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WASHINGTON. — Jungti-

Teismas Nubaudė Provokatorius

$3,757,000,000

AUGŠTAl PAKILUS CHALDEJŲ KULTŪRA

Hitlerio

Ta kompanija atsisako pri
imti net valdžios siūlomus nu-

' Maskva. — Ateinantiems 
metams Sovietų vyriausybė

strei-
Jeigu

į Columbia su
skubo samdytis kaip galint 
daugiau Amerikos lakūnų.

CHICAGO.—Parmelee tak
siu kompanijos superintenden
tas pripuolė prie vienos stovin
čios taksies ir ėmė keikti ve
žėją, kad jis miega darbo lai
ku. Bet vežėjas Frank Good
now jau buvo miręs prie au
tomobilio rato. Skubinimas 
taip pat prisideda prie tokių

Bet NRA vy- 
įriausybė dar niekur nėra iš
ėmus indžionkšiną prieš fabri
kantus; tokie žingsniai teda
romi tik pries darbininkus.

Detroit, Mich. — Balan-

Kariuomenės teismo 
žiuojamoji sesija ! 
šiomis dienomis sprendė Ma
žeikių gyventojo Stančiko ir i 
Kinčinaitės bylą, kaltinamų 
provokacija.

Pernai rudenį policija !M;a-

S. Cummings sako, 
kad Alabamos angliakasyklų 
savininkai lengvai galėjo gau
ti teismų indžionkšinus (drau
smes) prieš st’reikierius, tai

Pragoj, Čechoslavijoj, ‘į sei-
12 mą atmaršavo 88 našlės ir 78

10 metų našlaičiai mainierių, užmuštų 
per eksploziją Nelson kasyk-

. lęj. Jie reikalavo pridėti pen
sijų, taip, kad galėtų pragy-. 
venti. Prieš našles ir našlai
čius buvo pašaukta policija, I

bedarbių reikalavimus. Kalti
namuosius gina Tarptauunid 
Darbininkų Apsigynimas per | 
advokatą D. Levinsoną. Mies
to majoras išreiškė pasitikėji
mą, kad “teismas atliks savo 
pareigą taip gerai, kaip ją at- j
liko policija“ prieš demons- džio 13 d. prasidėjo streikas 
frantus.

’ MONTEVIDEO,: Urugu
ay.—Policija padarė kratą 
socialistų laikraščio EI Sol 
leidykloje.

SOVIETU LAKŪNAI 
JAU VISUS IŠNEŠE NUO 

LEDYNO!
Maskva.—Jau šeši pasku

tiniai “čeliuskino” ekspedi- I 
cijos nariai tapo išgelbėti 
nuo plaukiojančio ledyno, 
toli į žiemius nuo Sibiro, 
kaip kad oficialiai prane
šta balandžio 12 d. vakare. 
Vadinasi, nei vienas nežuvo 
iš 101 sovietinės mokslo eks
pedicijos žmogaus, kurie už
siliko ant ledyno, kuomet jų 
laivas “čeliuskin” buvo ledų 
sutrėkštas.

New Yorko “Times” ko
respondentas Harold Den
ny iš Maskvos praneša, kad 
ten didelis džiaugsmas del 
išgelbėtų žmonių ir del did
vyriško Sovietų lakūnų žy-[mnčių* 
gio, kurie išnešė visus nuol_ 
to ledyno, paimdami net šu
nis, buvusius su ekspedici
ja. Balandžio 12 d., todėl, 
paskelbta laisva nuo darbo 
diena, ir darbininkai Mask- i 
voje ėjo į masinius susirin- njy Valstijų generalis proku- 
kimus, apvaikščiodami tą roras H.
įvykį.

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 Išlaimesite 
Pasaulį!
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Mirė prie Darbo Vežėjas, 
o Boselis Keikė “Tinginį”

Nėra Jokių Indžionkšinų 
prieš Išnaudotojus

N. Y. “Times” del to iš
spausdina balandžio 13 d, ir 
redakcinį straipsnį, kur pri- kodėl, esą, šalies valdžia ne- 
pažįsta, kad Sovietų ekspe- Įgalėtų panaudot tokią priemo- 
dicija SU profesorium [nę prieš Weirton Plieno Kom- 
Schmidtu priekyje atliko PanŪ’ą? 
stebėtiną mokslinį tyrinėji
mą, gilia Rusų lakūnų ĮSi]eidimus streikuojantiems 
narsą ir gabumą” ir sako,; darbininkams. XT1" A 
LL1__  _____ • __1____ *_ ’ • i - t“jau senai nebuvo tokios 
dramatiškos istorijos iš 
šiaurės,” kaip šios ekspedi
cijos ir lakūnų istorija. •

Paskutinius šešis išgelbė
jo lakūnai Doronin ir Vodo
pianov. Pirm to gi lakūnas 
Molokov išnešė nuo ledyno 
22 žmones, padarydamas ke
lis pakartotinus skridimus.

Ryšyje su visu tuom pa
sirodė pasiryžimas, narsa, 
disciplina ir technikos išvy
stymas, ko nebūtų buvę ga
lima tikėtis iš senosios Ru
sijos.

Menkas Pakėlimas Mokesčių 
Nuo Kapitalistų Turto

Sužeista 50 ir Areštuota 24 
Mezgėjai Philadelphijoj

WASHINGTON. — Se
natas nubalsavo pakelti mo- 
kesčius-taksus nuo kapita
listų palikimų, x “dovanų”, 
taip kad valdžiai iš to per 
metus suplauktų $92,000,- 
000 daugiau. Bet tai juokin
gai maža suma, atsižvel
giant į pasakiškai milžiniš
kus kapitalistų turtus.

Pataisymas, rėikallau j an
tis mokesčių už dividendus 

[nuo šėrų-akcijų, tapo at
mestas.

[ Nainy Savininkėliai Pennsylvanijo j Paro
dė kaip Reik Kovot už Taksy Sumažinimą
Angliakasiai ir Kiti Namukų Savininkai, Tūksimtinė Minia 

įsilaužė j Teismabutj; Paėmė už Sprando Koliisionieriam, 
Versdami Juos Numušti Taksus ant Smulkiu Nuosavybių
Pottsville, Pa.—Tūkstan

tis mažųjų namų savininkų, 
daugelis jų, tarpe angliaka
sių,, įsiveržė į Schuylkill ap
skrities teismabutį, — sulig 
pranešimu, išlauždami plie
no, duris; nuėjo pas komisi- 
onierius W. O. Adamsoną 
ir R. E. Brownmillerį, per 
prievartą atsitempė juos iš 
jų privatinių raštinių į teis- 
mabučio salę; nustūmė ant 
kėdžių ir liepė jiems ramiai 
sėdėti ir klausyti, ką pasa
kys namų savininkėliai. 
Persigandę k o m isionieriai 
taip ir buvo priversti suma-

žint taksus ant mamukų.
Pastaraisiais laikais ma

žųjų savininkų namai buvo 
aptaksuoti net 300 nuošim
čių daugiau, kaip pirma; 
tad įnirtę savininkėliai ir 
priminė komisionieriams: o 
kodėl jūs ne tik nekeliate, 
-bet dar numušate taksus 
anglių kompanijoms?

Skubiai buvo pašaukti val
stijos kazokai iš Tamaquos; 
bet jie pervėlai atvyko, nes 
komisionieriai jau buvo pa
sižadėję sumažinti savinin
kėliams taksus.

Teismas prieš 37 Minneapo- PRASIDĖJO 5,000 AUTOMOBILIŲ
MECHANIKŲ STREIKAS; DARBININ

KAI, TEMYKITE VADU ŽINGSNIUS
Minneapoly, Minn., prasidė

jo byla prieš 37 darbininkus. 
Jie buvo areštuoti už veiklu
mą smarkioj 6,000 demonstra-1 
cijoj, įer kurią miesto valdy-4 . . . v. . v .
ba buvo priversta patenkinti | Mechaniky Unijos Sekretorius M. Smith jau Mikčioja; Šneka

apie Nusileidimus Fabrikantam; Bruzda Flint ir Hudson 
Automobiliu Darbininkai; Pontiac Darbininkai Reikalau
ja 30 Valandų Darbo Savaitės ir Kitų Pagerinimų

Vėl Gręsia Colombijos 
Karas su Peru

GENEVA. — Tautų Są
jungos Taryboj Meksikos 
atstovas Fr. C. Najera per
spėjo, kad Peru ir Columbi- 
jos respublikos vėl ginkluo
jasi greitam karui. Kaip 

i viena, taip kita savinasi 
gamtiniai turtingą Letici- 

[jos plotą, kuris nuo 1933
- i -v. . , Qn TnC m. birželio buvo Tautų Są-nio įsva- kevicių ir dar 29 žmones, las ■ .

