Draugai Detroitiečiai iš 
Ko m. Partijos Suvažiavimo 

Išvyko į Kovos Lauką
Streikuojantieji automo- 

gąs-1 bilių darbininkai atsiuntė iš

liucijos Amerikojepartiją kovingus mainie- 
rius, vadovauti jų kovoms, 

I numaskuoti reformistus, vil- 
|kus avies kailyje, kurie ap- 

mainierius ir 
parduoda juos kasyklų sa
vininkams ir Roosevelto val
džiai.

“Progressive Miners . of 
America unija tapo pradėta 
organizuoti mano stuboje”, 
sako viena draugė iš Illino
jaus. Ji ir jos vyras veikė. 
Dar nežinojo Komunistų 
Partijos. Dar nepažino tų 
elementų, kurie pasigavo 
unijos vadovybę ir nuvedė 
ją Lewiso keliais. Ji išdės
to, kaip visokie trockisti- 

Arthur H. Young, United niai renegatai ten demora-

Taigi demonstruota ir
priešinosi tokiem žygiam, prje§ į0 koncerto ponus. Ne-1 
kur gali žūti daug nekaltų žiūrint socialisto majoro už-! _. 
darbininkų. ginčijimo, daugelis darbi- ^aU,intJ?a

New York o World-Tele- nįnkų socialistų prisidėjo 
prie demonstracijos prieš 

i karą ir fašizmą.

WASHINGTON. — Kuo-

darbininkų.

gram iškelia viršun ir lie- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

Su NRA Pageiba ir Be Wagnerio Biliaus 
Galima Sulaužyti Streikus,-Tvirtina 

Stambieji Kapitalistai
Senato kaipo streiklaužės prieš dar

bininkus.
Washington.

komisija daro pasitarimus 
su fabrikantais apie sena-
toiiaus Wagneiio sumany- gįates Plieno korporacijos lizuoja mainierius ir kursto 
mą išleist įstatymą, sulig1 - - - — . _
kurio valdžia turėtų visuo-

. met, gražiuoju ar piktuoju, 
“sutaikyt” darbininkus su 
samdytojais, kuomet iškyla 
streiko t pavojus. • < 
kad šiam sumanymui prieši
nasi daugelis stambių fabri
kantų, kompanicnų unijų 
palaikytojų. Anot jų, ir da^

vice-pirmininkas, gaunantis iuos prieš Komunistų. Par- 
$75,000 metinės algos, nuro- *-iją. .Kadaise jinai priklau- 

’ dė senatinei komisijai, kaip 
Roose veltas su NRA įstaty- 

T j y |'mo skyrium 7A Sėkmingai 
1 omu, numalšino” bekylantį pir

miau automobilių darbinin- 
!kų streiką.

Weir, didelės Weirton, W. 
bartinis NRA įstatymo sky- Va., korporacijos galva, di- 
rius 7A ganėtinai jiems pa- džiavosi, kad su pageiba sa- 
tarnauja prieš darbininkus, vo kompaničnos unijos jis pr]e§ais,'nukenčia smūgius

sė prie Socialistų Partijos. 
Tik paskiau įsitikino, ‘kad 
Komunistų Partija gina 
darbininkų klasės reikalus. 
Įstojo į Komunistų Partiją. 
Aktyviai dalyvauja jos dar
be, organizuoja mainierių 
unijos moterų pagelbinę or
ganizaciją; ten neša komu
nizmo vėliavą, kovoja su

rius Homer T. Bone susi
jaudinęs pareiškė, kad mil
žiniška šalies turto daugu
ma dabar susikaupus ranko
se neskaitlingos kapitalistų 
grupės, kuomet šiaip ame
rikiečiai badauja. Jis pri
pažino, jog demokratų par
tija nieko gero nedavė ša
lies gyventojams, ir įspėjo 
valdžią, kad “beturčių kla
sės negalės amžinai taip 
kentėti,” ir kad jos galės 
nugriauti “visą bažnyčią” 
(suprask; k a p i t a listinę 
tvarką). “Tos dienos susi
laukti aš nenoriu,” užbaigė 
senatorius Bone.

; . Tuo tarpu vadinamas 
“progresistas” ■ senatorius 
Wm. Borah stojo prieš ’ka
pitalistų pelnų ir turtų ap- 
dėjimą tinkamais taksais.

Įstatas Varžymui Pre
kybos su Sovietais EXTRA!

f

PHILADELPHIA, PA.
Yra šaukiamas visuotinas 

susirinkimas balandžio 8 d., 
12 vai. dieną, 995 N. 5th St., .( 
Philadelphia. Nuo pasek
mingo susirinkimo priklau
sys sėkmingumas būsiančio 
“Laisvės” pikniko.

Kolonijų draugai, taipgi 
prisiųskite atstovus.

Mes norime iš šių koloni
jų bent po du atstovu: 
Chester, Reading, Easton, 
Betlehem, Baltimore, River
side, Camden, Trenton, Bur
lington, Gibbstown ir Phila. 
Pilnai pasitikim, kad visos 
kolonijos prisiųsti atstovus 

KOMITETAS.

Washington. — Kongre
sas priėmė Johnsono įneši
mą, kad nevaldiškos įstai
gos neturi teisės skolinti pi
nigų toms šalims, kurios ne
atsiteisia skolų Jungtinėms 
Valstijoms. Šis įstatymas 
vyriausia atkreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą.

O kai del valdiškų įstai
gų, tai nesenai buvo suor
ganizuotas Amerikos val
džios bankas finansuot pre
kybą su Sovietais; bet ban
kas nutarė neduoti jokių 
kreditų (bargų, paskolų), 
kol Sovietų Sąjunga atmo
kės
nes paskolas Amerikai ir 
kol sugrąžins konfiskuotą 
amerikiečių nuosavybę Ru
sijoj buvusiems savinin
kams.

Tūli ypač priešingi Sovie-

Nukritęs su Orlaiviu, po 3 
Savaičių Pusgyvis Atrastas

Cali, Colombia. — Indi jo
nai užtiko pelkėse-raistuo- 
se pusgyvį amerikoną ka
syklų inžinierių N. C. Mar- 
shallą, kuris kovo 10 nukri
to su vokiečių lėktuvu. Vo
kiečio lakūno Walter Gek’o 
lavonas atrastas su revolve
riu ir elektrine lempute 
rankose. Lėktuve rasta 
$100,000 vertės aukso*

puikiai palaiko' darbininkus 
ramybėje; sykiu paaiškėjo, 
kad tos “unijos” vyriau
siam viršininkui pati korpo
racija moka po $200 algos 
per mėnesį, o žemesniems 
viršininkėliams po $25. slėpė savo veidą. Ji sako,

Paties senatoriaus Wag- kad reikia daugiau moterų 
nerio balandžio 5 d. nebu
vo komisijoj; taip jis apgi
na savo sumanymą...

Nors Wagnerio bilius yra 
streiklaužiškas, bet tiems 
fabrikantams jis atrodo ne
reikalingas, veikiausia to
dėl, kad valdžiai kišantis* 
oficialiai į kiekvieną kivir- 

.čą su darbininkais, apie tai 
plačiau pasiskleistų žinios 
per spaudą ir geriau darbi
ninkams paaiškėtų valdžios 
vienybė su kapitalistais,

nuo reakcijos. Mūsų parti
ja darė klaidą,—nurodo šita 
draugė,—kad seniau neban
dė rimtai prasimušti pro te-i 
forą į legališkumą, kad per
daug slėpėsi nuo mainierių,

caristines ir kerenski-

gauti į Komunistų Partiją. 
Mainierių kovose moterys 
buvo pirmutinės ant pikieto

tams kapitalistai, vadinasi, 
jau pasidarbavo varžymui 
Sovietų prekybos su Ameri
ka.

i
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Karšta Kovotoja už Taiką
Pereitą pirmadienį Sovietų Sąjungos 

vyriausybė Maskvoje pasirašė su Lietu
va, Latvija ir Estonija nepuolimo sutar
tis, kurių laikas išsibaigs net 1945 me
tais. Kaip;žinia, tarpe šitų valstybių se
niau padarytų nepuolimo sutarčių laikas 
dar nepasibaigė, bet jis šituo nauju su
sitarimu panaujintas, kad duoti ryškesnį 
taikiam sugyvenimui užtikrinimą.

Tai vienas iš daugelio įrodymų to, kaip 
proletariato valdoma šalis trokšta palai
kyti taiką, kaip rūpestingai ir neatlai- 
džiai jinai darbuojasi neprileidimui pa
saulinės plėšikiškos skerdynės.

Svarbu ir tai priminti, kad, nors pasta
ruoju laiku Sovietų Sąjunga užmezgė 
taikesnius santykius su Lenkija, jinai 
vistiek savo pirmesniojo žodžio, duoto 
Lietuvai, tebesilaiko. Būtent, jinai pa
kartojo tą faktą, kad Vilnius turi pri
klausyti Lietuvai.

Padėdamas savo parašą po šituo svar
bių dokumentu, SSSR užsienio reikalų 
liaudies komisaras Litvinovas pasakė se
kamus kiekvienam įsidėmėtinus žodžius:

Mūsų bendras iįygis pradėtas ir užbaig
tas tuo laiku, kuomet tarptautinė neramybė 
kasdien auga. Karo pavojus kabo ant kiek
vieno pasaulio kampelio ir jis pabrėžiamas 
raštais ir žodžiais kiekvieną dieną. Bet be
veik nieko nesigirdi apie išvengimo ateinan
čios žmo’nijai katastrofos galimybes.

Valdžių ir'valdytojų atsinešimas linkui ši
tos padėties yra fatališko pobūdžio, tarytum 
linkui kokio tai neišvengiamo dalyko. Vis
ką, ką jie gali manyti—ginkluotis, kas pra
eityje nesulaikė karų, bet tiktai pagreitino 
juos.
Toliau d. Litvinovas nurodė:

tikuodami kanibalizmą. Girdi, viską 
suėda komisarai ir jų raudonarmiečiai.

Bet šis melas neatnešė priešams pa
geidaujamų pasekmių, kadangi visas pa
saulis mato, kad tai buvo melas. Dabar 
naujus blofus priešų spauda ėmė skleisti. 
Šiuo tarpu valstiečiai ir darbininkai jau 
pavalgę ir ramūs, bet “revoliucinis judė
jimas” eina Raudonojoj Armijoj. Girdi, 
ten “badas” ir “skurdas” tebeviešpa
tauja !

Šiuos melus kartoja Chicagos kunigų 
“Draugas”. Neabejojame, kad jie atvers 
ne vienam katalikui darbininkui akis, 
parodydami, kokių žemos rūšies plepalų 
kunigėliai griebiasi, kad apmulkinus sa
vo pasekėjus!

Severingas Gauna Pensiją!
Aną dieną mes padavėrųe citatas, pa

imtas iš stambaus kapitalo organo New 
York “Times”, perspausdintas iš; K. Se
veringo rašomos knygos “Mano' Kelias 
Linkui Hitlerio”. Ten, kaip skaitytojai 
matė, Severingas pareiškia buvęs ir da
bar esąs fašistų pritarėju.

Pereito ketvirtadienio laidoj N. Y. 
“Times” korespondentas praneša iš Ber
lyno,'būk Severingas atšaukiąs tai, kas 
buvo pasakyta. Jis prisipažįsta rašąs 
“atsiminimų knygą”, bet, girdi, ten nėra 
tas pasakyta, ką spauda paskelbė. To
liau jis pareiškia, kad, veikiausiai, jis 
knygos gal ir spaudon neduosiąs.

Tai išrėdytų, kad Severingas, pama
tęs pasaulio darbininkų reakciją prieš jį, 
gal bandys numuilinti taip, kad niekas 
jo knygos nematytų.

mija iš priešakio, o revoliuci- Komunistų Partiją Jungtinėse 
niai darbininkai iš užpakalio— Valstijose.
štai ką reikš naujas karas, štai
ką reikš užpuolimas Ant darbi
ninkų tėvynės.

Amerikos Revoliucines 
Spėkos

Drg. Browderis savo raporte 
perėjo prie analizavimo Roose
velto valdžios pastangų išgelbė-

(Tąsa Browderio Raporto)
’ F ’ . ' 1 ■ ’ 'Krizis ir masių Kova 

Prieš Jį
Negalima sakyti, kad darbo 

masės pasidavė krizio naštai be 
kovos, be pastangų pasipriešin
ti. Čia pat Amerikoje matėme 
masių pasipriešinimą, ai; tai 
formoje bedarbių kovų,' ar 
streikų prieš algų kapojimą.

šis krizis yrą ypatingas kri- ti kapitalizmą. Deda desperatiš- 
zis. Yra visuotinas kapitaliz- • kas pastangas. Negalima saky
mo krizis; apįma visą kapitalis- ti, ’ kad jis nieko nepagelbėjo, 
tinę sistemą. Yra. ilgiausias i del kapitalizmo. Taip, šiokių 
krizis. Jis įvyksta .kapitalizmo Į tokių laimėjimų davė kapita- 
puvimo laikotarpyje. i lizmui—davė .kaštais darbinin-

Imperialistinė buržuazija | khisėš. Kapitalistų klases
jjieško išeities naujam perdali- P«lnai padidėjo,' padidėjo dar-
nime pasaulio. O taszveda prie 
naujo karo.

bo masių skurdas.
Rooseveltas “gelbšti”' taime

rius apiplėšdamas juos. Roose-
Paskui d. Browderis perėjo veltas veda “kovą” prieš finan-

Šovinizmas, nacionalizmas ir rasinės prie- 
tartys yra svetimos Sovietų kraštui, kuris 
neturi ambicijų užkariavimams arba pra
plėtimui savo teritorijų ,ir nenori matyti to, 
kad tautos unaras glūdėtų mokyme savo 
žmonių militarizmo arba kraujo troškimo 
dvasioje. Sovietų šalies noru yra pasiekti 
tą tikslą, kuriam ji buvo įsteigta ir kuria
me jinai mato reikalo gyvuoti, būtent, įstei
gimas socialistinės draugijos. Jei niekas 
neįsikiš, jinai trokšta pašvęsti visą savo 
energiją šitam darbui.

Reikšminga tai, kad ši nepuolimo su
tartis buvo panaujinta kaip tik tuo laiku, 
kuomet Amerikos darbininkai demonst
racijomis ir masiniais mitingais mini 
17-kametines sukaktuves nuo to laiko, 
kaip ši šalis Kuvo įvelta į imperialistinį 
karąl >

Bet svarbu štai kas: tas pats N. Y. •^esima.^ 
“Times” pirmam puslapyj spausdina te
legramą, kad Hitleris pradėjo mokėti Se- 
veringui pensiją! Girdi, jis sugrąžinęs 
seniau mokėtą pensiją Ebertienei ir Se- 
veringiii! ( ’ i

Kitaip žodžiais, Severingas naudosis 
kruvinais centais, kuriuos budelis Hitle-. 
ris išplėšia iš darbininkų. ( ; ■ ' ; . (.

Kuomet tūkstančiai .geriausių vVokie
tijos kovotojų, komunistų Jr .darbinihkų 
sočialistų, tebesėdi kalėjimuose ; ir kon
centracijos stovyklose; kuomet Hitlerio* 
budeliai kapoja kirviais galvas geriau- 
siems darbininkų klasės reikalų gynė-, 
jams, tolydžio tas p.ats Hitleris moka so
cialistų vadui pensiją!

prie dabartinės padėties Ame
rikoje ir kitose šalyse. Jis nu
rodė, ' kad pastaraisiais metais 

i gamyba truputį pakilo, ■ krizis 
! perėjo į depresiją. Tą įvykį 
I buržuazija džiaugsmingai svei
kina, kaipo ženklą sugrįžimo 
gerovės. Bet gerovė nesugrįžo 
ir nesugrįšta. Keli metai kri
zio sunaikino daug produktų ir 
gamybos įrankių. Pasidarė 
šiek tiek rinkote. ' Taip pat pri
sirengimas prie naujo karo su
darė rinkos produktams. Bet 
šitąs pakilimas gamyboje at
siektas įtempimu ir padidinimu 
išnaudojimo darbininkų, skubos 

: sistemos įvedimu dirbtuvėse.
> darbų padidėjimo, j 

Tas reiškia,. kad bčddi'bė virto ! 
chronišką > kapitalizmo. < _ 
Šiokį tokį pagerėjimą buržuazi-! 
ja atsiekė gamyboje išimtinai i 
darbininkų klasės kaštais.

Raporte parodyta, kad kapi-į

sierius, visą valdžios aparatą 
pavesdamas Wall Atrytu i. Jis 
davė darbininkams ;“teisę orga- 

ant jų

Nanji Blofai!
Dažnai priešų spauda padaro gardaus 

' - juoko, meluodama apie Sovietų Sąjun
gą- Hgąi, pav., kunigų laikraščiai skel
bė, būk Sovietų žmones badaują, prak-

Redakcijos Atsakymai

Beje, žydų socialistų “Forward” ir del 
šio dalyko bando apkaltinti komunistus. 
Girdi, vokiečių komunistų laikraštis 
(Volk-Zeitung), išeinąs Saar srity j, pra
dėjęs tą dalyką prieš Severingą. Nieko 
panašaus! Minėtas laikraštis buvo' iš
spausdinęs rinkinį citatų iš Severingo 
prakalbų, bei raštų, išleistų pirmiau, kur 
tasai socialistų lyderis, fašistų bičiulis, 
parodė savo veidą, kaipo fašistų prijau
kėjas. Podraug “Volk-Zeitung” minė
jo, kad Severingas rašo knygą, kurio
je jis aiškiau pasakys apie savo žygiuotę 
linkui Hitlerio.

Delei to, ką papildė nenaudėlis Seve
ringas ir ką jis pildo dabar, kaltinti ko
munistus tegali! tiktai žmonės, kurie ne
siskaito su jokia dora!

Tegul “Forward^ geriau paaiškina,, j ko
dėl gi Hitleris dabar, tuojau po lųįųętų!

bui’ tarpe negrų. Jos obalgiąi 
yra teisingi.

DrAugaš Browderis raporte 
smarkią!, kritikavo partijos ne- 
davertinimą jaunimo judėjimo. 
Partija nepadeda Jaunųjų Ko
munistų Lygai. Partija tuo- 
jaus pasisavina kiekvieną jau
ną kovotoją, kųrį^ Lygoje pra
deda gerai darbuotis. Lyga tu
ri būti praplėsta. Bėgyje at
einančių kelių mėnesių Lygos 
narių skaičius turi būti du kar
tu didesnis, negu partijos na
rių skaičius. Atminkime, kad 

j fašizmas bando laimėti jauni- 
:mą savo pusėn. Arba mes jau-

Darbo Unijos
Drg. Browderis savo 

te lukšteno dabartinę 
unijų padėtį. Paskui bus spe- 
cialis raportas darbo unijų ' 
klausime kurį išduos drg. Sta- 
chelis veikiantis Darbo Unijų 
Vienybes Lygos sekretorius.

Browderis nurodė, kaip vai- i . , . . ,
džia ir bosai milionus darbinin- nlal« laimėsime del komunizmo,

' o Imi n rr i i n 1 <■* r\ o I 4 n

kų suvarė į kompaničnas uni
jas.

rapor- 
darbo

arba buržuazija laimės del fa-
Komunistai turi jose dirb- slzmo-

ti, kad arba pavertus jas į tik- i TaiP Pat darbas tarpe moterų 
ras darbo unijas arba sudau-1 Yra apleistas, pasijaPartija nedakai- 

nuoja to darbo svarbos. O ki
lus karui, moterys bus panau
dotos karo reikalams. Atmin
kime pamokas pereito imperia
listinio karo.
Bendras Frontas ir Komu

nistų Partijos Taktika
Centralinio Komiteto rapor

te nuodugniai tapo išlukšten
tas bendro fronto klausimas ir 
mūsų partijos prityrimai jame. 
Komunistų Partija stoja už 

Taip pat paaugo nepriklauso- bendrą darbininkų klasės fron- 
Revoliucinės ta tam tikrais konkrečiais ko

žius iš vidaus. Jisai plačiai 
kalbėjo apie svarbą mūsų dar
bo reformistinėse darbo unijo
se, i Darbo Federacijos unijose. 
Tas mūsų partijos darbas žy
miai pagerėjo šiais metais, bet 
neužtenkamai. R e formistinės 
darbo unijos gavo apie pusę mi
liono naujų narių, daug darbi
ninkų -iš sunkiųjų, pamatinių 
pramonių. Ant tiek pasidarė 
svarbesnis komunistų darbas 
tose masinėse unijose.

nizuotis,” užkardamas 
kompaničnas unijas*

Komunistų Partija 
apibudino -“naują* 
šiandien tą pamato !vis daugiau 
ir daugiau Amerikos darbinin
kų. Jie pradeda nusivilti Roo
sevelto valdžia ir jos neišpildy- j tūkstančių naujų narių pasku- 
tais prižadais. I tiniais metais. Mūsų strategi-

Jis išdėstė Amerikos Darbo Ua Yra: suvienyti revoliucines 
Federacijos vadų streiklaužišką darbo unijas ir nepriklausomas 
rolę, 
va Johnsonas

teisingai 
dalybą.”

mos darbo unijos.
darbo unijos gavo apię šimtą vos klausimais—pareiškė drau

gas Browderis. Toj linkmėje 
mūsų partija veda savo masinį 
darbą. Mūsų partija yra įsiti
kinus, kad darbininkų klasės 
vienybė prieš buržuaziją einaNurodė, kaip NRA gal- ^'bo unijas į vieną NEPRI- 

sakė darbda- KLAUSOMĄ, DARBO FEDE- bendro fronto keliu.
viams, kad jis geriau rokuosis RACIJĄ.
su Green, Lewis ir Hillman, ne-

'gu su .kompaničnomis unijomis.
'“llA7iSakę jiems, kad jų reikalai ir

* Į V'mlrnln i A m»i1rAr< TY o

Prie to tikslo mes i 
eisime.

Browderis nurodė 
mūsų darbo tarpe žemės ūkio

j reikalai Amerikos Darbo Fede- darbininkų, kurių yra apie pus-

Dviem svarbiausiais klausi- 
svarbą!mais mūsM PartiJa dėjo ir de- 

‘; da didžiausias pastangas pra
vesti bendro fronto liniją, bū-

. į racijos lyderių yra
j yra bendri. Ir tai tiesa jo pa-
i sakyta. Komunistams nėra kas 

. 'pridėti.

tie patys trečio miliono. Mes tame darbe tent, kovoje už socialę apdiaudą L1C pcivys, ... __ .vninn Izovo IV foSt7maturim-nemažai atsiekimų. Ypa- naują kaią ii fašizmą.
- . Pasisekimų turime.
Darbininkų ir Socialūs Apdraudos Bilių H. 

talistai patys tarpe sayęs ne^i- j Roosevelto valdžia davė bilio- Industrinė Unija ir vedė kelis ^98 ^\a uzgyrę^net dxjy 
nūs dolerių kapitalistams. Iš labai svarbius streikus, 
kelių bilionų paskirtų dolerių,

tingai vakarinėse valstijose pa
augo žemės Ūkio

Pasisekimų turime. Bedarbės

tiki sugrąžinimo gerovės. ■ Drg.' 
Browderis citavo kapitalįs.tų or-;
ganizacijų dokumentus, kuriu-nuoš. ėjo bedarbių pa
se jie sako, kad šis . laikinas■ §ajpaį jį. viešiems darbams, 
.pagerėjimas ąnąįptpl ,newd© vi- vjsj pįnjgai nuėjo kapita- 
suotiną pag.erėjiipą .padėties n ligoms į kišeiiiūs.'
sugrįžimą geroves, kokia buvo Roosevelto valdžia pablogino 
prieš šitą krizį. , , j.darbp žmonių gyvenimo lyg-

Kas Yra Fašizmas? ; malą—nukapojo algas kainas
' pakėlė. Browderis nurodė, jgų tarpe farmerių.

Fašizmas yra.brutališką, nuo- kaip visose gyvenimo srityse I
ga, ginkluota buržuazijos dik-' darbininkų klasės našta padidė- Įsinis judėjimas 
tatūra, sako d. Browderis. Jo | jo. Du tūkstančiai mokyklų darbininkų klasės

mą, sukriušinti darbininkų ju
dėjimą, sunaikinti darbininkų 
klasės avangardą—komunistus. 
Prie to fašistai siekia visomis 
brutališkiausiomis priemonėmis. 

Socialdemokratijos ir darbo 
unijų lyderiai padeda buržuazi
jai pravesti fašistinės diktatū
ros tikslus ir planus. Jie pade
da buržuazijai pažaboti darbi
ninkus, nuginkluoti juos. So- 
cialfašistai kalba socialistinėmis 
frazėmis, o darbais tarnauja fa
šizmui. Jie apgaudinėja dar
bininkus. Bando įkalbėti jiems, 
kad fašistinė diktatūra ir pro^ 
letarinė diktatūra yra panašus 
dalykas. O jų tikslas tame, 
kad atitraukti darbininkus nuo 
kovos už proletarinę diktatūrą, 
idant priruošus dirvą fašizmo 

j,laimėjimui. Tokia socialistų rcf- 
; lė, Amerikoje ir viąąm .pasaū- 

SevėYingo citatų paskelbimo, pradėjo. Gyje/ > . ,....
jam ifioketi pensiją? !^ ‘ t ;

JUOKŲ KARALIUI, Worces
ter Mass.—šypsenų mes nesi- 
skubinam talpinti, kadangi tai 
tokis dalykas, kuris nepasens
ta. Su jūsų prisiųstomis — 
tas pats. Prie ^progos, kuomet 
vieta leidžia, jas sunaudojame, 
kurios mūsų nuomone naudoti-

veikiausiai, nos. Talpiname laikpaštin pil
veliai. miausiai bėgamais reikalais ra-

F ARM ERKAI. — “Broliui
Laiškas” greit bus įtalpintas. <

M. BALTRUŠAIČIUI, Seat
tle; Wash.—Laiškas iš Sovietų 
Sąjungos gautas. Prie progos 
peržiūrėsime ir,
įtalpinsime laikraštin
Šiup..tarpu turime daug bėgan-jštus.
čiais reikalais raštų. į 

J. w. roMsww.-straip-jFrancija Nedaro Nepuolimo 
snj apie aspiriną prie progos - ' „ i„,, „r
perfiorėsime. I Sutarties Su Hitleriu

^LAISVĖS” SKAITYTOJUI,\ 
Hartford, Conn. — Sakote, tu-' paryžius. _ Hitleris pa- 

jas sunaudosime. Mes taip-1slSlule daryb n.ePUOl>mo su- 
?žinom, hetriatę jų/ Prisių- tartį su Francija , panašią

kaip jis padarė su Lenkija.

lyka šimtų Amerikos Darbo Fe-
Perėjo prie mūs partijos pas- i Aeracijos unijų lokalų, kelioli- 

tangų pasiekti varginguosius i ^a miestų tarybų, kelios valsti- 
farmerius. Ir čia turim rimtų organizacijos ir tt. Išsivys- 
atsiekimų. Farmerių konferen
cija 1932 m. Washingtone ir i 
farmerių konferencija 1933 me-

te tikrai masinis judėjimas. 
Taip pat prieškarinis kongre
sas ir sukurta Lyga Kovai 

tais Chicagoje buvo rezultatas1 Prieš Karą ir Fašizmą atsto- 
mūsų partijos darbo ir pastan- į vauja rimtą bendro fronto ma- 

!sinį judėjimą.
Taip pat karo veteranų ma-} Draugas Browderis paskui 

yra svarbus perėjo prie klausimo Socialistų 
talkininkas. Partijos atsinešimo link bend-

tikslas yra išgelbėti kapitaliz- nebegalėjo atsidaryti,' pustrečio Gerai darbuojasi Eks-Kareivių ro fronto, ypatingai taip vadi- « ■> . a . _ .... * • • Z/1 •• • , , *1*1 __

j Fašizmas yra žęnkląs lįapitą- 
jlizmo krizio pagilėjimo. Kapi- 

Fiancijos . užsienio įeikaĮų (,mo. pagelbą. išgelbėti ęavo vjęš- 
ministeris J. L.f Barthou at* pątavimą /nepasiąeks, . Prolėta- 
sako, kad užtenka andai pa- rįnė revoliųęija. f nušluos., ,Te
darytos LOcarno sutarties. .nesunaiki/ns proletarinės 

revoliticijos! šitą, draugo Brow
derio. pareiškimą konvencija pa
sitiko.su griausnųngu delnų plo
jimu; Jis nurodė, kaip nepai
sant kruvįniausip. /teroro,, Vo
kietijos Komunistų: Partija ne- 

ąrmyn proletąrinės revoliu-

Tuo tarpu Barthou ruošiasi 
vykti į Lenkiją tartis karo 
reikalais.

Jeigu Franci j a priimtų 
Hitlerio pasiūlymą, tai Hit
leris galėtų didžiuotis diplo
matišku laimėjimu, kaipo 
nazių nuopelnu.

Summit, N. J. — 17 metų 
berniukas Gordon Moulton, 
vidurinės mokyklos studen
tas, prašvilpė $6,000 moti
nos paliktų jam ir jo sū
riai pinigų, ir nusinuodijo.

sa/ 
ęiji .

Neigi naujas, karas išgelbės 
kapitalizmą, 1914 metų (karas 
neišrišo kapitalizmo pamatinių 
problemų. Priešingai, jis davė 
darbininkų klasei vieną šešta
dalį pasaulip. Naujas , karais 
taip .pat; ture,s pąsibaigti pro
letarine, revojiucį ja.