Šiauliuose proklamacijas Butkevičiaus Ijungos globoje.
butan buvo nematant irgi [ Ne veltui 

.yt Stančikas įmetęs. Stančikui 
[provokuoti padėjo p-lė Kinči- 
naitė. '

Kariuomenės“ teismas Stan
čiką nubaudė 3 met. ir 9 mėn.

• ' ” ■" L i T r •žeikiuose padarė kratą p&s pil. i sunk, darbų kalėjimo, o Kin- 
Butkevičių ir rado 800 egz. i činaitę 10 mėn. kalėjimo.
komunistinių atsišaukimų ir [ Toji pati sesija dar sprendė 
sąrašą 29 žmonių, neva pri-! Vosyliaus ir Feldmano bylas 
klausančių bolševikų komunis-[ kaltinamų komunistiniu veiki- 
tų partijai. Paaiškėjo, kad mu. Vosylius nubaustas 
pil. Stančikas keršto „ sumeti-1 metų, Feldmanas 
mais norėjo suprovokuoti But- sunk, darbų kalėjimo.

Čechoslavijoj Daužo 
Našles ir Našlaičius

Turbinų Darbininkų
Streikas Hartforde

5,000 darbininkų, dirbusių 
įrankius, būtinai reikalin
gus automobilių fabrikams. 
Šie mechanikai priklauso 
unijai vardu Mechanics Ed
ucational Society.

Darbininkai r e ik a 1 auja 
pridėt 20 nuošimčių algos ir 
sutrumpint darbo laiką iki 
penkių dienų, 36 valandų 
savaitės. Įrankių dirbtuvių 
savininkų sąjunga atmetė 
tuos reikalavimus.

Mechanikams s t r eikuo- 
jant, pritruks automobilių 
fabrikams įrankių; taigi jų 
streikas kliudys automobi
lių gamybą apskritai..

Bet streikuojantieji me
chanikai turi tėmyti savo 
unijos sekretorių Matthew 
Smithą. Jis jau siūlo nusi-. 

[leidimus fabrikantams; sa
ko, mūsų reikalavimai nėra 
galutini; gal sutiktume su 
40 valandų darbo savaite ir 
su 10 nuošimčių algos prie
du.

Sulig New York “Times” 
pranešimo, tačiaus, 16 ne
priklausomų įrankių dirbtu-Socialei Apdraudai So-

• • Tk 1 — HJI cius uuvv pašauna puncija., ivietai raskyre metams kuri kelis sužeidė ir visus lau- | Pittsburghiečiai Privertė
/WiA AAA kail išvijo. I Polhmonrtl- Rnrlnvliin Vnr

vių jau priėmė visus 
kieriu reikalavimus.v 
streikieriai masiniai 
tuos ir drūčiai laikysis, tai 
privers visą įrankių fabri
kantų sąjungą patenkinti 
darbininku reikalavimus.

Sykiu kalbasi apie strei
ką Flint, Mich., ir Hudson 
automobiliu d a r b i n inkai. 
Amerikos Darbo Federaci
jos atstovas, streikiaužis 
Wm. Collins veda slaptas 
derybas su fabrikantais.

Pontiac automobilių dar
bininkai ruošiasi kovon už 
30 valandų, penkių dienų 
darbo savaitę, algų padidi
nimą, už pusantrų tiek mo
kesnio viršlaikiams, už bent 
60 centų per valandą moki
niams ir už lygų mokesnį 
moterims kaip ir vyrams už 
tą patį darbą.

Kenosha, Wis. — Seaman 
Body Korporacija siūlo 
streikuojantiems darbinin
kams pridėti 5 iki 17 nuo
šimčių algos. Jie išstreika- 
vo jau šešias savaites. Eina 
derybos del algos ir darbo 
valandų. '

2_ _ _ _ _ _ _ _ _ Paliuosuot Bedarbių Vadą
PROTESTAI PRIEŠ VER

STINĄ DARBĄ
Baltimore. 500 laiva- 

paskyrė 4,880,000,000 rublių krovių demonstravo prieš 
socialei apdraudai; Ameri
kos pinigais tatai yra 
$3,757,000,000, reiškia tiek, 
kiek prezidentas Roosevel- 
tas per Finansų' Atsteigimo 
Korporacija šiemet sukišo 
bankams, gelžkeliams ir ki
tiems trustiniams bizniams, 
apleisdamas milionus bedar
bių.

Kadangi 'Sovietų • Sąjun
goj bedarbės visai nėra,' tai 
socialės apdraudos fondas 
šitaip paskirstomas: 1,040,- 
000,000 sveikatos reikalams; 
884,000,000 statymui darbi
ninkų namų, sanatorijų, po
ilsio įstaigų, paliegėlių prie
glaudų ir tt.; 823,000,000 ru
blių ligai ir motinystei; 675,- 
000,000 negalintiems dirbti 
del nesveikatos; 327,000 glo
bojimui darbininkų vaikų ir 
kt.; o 750,000,000 rublių par 
skirta apmokėti darbininkų 
studentų mokslo kursus.

PITTSBURGH, Pa. — 
Turtle Creek Bedarbių Ta
rybos organizatorius Sam 
Jessop buvo nuteistas vie
nus metus kalėjimo. Bet 
darbininkai, bedarbiai ir 
dirbantieji, per masines de
monstracijas privertė jį pa- 
liuosuot tik po 5 savaičių 
kalėjimo išviso.

Hartford, Conn. — Strei- 
kan išėjo keli šimtai Terry 
Turbino fabriko darbinin
kų.

Komunistų Partija sušau
kė masinį mitingą, kur da
lyvavo nemažai ir streikuo
jančių lėktuvų darbininkų. 
Platinama tarp jų “Daily 
Worker.”

PHILADELPHIA, Pa. — 
24 streikieriai Bergman 
mezginių dirbtuvės tapo 
areštuoti ir 50 pikietininkų 
sužeisti laike kovos, kurią 
500 pikietininkų iškėlė prieš 
streiklaužius, kuomet bosas 
bandė dirbtuvę atidaryti. 50 
policmanų įsiutę darbavosi 
buožėmis, o bosas ir jo pa- ,‘ 
gelbininkai per langus ply- i
tomis mėtė į streikierius. [ 5,000 METŲ PIRM KRIKŠČIONIŲ GADYNES JAU BUVO

Vienas pikietininkas lai
komas po $400 paranka, du 
po $300 parankomis. Kiti 
paliuosuoti.

Streikierių delegacija nu
ėjus protestavo policijos su
perintendentui prieš jo mė- 
lynsiūlių žiaurumą.

MANCHUKUO, Japoni- 
jos sudaryta “imperija”, nu
sprendė griežtai susiaurint 
įsileidimą darbininkų iš 
šiaurinės Chinijos, — nors 
Manchukuo žemė pirmiau 
priklausė Chinijai.

prievartos darbą už pašal
pą. Ties šelpimo punktu 
prie jų prisidėjo dar 2,000 
bedarbių. Būsią pikietuo- 
jama City Hali, kol miesto 
valdyba patenkins jų reika
lavimus.

Paveldėjimo Taksai Meksi
koj nuo 4 iki 75 Nuošimčių

Mexico. — Sulig naujo 
Meksikos įstatymo, kas gau
na palikimo 1000 pesų turi 
valdžiai mokėti 4 nuošim
čius, o kam tenka pusė mi- 
liono pesų ar daugiau pali
kimo, tas turi sumokėti val
džios iždui tris ketvirtada
lius viso palikto jam tu$b.

Philadelphia, Pa. — 5,000 
metų pirm krikščionių ga
dynės, o jau buvo augšta, 
turtinga civilizacija ir kul
tūra Tigro ir Eufrato, upių 
klonyje, senovės chaldėjų ir 
babyloniečių krašte. Tą 
parodo atkastos iš ten lie
kanos, kurias parsivežė 
Pennsylvanijos Universiteto 
Muzėjaus ir Britanijos Mu- 
zėjaus pasiųsti tyrinėtojai, 
kurie išvien dirbo.