. Sovietų Sąjunga., šiandien ge
rai ginkluota. Raudohpji Ar-

♦

miliono vaikų neturi progos 
lankyti mokyklą, mokslo metai 
sutrumpinti, mokytojai algų ne
gauna, apie ketvirtadalis milio
no mokytojų ir kitų profesio
nalų vaikštinėja be darbo!

I
Streikai ir jų Reikšmė
Bėgyje virš metų laiko mes 

matėme dvi streikų bangas. 
Viena banga šiandien tebesiau- 
čia Amerikoje. Tuose streikuo
se mes matėme i________
spėkas darbe. Komunistų Par
tija buvo ir yra svarbus fakto
rius. Valdžia ir darbo unijų 
biurokratai deda visas pastan
gas sulaikyti darbininkus nuo 
streikų. Valdžios politika yra, 
kad suvesti arčiau Amerikos 
Darbo Federacijos' unijas su 
kompaničnomis unijomis. De
damos pastangos < visas unijas 
laipsniškai paversti kompanič- 
nomis unijomis. Prieš tai ko
munistai vėda k'ova.

namų “kairiųjų” socialistų va
dų, kaip Mathews, Fox ir kitų.

Partijos vadovybė

Darbininkų Lyga. Turime pri
sipažinti, kad mūsų partija ne
davė užtenkamai paramos ve-' Socialistų 
teranų judėjimui ir neišnaudo- ;dėjo visas pastangas, kad ben- 
jo visų galimybių veteranų ko-jdrą frontą sugriauti. Pabėgo 
— -—x---- : . bendro fronto prieš karą ir

fašizmą. Bandė sugriauti kon
gresą. Nepavyko. Tūli jos va
dai, kaip Mathews ir dar keli, 
pasiliko bendram fronte. Bet 
partijos vadovybė privertė ir 
juos pasitraukti, pabėgti. Ma
dison Square Garden įvykiai . 
buvo tiktai veidmaininga prie
kabė pabėgti iš kovos lauko.

Komunistų Partija, eidama į 
bendrą frontą su kitomis srio- 
vėmis, negali atsižadėti kriti
kos tų, kurie nesilaiko sutar
ties bei sabotažuoja kovą prieš 
buržuaziją. Mums nereikia 
bendro fronto tik frazių. Mes 
stojame už kovos bendrą frontą 
tam tikrąis . konkrečiais klasių 
kovos klausimais.

Kelių metų prityrimai paro
dė, kad bendras frontas galimas 
tiktai iš apačios, tiktai su so
cialistais ir kitais darbininkais. 
Reformistiniai vadai - įeina į 
bendrą frontą tik tam, kad jį 
sabotažuoti.

vos išvystymui.
Dar vienas svarbus pagelbi- 

nis darbininkų klasės judėji
mas, tai studentų judėjimas. 
Gerai darbuojasi mūsų vadovy
bėje Nacionalė Studentų Lyga. 
Turi ryšius šimtuose kolegijų 

revoliucines L’ universitetų. Ypatingai ko
voje prieš naują karą studentų 
judėjimas yra svarbus judėji
mas. Visos pastangos socialis
tų vadų ištraukti studentų ju
dėjimą iš po komunistų įtakos 
neišdegė.

Plačiai draugas Browderis 
kalbėjo apie Lygą Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą, kaipo judėji
mą bendro fronto. Ir čia so
cialistų vadų pastangos sugriau
ti bendrą frontą ir visą judėji
mą nepavyko, neišdegė. Socia-U11JLOU<X1' VV/kAčA JtYVFVcJ* j. v X v 7

Kodėl staiga CWA darbai ta- I Hsty ir kitų reform istų pabėgu-
po baigti, nors Rooseveltas dar ių vietas užėmė Lygoje nauji
turi kelis bilionus dolerių, tam rekrutai ir Lyga pasilieka pla-

tus bendras frontas kovos prieš 
kara ir fašizmą.

i Negrų Darbo Problemos, 
Jaunimo Judėjimas

tikslui paskirtų? Todėl, kad 
Rooseveltas nori padėti bosams, 
ūžprudijant darbo marketą dar
bininkais ir užduodant smūgį 
darbo unijoms, kurios šiuo tar- i 
pu sustiprėjo. j Raporte tapo nurodyta atsie-

Kova už Tuojautinius Rei
kalavimus

kr | JLvcipUl L V IdĮJU IIUIUUJUI cltOlU“ i

Komunistų Partijos pareigaį kimai ir trūkumai Komunistų Labf
vadovauti masėms kovoje prieš 
Roosevelto valdžią ir prieš 
darbdavius. Jos pareiga nū- 
maskuoti darbininkų priešus, 
kurie yra įsiskverbę į darbinin
kų eiles. Mūsų pareiga išaiš
kinti ? darbininkams, ką ręiškia 
^kapitalistinis kelias iš krizio ir 
parodyti, kaip reikia/eiti iš kri
zio revoliuciniu keliu. Mūsų 
pareiga pasiekti plačiausias ma
ses Su komunizmo propaganda 
ir subudavoti galingą masinę

ai svarbus ir įdomus ra- 
! negrų, porto punktas buvo apie Ko- 

milžiniška'munistų Partijos atsinešimą 
spėka. ' linkui kovos už tuojautinius 

komunizmo. ! darbininkų reikalavimus. Drg. 
Komunistinė propaganda prade- B r o w deris nurodė pavyz- 

Ko- džiais. kaip buržuazija ir re
akciniai unijų vadai bijo ko
munistų šitam kovos fronte. 
Gi visa Komunistų Partijos 
pozicija paremta ant kovos 
tuojautinius reikalavimus, 
suomet surišant ją su kova

(Pabaiga 5 pusi.)

Partijos darbo tarpe 
Negrų masės yra i 
potenciale revoliucinė 
Jos artinasi prie :

da pasiekti. negrų mases.
va už Scottsboro jaunuolius su
teikė partijai milžiniškos įta
kos tarpe negrų pietinėse vals
tijose. Mes tą darbą turime 
padidinti, pagerinti, įpilti dau
giau spėkų ir energijos. Mūsų 
partija turi teisingą linija dar-

t

uz 
vi
ii ž

rite šypsenų, bet nežinote, ar, 
. mes .
gi nežinom, hetriatę jų/
skite, jei turite parašęs.

$

pasitiko.su
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Tai jš či^ klasių kova eina}aštryn. 
Susipratimas kyla-ąuga jau didyn.
Darbininkai im pasaulyj yięšpataut,
Jie išspręs: kuriem gyventi ar pasitraukt!

Vinco Duktė.

Praėjo Velykos

kartu 
į tea- 
laiku 
visuo

Teatras Paryžiaus Komunos 
Laikotarpiu

Apie Paryžiaus Komuną labai daug rašy
ta. Apie ją rašo daug buržuaziniai rašyto
jai, tačiaus turime šiek tiek literatūros, iš
ėjusios ir iš po marksistų plunksnos. Ypatin
gai apie meną, teatrą Paryžiaus Komunos 
laiku buržuaziniai rašytojai rašo labai mi
glotai. Jie laikosi tos teorijos, kad revoliu
cijos laiku negali būt meno. Tačiaus paty
rinėjimai parodo visai ką kitą.

Tiesa, kad kai kurie teatrai Paryžiuje veik 
neteko savo lankytojų. Daugelis buržuazi
jos tuo laiku slapstėsi, kiti pabėgo į Versai- 
lę. Vienok mes turime davinių, kad iš 26 
teatrų tarpe 10 ir penkiolikos teatrų buvo 
atidari. Net tikri daviniai parodo, kad laike 
Paryžiaus Komunos (apie gegužės mėnesį, 
1871 m.) Gymnase teatras ėmė po 2,355 
frankų įplaukų, Chetelet teatras—2,419, o 
paskiaus seka teatrai su kiek mažesnėmis 
įplaukomis.

Paryžiaus Komunos laiku pirmu 
istorijoj darbininkams atsidarė durys 
trą. Komunos laikraščiai, kurie tuo 
ėjo daugiausia tik dviejų puslapių, 
met talpino teatrų programas.

Be to, reikia pasakyti, kad Paryžiaus Ko
muna rado teatrą neprirengtą proletarinei 
diktatūrai. Jų veikalai buvo buržuaziniai. 
Tuo trumpu laiku negalėjo daug ką naujo 
sukurti. Dar blogiau, tai kad kai kurias 
klaidas darė ir patys komunarai. Ypatingai 
padaryta klaida, kad komunarai, paėmę Pa
ryžių, neužgrėbė jo teatrus, bet paliko liuo- 
sai jiem veikti. Gi buržuaziniai teatro di
rektoriai, kurių rankose teatras tuomet bu
vo, nepripažino proletariato diktatūros.

Teatro direktoriai, ir kai kurie rašytojai 
visai sabotažavo Komunos veikimą, o kiti 
pabėgo. Grand Opera, Porte St. Martin te
atrai visai liovėsi veikę. Ypatingai kovo ir 
balandžio mėnesį teatro veikimas buvo veik 
visai suparaližuotas. Su pačios Komunos lei
dimu, daugelis aktorių apleido Paryžių. 
Daugelis jų išvažiavo į Londoną.

Kovo ir balandžio mėnesiais Komuna bu
vo labai užimta militariniais ir atstatymo 
reikalais. Iš pat karto teatro veikimas buvo 
pavesta Nacionalės Gvardijos Centro Komi- 

-tetui. Paskiaus tas klausimas perėjo prie- 
žiuron majorų ir tam tikrų militarinių žmo
nių. Pasidarė kaip ir dualinė vadovybė.

Komunos Politika Teatro Klausimu

tokių atsitikimų, kad vienas aktorius net 10 
dienų išbuvo skiepe, kuomet ėjo mūšiai. Bet 
kuomet tik galėjo išeiti, tai jisai vėl pasiro
dė ant scenos.

Teatre Pasirodė Pirmyneiga

Vėliaus ir pati Komuna padarė kelis ta
rimus teatro klausime. Komuna pavarė 
Grand Operos seną direktorių, o jo vieton 
paskyrė prielankesnį. Šiuo laiku prasidėjo 
revoliucinis bruzdėjimas tarpe Federacijos 
menininkų. Kaip koncertų programa paro
do, tai .dvasiniai jų daugelis buvo revoliuci
niai. Imtasi kai kurių kūrinėlių naujų*. Pra
dėta duoti tie kūrinėliai, kurie pirmiaus ne
galėjo pasirodyti ant scenos.

Dainininkai, poetai ir aktoriai iš Comedie 
Francaise veikė su Komuna. žymus akto
rius Agar skaitė ant astrados revoliucines 
eiles iš Moreau ir Barbier raštų. Artistas 
Bordat dainavo garsiąją dainą “Sukilimas.” 
Ši daina tais laikais buvo kaip ir darbinin
kų himnas. Kompozitoriai parašė ir patys 
grajino revoliucinius kavalkus muzikos. 
Poetai skaitydavo savo eiles, kuriose būdavo 
keliama revoliucinis ūpas.

Svarbiausias tarimas Paryžiaus Komunos 
teatro klausimu, tai bus sekamas. Kuomet 
Komuna ėjo prie uždarymo Eldorado teatro, 
tai Aktorių Federacija padavė sumanymą, 
kad tas teatras būtų atimtas iš privatinių 
rankų ir ^pavestas grupei aktorių atidaryti 
ir veikti. VDas reikalavimas buvo priimtas.

• Vadinasi, pradėta teatro socializacija. Ko-

Praėjo Velykos, 
Mums nieko nedavę, 
Nes duoti jos nieko, 
O nieko negali.
Jos dvasiai ir minčiai 
Miglas tik teskleidžia, 
Jos skiria mūs būviui 
Tik skurdžiąją dalį.

Praėjo Velykos, 
Bažnyčioj giedota 
Smagus “aleliuja,” 
Kad kristus jau kėlės;
Ir kunigas šaukė 
Bažnytiniam vergui: 

‘Tešvinta tau veidas, 
Nebūk susivėlęs.

Praėjo Velykos, 
Bet darbo žmogeliui 
Apniūkusis veidas 
Negali nušvisti, 
Nes vakar ir šiandien 
Tas pats jojo vargas, 
Tą pačią klampynę 
Jam reikia vis bristi.

Praėjo Velykos,
Ateis dar ir kitos, 
Tačiau darbininkui
Jos bus bereikšmingos,—
Teises kad įgauti
Prie viso, kas gera,
Tegalime patys—
Mūsų jėgos galingos!

St. Jasilionis,

ko, jog jie nenori eit į “Darbo Skyrių, kad 
'jis duotų aktoriams roles.” Kuomi tas pasi
baigs—ateitis parodys.

Diskusijose pasirodė, kad ateivių talentai 
daug prisidėjo prie pagerinimo amerikoniško 
dramos steičiaus ir jųdžių. Pažymi šiuos ta
lentus: George. Arliss, Marie Dressier, Charles 
Chaplin, Clive Brook, Garbo ir Mary Pickford.

Vienok ir čia yra, nors ne visiems, pasiprie
šinimas. Pavyzdžiui, ponas Weideman pareiš
kė, jog jis nesutinka turėti Lynn Fontanne ir 
Ch. Chaplin, kurie veža iš Amerikos milionus 
dolerių ir laiko be darbo čiagimius aktorius. 
Sakoma, kad šie žmonės nepaisą vedybų ir tt. 
’ Primetimas šiems žmonėms nepaisymo vedy
bų,—tik durnas išmislas. Juk visa buržuazija 
virto tikrais palaidūnais; į Reno dumia vie
nas paskui kitą, kad tik gavus perskyras; 
nepaisant kokiais kaštais, maino pačiomis ir 
vyrais, kaip čigonai arkliais. Ir tą skaito pa
stoviomis vedybomis. Tas ponas nemato visos 
savo klasės.

Tai tokios žinios, kas liečia amerikonišką 
dramą. Prie1 progos reikih pridurti, kad, po- 

I rą metų atgal, kilo skandalas Paryžiuje, ku
ris užsimojo išvyti laukan visus svetimšalius 
muzikantus, idant davus darbo tik tikriems 
francūzams.

Sykį francūzai muzikantai demonstratyviai 
užpuolė vieną kabaretą, ar kitą viešą sueigą, 
kur susirenka Paryžiaus ponija girtaut ir 
visaip kraipytis, pagal svetimšalių muziką ir 
spėka norėjo išgrūsti juos laukan. Ponijoj 
pasidarė didelis sumišimas, bet tos įstaigos 
vedėjas paaiškino, jog jis samdo ateivius mu
zikantus tik todėl, kad vietiniai muzikantai 
nepagriežia taip sklandžiai, maloniai, kaip kad 
Atėjūnai griežia. Ir tuomi tasai atviras už
puolimas taip ir baigėsi. Kaip buvo toliau,— 
neteko sužinoti.

Šitie nuotikiai parodo, kad krizio slėgimas 
bandoma sumesti ant ateivių ne tik Ameriko
je, bet ir visame pasaulyj. Tai yra skaldy
mas darbininkų vienybės kovai už geresnę at-

Į Raštinę ir iš Raštinės
Kontestas

Meno Sąjungos kontestas 
parašymui operečių, matomai, 
pasiseks gerai. Tik šiomis die
nomis mes vėl gavome laišką 
nuo mūsų draugo, jau žinomo 
veikėjo dramos srityje, kuris 
parašė “Bedarbius,” d. Jony- 
los. Jisai, be jokių ceremoni
jų sako:

“Įsirašykite ir mane į kon- 
testantų sąrašą. Bandysiu pa
rašyti 3 veiksmų operetę.” 
Mes nei neabejojame, kad 
draugas parašys. Tačiaus dar 
visgi nedaugelis draugų atsi
liepė. Kur kiti mūsų veikėjai? 
Laukiame tokių laiškų nuo vi
sos eilės mūsų rašytojų ir pra
dedančių rašyti.

Naujas Mūsų Choras

Springfielde (Illinojuj) mū
sų choras nutarė prisidėti prie 
Meno Sąjungos. Tiems drau
gams pasiųsta informacijos ir 

I kiti 
mas 
ei ją 
mu.

Pačiam chorui irgi bus iš to 
naudos. Chorai, priklausanti 
prie Meno Sąjungos, gauna 
veltui po vieną visų Meno Są
jungos leidinių. O pradžiai 
gauna ir senesnių leidinių. 
Tai reiškia, kad ir pačiaifi 
chorui yra didelė nauda pri
klausyti prie Meno Sąjungos.

Montreale Mūsų 
Veikia

dalykai. Choro prisidėji- 
padidins mūsų organiza- 
skaičiumi narių ir veiki-

1930.

Trumpai suglaudus, tai Komunos politi
ka teatro klausimo buvo sekama: (1) Ko
muna reikalavo, kad teatras veiktų. Tai 
bandė atsiekti įtikinimu direktorių arba 
jiems įsakymu; (2) Komuna darė viską, 
kad pradėtų darbą (veikimą) tie teatrai, 
kurie buvo užsidarę laike kovų; (3) Komu
na apsaugojo teatrą nuo tokių elemefitų, 
kurie juo naudojosi saviems reikalams; (4) 
reikalavo iš direktorių, kad jie duotų. ge
resnius ir įvairesnius repertuarus ir veika
lus revoliuciniais ir civiliais klausimais.

Vienok laike Paryžiaus Komunos nebuvo 
išvystytas komunarų teatro repertuaras. 
Daugiausia buvo vaidinama buržuaziniai 
veikalai.

Svarbiausiu požymiu' laike Komunos tea
tre buvo, tai pasirodymas Aktorių Federa
cijos. ši organizacija galima pavadinti Ko
munos išdavu. Į Aktorių Federaciją rašėsi 
daugiausia tie aktoriai ir artistai, kurie 
simpatizavo Komunai ir proletarų revoliu
cijai. Todėl šią organizaciją sveikino ir Ko
muna.

Bet paskiaus ši Aktorių Federacija pata
po buržuazine—išsigimusia. Jos buržuazi
niai elementai davė Komunai sumanymą, 
kad Federacijos nariai būtų paliuosuoti iš 
kovo fronto. Už tai jie žadėjo ruošti kon
certus ir teatrinius parengimus, kaipo lab
darybę delei našlių ir našlaičių, kurie nu
kentėjo laike Paryžiaus Komunos. O tuo 
tarpu iš eilinių narių buvo reikalaujama, 
kad ir aktoriai turi eiti į kovos frontą, kaip 
ir kiti piliečiai. Komuna padarė tą nusilei
dimą veikiausia todėl, kad jinai dėjo pa
stangas atgaivinti teatro veikimą, .nepaisant 
kokia kaina. ' •

Be to, dar yra šiek tiek davinių, kad pati 
Federacija sudarė savo karinį batalijoną ir 
dalyvavo gynime Paryžiaus. Vėliaus, gegu
žės mėnesį, kuomet jau aišku buvo, kad 
komunarai pralaimės, tuomet Paryžiuje pa
sireiškė kaip ir panika. Buvo stoka finansų 
ir kitokių reikmenų, tai Aktorių Federacija 

, matoma veiklesne. Jinai dalyvavo pačios 
valdžios ruošiamuose koncertubse ir pati 
juos ruošė, kad sukėlus pinigų. Pasakojama

munos paskirtas direktorius Grand Operai, 
Garnier, savo kalboje pasakė, jog jau atėjo 
laikas, kad teatras bus ne vieno direktoriaus 
pelnui, bet visos grupės, kuri tiesioginiai ji 
valdys del visų naudos. 1

Ir tuo laiku jau taip pat susitikta su 
“žvaigždžių” klausimu. Jų algos buvo di
delės, o kitų aktorių mažos. Reikėjo daryti 
planai ir lyginimai. Komunos laiku jau po 
nauja vadovybe buvo suruošta vaidinimas 
operos, bet kaip tik tomis dienomis jau už
puolė Paryžių priešai ir tą visą darbą su
naikino.

Po nauja vadovybe Grand Operoje buvo 
ruošiama vaidinti ir Gossco himnas, “Lai 
Gyvuoja Laisvė.” Šis kūrinėlis nebuvo vai
dintas nuo 1793 metų. Taip pat ir daugelis 
kitų kūrinių buvo paruošta vaidinti, kurie 
turėjo istorinės reikšmės.

Paskiaus prie teatro įtraukta įvairių žmo
nių. Veikė Pugno ir Valianta, kurie įdėjiniai 
buvo blankistų sriovės. Gi pati Komuna, 
ypatingai kuomet buvo stoka finansų, pada
rė tarimą, kad teatrai turi pasilaikyti savaimi. 
Panaikino jiems valstybinę paramą. Nuomo
nė buvo ta, kad valstietis, jei jisai nedaly
vauja -teatre, tai negalima iš jo reikalauti 
nei pinigų teatro palaikymui (mokesčių for
moj ).

Tarpe muzikų ir artistų radosi ir karžy
gių. Kuomet mirė konservatorijos direkto
rius Aubert, (geg. 12, 1871) tai Komuna pa
skyrė jo vieton tikrą muziką—komunarą ir 
muzikos kritiką Salvador. Pastarasis buvo i 
tikras komunaras. Jisai buvcr paskirtas apie 
vidurį gegužės, kuomet jau Komunos gyve
nimas baigėsi. Tačiaus jam dar pasisekė su
organizuoti muzikos mokytojų legijoną ir jų 
tarpe jisai skelbė laisvu kompeticiją tarpe 
įvairių mokinimo metodų.

Bet Salvadorui labai mažai buvo laiko 
praktikuoti savo darbą po Komunos vadovy
be. Pabaigoje gegužės mėnesio, taip vadina
moj gegužės savaitėj, jisai susirėmė su Ver- 
salės jėgomis ir kovoje krito. Salvador, kuo
met pasirodė priešų ginkluotos jėgos, iš sa
vo kambario šaudė į priešus. Bet tenais jisai 
buvo užpultas, dar tebelaikantis šautuvą 
rankose, ir nukautas.

vaojnasi, Paryžiaus Komunos laikais ra
dosi (fipis aktorių, kompozitorių daininkų ir 
daugelio kitų artistų tikrų kovotojų ne tik 
meno srityje, bet ir aktualiai mūšiuose. Kaip 
daugelis kitų darbininkų, taip 
veikėjai, vieni buvo vienoje, kiti 
rikadų pusėje.

Dirbtuvė

ir teatro 
kitoje pa

Didi mašinų ratai sukas nuolatos, 
Šimtai darbininkų skub’ diena iš dienos. 
Didis pelnas savininkui čionais kraunas, 
O vargšas darbininkas tik su vargu kaunas.

Dirbtuvėj apsaugos ir priežiūros trūksta, 
Gerai, vis tiek pat, bile ratai dūksta.

Darbininkas ir kūno dalių netenka, 
Bet ir to dažnai ponui dar nepakanka...

Tik Stebėtinais Gabumais Pagei 
daujami Svetimšaliai Aktoriai

Kas pirmiau manė, kad profesionalai stovi 
augščiau paprastų darbininkų, kad jie visada 
turės darbus, tas tegu bakstelia spritka į kak
tą ir pats sau pasisako: “Tai, kaip aš klaidin
gai supratau.”

Choras

organiza- 
kad “mū- 
jaunas ir

Kada kapitalistinį pasaulį krizis suspaudė 
savo replėmis, tai paprastų darbininkų už
dirbimo duonos dirva virto pūdymu, apaugo 
lauko parazitinėmis žolėmis, kurių ^neorgani
zuoti darbininkai nepajėgia išrauti su šakni
mis, išdžiovyti ir į erdvę paleisti mėlynais dū
mais. Tas pats' atsitiko ir su profesionalais ar- 
tistais-aktoriais. Jie irgi virto gatvių mie- 
ravimo “'inžinieriais,” kurie vaikščioja diena 
iš dienos ir vienas kito klausia: “Kas bus? 
Ar tik ne laikas ir mums prisidėti prie tos 

, ugnies, kuri aštrina plūgo noragą ir rengiasi 
išvalyti pūdymą nuo viso jo brudo?”

Kapitalizmo sistemos palaikymo bernai, sė
dintieji įstatymų leidimo kėdėse, bando įvesti 
tokius aktus, kurie draudžia svetimšaliams at
vykti “Dėdės Šamo” šalin ir užimti bile kokį 
darbelį. Tais uždraudimo aktais mano palikti 
daugiau tuščių vietų saviems žmonėms ir iš 
tų “inžinierių” padaryti tinkamais ir našiais 
draugijos nariais. Tas bandoma įkūnyti gy- 
veniman ir aktorių tarpe.

Ponas Dickstein įnešė kongrese grynai na
cionalistinį bilių, kuris, jeigu virs įstatymu, 
užtrenks duris visiems aktoriams, neturin
tiem vaidinime pagarsėjusių nuopelnų ir augš- 
čiausių talentų. Nuosprendis šio biliaus ir 
įsileidimas svetimšalių aktorių—paliekamas 
“Darbo Syriaus\nuožiūrai. Tačiaus šitų klau
simu dar eina debatai, ginčai, tarpe imigra
cijos komiteto ir New Yorko teatrų atstovų.

Lygybės Sąjunga, ar draugija, parėmė šitą 
bilių, nors jos narių yra daug bedarbių eilėse, 
tačiaus leidžia atvažiuoti kompanijoms bei 
grupėms, bile tik jos greitai išvažiuos lošimui 
pasibaigus. Vienok jos pirmininkas pareiškė, 
jog aktorius, tik su normališkais gabumais 
dabartiniu laiku neturėtų būt įleidžiamas.

Kitas ponas iš Avinų (gal geriau tiktų ožių) 
Kliubo buvo pertikrintas, kad Amerikos .akto
riai yra kompetėntiški perduoti pertikrinančiai 
visas tautas. Vadinasi svetimšaliai aktoriai 
nėra reikalingi vaizduoti kitų šalių gyvenimą, 
jų papročius ir gestus.

Trečias ponas nemato priežasties, kam būtų 
reikalingas Ateivio talentas pamėgdžioti Shak- 
espearą Ant amerikoniškos estrados. Sakoma, 
kad kur tik galima pasamdyti amerikonišką . 
aktorių*^-jis turi būt samdomas.

Tačiaus yra ir zSkirtingų nuomonių, kurios 
parodo, kad yra tokių rolių, kuriose būtinas 
reikalas šauktis svetimšalio talento. Uždrau- 

, dimas' svetimšaliui aktoriui dalyvauti lošime 
teatro, Tai būtų kaip ir atėmimas dažų iš ar- 
tisto-piešėjo rankų. Reiškia, teatras neturės 
jokios spalvos, grožės; bus nublukęs ir niekas 
į jį nekreips domės.

Kas liečia judžius, tai jeigu minimas bilius 
bus priimtas,—perkūnas gali trenkt į Holly- 
woodo industriją. Prieš šitą bilių susidaro 
visokių pasipriešinimų. s . , •

Grįžtant atgal prie teatro, tai New Yorko 
teatrų vedėjai, manadžeriai pareiškia, kad be 
ateivių talentų pakils dar didesnė bedarbė ak
torių tarpe. Prie to priduria, jog jiems at- -r 
imama teisę pasirinkti lošėjus. Aiškiai pasa-

, . 1 ' * ’.’’it

Visiem Meno Sąjungos Vienetam
suvažiavi- 
., Detroit,

Meno Sąjungos (A.L.P.M.S.) 
mas įvyks birželio 18 d., 1934 m 
Mich. Tai yra sykiu su L. D. S. seimu. Me-

I no Sąjungos chorai ir dramos grupės turi 
dalyvauti kuo skaitlingiausia šių metų suva
žiavime.

Šiuo krizio metu dar labiau kyla prole
tarinis menas: pasirodo nauji kūriniai, nauji 
veikalai, literatūra, dainos, muzika. Kuriasi 
nauji mėno rateliai ir darosi gyvas bruzdė
jimas tarpe inteligentijos—literatų, artistų, 
muzikų ir tt. Todėl ir mūsų Meno Sąjungos 
veikimas ir tobulinimas yra labai svarbus 
dabartiniu laiku.

Meno Sąjungos Centro Biuras ragina vie
netus pilnai dalyvauti šiame suvažiavime. 
Renkant delegatus reikia prisilaikyti šių tai
syklių :

1. Kiekvienas Meno Sąjungos vienetas tu
ri teisę rinkti po vieną delegatą nuo organi
zacijos ir paskiaus po vieną delegatą nuo 
10 narių. Sakysime, jei vienetas turi 20 na
rių, tai gali rinkti- 3 delegatus.

2. Suvažiavimas įvyks sykiu su LDS sei
mu. Todėl reikia tartis su LDS kuopomis, 
kad išrinkus tokius delegatus, kurie galėtų 
atstovauti Meno Sąjungą ir LDS. Del to rei
kia pasitarti su LDS kuopų velkančiais drau
gais.

3. Visi chorai turi dėti pastangas, kad biti
nai jų delegatai būtų pasiųsti į Meno Sąjungos 
suvažiavimą. Jei tik yra ir galima pasiųsti 
delegAtais tokius draugus bei drauges, .kurie 
galėtų būt delegatais ir dalyvauti programo
je—dainuoti arba kitaip dalyvauti, tai tokiems 
draugams bei draugėms reikia duoti pirme
nybė/ .

Laike seimų bus ir parengimai. Tokiuose 
parengimuose galėtų prisidėti ir suvažiavę de
legatės bei delegatai. Todėl pagelbėtų vieti- J 
niams draugams suruošti, gerus parengimus.

Delegatai turi atsivešti ir chorų raportus, 
kad suvažiavimas galėtų spręsti mūsų organi
zacijos abelną stovį. Važiavimas į seimą rei
kia organizuoti taip, kad būtų pigiausia ir pri
einamiausią.