Pennsylvanijos Universi
teto Muzėjaus direktorius 
Horace H. F. Jayne rapor
tuoja, kad šį kartą Jemdet 
Nasr kapinės ten buvo 
kasamos 50 pėdų giliau, ne-

gu kada pirmiau; ir? ten 
dviejuose šimtuose kapų at
rasta 770 marmurinių, gra
žiai išdirbtų vazų, taip pat 
eilė vario indų, krištolo ir 
kitų brangių medžiagų ka
rolių; aukso ir sidabro įran
kiai ir papuošalai, arpos. ir 
kiti muzikaliai instrumen
tai; artistiškai išdirbtos dė
žutės moterims veidus dažy
tis ir 1 kitokie prabangos 
daiktai, ką buvo naudojami 
Ųr karalių palociuose. Ra
do ir senovės persų kalba 
rašytų laiškų ant molio len
telių. • < > •

Taip pat pastebėtina, kad 
lavonai ten buvo laidojami 
pasodinti, o ne paguldyti.

SAUGUS BŪDAS SUMAŽINTI BEREIKALINGA SVORI— 
PASIMAITINT NUGRAIBYTU PIENU IR BANANOM
Baltimore, Md. — John 

Hopkins Universiteto ligo
ninės daktaras G. A. Har- 
rop surado, kaip nutukęs 
žmogus gali pasiliuosuot 
nuo riebumo ir nepakenkti 
savo sveikatai. Jo receptas 
toks: suvalgyt kasdieną 4 
iki 8 bananų ir išgert 3 iki 
4 stiklų nugraibyto pieno ir 
per porą savaičių nieko' dau
giau nevalgyt. Tuo būdu 
neteksi 5 iki 10 svarų tau
kų. Paskui galima dvi sa
vaites maitintis įvairiais 
valgiais, tik vengiant krak
molinių valgių ir riebalų. 
Po to vėl reikia dvi savaites 
gyvent pienu ir bananomis. 
Tokiu būdu kai kurie žmo-

nes daktaro Harropo globoj 
į kelis mėnesius palengvėjo 
net penkiais desėtkais sva
rų.

Jis sako, kad bananų ir 
pieno maistas nekenkia 
sveikatai, ir žmogus nesi
jaučia alkanas; tame maiste 
esą visko gana, tik apart 
vitamino B, kuris, be kitko, 
žadina apetaitą.

Dr. Harropo supratimu, 
tatai yra patartina ne tiek 
delei gražumo, kiek delei 
apsisaugojimo nuo pavojin
gos riebumo ligos diabetes 
(cukraligės). Jis smerkia, 
kaipo sveikatą ardančius^ 
įvairius suliesėjimui parda
vinėjamus vaistus.,

Vokietija Ginkluojasi, 
Nepaiso Tautų Lygos 
LONDON.

valdžia atsiuntė paaiškini
mą, kodėl šiemet ji ginkla
vimuisi ir armijai skiria 
357 milionus markių dau
giau, negu pernai. Reikia, 
girdi, panaujinti karo lai
vus; daugiau vyrų imti ar
ini j on palavinti juos trum
pą laiką; taip pat reikia ge- 

1 riau apsirūpinti “nekariš- 
| kais” lėktuvais. O kadangi 
Tautų Sąjunga neprives 
prie jokio nusiginklavimo, 
tai vokiečiai negali liktis 
“beginkliais.”

Be to, hitlerininkai sako, 
kad ir Versales sutartis ne
reikalauja kontroliuoti Vo
kietijos ginklavimosi išlai- 
dų.

Del tokių Hitlerio pareis- 
kimų juo labiau susirūpina 
Francija ir, Anglija, ir nie
ko nesitiki iš naujos “nusi
ginklavimo” konferencijos..

Uždraudė Žydų Sportus ir 
Susirinkimus Vokietijoj

SAARBRUCKEN. — Hitle- 
rinis p o 1 i c i j os prezidentas 
Grunert išleido patvarkymą, 
uždrausdamas žydų kliubams 
ir sporto organizacijoms susi
rinkimus ir bent kokį viešą 
pasirodymą.



•?

šeštadien.,- Baland. 14, 1934

IAISVE •
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisvė Inc.
every day, except Sunday.

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK———         ---------------- -------
SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Yi, per year ............... $7.50
Foreign countries, per year ________ $7.50
Canada and Brazil, per year ............  $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ........... - $4.00
Foreign countries, six months ______ $4.00
Canada and Brazil, six months ........  $3.00

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

of March 3, 1879

Naujos Rietenos SLA Viršūnėse'
; Jau pradeda trykšti sultis iš SLA šta- 

;be gimstančių “riesusipratimų”; Nebe- 
fgalima nei paslėpti nuo visuomenės.1 Iš 
?‘Tėvynės” (kovo 13 d.) sužinome, kad 
.pirmiausia ponas Raginskas, Kontrolės 
Komisijos narys, neiškentėjo ir išsiple
pėjo SLĄ-7-to Apskričio > suvažiavime. 
Vitaitis Raginskui kailį vanoja už nelai
kymą liežuvio už dantų. •

Minėto apskričio protokole Vitaitis ra
dęs užrašyta sekamą:

M. A. Raginskas, kaipo Kontrolės Kofnisi- 
jos narys, ilgam pranešime nurodė, kad 
daug netikslumų yra daroma Centre, taipgi 
prisiminė ir apie investmentus.

“Tėvynės” redaktorius, bardamas Ra- 
ginską, toliau rašo:

Pagaliau ir du šio suvažiavimo dalyviai— 
kuopų atstovai pranešė “Tėvynės” redakto- 
riui apie šį p. Raginsko žygį, kuris yra 
daug didesnis ir plačiau siekia, negu proto
kole pažymėta. SLA 7-tos kuopos atstovas 
rašo sekamai: /

“SLA 7-to apskričio suvažiavime, įvyku
siame kovo 25 d., Yfįįkes-Barre, Pa., M. A. 
Raginskas oficialiai, kaipo Kontrolės Komi
sijos narys, skaitė finansinius raportus, kas 
užėmė virš valandą laiko. Jis pareiškė, kad 
esą SLA Sekretorius Vinikas paduoda ‘Tė
vynėje’ viską labai puikiai ir viskas išrodo 
kuogeriausiai dabartiniu laiku, bet aš, sa
ko, prirodysiu kaip tį^ijępybėje yra iš kny
gų ištraukomis skaitlinėmis. Vartė didelius 
pluoštus popierų ir skaitė skaitlines, ‘įrody
damas’ dideles klaidas, arba neteisėtus. ‘Tė
vynėje’ pranešimus, kurie rodė tūkstančius 
dolerių skirtumo. Pagaliau ‘įrodė’, kad Vi
taitis esąs visas bosas ir diktatorius Susi
vienijime. Pasižadėjo ir būsiančiame Seime 
tą raportą išduoti ir dar su pagerinimais.”

Kuriuo tikslu šitai darė p. Raginskas,t ai 
visiems aišku. Tačiau tokis p. Kontrolės 
Komisijos nario elgėsis yra negražus ir ne
sąžiningas.

Vadinasi, pasak Raginsko, SLA sekre
torius Vimkas ir “Tėvynes” redaktorius 
Vitaitis apgaudinėja narius, klaidina 

. juos, meluoja jiems apie organizacijos 
stovį, 

i

Iš savo pusės, šitie ponai kerta atgal 
Raginskui, kad jis paėmęs pinigus ir ne
atlikęs tam tikro darbo. Sako: “Rodos, 
p. Raginskas turėtų žinoti, ką reiškia pa
imti pinigus už neatliktą darbą.”

Tai apgavystė, tiesa, bet kodėl ponas 
Vinikas ir kiti štabo nariai mokėjo jam 
už neatliktą darbą? Kokia ten tvarka, 
kad užmoka pirma, o paskui laukia, ka
da darbą atliks? Tas kaip tik ir parodo, 
kaip SLA ponai pasidaro savo kišeniams 
šimtus dolerių už visokias “sugaištis”. 
Darbas nereikia atlikti. Išdaš atadaras:

esi ponas ir imk pinigus! Jeigu p. Ragin- 
skas gavo apmokęti už neatliktą darbą, 
tai aiškus dalykas, kad kiti ponai daro 
taip pat. štai kur eina SLA narių su-' 
mokėti pinigai! j <

Puiki pamoka nariams, kaip ųegalima 
ŠLA vadelės palikti ponų rankose. Atei
na seimas. SLA kuopds turi išrinkti ir 
pasiųsti tokius delegatus, kurie bus griež
tai nusistatę prieš visus ponus Vinikus, 
Bagočius, Gegužius.