Tokio turinio yra išsiuntinėta laiškai vi
siems Meno Sąjungos vienetams—chorams ir 
dramos grupėms, žiūrėkite, kad tie laiškai 
nebūtų palikti, o būtų skaityti. Kiekvieno 
choro bei kitokio Meno Sąjungos vieneto val
dybos pareiga šiuos laiškus pastudijuoti, pa
galvoti ir daryti planus, kaip galima suderinti 
delegatų siuntimas į seimus. Paskiaus reikia 
būtinai laiškas skaityti choro susirinkime ir 
pasiųlyti geri planai.

Sykiu su laišku išsiųsta tiems chorams po 
antrą blanką, kurie dar negrąžino seniaus iš
siųstas organizacines blankas. Tose blanko- 
se yra keli organizaciniai klausimai ir vieta 
valdybos antrašams.

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)

Draugai prisiuntė 
cinę blanką ir rašo, 
sų choras yra dar 
narių skaičius neperdidžiau- 
sias, bet savo veikimu jau ge
rai atsižymėjęs.”

Chorui dar stoka pinigų, fi
nansų del muzikos ir kitų rei
kalų. Bet Meno Sąjunga to
kiems chorams pagelbsti.

Narių sanstatas pas rųontre- 
jaliečius irgi yra skirtingas. 
: Kuomet pas mus (Jungtinėse 
.Valstijose) jau viršija jauni
mas, daugelyje atsitikimų jie 
sudaro iki 95 nuoš., tai pas 

■kanadiečius visi “suaugę.” Su- 
! augusiais mes vadiname dau- 
įgiau ateivius darbininkus, ku- 
įrie jau nesiskaito jaunimu.

Vienok pas kanadiečius ir 
’“suaugę” yra jaunesni, negu 
i jie yra pas amerikiečius.

Pietų Amerikiečiai Ačiuoja

Meno veikimas gerėja ir 
■Pietų Amerikoj (Montevide- 
i o j). Mes palaikome su drau
gais ryšius, šiomis dienomis 
Meno Sąjunga gavo laišką iš 
pietamerikiečių, kurie dėkoja 
už jiems pasiųstus veikalus.

Matote, Pietų Amerikoj 
darbininkų judėjimas prasidė
jo vėliaus. Mes bėgome Ame
rikon, kuomet mūsų “tėvynę” 
valdė caras, o tie draugai pa
bėgo iš Lietuvos, kumet ją val
do “savi
Tai reiškia, kad 
ga Lietuvą nėra 
buožių tėvynė.

Meno Sąjunga
padės savo broliam darbinin 
kam, kurie negali gyventi “sa
voje” tėvynėje.

Ką Veikia Wilkes-Barriu
* Aidas?

ponai—Smetonos, 
neprigulmin^ 

mūsų, bet

padeda ir

i

Paskutiniu laiku mes mažai 
žinių turime iš Wilkes-Barre,. 
Pa. Ką veikia mūšų aidiečiat? 
Kodėl jūs tylite tenais?

Kaip einasi su veikimu? Ką- 
veikiate, vaidinate, rengiate? 
Šiuo laiku reikia palaikyti ar- i 
timi ryšiai su centru.

Bet kitoje vietoje, šalę 
Wilkes-Barriu, Pittstone, jau 
gyvuoja naujas mūsų choras. 
Draugai rašo, kad jaunimas 
reikalauja veikimo. Jie turi 
daug energijos. Jei ta energi
ja nebus sunaudota geriems 
tikslams, organizacijai, tai ga
li tekti priešams arba kitiems 
blogiems tikslams.

* Tad reikia sveikinto drau-
(Tąsa 4-tam pusi.)
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LENINAS M. Gorki]
Vertė V. J. Senkevičius

Į Raštinę ir iš Raštinės

(Tąsa)
su draugais, žuvauti, vaikščioti po Kap
ri jos uolas, nukepintas pietų saulės, gė
rėtis puikomis gėlėmis ir žuvininkų vai- i 
kais. O vakare, klausydamasis pasako
jimų apie Rusiją, apie kaimą, jis nepasi
tenkinančiai dejavo:—Kaip mažai teži
nau Rusiją. Simbirskas, Kazanius, Pe
terburgas, ištrėmimas ir—tai veik 
kas!

Jis mėgo juokus ir juokdavosi 
kūnu, tikrai “paskęsdavo” juoke,
tais iki ašarų. Trumpam, charakteringam 
išsitarimui “hm-hm” jis priduodavo rei
kalingą skambėjimą nukirtimu, nuo ait-. 
rios pašaipos iki atsargaus sąprotavimo, 
ir tankiai tame “hm-hm” skambėjo aš
trus humoras, prieinamas'labai akylam 
žmogui, gerai žinančiam netikusį surė
dymą...

vis-

visu 
kar-

Iki 1918-tų metų, iki niekšiškiausio ir 
nepasisekusio pasikėsinimo Leniną už
mušti, neteko man su juomi susitikti Ru
sijoj, ir net ištolo jo nemačiau. Atėjau 
pas jį, kuomet jis dar sunkiai tevaldė 
ranką ir tik tegalėjo pasukinti peršautą 
kaklą. Atsakydamas į mano apgailesta
vimą, jis kalbėjo nenoriai, kaip kalbama 
apie tai, kas įgriso:

—Mūšis. Ką daryti ? Kiekvienas 
dirba taip, kaip moka.

Susitikome labai draugiškai, bet, su
prantama, perveriančios, viską patėmi- 
jančios mielo Iljičiaus akutės žiūrėjo į 
mane, “paklydusį”, su aiškiu pasigailė
jimu.

Už keleto minučių Leninas agresyviš- 
kai kalbėjo:

—Kas ne su mumis, tas prieš mus. 
Žmonės, kurie būtų nepriklausomi nuo 
istorijos,—tai tik fantazija. Jei daleisti, 
kad kuomet nors tokie žmonės buvo, tai 
dabar jų—nėra, negali būti. Jie niekam 
nereikalingi. Visi, iki paskutinio žmo
gaus, yra įtraukti į besisukantį ratą tik
renybės, taip sunarpliotos, kaip dar nie
kuomet nebuvo. Jūs sakote, kad aš per
daug žeminu gyvenimą? Kad tas žemi
nimas gręsia pražūtim kultūrai, a?

Ironiška, charakteringa:
—Hm-hm...
Aštrus žvilgsnis darosi dar aštresniu, 

ir lėtesniu balsu Leninas tęsia:
—Na, o sulig jūsų, milionai valstiečių 

su šautuvais—tai nėra grąsinimas kul
tūrai, ne? Jūs manote, UČredilka (Stei
giamasis Seimas.—Vert.) apsidirbtų su 
jųjų anarchizmu? Jūs, kuris taip daug 
šumijate apie kaimo anarchizmą, priva
lote geriau už kitus suprasti mūsų dar
bą. Rusų masei reikia parodyti ką to
kio labai suprantamo, prieinamo jos pro
tui. Sovietai ir komunizmas—paprasta, 
suprantama.

—Sąjunga darbininkų su inteligentija, 
taip? Tas—nebloga, ne. Pasakykite in-

teligėntijai, lai ji eina pas mus. Juk, su
lig jūsų, ji nuoširdžiai tarnauja teisin
gumo reikalam? Kame gi dalykas? Ei
kite pas mus: tai ypatingai mes paėmė
me ant savęs milžinišką darbą pastatyti 
liaudį ant kojų, pasakyti pasauliui visą 
teisybę apie gyvenimą; mes rodome liau
džiai tiesų kelią link žmoniško gyvenimo, 
kelią iš vergijos, skurdo, priespaudos.

Jis nusijuokė ir švelniau pasakė:
—Už tai man nuo inteligentijos ir teko 

kulka, e
O kuomet pasikalbėjimo temperatūra 

pasidarė normališka, jis prabilo su kokiu 
tai gailestingumu:

—Argi aš užginčiju, kad inteligentija 
mums reikalinga? Tačiaus jūs gi ma
tote, kaip kenksmingai ji nusistačius, 
kaip prastai supranta momento reikalą? 
Ir nemato, kad be mūsų ji bespėkė, ne
prieik prie masių. Taigi—jos kaltė bus, 
jei mes pridaužysime be saiko daug 
puodų.

Pasikalbėjimai su juom tąja tema įvyk
davo veik prie kiekvienos sueigos. Nors 
žodžiuose jo atsinešimas link inteligenti
jos pasilikdavo be pasitikėjimo, nepalan
kus,—darbe jis visuomet teisingai bran
gino protinę energiją revoliucijos eigoj 
ir tartum sutiko su tuo, kad tikrenybėje 
revoliucija yra vykdoma kaip tik per 
eksplodavimą tos energijos, nesuradusios 
sau galimybės teisėtai vystytis jau at
gyventose ir ankštose sąlygose.

Atsimenu, buvau pas jį su trimis na
riais Mokslo Akademijos. Ėjo pasikal
bėjimas apie reikalingumą per organizuot 
vieną iš augštesnio mokslo įstaigų Peter
burge.- Išleidęs mokslininkus, Leninas 
su pasitenkinimu pareiškė:

—Tą aš suprantu. Tai—proto vyrai. 
Viskas pas juos paprasta, viskas sufor* 
muluota sklandžiai, išsyk matai, kad 
žmonės gerai žino, ko nori. Su tokiais 
darbuotis—vien linksmybė. Ypač pati
ko man tas* ..

Jis suminėjo pavardę vieno iš žymiųjų 
vardų rusų moksle, o už dienos jau per 
telefoną man kalbėjo:

—Paklauskite S., „ar eis darbuotis su 
mumis?

Ir kuomet S. priėmė pakvietimą, tas 
labai džiugino Leniną, kuris, trindamas 
rąnkas, juokavo:

—Ot taip, vieną po kitam, mes pri
trauksime visus rusų ir Europos Archi
medus, tuomet paMulis, nori‘ar nenori,

(Tąsa nuo 3 čio pusi.) 
gus, k^ad jie bando sutraukti 
jaunimą' veikimui. Šis choras 
dainuoja angliškas dainas, bet 
dainuos ir lietuviškų. Tačiaus 
tai reiškia, kad mes turime 
pradėti daugiaus rūpintis ir 
angliškų dainų leidimu.

Meno Sąjungos Sekretorius.
V. Bovinas.

Worcester, Mass

ir

Kovo 20 d., 1934, įvyko 
I Priešfašistinio Komiteto susi
rinkimas, kuriame tik 12 dele
gatų dalyvavo. Tai labai ne
gerai ir net gėda draugams, 
kurie yra apsiėmę atstovais ir 
nesilanko į susirinkimus.

Viso 7 organizacijos pri
klauso prie šio komiteto ir 
jos turi po 5 delegatus, tai 
reiškia, kad viso delegatų turi 

j dalyvauti apie 35. Na, o 
bar atsilankė tik 12!

Išsijudinkite, draugai
draugės, ir dalyvaukite susi
rinkimuose. Kaip kurių or
ganizacijų, kaip tai Aido Cho-* 
ro, delegatai jau pora mėne
sių, kdip nesilanko į susirin
kimą. Ar jums, draugai, jau 
nerūpi kova prieš fašizmą ? i

Pereitame susirinkime iš- , 
rinkta J. Kižys korespondentu ! 
delei šių metų.

Balandžio 15 d., 5 vai. po 
i pietų, Priešfašistinis Komite- ! 
tas bendrai su Komparti jos; 
Lietfrakcija rengia “žuviniu-1 
kų Vakarienę.” Valgius iškeps : 
geros gaspadinės gardžiai ir 
pigiai; įžanga tiktai 50 centų. Į 
Prie to, bus gera muzikališka | 
programa. Todėl seni ir jauni I 
kviečiami dalyvauti šiame pa- | 
rengime. Taip pat šis jūsų j 
atsilankymas parems kovą1 
prieš fašizmą.

Šiuo laiku taip pat jau ren- Į 
giamės prie gegužinės apvai-| 
kščiojimo. Vėliaus bus dau- 1 

I giau pranešta apie šį parengi- 
' ma.

Sekantis susirinkimas įvyks 
trečią antradienį, balandžio 
(April) 17 d. Visi delegatai 
dalyvaukite sekančiame susi
rinkime.

Priešfaš. Kom.
Korespondentas J. Kižys.

Telephone Stagg 2-4409

tin
o—persivers I

Partijos 8-tame suvažiavime N. L Bu- 
charinas, apart kitko, pasakė:

—Tauta—reiškia buržuazija sykiu su 
proletariatu. Nei su kuo nepersistato- 
ma pripažinti teisę savivaldystės kokiai 
tai nužiūrimai buržuazijai.

(Daugiau bus)

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir nalaidojn

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

MENO SKYRIAUS DALIS
Visiems Meno Sąjungos Vienetam

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Čia-dar kartą pakartojame, kad tos biankos 

greitai turi būt išpildytos ir grąžinamos į Cen
tro raštinę. Jei chorai negrąžins išpildę blam 
kas, tai mes nežinome, ar siuntiniai tuos cho
rus pasiekia, ar ne. Todėl turėsime sulaikyti 
naują leidinių siuntimą tiems chorams, kurie 
negali atlikti to menka dalykėlio. Dabar jau 
dvi dainos gatavos, jas chorai negaus, kurie 
neprisiųs savo teisingus adresus, t.y., neiŠpil- 
dys ir negrąžįs organizacines blankas.

Jei tas blankas chorai negavo, tai galite 
pasinaudoti žemiaus paduota forma.

VALDYBA 1934 METAIS:
Pirmininkas: ..................... ......... . ...
Adresas ............................................. .
Miestas ...................................... .  . . .
Sekretorius: ................... . . ................
Adresas ........... ...
Miestas .............................................. .
Iždininkas ............................. .............

“Laisvės” įstaigoje galite 
i gauti tikro bičių medaus. Esa- 
i te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
! patarimus, kaip naudinga svei- 
1 katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

Į kitus miestus riesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

_________ v ____________ _____ I . ■ . '
-------------------- -  | $2,000; gera proga t£m vyrui, kuris 

DD A NVCIM AI IČ IfTTITD----supranta tą darbą. Informacijų
I IVuNEidllu/lI 10 ill lull i klauskitės sekamai: V. Podžiunas,

Westfield Ave., and Elmora, Eliza-
■ .... - ‘ beth, N. J.

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos susi

rinkimas Įvyks 11-tą dieną balan
džio, 7 vai. vakare, Draugijų sve
tainėje, 3600 Vernor Highway.

Kiekvienas narys privaio dalyvauti 
ir atvesti naujų narių.

Rast. J. Gineitis.
(83-84)

t rė
vai.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas Įvyks 

čiadienį, 11-tą dieną balandžio, 8 
vakare, L.D.P. Kliube, 408 Court St.