Šėtonas, Dievas ir “Draugo” 
Redaktorius

( . . . * i į • • ’

Matomai, • Chicagos kunigų organo 
“Draugo” redaktorius baisiai didelis 
griėšninkas. : Jis nuolatos dreba iš bai
mės,1 kad reikės pakliūti į1 pragarą., . At
rodo, kad<‘ vargšui ir ųepavyksi išsisukti. 
Bet kad nors šiek tiek' save nuraminti, 
tai žada jis su savim nutempti ir visus 
katalikus į tą savo pragarą.

Velnias bei šėtonas vaidinasi “Drau- 
go” redaktoriui diedą ir naktį. O 'ka
dangi jis pats jo taip bijo, tai baugina 
juomi ir parapijomis, kurie, reikia pripa-. 
žinti, daug mažesni griešninkai už ger
biamą redaktorių ir todėl, matomai, ne- 
taip bijo.

Balandžio 11 dienos “Drauge” vėl da
romos ablavos ant šėtono. Kelios ilgos 
špaltos privarytos prieš tą zladiejų, ku
ris apsėdo nelaimingą redaktorių. Pas
tarasis šaukia: “Velnias suardė vienybę 
tarp pirmųjų mūsų tėvų Adomo ir Jie- 
vos, ir~Dievo. Šėtonas nuolatos ardo tą 
vienybę ir tarp dabartinio žmogaus ir 
Dievo.” Ir tegul jį velniai, nejaugi visi 
kunigai ir davatkos nebegali suvienyto
mis spėkomis suvaldyti tą paškudninką? 
Turėtų pasikviesti talkon bolševikus, nes 
ne kartą “Draugas” yra rašęs, kad §ė-( 
tonas bijosi tik .bolšėvikų. Pavyzdžiui, 
bolševikai paėmė didelę' šluotą ir iššlavė 
šėtoną iš visos Sovietų Sąjungos. Nera
site jūs ten Jo nė su žiburiu. Tik bėda 
tame, kad truputį teko ir sutonuotiems,
dykaduoniams, štai kodėl“ D raugo” <re- | 
daktorius bijo bolševikų, dar daugiau, ne
gu to paties zladiejaus šėtono, v ■ •

Tiek to, eikime prie' pono redaktoriaus 
“filozofijos”. Sako jis: “Dievas sudėjo 
žmoguje daug dieviškumo;, betv. vel
nias jame sudėjo ir pats prisisiurbė, daug 
velniškumo!” Atrodo, kad dievas apsi
gavo, ne^ neužtenkamai įpumpavo savo 
malonės. Be to, “velniški dalykai”, sako 
“Draugas”, “išrodo žmogui lengvesni ir 
maloneseni.” Todėl jis prie jų ir kimba. 
“Tokiu būdu”, tęsia “D.” ’’žmogus vel
niškumu persipildo 4r eina aklai plačiais 
velnio keliais, kurie -nuveda jį galutinai 
pragaran.”

Paklius ten ir “Draugo” redaktorius!
Kaip sau norite, bet ateis laikas, kuo

met civilizuoti žmonės tik muzėjuose ras 
liekanas tokių sutvėrimų, kąip “Draugo” 
redaktorius ir stebėsis, kad šioj mūsų ga
dynėje buvo dar tokių, kurie skaitė jų 
raštus, sekė paskui juos. O reikia pripa
žinti, kad yra tokių lietuvių darbininkų, 
kurie skaito šitas nesąmones apie dievus 
ir šėtonus ir tiki įjoms. Mūsų pareiga 
paliuosuoti tuos darbininkus iš po tų 
“Draugo” šėtonų ir dievų. Kol jie ne
bus paliuosuoti, tol jie bus aukos prieta
rų ir kapitalizmo.

IR MES LIETUVI Al KOMUNISTAI 
MARŠUOJAME PIRMYN

Kasdįeną skaičius įrody-: apįįkacijas, įstojo. į Romu
mų didėja, kad tik del mū-'nistų Partiją. Kita dėsimts 
sų bolševikų 
mūsų partijinės eilės nešto-•’
vi ant reikalingos augštu- !gi laikė susirinkimą. Buvusi 
mos narių skaičiumi. Vis | sekretorė rašo, kad susirin- 
dar neišmokstame veikti or
ganizuotai. Vis manome, 
kad , kokiu tai stebuklingu 
būdu ims lietuviai darbinin
kai, bei darbininkės ir . dide
liais‘upeliais pradės plaukti 
į Komunistų Partijos eiles.
Q ; taip merą, ųebuyo įr ųe- 
bus.l Ręikia darbo,, reikia 
nuolatinės .. agitacijos už 
partiją. Reikia įtikinti dar
bininkus, nurodyti darbais 
ir pavyzdžiais, kad jie turi

apsileidimo Į pasižadėjo vėliau įstoti.
° niioa Į Binghamtono frakcija ir-

kimas buvo geras. Išrink
ta nauja sekretorė, kuri 
turi energijos i ir pasiryži
mo darbuotis partijoje. 
Frakcija nutarė laikyti su
sirinkimus : kartą į mėnesį.: 
Jau gavo vieną naują narį į 
partiją. Nutarė kyiest visas 
lietuvių.- organizacijas prie 
ii. dienos gegužės apvaikš- 
čiojimo.- Rengs diskusijas.! 
Toliau rašo: “Nutarta, po 
apkalbėjimo, mėginti gauti

• *• • . • • V" ♦ 1 1' stoti į partijos eiles, būda
vot! politinę bolševistinę 
vadovybę. Ir kur tik mū
sų draugai pasijudino, ten 
pasekmės pasirodo puikes
nės, negu mes manėme.

Paimkime Philadelphią. 
Kelios savaitės atgal šiame 
didmiestyje mūsų partijinės 

j eilės buvo be galo silpnutės. 
I Pavojus grūmojo visam ju
dėjimui. Nes be komunistų 
frakcijos veikimo ir vado
vybės platus revoliucinis 
masinis judėjimas negali- ,mJas. 
mas. Sušaukėme frakcijos - 
susirinkimą. Dalyvavo tik koyos momentu, jie_ supras 

i keturi draugai. Bet nutarė-1 re^a^ partijos spėkų bu- 
! me imtis už darbo. Vieti-1 davojimo lietuvių tarpe ir 
niai draugai pasižadėjo pa
siraitoti rankoves ir paro
dyti pavyzdį kitoms kolonu-.j bėjo, “kaip geriau pagelbėti 

■joms T ” *1J“ —ii--— *

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
• ' ' • ' . ' . t t

Gerbiama “Laisvės” re- Atsakymas
dakcija, malonėkite atsaky- į j yjsa užsięųio prekyba 

s ti j šiuos mano klausimus: Įyra monopolizuota Sovietų
1. Kokiu būdu Sovietų Į valdžios rankose. Prekybą

Sąjungoje vedama prekyba veda prekybos komisariatas 
su užsieniu ir kas valdo per savo skyrius, kaip ve 
gautus pinigus? (Jungtinėse Valstijose per

2. Kas išmoka darbinin- Amtorgo įstaigą. Visas 
kams algas Sovietų Sąjun- pelnas eina į Sovietų Sąjun,- 
goje ir kokiu būdu?

3. Kokias algas gauna 
mokėti Sovietų Sąjungos 
augšti vadai, kaip Stalinas, 
Kalininas ir kiti ir kas jiems 
jas išmoka?

“L.” Skaitytojas.

Preso Fondo Stovis SJ-ZZV .
——1 I giškai, J. Andrišiūnas.” ; ' T

Pradžioje savaitės atsi
lankė į “Laisvės” raštinę 
vienas populiariškas brook- 
lynietis ir patiesė penkinę, 
tardamas: “Tai čia biskis 
preso išmokėjimui. Vardo 
prašau neskelbti, nes yra 
tam tikrų priežasčių.”

Gerai, neskelbiame vardo [ Southbury, Gonn., 
ir pažadame, kad neskelbsi
me nei vieno vaido tų, ku
riems paskelbimas darytų 
kokį* nors nemalonumą. Bū
kite be baimės ir aukokite 
gausiai, protekcija užtikrin-

naujų narių į partiją. Kiek-' 
vienas narys pasižadėjo dė
ti pastangas, kad turėti ge
rus rezultatus šiame dar
be.” Ir turėsite, draugai, 
jeigu tiktai vykinsite gyve- 
niman 'savo nutarimą taip, 
kaip vykina draugai filadel- 
phiečiai ir clevelandiečiai. 
Pamatysite. Rezultatai bus 
geri. Binghamtone yra gra
žus būrys revoliucinių lie
tuvių darbininkų. Jie remia 
Komunistų Partijos kampa-

. Jie padeda mums 
partijos darbe. Dabar, šiuo

Frakcija taip pat apkal-

Ir jie išlaikė savo veikime ■ naujai suorgani- 
Vėl‘ gavome laišką, zuotiem partijos dirbtuvių 

kad dai1 gaVo vieną narį į j branduoliam.” Toliau: “Da- 
Kdmuništų Partiją. Nuo to ;bartiniu laiku frakcijos na- 
frakcijos susirinkimo jau riai darbuojasi gavime nau- 
turi daugiau, negu padvi- jų skaitytojų del 
gubinę partijiečių skaičių. į Workerio’’! Jau turime ga

vę 15.” Vadinasi, Bingham- 
tono draugai neužmiršta 
savo revoliucinių pareigų 
linkui Kopiunistų Partijos 
organo. Darbuojasi gavime 
naujų skaitytojų.

J.V.K.P. Liet. Frakcijos 
Centro Biuras.

P. S. Dar kartą raginame 
visas frakcijas sistemačiai 
pranešinėti Centro Biurui 
apie savo veikimą ir apie 
veikimo planus.

“Daily

Sekretorius rašo, kad iki 
gegužės 1 dienos jie dar pa- 

; dvigubins dabartinį skaičių. 
'Vadinasi, iki pabaigos va- 
' jaus jie bus pakėlę narių 
skaičių visus keturis sykius! 
Tai ištikrųjų gražus drau
gų užsimojimas. Nėra abe
jonės, kad jie savo tikslą 

| atsieks.
Antrą pavyzdį turime 

! Clevelande. Ten irgi parti- 
jinės spėkos buvo labai silp
nos. Laike konvencijos turė

jome frakcijos susirinkimą.!
[Nutarėme prasimušti per j 5- . a į q 
1 sustingimo kevala ir bilda- •• ■■ sustingimo kevalą ir būda-, _ tiĮ L . . .. „ 
jvoti lietuvių partijines spė-i KCtČ InkDlZlCljū 
įkas,, gauti narių į Komunis-į . visai jau artinasi laikas, ka
tu Partiją. Buvo Sušauk-! da bus sulošta per sietynie- 

| tas simpatiku -platus susi- I Čius, vadovaujant gabiausiai 
'rinikmasit Frakcijos sekrę- 
i'tęrius rašo apie susirinkimo

Daugiaus aukų gavome 
j nuo Sekančių draugų:

Waterbury, Conn.
“Čia dar prisiunčia del 

i naujo preso aukų, kurias 
draugai sudėjo: J. Vaitonis 
—$1, L. Menkienė—$1, L. 
Žemaitienė—$1, J. Žemaitis 
—$1, Jonas Daipkus—25c, 
Liet. Proletmeno Conn. Val
stijos Apskritis—$2, 
$6.25. Draugiškai, L. 
maitienė.”

Chicago, Ill.
“Gerbiama ‘Laisvės’ 

ministram ja‘ Šiuomi 
siunčiu pinigus atnaujini
mui prenumeratos ir auko
ju dolerį del ‘Laisvės’ preso. 
Su širdingais linkėjimais, 
John Uzubol.”

So. Norwalk, Conn.
Šiuomi prisiunčiu $5.50 

už prenumeratą ir $1.50 pre
so fondam Draugiškai, M. 
Latvėnas.”

Toronto, Ont., Canada 
i •

“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad
ministracija: Su šiuo laiš
ku prisiunčiu money order, 
sumoje $6.50, iš kurių ski
riu $5.50 už ‘Laisvės’ pre-1 
numeratą, ę $1.00 aukoju; 
preso fondui. Draugiškai, į 
P. Matulaitytė.”

Baltimore, Md.

viso

pri-

Binghamton, N. Y.
“Gerb. ‘Laisvės’ Adminis- - 

trącija: Prisiunčiu jums če
kį vertės $6.00, už prenu- 

• meratą $5.00 ir 50 centų 
i preso fondui. Draugiškai, 
'John Vaicekauskas.”

Draugas S. Sinkevičia iš 
aukojo 

$1.00 preso fondui.
Aukų šiandien gavome 

$15.75, iš anksčiau buvo 
$817.39, viso aukų preso 
fonde yra $833.14. Skolos 
dar turime $1,116.86.

15-tą balandžio prisieina 
mokėti viena nota $70, tai 
draugai,- kurie šiuo tarpu 
primetė aukų, labai daug 
palengvino įstaigai.

P. Bukiiys.

ŠYPSENOS
Kodel Jis Verkia?

Jonas: Tai ko dabar dar 
verki? Pirma verkei, kad 

Ipati pabėgo, o juk dabar 
1 jau kitą turi.

Petras: Dabar verkiu, - 
kad šita nebėga.

Jeigu nori draugą patro- 
tyti, tai paskolink jam pi
nigų.

Munich, Vokietija. — še
šiems menesiams kalėjimo 
nuteistas katalikų kunigas 
W. Wanger, 62 metų am
žiaus, už tai, kad pakritika
vo* Hitlerį.

Philadelphia, Pa. — Trys ' 
asmenys sužeista ir 17 areš
tuota sėkmėje susikirtimo 
tarp SKF “ball-bearing” .. 
dirbtuvės streikierių ir 
streiklaužių.

Buffalo, N. Y. — Sustrei- 
; kavo 1,600 pašalpinių dar- 
' bininkų, kuriem neišmoka 

“Gerb. A d m i nistracija: ■ uždirbtos algos. Keli šim- 
Prisiunčiu $6.00, tai bus tai demonstravo.

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

i Telephone: Humboldt 2-7964

D A RBININK U 
SVEIKATA

Hipotiroidizmas

Malonėkite ir man patarti 
proletarų meno darbuotojai ir|per “Laisvę.” Esu moteris 48 
chorų mokytojai, draugei* Ša-|meįy amžiaus, vedusi, 5 pėdų 
linaitei, opretė Inkvizici-1 . .. . vv. .T, ... \ L , ,v. .4 colių aukščio, sveriu 200 sv.Bus suvaidinta balandžio •

, [Turiu dvejetą suaugusių vai- 
Aš pasigadinau po pir- 

Galva svaigs-

au\ . imetų amžiaus, vedusi, 5 pėdų
i r ' i z y z-m i . iinčviucį, upjLCLv Inkvizici-1 A ,. ,rezultatas. Sako, kad stačiai ia” '
Iv’.,’ k 1 t J • A—A Vi O 0 U Y CV1 Vi 11 JI V<L k/d A d A1 Vi Li A k

•i nustebinę ( ) ^rapgųą( skait-128 dieną, 7 valandą vakare 
lingumas (Susil’iųkiųio. Atr 180 New York Ave. Visi ga- 

! zioi Iki; o,imt0 lietuviu biausi, visi seniausi vaidylos majamu vaikui.

---

veikia. Tada pasidarai perrie- 
bus, nutukęs, apsmukęs, 
guistas, silpnas fiziniai ir 
tiškai.

Jūs gaukite tos liaukos 
parato;
1, No. 100.
prieš valgį, tai po 3 kas diena. 
Už kokio mėnesio bus galima

mic- 
pro-

pre-
Thyroid Tablets, gr.

Imkite po vieną

įėjo1 gsil-' ikii šimto ’lietuviu kiausi, visi seniausi 4 - • . --- ------ --------- -
i SlhinatikU Ko-1 SU1^'n^^a r°^S J^mS pas^“’s" ta, akim ir ausim nėra gerai. | jų imti ir po dvi prieš valgį.' ''darbininkų',’ simpatiku Ko-(”ta “j r°le 

' - T - n 'rt . tyta pagal gerimumstų Partijos. Draugai 
įkalbėjo, aiškino apie parti
jos konvęncij ą, nurodinė j o

3. Sovietų Sąjungoje ko-iSva.rbą šio * laikotarpio ir 
munistai ' gauna vidutines! reikal^ : budavoti -partijos 
fabrikų darbininkų algas. ^ąlęp, kad;j aiit yie-

I bininkų nustato unijos ir in 
dustrijos vadai.