Draugai ir draugės būtinai turime 
dalyvauti šiame mitinge, nes yra 
daug svarbių dalykų del apkalbėji
mo. Taipgi yra jau atėję nominacijų 
biankos, turėsitne nominuoti kandi
datus į Pildomąją Tarybą. b 

Sekr.
(83-84)

Įvyks 
1934,

SCRANTON,' PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas 

nedėlioję, 8 dieną balandžio, 
Leonard’s svetainėje, 111 W. Market
St., Scranton, Pa., 2 vai. po pietų. 
Būtinai visi nariai ir narės būkit 
paskirtu laiku, nes susirinkimas bus 
pradėtas nuskirtu laiku, pagal kuo
pos nutarimą; gi po bizniško susi
rinkimo bus diskusijos. Diskusijų 
temą dažinosite susirinkime. Taipgi 
nepamirškite atsivesti ii' naujų narių 
prisirašyti, o dabar ALDLD įstoji
mo sąlygos gana prieinamos kiek
vienam darbininkui ir darbininkei.

Kp. Sekr. L A. Klevinskas.
(82-83)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadienį, 8 d. balandžio, • Easton 
Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th St. 
Prasidės kaip 3 vai. po pietų.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi ir naujų narių atsiveskite. 
Būkite visi.

Sekretore.
(82-83)

(82-84)

WORCESTER, MASS.

A.L.D.L.tf. 155 kp. moterų susirin
kimas Įvyks 10-tą dieną balandžio 
8 vai. vakare, 29 Endicott' St.

Visos narės nepamirškite ateiti, 
nes yra labai svarbių reikalų aptarti; 
ypač jau vasaros sezonas yra labai 
arti—reikia vasaros programą suda
ryti.

Fin. Sekr. D. Lukiene.
(82-83)

Bostono Apielinkei

Garsioji Dainininke

MENKEI.1IJNHJTE
Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVĖS” NAUDAI

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

Norime priminti šios apie- 
linkės miestams, kad 22 dieną 
balandžio dainininkė yra liue
są ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės proga, da-

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kp. surado jau vietą 

del pikniko, kuris atsibus sekmadie
nį, 17-tą dieną birželio. Šis pikni
kas yra rengiamas A.L.D.L.D. 6-to 
apskričio naudai, tad prašome visų 
organizacijų ir kuopų nerengti nieko 
tą dieną, bet dalyvauti mūsų pikni
ke ir padėto padaryti šį pikniką pa- bar rengdami sutaupysite ke-

TvSi ’ lionės išlaidas. Menkdiuniutė 
pusių, yra “swimming pool,” vieta! bus Naujoje Anglijoje nuo ba- 
yra pas Joną Navicką, Village Green, i ]andžjo 15 d. iki pradžiai ge- 
Pa. Visų kuopų sekretoriai pasižy- 
mokite tą dieną. ■

A. Lipė i u s. .

LfriW4
GERIAUSIA DUONA
SCHOLES B/IKING k

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.ELIZABETH, N. J.

Šokių ir Vestuvių Balius
šį nedėklienĮ Amerikos Lietuvių j 

Darbininkų Literatūros Draugijos 54 i 
kp., ir buvusios mūsų draugės iš, 
L.D.S.A. vietinės kuopos rengia pui- ’ 
kų šokių ir užkandžių vakarą. Tai | 
bus pirmas socialis suėjimas mūsų j 
draugių ir draugų. < 
kada mūsų draugės moterys sykiu i . _
ką rengia, tai išeina šaunus ir pui-1 kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi ^siunčiam ir 
kus vakaras. Tai nepamirškite šį 1 j kitus miestus.
sekmadienį, 8 dieną balandžio, 8 vai. 1 ye]. Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
vakare, 408 Court St., visi ir visos :

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-

. gydarni sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo< 
O kaip žinote, I keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir i apielinkės,

ateiti. Įžanga 25 centai ypatai.
Renginio Komisija

(82-83)

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28 kp. susirinkimas 

įvyks 10-tą dieną balandžio, 7:30 vai. 
vakare, 774 Bank Str.

Visi nariai privalo būt, dabar mo
terių ir vyrų susivienijo kuopos bet 
ant susirinkimo nesimato moterių, 
draugės moterys neapsileiskite, lan- j 
kykite pačios ir savo vyrus kriti
kuokite, kad nesilanko, mūsų mitin
gai privalo būt pasekmingi, turime 
dalyvaut 'skaitlingiau.

Fin. Sekr. J. Z.
(82-83)

gas 
gerai

ELIZABETH, N- J.
Reikalingas partneris prie 

stoties, turi būt jaunas vyras, 
angliškai kalbintos.

Jei norės, galės prie\stoties pa-| 
dirbti mėnesį laiko, kad ištyrus 
kaip biznis eina; reikia turėti apie

Čia

8701

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISIION, Aptiekorius Savininkas
)OS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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“Laisves” Naudai Piknikai
Dovanos Prie Įžangos

Prašome Darbininkiškų Organizacijų Įsitčmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi, kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

»
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ORGANIZACINĖ BLANKĄ
Choro vardas     .................. e............
Miestas ...,............................ ..........................
Kiek yra narių?...................... Koks nuošimtis
jaunimo?.....................Suaugusių?".................
Kiek turėjo choras parengimų per 1933 me
tus? ...................... Kiek koncertų?....................
Kiek vaidinimų? .............  ’ Kiek viso
įrengimą? .......................... Ar turėjo pfelek-
ijų, diskusijų men? klausimu? ....................
M taip# tai kiek?/................................

Iškirpkite šią blanką, išpildykite ir grąžin
kite į Meno Sąjungos Centrą. Jei turite pri
siųstą blanką, tai naudokite tą. Bet greitai 
atlikite šias pareigas. Jei organizacinius rei
kalus draugai bei draugės neatlieka, tai pas 
juos ir kiti darbai iš to galima spręsti, kaip 
vykdomi.

Vėliaus, po 
tiesiai skelbti 
savo pareigas, 
nukentės ir organizacijos, nes negaus leidinių, 
dainų, veikalų.

Todėl, draugės ir draugai, imkitės darbo 
ir atlikite šį uždavinį. Jei valdyba nepastebės 
šį pranešimą, tai nariai yra raginami paste
bėti sąvo valdybai.

V. Bovinas, Meno Sąjungos Sekretorius,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

šios pastabos, mes pradėsime 
tuos vienetus, kurie netlįeka 

Delei jų neatlikimo pareigų,

•r.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<p

d>

<♦>

<♦>

<♦>

World Tourists i <♦>

<♦>
20 St. James St. East 

Tel. HArbour 3424

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

MONTREAL - CANADA '

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Incorporated

175 Fifth Ave./ New York

BEM GERSOVITZ
NOTARAS

------------------- ę

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12. ryte

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros Į 

— oSovietų Sąjungą 
$187?,? I e I 

Infliacija Nekenkia Turai į 
Sovietų Sąjungą

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas. Smulkme- 
ningiau apie šias dovanas matysite vėliau.

Labor Day, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. Greit 
jų planas bus paskelbtas smulkmeniškai.
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IS KOMUNISTU PARTIJOS KONVENCIJOS

Rei-

Taip pat mūsų svetimkalbė j pirmą kartą pasakęs apie į

♦
įgalėsiąs but “paties Larki- 
rio” darbas.

Laisniuotas Graborius

5

Austri-.įoj reikalavo, kad kapitalis-
i Piofii 1 , i i - . i —i • , • i Dr. Theodore Conklin

/

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRSRaportas tęsėsi apie septy- Bentzley,
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIREDnenusibodo

A. Bimba.

1

Astuoni Areštuoti Du

Bedarbiui Pašalpos

BROOKLYN LABOR LYCEUMWILLIAM NORRIS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

: girdisi į

III

SPLODAVO BLACK 
TOM AMUNICIJA

tų pelnai butų apdėti tinka
mais mokesčiais ir kad val-

atmetė!
po cen-l

nuverti- 
pavyzdj 
čevery- 
ir’ strei-

prie.
dar;

pasakyti, kad drg. 
varde Centralinio 

suvažiavi-

Dabar Larkinas, jei re 
ketų, apsiima atvažiuot

kaipo I Metropolitan Operos

Mūšy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

nias valandas ir 
klausyti.

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

ir “Interna- kurie
žmogaus

tobu-
instrii- i

kių branduolių.'
T o 1 i au raportas palietė 

branduolių, sekcijų ir distriktų 
vadovybę. Daugelyje vietų ji- 

nesusirišus

Partijos, kad Zim- 
tik apsimaskavęs 1 

o tarnauja bosams.I 
supranta visa bur-

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

< •
11

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

tuvį tarptautinį šnipą Kazį 
P. PilėiĄ-Palmerį, kuris vi- 

įsą laiką šniukštinėjęs, be-

8,039 nariai.
9,219 nariai.

12,936 nariai.
14,474. nariai
16,814 nariai Į
19,165 nariai.
24,500 nariai

tais 
laikais Amerikoje. Pilėnui, 
kaip ir kitiems panašiems 
poneliams atrodė, kad čia

‘MOTERIS GATVĖJE’
3 VEIKSMŲ DRAMA; TAIPGI BUS IR ĮVAIRIŲ PAMARGINIMŲ

Rengia Lietuviu Darbininkų Susivienijimo 50-ta Kuopa 
PO PROGRAMAI ŠOKIAI

Įvyks Nedėlioję, 8 d. Balandžio-April, 1934
WORKERS CENTER SVETAINĖJE

723— 5th Avė., įėjimas iš 23rd St., So. Brooklyn, N. Y.

ta, komunistų veikimas žino
mas visiems darbininkams, 
darbininkai laimėjo kelias ko
vas, jau 14 nuoš. visos dirb
tuvės darbininkų priklauso

iš lyto iki 9 vai. vakaro, 
valandai vakare.

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

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
galutinus tikslus, už 
mą kapitalizmo. Už 
jisai paėmė Haverhill 
kų darbininkų streiką
ką New Yorko taksimenų. 
Tie streikai davė mums bran
gias pamokas. Parodė, J 
jau mūsų partija išmoko tei-1

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

ir vadai.
kompani- 
tapo ap-

išeina an-
Ir ką ma-: branduoliu—vieną

kur jie dirba, kur jie gyvena, j ieškodamas tos eksplozijos 
Tokios prakalbos gero mūsų kaltininkų.
judėjimui neduoda.

Masines Organizacijos, Jose
Darbas

Penktas Puslapis

(srityje, bet dar toli turime 
maršuoti. Sąlygos mūsų par
tijos bolševizavimuisi ir augi
mui labai prielankios, bet mū
sų progresas labai lėtas. Ne
paprastos konferencijos “Atvi
ras Laiškas” nurodė partijos 
problemas ir darbas. Tas laiš- 

f i kas tebėra galioje. Nurodyti 
, I partijos darbai teisingi. Rei- 

T.?ty..On.entUOt!L.ll!lku1.,juos pravesti—reikia leisti 
i vijus šaknis j didžiuosius 
• fabrikus, į sunkiosios pramo- 
Inės darbininku mases. 
1

ir tt. Tas reikia taisyti mūsų ' KAIZERIO AGENTAI EK- 
partijoje.

Labai aštriai kritikavo kai-i 
bėtojus ir agitatorius, kurte 
tankiai kalba j darbininkus 
taip, jog darbininkai nieko ne
supranta. 'Mūsų kalbėtojai 
tankiai kalba iš tezių, o rie iš 
darbininkų kovos lauko, ne 
apie darbininkų reikalus ten,

Per Radio

dieninių kovų, išmoko darbi-; ^jos 
ninkams vadovauti tose kovo-D N •. 
se.

Pavyzdžiui, Haverhill bur-! 
žua^inė spauda gvoltu šaukia,' 
kad unijos reikalavimai aug-; 
štesnių algų ir unijos pripaži
nimo yra negalimi, yra revo
liuciniai, kad streiko vadovy
bė pasirinko Haverhillį kaipo 
išeities punktą del visuotinos 
revoliucijos Amerikoje ir tt. | 
Kodėl? Todėl, kad streiko va-kelio. Atsikrat6me 
dovybe yra revohueine gerai | tu h. ,.e t 
gina darbininkų reikalus. Į 
Bjaurią rolę ten lošia love- 
stoniniai renegatai su tūlu 
Zimmermanu priešakyje, šis 
sutvėrimas jau bando pasiduo
ti bosams, bando pasiduoti 
sų siūlomai arbitracijai. 
negatus remia socialistai 
dai ir kiti reakcionieriai, 
sako darbininkams: Matote, 
šis irgi komunistas, ale jis 
“protingas,” o Komunistų Par
tija siekia revoliucijos! Sakoj 
darbininkams: Mes net duo-j 
dame jums pasirinkti vieną iš i 
komunistų, tuo būdu eikite su j 
mumis! Todėl jie remia re
negatus, o ugnimi spjaudo ant 
Komunistų 
mermanas 
komunistu, 
Tą puikiai 
žuazija!

New Yorko taksimenai tu
rėjo du streiku. Keli mėne
siai atgal jiems vadovavo La
Guardia ir socialistas Ranken
as. Komunistai buvo persekio
jami. Patys taksimenai nelei

do komunistams pasirodyti, 
' draskė “Daily Workeri.” Ma
nė, kad LaGuardia ir Ranken
as yra jų draugai 
Padarė sutartį su 
jomis. Darbininkai 
gauti ir suvilti. Jie 
tru kartu į streiką, 
tome dabar? Iš karčių prity- • kitą šiaip, kaipo pavyzdžius, 
rimų taksimenai pamatė, kad 
tik komunistai teisingai vfeda 
kovas ir remia darbininkus.

Drg. Browderis nurodė, kad
Čionai raportas plačiai nu-Į nepakankamai partija kreipia 

įrodė trūkumus mūsų darbe. įatydos į “Daily Workerio” 
i Drg. B. sako: Turime nnstot platinimą ir gerinimą. Turime 
rašę rezoliucijas tik del rašy- eiti prie to, kad “D. Worke
mo. Turime išmokt pasibriež- j ris” pasiektų iki šimto tūk- 
tus tikslus ir darbus pravesti I stančių skaitytojų. “D. W.” 
gyvenimam lyra nepavaduojamas partijos

Septintoji partijos konvenci-j ir visos darbininkų klasės į- 
ija pastatė partiją ant teisingo | rankis.

nuo opor- 
ir renegatų. Partija 

tapo suvienyta. Nuo to laiko 
martavome pirmyn, nors, tie
sa. lėtai. Tą parodo partijos 
augimas. Drg. Browderis pa- 

į davė skaitlines. Laike 7-tos 
'konvencijos partija turėjo tik 

v truputį daugiau, kaip septynis 
tūkstančius duokles mokančių 
narių. Štai kaip partija augo 
pusmetis nuo pusmečio:
1931 m., pirmą pusm.,
1931 m., antrą pusm.,
1932 m., pirmą pusm.,
1932 m., antrą pusm.,
1933 m., pirmą pusm.,>
1933 m., antrą pusm.,
1934 m., šiandien,

Tas parodo nuolatinį, laips- 
jnišką augimą.