Seniau buvo nustatyta, kad 
nei vienas komunistas ne
gaudavo daugiau 300 rublių 
į mėnesį, dabar gauna dau
giau, nes ir visų darbininkų 
algos yra didesnės, jnegu jos

tos dešimts draugų išpildė

‘gos iždą.
2. Darbininkams algas iš

moka abrikuose, ten kur jie Į buvo pirmiau. Komunistai 
dirba. Kiekviena industri- i vadai, kaip Stalinas, Kąliiiį- 
ja yra apjungta į tam tikrą nas ir ki^i 'gąuna vidujinio 
trostą, kurie.visi yra vaL darbiniųko- algą. Stalinui 
džios rankose. Algas dar- algą moka Koniunistų Par-

tija; nes. jis yra Jds< geberą- 
lissękrę topus. ' Kalininui

*■3*. v
1

iausius parinki- Pratą turiu atmintį. Kojos la-į Tai žymiai, išjudins Jums vi
są organizmą. Be to, imkite 
iodo tinktūros po lašą du kar
tu kas savaitė. Valgykite 
daugiau vaisių ir daržovių, po 
truputį kiaušinių, pieniškų, 
žuvų. Labai mažai riebalų, 
saldymų ir miltinių valgių. 
Eikite gerai pasivaikščioti kas 
diena. Giliai pakvėpuokite, 
pilvu. Jūs turite žymiai sulie- 
sėt, ne ant sykio, bet pamažėl. 
Numeskite keletą desėtkų sva
rų savo gražaus kūno. Tiroi- • 
dinėš liaukos tabletėles varto
kite keletą mėnesių. Ir da iš- 
pradžių, manau, bus neprošalį 
imti “menocrin < (narrower), - 
samitablets No. 100,” po 2 
tabletukes prieš valgį, kokį • 
mėnesį-kitą.

mus. , L... ______ _
Vaidylos-dainininkai, kurių tik j greit pavargstu.

Luobikis, ! pakenčiu lytiškų

bai sunkios ir skauda, labai 
_ Ir labai ne- 

kelis suminėsiu: Luobikis, i pakenčiu lytiškų susinėsimų. 
K a š k i a u čius, Žukauskiene, j Esu labai nęrvuota ir skauda 

strėnas ir slėpsnas. ’ Aš pra
dėjau dėvėti korsetą, tai jau
čiuos labai gerai ant vidurių, 
ale kad man kūnas tirpsta, ir 
gal aš užštabdžiau kyaujo cir
kuliaciją su tuo korsetu. Ir 
aš labai mieguista, labai no
riu miego dienos metu; 
laikraštį skaitau, tuoj ir 
gu.

« 7
Mikšis, Mikionis, Višniaskas. 
(iš Bąyonnės), Bajoras, Bič
kauskiene, Paukštaitienė ir 
daugiau kitų, kuriuos sužinosi
te kitą kartą, arba kaip ateisi
te. Pats veikalas rašytas 
drago. kuris pats Lietuvoje gy
veno i ir viską gerai patyrė ant

—Sovietų cėntralinė vai- sąvoLkailio.. Jis parašė šią ope- 
džia. Jeigu kurie' dirba gu- retę, perduodamas savo patyri-, 

mus kitiems.
į Matykit šią operetę visi ir 
yiso$ iš šios apelinkėp, nes pro
ga gajį būti tik pirma ir pas-

bernijų Sovietuose, ■>
tiem's moką <• gubernijų Sp- ! 
vietų valgią, Unijų vą
šams moka iš unijos iždo ir kutinė".

Albinas.

kai 
mie-

. Atsakymas
Jums> Drauge, aiškus kakli- 

nės liaukos nusilpimas, hipoti
roidizmas. Tiroidine, skydinė 
kaklo liauka Jums menkai te-
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PR THRU
Gyvenimo Partija Gyvenimo eiga turės teikti dar daug skau

džių pamokų!
(Mintis iš Michael Gold).

Nustemba mūsų kapitonai, 
Kad randa žemėje takus, 
Kuriais Kopnpartija pasiekia 
Angliakasių plačius laukus.
Kalnai akmens,—gi viduryje 
Bu joja Partija gaivi;
Nariai ten dirba pasiryžę, 
Į kovą stoti gatavi.
Gyvuoja Partija, neveizint, 
Kad puola priešas ją žiaurus, 
Įstatymų drausmes tik dėsto,— 
Išsprūsti—kelias, rods, siaurus.
Bet siekia ji ūkius plačiuosius,
Ir mieste eilę alkanų,
Į klasės kovą liepia telktis, 
Nebojant lojančių šunų!
Valdžios šuneliai K. P. puola, 
Narius terioja gan žiauriai.
Bet jie į Naują Rūmą eina, 
Ir nešas raktą,—jie kariai!

St. Jasilionis.

St. Jasilionis.

Nauji Literatūros Leidiniai
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Ar Žengs į Naujo Gyvenimo Kelią
Mokytojas ir rašytojas Matas Grigonis, Lie

tuvoj, savo profesijoj išdirbo 25 metus. 
Ketvirtis amžiaus—tai jau netrumpa me
tų >eilė. Jei žmogus visą tąjį laiką nuoširdžiai 
darbavosi liaudies švietime, tame švietime, 
kuris naudingas pačiai liaudžiai, susidedan
čiai iš darbininkų ir smulkių valstiečių, tai 
švietėjas turėtu jaustis užsipenlęs pagarbos. 
Jis netik turėtų jaustis, bet podraug ir matyti 
teikiamos jam pagarbos požymius. Bet tų 
požymių Grigoniui, matyt, nėra.

Matas Grigonis susirgo. Būdamas Augš- 
tosios Panemunės sanatorijoj, jis -parašė eilių, 
kurios išėjo knygutėje. Eiles jis teikė vaiku
čiams, —“iš ligonio lovos į vaikučių širdis.” 
“Iš suaugusių nesitikiu palankumo,” sako au- 

z torius.
Kodėl jis nesitiki palankumo iš suaugusių? 

Atsakymas aiškus ir vienas: Grigonis žino, jog 
jis to palankumo nėra užsipelnęs. Jis moky
tojavo, švietė liaudį ne ta šviesa, kuri teiktų 
naudą pačiai nualintai ir pavergtai Lietuvos 
liaudžiai. Jo mokinimas ir švietimas, aišku, 
buvo tas, kuris liepė nuolankauti esamąjai 
naudojimo sistemai, valdžiai ir kunigijai. Gri
gonis žino, jog už šitokį teiktą mokinimą su
augusieji, bent kiek suprantą gyvenimo eigą, 
mokytojui pagarbos ir palankumo nerodys, 
neteiks. Tokį palankumą gali teikti tik kū
dikiai, maži vaikai, kuriems gyvenimo eiga, 
santvarka, dar nėra suprantama. Tik vaiku
čiams jis gali kalbėti apie “Praamžių,” apie 
“Lietuvos kūrėją,” ir ramintis, kad

“Su mokiniais glaudumas nesuirs,
% nes meilė mus sujuosia.

Man mirus, mano vardas tuoj nemirs: 
gyvens jis mokiniuose.”

Taip. Norėtųsi Grigoniui, ir kitiems to
kiems “liaudies švietėjams,” kad jųjų vardas 

t nemirtų, kad jiems būtų reiškiamas palan
kumas, pagarba, bet rimtu žvilgssniu pažvel
gę į savo ilgų metų darbą, įmato neturį užsi- 

•pelnymo.
Gali jie save ramintis, kad ‘mano vardas 

tuoj nemirs,” bet, aišku, tas jų raminimasis 
yra beviltis. Jei jie jaustųsi liaudies palan
kumo užsipelnę, tai apie savo vardo nemirti- 
numą nereikėtų patiems aimanuoti. Jų vardo 
nemirtinumu pasirūpintų pati liaudis...

Senoji^ buržuazinė, santvarka mato savo 
/duobkasius. Mato, savo duobkasius ir atskiri 
“švietėjai.” Mato, kad jųjų vardas bus pa
laidotas podraug su jųjų lavonu, ir... aima
nuoja. ' ..

Aimanuoja, raminasi beviltiniais posmais, 
kreipiasi į gyvenimą nespėjusius pažinti vai
kučius, bet sykiu supranta, kad ir tiems už
augus, iš suaugusių palankumo x nebebus gali
ma tikėtis...

Naujo gyvenimo, proletarų, vienur kuriamos, 
kitur bandomos kurti, santvarkos pasimoji- 
mai triumfuoja. Į naują gyvenimą ir inteli
gentiją turėtų pažvelgusi žengti. Tik 
gyvenimas - apspręs ir įvertins kieno 
yra užsitarnavęs nemirtinumą.

Bet ar Grigonis, ir kiti tokie, žengs
* jo gyvenimo kelią? Vargu... Jiems tas kę- 
'lias nesuprantamas ir baisus. Daugelis iš 
jų lys po velėna pirma, negu kels koją į naujo 
gyvenimo kelią. v "

“Priekalas.”—Tik ką pasiekė užsienio 
draugų leidžiamas literatūros žurnalas (nu
meris 1), “Priekalas.” Šis žurnalas dabar 
Amerikoj kainuoja tik vienas dol. metams. To
dėl darbininkai jį turi skaityti. Be-“Prie
kalo” negalima gerai susipažinti su ekono
miniu ir literatiniu Sovietiį Sąjungos gyve
nimu.

Šiame numeryje telpa labai įdomių ir ge
rų straipsnių, eilių, vaizdelių ir mokslinių 
♦traipsnių iš Sovietų Sąjungos statybos.

Tuojaus randame straipsnius “Lenino Mo
kslo Triumfas”—V. Kapsuko, “Laiškas Po- 
litskyriaus Viršininkui”—V. žalionio eilės, 
“Duona Plaukia,” vaizdelis,—Lavėnos Liu
dos, “Matrosų Maištas”—iš veikalo “Cusi- 
ma,” “Kalba ir Literatūra”— B. Pranskaus, 
“Socialistinė SSRS Statyba” ir daugelis kitų 
stambių raštų.

Paskiaus seka pluoštas raštų apie lietu
vių veikimą Sovietų Sąjungoj. v Nušviesta 
darbininkų veikimas kapitajistinėse šalyse. 
Ypač gerai nušviesta Lietuvos buržuazijos 
ir darbininkų veikimas.

Vadinasi, “Priekalas” yra nepavaduoja
mas žurnalas lietuviams darbininkams Ame
rikoj. Draugams reikia išsirašyti šį žurnalą 
prenumeratos keliu. Tada žurnalas ateina 
tiesiai į namus. Galima “Priekalą” užsi
rašyti per “Laisvę,” Meno Sąjungą arba 
ALDLD centrą. Taip pat reikia gauti pre
numeratų tarpe kitų darbininkų.

“New Theatre.”—Dabar šitas žurnalas ei
na reguliariškai. “New Theatre” už balan
džio mėnesį jau išėjo ir labai gerai padary
tas. Šiame numeryje įžanginiam straipsnyj 
gerai analizuojama Broadway aktorių ko
vos, kurios tik šiais metais pradėjo šiek tiek 
daugiau judėti. r ‘ '

Paskiaus talpina straipsnius “Dovzhenko,” 
“Whither Martha Graham,” “Hollywood Or 
Lenin Hills”, “National Theatre Festival,” 
“The Eyes of the Movie,” “International 
Workers Theatre Olympiad,” “They Shall 
Not Die.”

Paskiaus seka mažesni rašiniai ir patari
mai, naudingi scenai. Peržvalga šokių, bale
tų, teatro ir judžių. Tai labai naudingas ir 
geras žurnalas mūsų menininkams.

Visi mūsų chorai turi parsitraukti bundu- 
liais ir platinti šį laikraštį tarpe jaunimo, 
choristų ir šiaip darbininkų, kurie domisi 
meno augimu. Draugai, mes turime įsiti
kinti, kad vieni, be jungimo savo teatro jėgų 
su tarptautiniu teatro veikimu, mes pasilik
sime užpakalyje darbininkų teatro" judėji
mo. ‘ ;

Šis laikraštis, kaip ir kiti leidiniai, kurie 
skiriama mūsif jaunimui—chorams ir jų na
riams, bandantiems rašinėti veikalėlius ir 
vaizdelius, turi pas kiekvieną knygių, kiek
viename susirinkime ir choro praktikose fas
tis.

Šiame laikraštyje rasite geras peržvalgas 
buržuazinio teatro, veikimą darbininkų teat
ro, auklėjimą naujų aktorių. Taip pat jame 
talpinamą daug gerų patarimų delei mūsų 
scenos reikalų.' Pavyzdžiui, apie tai, kaip 
veikalai reikia paruošti, mokytojauti, kaip 
scenas sudaryti ir apšviesti. Tai tikras tech
nikinis ir politinis rankvedis.

V. Bovinas.

naujas 
vardas

l nau-

Vienas Kalbėtojas
(MONOLOGAS.—Gatvė, kalbėtojas eina į 

stotį. Skrybėlė užsimaukta ant pakaušio. Ci
garas dantyse, nešasi kalbėtojo krepšelį, gerai 
įsigėręs. Dar už scepos pasigirsta žagsėji
mas.)

Hig, hig, hig... Aš jums sakysiu, kaip aš 
atsimenu, apie 20 metų atgal, tai . tik aš, Sta
sys ir Fordunandas buvome kalbėtojais, o jau 
tik paskui atsirado Pijušas. Hig... Hig... 
Na, ir tik mes buvome kalbėtojai ir redak
toriai.

Tai buvo laikai; visur kviesdavo kalbėti, 
visur priimdavo, kelionės lėšas apmokėdavo. 
Buvai pavalgęs, atsigėręs. Tai ko daugiau— 
tik šviesk kokius bemokslius dvarokus... 
Hig... Hig... ,

Sutvėriau “Laisvę”,—LDLD ir išauklėjau 
jos pastogėj. Viskas buvo gerai. Bet kad 
laikas ant vietos nestovi ir progreso nesulai
kysi.

Tie mano studentai, katriems aš prakalbas 
sakiau,. užsimanė būti’- redaktoriais, kalbėto
jais, mokytojais. Ir visi pradėjo lysti į re
dakcijas, kąip ožiai 'aht tvoros! Tie bemok- 
šos! Įsileidai Antaną, tai ir Domininkas len
da. Įsileidai Domininką, tai Rokas eina. Ir 
kur tu čia visus surokuosi... Hig... Hig...

Domininkas gal įr buvo kokias tris dienas 
“narodnon.” Antanas, tai kiaules ganė Lie
tuvoj, o čia tai Valparaiso bulves skute tris 
nedėlias. O Rokas, tai tik grikius rovė apie 
Merkynę. Na, ir šiandien—vyriausias “Lais
vės” redaktorius... Hig... Hig...

žmonės! Kur jūs; matėte tokius zbitkus, kad 
nemokyti redaktoriautų ir prakalbas sakytų! 
Aš, mat, tai dvarponio sūnus, mokslą pabai
gęs ir buvęs tik vienas kalbėtojas, tai kas ki
ta. Tie, bulvaskučiai, susimislino, kad ir aš 
eičiau į demonstracijas ir prakalbas sakyčiau 
bedarbiams. O Komunistų Partija su savo 
‘arkline taktika’ ir pąrėmė , j,ų sumanymą.. Ir 
kas girdėjo, kad redaktofius eitų demonstra
ciją vadovauti? Nagi gali1 policistas buožė 
galvą pramušti ir į kalėjimą padėti. O kas, 
tada laikraštį redaguos?... Hig... Hig...,

Aš komunistams atrėžiau: Aš esu redakto
rius ir neisiu į jokias darbininkų demonstra
cijas. Darbininkai dar neprisirengę, nesu
pranta vertės ir dar demonstracijos peranksti 
daryti... Hig!...

O komunistai man atsakė, varde Partijos, 
kad ir aš turiu laikytis linijos. Hm, bemok- 
šos, man nustatys liniją. Aš visą gyvenimą 
praleidau redakcijose' ir kalbėtojaudamas, o 
čia kokis, nuo staklių atlindęs, mane mokins. 
Arba grikių rovikas rodys tau liniją. Ant 
galo, bulvaskutys lieps eiti demonstraciją va
dovauti. Ir laikraščio, mano sutverto, komu
nistai politiką nustatys.

Aš to visko negalėjau pakęsti ir nusispjo
viau ir 
vistiek 
kviečia 
kyklas, 
kalbėti.

’ mane nutrinti nuo lietuviško žemlapio.
Jie siuntė mane į Maskvą pasimokinti. Bun- 

čius žioplių! Aš važiuosiu į Maskvą, kad Kap
sukas su Angariečiu pakartų mane... O Ame
rikoj dolerių yra daug, tik reikia juos mokėti 
išviiiot, tai ir į Maskvą nereikės važiuoti...

Ir aš dar kartą ir paskutinį pasakiau: Aš 
nenoriu nei jokių patepimų, nei oficialių pri
pažinimų.. . Palikau be redaktoriaus darbo o 
kitokio nemoku; turiu prisipažinti... . Hig.. . 
hig./. hig..'.