Metai atgal turėjome tik 
140 d i r btuvių branduolių 
(kuopelių), šiandien jau turi- Workeryh
me 338. Metai atgal tik 4 
nuoš. partijos narių buvo dirb
tuvių branduoliuose, šiandien 
jau yra 9 nuoš. 19$3 metais 
sunkiosios pramonės fabrikuo
se turėjome tik 68 branduo
lius, šiandien turime 130.- 
Dirbtuvių branduoliai turi ry
šius su 350,000 darbininkų. 
Partija šiandien turi apie 1482 
“street nuclei” (gatvines kuo
peles).

Drg. Browderis paėmė du 
dirbtuvės,

kokius milžiniškus darbus mū
sų partija galėtų nuveikti, 
jeigu draugai išmoktų dirbti 

Antrame streike jau nebesi- bolševikiškai. Paėmė vieną 
mato Pankeno ir LaGuardios. (metalo dirbtuvės branduolį, 
“Daily Workeris” virto strei-i kuris metai atgal turėjo tik 3 
kierių organu. Komunistų kai- narius ir neturėjo jokios įta- 
bėtojai kviečiami į streikierių kos. šiandien šapa organizuo- 
susirinkimus. 'Streiko vadai, 
nauji vadai, ateina į Komunis
tų Partijos distrikto konven
ciją ir sveikina Komunistų 
Partiją! Štai kokia permaina
taksimenų atšinešime linkui j prie Komunistų Partijos bran- 
komunistų ! Kodėl? Todėl, i duolio ! O jeigu mes turėtu- 
kad mūsų partija iš pat sykio mėme šimtus ir tūkstančius te
užėmė teisingą, kovingą liniją 
taksimenų klausime.

Turime ir daugiau pavyz
džių. kaip mūsų partija pa
staraisiais keliais metais mo- nai labai silpna, nesusirišus 
kėjo suvienyti darbininkus | su eiliniais nariais, nesuteikia 
dirbtuvėse, kasyklose, gauti nariams patarimų ir nurody
muose pasitikėjimo ir išvesti mų, kaip ir ką veikti, kaip 
prie laimėjimo jų reikalavi- orientuotis įvairiais klausimais j 
mų.

Tiktai komunistai gali nuo
saikiai ir ištikimai, kovoti už 
darbininkų tuojautinius reika
lavimus.
Mūsų Pastangos Subolševizuo- 

ti Komunistų Partiją
Už pavyzdį bolševistinės 

partijos mes imame Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partiją, 
partiją Lenino ir Stalino. Tas 
reiškia, kad Komunistų Par
tija turi turėti giliai suleidus 
šaknis fabrikuose, dirbtuvėse 
ir kasyklose. Tas reiškia, kad 
Komunistų Partija turi būti 
partija visų prispaustų masių. 
Tas reiškia, kad mūsų partija 
neturi pažinti baimės ir svy-1 
ravimų. Ar jau yra tokia mū
sų Komunistų Partija? Dar 

* ne visai, sako drg. Browderis. 
Einame prie to, padarėme pro
greso, turime atsiekimų toje

Pilėnas sakosi, 
kad 1933 m. gruodyje tyčia 
važiavęs į Airiją pasikalbė
ti su Larkinu, nes jis išga-1 
vęs iš kaizerininko Rintele- 
no, kad šis pažįstąs Larki
na, * Norėdamas užmegsti 
kalbą su Larkinu Airijoj', 
Pilėnas užvedęs kalbą apie 
teisiamus Vokietijos komu
nistus ryšyje su Reichstago 
padegimu ir privedęs 
to, jog Larkinas jam

spauda kenčia nuo tų pačių Į kaizerio agentų darbus 
Jrūkumų. Turime taisyti. Tu
rime išvystyti šimtus ir šimtus 
korespondentų ir reporterių 
mūsų spaudai dirbtuvėse ir 
fabrikuose. Laikraštį turi re
daguoti ne saujelė mūsų re
daktorių, bet tūkstančiai drau
gų kovotojų!

,Vėl palietė mūsų veikimą I Jungtines Valstijas, 
reformistinėse darbo unijose. į liudytojas apie kaizerio ag- 
budavojimą revoliucinių unijų |entus. Kai kurie jų dabar 
judėjimo ir kitas mūsų parti- .
jos problemas rysyj-e su tuo., 

| Taip pat nušvietė mūsų parti-, 
jos problemas veikime tarpe ■ 
bedarbių. Visais tais klausi
mais bus papildomi raportai, 
apie kuriuos plačiau “Laisvė
je” paduosime. i

Centralinio Komiteto rapor- j 
t&s bus išspausdintas “Daily 

Tūlos jo dalys 
taip svarbios, jog reikės išti
sai išversti ir atspausdinti 
“Laisvėje.” Todėl ši raporto 
sutrauka prisieina nukirsti.

Drg. Brpwderis pabaigė Ko
miteto raportą nurodymu, 
kaip Komunistų Partija yra1 
dalis Komunistu Inteniaciona- i no, kad

I '
lo — pasaulinės Komunistų i pieniški ;
Partijos. Mes nesame vieni, i .pelnai ' 
sakė jis. Mes gauname įkvėpi-1 c . ,v. ’ 
mo ir stiprybės iš mūsų drau-1va azlos 
gų didvyriškų kovų, pastangų j tą svarui 
ir atsiekimų Sovietų Sąjungoj, duodamąjį-sviestą.
Chinijoje, Vokietijoj,
joj, Kanadoj, Meksikoj, Pietų 
Amerikoje, Kuboje ir Filipi
nuose. Mes martuojame pir
myn. Mes laimėsime, 
nizmas laimės.

Reikia
Browderis
Komiteto patiekė
mui nepaprastai gilų, platų ir 
svarbų raportą. Pabaigus jam 
raportuoti, visi delegatai svei
kino atsistojimu 
cionalu.” \

Philadelphia, Pa. — 1,500 
pieninių farmerių turėjo še
šių dienų konferenciją. Joj 
dalyvavo ir Roose velto žem
dirbystės ministerio Walla- 
ce’o atstovai. Farmeriai at
metė valdininkų pasiūlymą 
sunaikinti 10 nuošimčių pie- 

tuom pabrangint 
produktų kainas 
taip pat 

sumanymą 
ciptaksuoti par- 

To vie-

Tai Vie*»a iš' Metropolitan 
Operų Eilės

Pradžioj operų sezono, per
nai metų gruodyj Lucrezia 

į(Bori, pirmaujanti New Yorko 
> aktorė, 

• su džiaugsmu per spaudą pa- 
I skelbė, kad bus per radio pa
skleista septyniolika Įvairių iš- • 
tisų operų, pradedant su Į 
“Mignon.” Dabar, baigiantis 
operų sezonui, jinai praneša 
milionams klausytojų, kad šį - 

i šeštadienį po pietų bus per 
! radio leidžiama Debussy’o 
opera “Pelleas et Melisande”! 
iš Bostono Opera House, kuri 
šį kūrinį vaidins Metropolitan j 

j Opera Associacija.—Tos ope
ros skleidžiamos Lucky Strike 
cigaretų gamintojų rūpesniu.

Lucreria Bori pasitiki, kad 
milionams žmonių patiko išti
sų operų pateikimas per ra-! 
dio, kad tatai sužadino juose ; 
geresnį operos Įvertinimą ir' 
pas daugelį nugalėjo tą dro-’ 
vėjimąsi operų, kaipo “augšta- 
protiškų” dalykų; ir daugelis 

I žmonių patyrė, jog operos dai
na ir muzika savo gražumu | 
duoda džiaugsmo ir viduti
niam žmogui. •

Jinai labai augštai atsiliepia 
apie “Pelleas et Melisande” 
muziką, kuri pritaikyta žo
džiams ii* turiniui Maurice 
Maeteriincko poetiško veikalo. 
Maeterlinck laikomas vienu iš j 

imbo-1 
i listų, bandančių giliau įsižiū- j _. • i , i 1 i • i

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas b'us atatinka- 
minusias ir už prieinantį 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Mes

Komu- džia pirktų vadinamą “per- Į 
virsi” farmu produktu iri . . _ ,v,

. t J ; t , . v žymiausiu francuziskų si____
veltui dabintų bėdaibiams. į iįsUi, bandančių giliau k

Kada konferencija taipjr§t į dalykus, negu rodo jų 
nubalsavo, valdžios agentai i paviršis. 
tuojaus uždarė susirinkimą kąi-romantiškas; 
ir išsinešdino.

Kovoj už vargingų far
merių reikalus pasižymėjo betgT'id 

, veikėjas United 
Farmers ’Protective Associ- 
acijos, ir Bertha Marshall. 
Pastaroji atžymėjo, jog 

A , 11933 m. 21 nuošimtis vaiku- Chicago. — Agnes Pets-1 
chauer, sulaukusi 102 metų 
amžiaus, sako, jog savo gy
venime jinai tik vieną sykį 
tebuvo pas gydytoją.

Čių, dar per j aunu eiti į mo-1 
kyklą, o jau kentėjo nuo ne-I 
davalgymo, kaip rodo pa
čios valdžios statistikos. Ta- 
čiaus valdžia reikalauja nai
kint pieną.

Turinys vi d tiram žiš- 
vaidinimas l 

gi francūzų kalba; todėl klau
sytojai tegalės pasigrožėti tik Į 
melodijų dainavimais, 

lomūs, kad 
balsas, kaipo abelnai 
liausiąs muzikališkas 
mentas, gali pasiekti tokio 
skambėjimo, lankstumo ir įs
pūdingumo.

Melisandės rolę vaidina pa
ti Lucrezia Bori; Pelleas rolėj 
—EdtVard Johnson; Goulaud i 
—Ezio Pinza; Arkel—Loom 
Rothier; Genevieve—Ina Bo- 
urskaya ir kt. Konduktoriauja 
Louis Hasselmans.

(Copyright Metro. Opera 
Association.)

Šis veikalas yra didelis ir vienas iš geriausių veikalų šio krizio 
momentu. Jame yra raudos, ašarų, kovų, šokimo, dainų—visa tai, kas 
yra tikrame-gyvenime, kuomet šeimyna stumiama griebtis pačių pa
skutinių gyvenimo priemonių. Vyras areštuotas, moteris, mergaitė ir 
motina badauja, o paskiau pioteris priversta eiti į gatvę' pardavinėti 
savo kūnų. Tuo laiku gi eiha Roosevelto demonstracijos ir 
skamba girtos dainos: “Rūzvelto alus, pilve nesurugs. Gersime dau
giau, kad tik būt linksmiau.” Todėl visi darbinjnkai ateikite ir pama
tykite gerą veikalą, kuriame matysite tikrą gyvenimo dramą.

&»VkVi

j Chicago, Ill. — Astuoni 
| Bedarbių Tarybos nariai 
buvo areštuoti, kad griežtai 
reikalavo iš Humboldt Park 
pašalpos .biuro sušelpti be- 

1 darbi J. Laurisuką su šei- 
Imyna. Paskui juos paliuo- 
jsavo; bet jie tuoj vėl sugrį
žo reikalauti pašalpos. Tad 
buvo antru kart areštuoti. 
Juos teisme gins Tar^tauti- 
tinis Darbininkų Apsigyni
mas.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

>

<♦>

O

&

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
IŠRANDAVOJIMAI

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Atvyko Airijos Komunistas

vadas, ko-

karą. Šis

Į New Yorko prieplauką at
vyko draugas Sean Murray, 
airių darbininkų 
munistas įr žymus kovotojas 
prieš imperialistų
draugas važinės po Jungtines 
Valstijas su prakalbomis ir 
aiškins darbininkams karo pa
vojų ir abelnai darbininkų rei
kalus. Drg. Murray yra atsi
žymėjęs komunistų veikime.

Nušovė Taksių DraiverĮ •
White Plains mieste pikta

dariai nušovė taksių draiverį 
Michael De Bueno, 39 metų 
amžiaus. Draiveris buvo su
stojęs pas savo brolį valgyk
loje užvalgyti. Kaip tik jis 
išėjo lauko pusėn, pasigirdo 
smarkus sutratėjimas. Jo bro
lis išbėgo iš valgyklos, ir ra
do Michaelą jau mirštantį. 
Į jo nugarą suvaryta kelios 
kulkos, šaudė nuo stogo. Sa
ko, kad velionis turėjo pasi
sekimo tarpe moterų, tat 
nebus keno kerštas.

kitų organizacijos reikalų, I vakare, o šokiai prasidės 6 va- 
vienbalsiai nutarta užgirti H.” 
R. 7598 bilių, kuris yra kon
grese. Tas bilius reikalauja, 
kad kiekvienam bedarbiui bū
tų mokama iš valdžios pašal
pa ir nusako, kaip turi būti 
sudarytas tam fondas.

To biliaus reikale New Yor
ke yra šaukiama 22 d. baland- 
džio darbininkų konferencija. 
Jurgio Draugija Išrinko 'du 
delegatus į tą konferenciją. 
Tai labai pagirtinas žingsnis, 
kad draugai taip stoja už tą 
visiems darbininkams reikalin
gą bilių. Tą turėtų padaryti 
ir kitos organizacijos.

Rep.

landą vakare prie smagios 
Grobio orkestros, kuri grieš 
įvairius šokius—jauniems ir 
suaugusiems.

Laike vakarienės dainuos 
Aido Merginų Sekstetas ir Vy
rų Oktetas. Taip pat grieš 
smuikininkas aidietis, kuris tu
ri gerą talentą muzikoje. 
Kviečiame visus atsilankyti!

Tikieto kaina tik 80 centų 
y patai. Tikietus galima gauti 
pas aidiečius ir “Laisvės” ofi
se.

BROOKLYN, N. Y.
Pasirandavoja 5 kambariai su Va

nia, dviejų šeimynų stubą, naujai 
pertaisyta ir nupentuota, randasi ar
ti “elevated” linijos ir netoli gat- 
vekarių linijos, renda $20.00 j mė
nesį. Taipgi reikalingas “janito- 
tęrius” del prižiūrėjimo namų; mo
kestis jam $13 į mėnesį, ir kamba- 
ris. Del daugiau informacijų kreip
kitės sekamai: 614 Kosciusko Str. 
palei Broadway, Brooklyn, N. Y.

(83-85)

SUSIRINKIMAI

ar.

Aido Choras.

Dalyvaukite Demonstracijose

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin

kimas .įvyks 9-tą dieną balandžio, 
8 vai. vakare, 33 Hudson Ave., Alek
siejaus svetainėjė. Taigi visi nariai 
malonėkite susirinkti ir naujų,narių 
atsivesti, nes turim labai daug svar
bių reikalų aptarimui.

9 Sekretorė.
(82-83)

Mirė Ponia E. T. Gary
Buvusio teisėjo Gary mirė 

pati—Emma Gary. Ji gyveno 
puikiausiame name 856 5th 
Ave., New Yorke, ši ponia 
mirdama paliko $22,000,000 
turto pinigais ir Šerais. Ir tai 
tik viena trečia dalis jos vyro 
turto. Dvi dalis jo vaikai yra 
gavę po Gary mirties. Tatgi 
aišku, keno pusėje gali būti 
tokis teisėjas, kaip ve buvęs 
Gary, kurio visas turtas steke 
66 milionus dolerių. Darbinin
kas, patekęs pas tokį teisėją, 
tiek galėjo laukt teisingumo, 
kaip kanarka katino naguose.

Iš LDS 1 Kp. Susirinkimo
Ketvirtadienį, “Laisvės“ 

svetainėje, įvyko Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo pirmos 
kuopos susirinkimas. Narių

Šiame susirinkime buvo no- 
Komunistų Parti- minuoti kandidatai į būsimą 
tik prieš Bimbą
Mes tada sakė- 

yra buržuazijos

su Vokie- 
Japonijos 

velka savo 
darbininkų

CWA (viešų darbų) darbi
ninkų komitetas šaukia visus 
CWA darbininkus, kurie dar 
dirba, visus CWA darbinin
kus jau pavarytus iš darbo ir 
taip darbininkus į pikietų li
niją. Bus pikietuojama val
džios įstaigos—CWA raštinė. 
Demonstracija ruošiama šešta
dienį, 7 d. balandžio, 9 vai. ry
to, 50 Lafayette St., New Yor
ke. Visi dalyvaukite masi
niai! Mes turime išreikalauti 
ne tik kad sulaikyti CWA dar
bininkų metimą iš darbo, bet, 
kad privertus valdininkus dar 
plėsti viešus darbus, nes New 
Yorke yra virš 1,250,000 be
darbių.

CWA Darb. Komitetas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Naudotas mašinas (automobilius) 
pei/ku, parduodu arba išmainau ge
ras, garantuotas mašinas už žemas 
kainas. Kreipkitės sekamai del in
formacijų: Wm. Steponenko, 919 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(81-95)

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 
/AJ1IV I INIIA

i- Iš New York) 
s į KLAIPĖDĄ 
S Per Gothenburgį

pat šiame susirinkime
6 delegatai į LDS 

Jais yra J. Siurba, J.
J. Nalivaika, P. Ba-

Veikalą “Moteris Gatvėje” 
Loš South Brooklyne

GREITA 
ijiiiir-TįAų k KELIONĖ 
į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

.......... ............... ..
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
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Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET .

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ii’ pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y.

VALANDOS:
’ 1—2 p. p. 

6—8 vakare
Antradieniais uždaryta

Tel. Rupublic 9-59G4

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—T2 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040 
_______-__________________

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutč
92 Union Avė., Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.

Utarninkais ir Seredomis
•Nuo 3 vai. p. p. iki 7 vai. vakare

Dr. HERMAN MENDLOWITZTiesioginė Ekskursija
Rengiama

Liet. L. A. Sąj- Amerikoje
Modernišku baltu motorlaiviu 

“GRIPSHOLM“*

Vienas iš geriausių veikalų, 
vaizduojančių dabartinėje be
darbėje moterį gatvėje, bus 
suvaidinta So. Brooklyne. Vei- 
kal-asi “Moteris Gatvėje,“ bus 
loštas sekmadienį, 8 d. balan
džio, 6 vai. vakare, Darbinin
kų Centre. 723—5th Ave. Šis 
veikalas yra „vienas iš geriau
sių ir jam aktoriai labai pa
rinkti. Jis jau buvo vaidin
tas Williamsburghe, Elizabe- 
the ir kitur, .ir'visur darbinin
kams labai patiko, nes jis vai
zduoja gyvenimą tokiu, kokiu 
jis yra. Ateikite visi ir pa
matykite.

LDS Pildomąją Tarybą. I pir
mininkus nominavo drg. R. 
Mizara; į vice-pirmininkus 
jaunuolį — Clemensą Strauss; 
į sekretorius daugiausiai bal
sų gavo drg. J. Siurba; į iždi
ninko vietą vienbalsiai nomi
nuotas Dr. J. J. Kaškiaučius; 
į daktaro kvotėjo vietą Dr. 
Palevičius ir iždo globėjais J. 
Bimba ir J. Mikita.

Taip 
išrinkta 
seimą. 
Grubis,
ranauskas, V. Bovinas ir Dep- 
sienė. Alternatais yra du: 
Pranaitienė ir Čepulis.

Kuopa vienbalsiai priėmė 
H. R. 7598 bilių, kuriame rei
kalaujama, kad bedarbiams 
būtų mokama pašalpa, kaip 
tai bedarbės ’metu, taip ir se
natvėje.

Išrinkta į to biliaus reika
lu šaukiamą konferenciją du 
delegatai’ jais yra dd. J. Na- 
livaįka ir/Ch. Aleksynas. Taip
gi išrinkta du delegatai į Pir
mos Gegužės prisirengimo 
konferenciją, kuri atsibus 14 
d. balandžio. Delegatais yra 
dd. Varaškevičius ir Vikšrys.

Buvo keli sumanymai del 
LDS seimo, bet nutarta juos 
svarstyti būsimame kuopos 
susirinkime.

Reikėtų, kad visada taip na
riai lankytųsi į susirinkimus.

“Laisves“ Rep.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., . Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir kubatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

dūkų “opoziciją“ ir išrinko du 
kovingus lygiečius į tos uni
jos konferenciją. Visi komu
nistų priešai vadinami “opo- 
zija”. Reiškia, ir Michelso- 
nas, ir Kalpokas, ir Jakubonis, 
kurie vieni save vadinasi kai
riais, kiti socialistais, treti ai- 
doblistais yra — “opozicija.“ 
Reiškia, Prūseika-Butkus jau 
pilnai susijungė su socialistais 
ir aidoblistais vadukais net 
prieš savo susaidės narius.

Tuom pat kartu tame 
“Klampynės“ numeryje ant 
7-to puslapio yra Prūseikos- 
Butkaus susaidės tarimas, kur 
jie sako, kad LDD suvažiavi
me “vienbalsiai nutarta už- 
mėgsti broliškus ryšius su 
tarptautine komunistine (skai
tykite buržuazine) opozicija 
Paryžiuje ir su jos sekcija 
Amerikoje.“

Ar matote kaip dalykai yra! 
Juk kada renegatai Prūseika- 
Butkus išstojo užgrobimui
“Laisvės“ ir “Vilnies,“ 1931 atsilankė pusėtinai skaitlingai, 
metais, tai jie bažijosi, kad jie nes buvo šaukti per atvirutes, 
nič-nieko neturi prieš Jungti
nių Valstijų 
ją, kad jie 
veda vainą. 
me, kad jie
agenetai, kad jie yra. Komu
nistų Partijos priešai ir tą pat 
dabar jie patys patvirtino sa
vo suvažiavime. Prūseika- 
Butkus velka savo pasekėjus į 
liogerį Trockio, Brandlerio ir 
visų išmatų iš komunistų tar
po. Jis velka savo papsėjus 
į “opoziciją,“ kuri yra nusi
stačius ir prieš Sovietų Sąjun
gą, kuri sėbrauja 
tijos fašistais ir 
imperialistais. Jie 
pesekėjus į visų
priešų tarpą, tuom pat kartu 
veidmainingai dangstydamie
si “komunistinės opozicijos“ 
skraiste. Argi ir Michelsonas 
ir Kalpokas patapo komunis
tais? Nuo kada?

Darbininkai, kurie einate 
dar su Butkum ir Prūseika, pa 
galvokite. Prisminkite, ką jie 
kalbėjo pirmiau ir ką kalba 
dabar! Argi jums dar nėra 
aišku, kad Prūseika ir Butkus, 
kurie Fišei tarnaudami skelbė, 
kad “Laisvė“ gauna pinigų iš 
Maskvos, kad jie yra darbinin
kų priešai ir kartu jūsų prie
šai? Argi jūs nematote to, kad 
“Naujienos,“ “Keleivis,“ “Vie
nybė“ ir visi kiti darbininkų 
priešai garbina Prūseiką ir iš
vien puola komunistus?

Ar gi jūs nematote, kaip 
“Klampynė“ remia reakcionie
rių Zimmermaną, kuris visokir 
žulikysčir pagelba sudarė sau 
balsų didžiumą?

Ar jums dar neaišku po to, 
kaip Madison Square Gardene 
socialistai ir reakcinių unijų 
vadai sumušė drg. Hathaway | 
ir susirinkimą sugriovė, ką rei- i 
škia, kada “Klampynė“ nieki-Į 
no ir niekina komunistus ? • 
Ar jums dar vis. neaišku, kas 
yra Prūseika ir Butkus , po to, 
kada jie sugriovė. Brooklyno 
lietuvių bendrą frontą, kuris 

NAUJO TARP i buvo sudarytas kovai .už be-1 
j darbių reikalus? * 
; Pagalvokite! Kam tarnauja 
I Prūseika ir Butkus, jeigd ne 
kapitalistams, jeigu irę reakci
jai, su Fiše priešakyje? Tat 
argi jums pakeliui su sa
vo priešais, kurie iš jūs esate 
darbininkai? Tat ar jūs turite 
sekti savo priešus? Atminkite, 
kad jūs stovite savo nepriete
lių liogeryj ir kovojate prieš 
savo draugus. Atminkite, kad 
Butkus-Prūseika rengiasi jus 
galutinai priklijuoti prie kon- 
trevoliucinės Trockio susaidės.

Plieno Darbininkas*

I.šplaukia iš New Yorko

Gegužės (May) 28 d., 1934 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Be Persėdimo
Kiti išplaukimai

L. Gripsholm, balandžio 21
L. Kungsholm gegužės 7

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Suskaldė Žmogui Galvą
R. ‘ Lopetz,. 28 metų, 268 

Atlantic Avė., Brooklyne, guli 
ligoninėje su suskaldyta galva. 
Kada jis nuėjo 645 Union 
Avė. pas vieną skolininką iš- 
kolektuoti pinigus už auksus, 
tai koridoriuje ant jo užpuo
lė du plėšikai ir suskaldė jam 
galvą. Pas jį buvo tik $5 pi
nigais, kuriuos plėšikai pačiu
po.

Vaikinas Mirė nuo Kulkos
Leo Constantino, 18 metų 

vaikinas, mirė City Hospital. 
Jis gyveno 336 102nd St. New 
Yorke. Nuėjo su revolveriu 
ant namo stogo ir šaudydamas 
suvarė sau kulką į papilvę. 
Kulka pradėjo kilti augščiau 
ir palietė vidurius, nuo ko jis 
ir mirė.

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

Bus Renkamos Aukos Austri
jos Darbininkams ,

KAS
LIETUVIŲ

“Klampynės” Nuolatinės 
Zaunos ir “Opozicija”
Kontr-revoliucionierių But

kaus ir Prūseikos leidžiama 
“Naujoji Gadynė“ pilnutėlė 
visokių melų apie komunistinį 
juduėjimą. Tie gaivalai pri
sigrobę darbininkų organizach 
jų pinigų, apdraskę kelias or
ganizacijas, leidžia tą lapą 
kapitalistų reikalų apgynimui. 

, Paskutiniame numeryje ne
sitveria pasiutimu prieš ACW 
unijos 54-tą lokalą, kurio na
riai didele didžiuma balsų su
pliekė reifegato Prūseikos su
organizuotus fašistų, social-fa- 
šistų. ir Butkaus-Prūseikos va-

Iš Jurgio Dr-jos Susirinkimo
Trečiadienį, Amerikos Lie

tuvių Piliečių’ kliuvę J atsibuvo 
Jurginės susirinkimas. Tarpe

< z / • . . . f ft • <

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas nuskyrė, kad šešta
dienį ir sekmadienį, 7 ir ’ 8 
dieną balandžio, būtų renka- 
mos aukos ,į dėžutes dęl pa- 
gelbos .Austrijos kovingiems 
darbininkams. Dėžutes gali
ma gaut centre, 870 Broad
way, New Yorke ir bile darbi
ninkų organizacijų užeigose.) 
Kviečiami visi darbininkai pri
sidėti prie šio darbo, kovoje 
prieš Austrijos fašistus išvien 
su mūsų kovingais draugais.■ ' i

Ar Jau Turite Tikietus?

Jau buvome pranešę, kad 
Aido Choro vakarienė įvyks 
sekmadienį, 15 d. balandžio, 
“Laisvės“ name, Brooklyn,

Draugai, mes nenorime daug 
kalbėti, girtis, bet turime jums 
•priminti, kad ši vakarienė bus 
pkr&i -gerą visais at^valgiais.

Vakariene bus 8 valandą

M. 
M.
S.S. Drottningholm, gegužės 18 
M. L. Kungsholm, birželio 4
Norį kartu keliauti kreipkitės į LLA 

i SA narį, arba 
. agentą.

Dar Kartą Primenu i SWEDISH ” i 21 STATE ST.,Tūlų draugijų bei kuopų 
valdyboms išsiunčiau laiškus i 
delei gegužinės apvaikščioji-! 
mo konferencijos, kuri įvyks 
šį sekmadienį, 10:30 vai ryte, 
“Laisvės“ kambariuose. Ku
rios draugijos ir kuopos, pri
klausančios prie Draugijų Są
ryšio, išrinkote savo susirin
kimuose delegatus į tą konfe
renciją, tai esate prašomi visi i 
dalyvauti; o jei kurios drau
gijos bei kuopos neturėjote su
sirinkimo ir neišrinkote dele- j 
gatus, tai būtinai vienas vai- j 
dybos narys turi dalyvauti toj j 
konferencijoj.

Draugės ir draugai, nesivė- į 
luokite, nes turėsime daugiau į 
laiko išdirbimui plano, kaip 
geriau apvaikščioti darbininkų 
šventę, Pirmąją Gegužės. Ne
pamirškite, šį sekmadienį, 8 
dieną balandžio.

D.N.Y.D.S. Sekr

į bet kurį autorizuotą

AMERICAN LINE
NEW YORK, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., . kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

S. J. B.
SKAITYK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRlNSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
4iyLorimer Street, ‘‘Laisves” Nąme

\ H ■' ‘ • Brooklyn, N. Y.
.... •‘ L..... ' ■

| Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
1 ant visokių kapinių; parsamdo au

tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau tr chroniikaa vyrų ir 

moterų lisas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien, 
Telephonas MEdallion 3'1328

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių
Chroniškos

Vyrų ir Moterą 
Ligos Gydomos

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

S
. šiandien ateiki-

te delei savo svei- 
| katos ištyrimo, o 

„t jums bus išaiškin- 
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

į Odos NušašėjL 
|i / mai, Nervų Ligos, 
>Z/ Abel nas Silpnu- 
f mas, Skilvio Za 

nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų ffigalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

STEPHEN BREDES, JR.
r

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme /

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.