Pradėjau važinėti po kolonijas, kad sutver
ti naują laikraštį, tai turėčiau vėl darbą. Bet 
kur tik nuvažiuodavau, tai didžiuma buvusių 
mano frentų nei klausyti nenori apie naują 

; laikraštį. Buvo labai sunkus darbas... Vie
nok man pasisekė prikalbėti keletą biznierių 
ir daktarų, kad jie sudėtų pinigus pradėti 
leisti laikraštį.

Biznieriams ir daktarams aiškinau, kad 
mums reikia laikraščio tąrpe komunistų ir 
socialistų. Na, o darbininkams prisiėjo sa
kyti: sutversime laikraštį, užkariausime pozi
cijas ir paskui likviduosime, arba “Laisvę” 
nubankrūtysime...

Išleidome laikraštį, davėme gražų vardą, bet 
komunistai praminė “Klampyne.” z ♦

Vardas man visai nesvarbu, bile tik dole
riai plauktų. Išsiuntinėjome už dyką visiems 
“Laisvės”, “Vilnies” dr “Darbo” skaity
tojams. Ir žiūrime, kaip doleriai pradės 
plaukti atgal. Apsirikome, vietoj dolerių, ga
vome špygų. Daugelis skaitė, kol ėjo už dyką. 
Kiti pradėjo rašinėti, kad nesiųstume, o kiti 
atsidūrė net į “Laisvę.” ■ Ir tik pasidėkavo- 
jant mūsų pasišventusių biznierių—daktarų 
praeities sutaupoms, leidžiamas laikraštis.

Kaip ilgai bus ištesėta taip leisti, tai sun
ku pasakyti.

Na, kam čia rūpintis... Reikia pasidžiaug- ‘ 
ti tuomi, kas yra. Aš vėl atsistojau prieša
kyje ir likau tik vienas sklokininkų kalbėto
jas. Gi mano pasekėjai dar nemoka kalbėti. 
Kad jie ir niekad neišmoktų.

Man dabar kad rengia, tai rengia marš
rutus, netokius kaip komunistai rengdavo. 
Dabar ma'ršrutas prasideda Lawrenciuj, ki
tas Worcesteryj,’ trečias ’Pittsburghe, ketvir
tas St. Louis ir Rokforde.

.Užbaigęs važiuoju, atgal, tai ir vėl kitais 
maršrutas. Kitos kolonijos net pyksta, kad 
negaliu taip greitai puvažiuoti.

Viskas būtų gerai, kad tik tie mano sklo- 
kininkai būtų šiek tiek gudresni. žiūrėk, 
Philadelphijoj davėsi komunistams pagauti, 
nuteisti. O Jūs, philadelphiečiai, esate tikri 
žiopliai. Uždavėte^ juodą/akį mūsų sklokai. 
Kaip dabar galėsiu akis parodyti, kalbėda
mas pasz jus. Reikia važiuoti pažiūrėti...

Grikis.

LAISVI Tremas Puslapis

pasirodžiusios grupės buvo paskirtos dalyvauti 
nacionaliuose kontestūose.

Kaip mes žinome, tai šiame konteste daly- . 
vauja grupės iš New Yorko ir Kalifornijos. Su
važiavo net 15 teatro grupių.

Tuo pačiu laiku, su praktišku darbu, laiko
ma ir Darbininkų Teatro Lygos konferencija. 
Mūsų menininkai turi sekti šios konferencijos 
tarimus ir visą veikimą, kad paskiaus galėjus 
daugiau įsitraukti dramos darban.

Kol kas lietuviai darbininkai dar vis ma
žai veikia bendrai su kitų tautų dramos gru
pėmis. Konteste dalyvauja ukrainų darbinin
kų grupė. Miestų kontestūose svetimkalbių da
lyvavo daugiau, tačiaus lietuvių mes nematome 
dalyvaujant. O, reikia pasakyt, kad dirva pas 
mus tam dalyvavimui yrai pribrendusi. Mūsų 
chorai turi gana daug jaunimo, kurie anglų 
kalbą naudoja geriau, negu lietuvių. Tad jau 
labai laikas mūsų jaunimui dalyvauti scenoje 
ir tarpe angliškai kalbančių darbininkų.

Mūsų chorai jau dalyvauja tarptautiniuose 
parengimuose. Dainuoja, kai kur angliškas 
dainas, bet dramos veikime mes dabar atsilikę. 
Sekančiame Meno Sąjungos suvažiavime mes 
turėsime tuos klausimus pagvildenti.

Judžiai-T e at r as-Muzika

“Cat and the Fiddle”—Muzikališka 
Komedija

Ypatingai ši komedija, kuri vaizduoja

“Suįro Tėvelio Nervai 
Binghamtone

išėjau... Mačiau, kad man vietos jau 
nėra; jie redaguoja laikraščius, juos 
kalbėti, mokytojauti marksistines mo- 
o man tik kur-ne kur duodavo progą

Aš pamačiau, kad komunistai nori

Darbininkų Teatro Lygos Iškilmės 
Ir Konferencija

Su, balandžio 13 diena prasidėjo Darbininkų 
Teatro Lygos nacionalė .konferencija ir vaidi
nimų kontestas Chicagoj. Vaidinimui veikalų 
sukviesta geriausiai išlavintos teatro grupės. 
Bandymai, tam tikri kontestai buvo daroma 
kiekviename didesniame mieste. Geriausiai

Binghamton, N. Y«—21 d 
balandžio, lietuvių salėje, 
Aušros choras vaidins kome
diją “Suiro Tėvelio Nervai.” 
Dabar binghamtoniečiuose tik 

I ir eina kalbos: kokiam tėve- 
I

liui suiro nervai? Kodėl sui
ro? ir t.t. Visa toji kalbų pas
laptis atsidengs viršminėtos 
dienos vakare, 7:30 valandą.

ši komedija turi savyje 
daug skanaus juoko. Ir ji at
vaizduoja šių dienų gyvenimo 
įvykius. Jos suvaidinime daly
vauja patyrę mėgėjai: A. Kli
mas, A. Repšys, J. Kirelis. S. 
Dainys, E. Poškaitė ir M. žvir
blienė; režisieriauja—A. žo
lynas.

Be vaidinimo, bus dar ir 
dainų. Dainuos Aušros choro 
dvieilis kvartetas kurį sudaro: 
E. Slesoraitienė, A. Tvarijo- 
nienė, E. Tamkevičienė, V. 
Zmitraitė, A. Pagiegala, J. 
Gabužis, P. Grinius ir A. Kli
mas; kvarteto mokytoja yra H. 
Pagiegalienė. Dainuos ir solis
tas Stasys Vaineikis. Po pro
gramai—smagūs šokiai prie 
Johnny Goodwin orkestros. 
Įžangos tikietai iš anksto par
siduoda po 30c; prie durų 
bus—35c.

Į šią programą jau pasižadė
jo atvykti svečių net iš Utica, 
N. Y., gi vietos lietuviai tai 
jau nė vienas neturėtų pasilik
ti namie, ir nei vienas neturė
tų užkliūti kur kitur, o visi 
ateiti į lietuvių salę!

St. Jas—nis.

suaugęs, 
Gi prie šio daini- 
jauna antra mote- 
bet turtingu vyru.

Ši komedija prasideda bėgimu, o baigiasi 
lupų sulipimu. Tai Amerikos komedijos ti
pas.
francuziškus tipus ir gerai pasaldyta muzi
ka, labai atskiesta dirbtinumu.

Tačiau, kaipo komedija, kuri jieško ko 
tokio kvailo, nebūto, kurie nori tai valandai 
pabėgti iš realaus gyvenimo,—tai yra gana 
skanaus juoko ir žiūrėjimo.

Pats komedijos pamatas—meilė. Veika
las prasideda susiporavimu jaunų aktorių 
bei muzikų. Ta pora savo amžium atatinka 
vienas kitam. Gyvenimas juos išskiria, ži-

- noma, labai nenatūraliai.
Prie jaunos moteries gretinasi 

veik senas kavalierius, 
ninko-muzikanto, taikosi 
ris, kuri vedusi su senu, 
Jaunoji pora išsiskiria.

Bet ateina mementas, kuomet reikia vai
dinti veikalas, kurį šis jaunas muzikas para
šė. Šiame veikalo vaidinime ši jauna pora 
susitinka ir grįžta prie buvusios meilės.

■ Tai toks veikalo turinys. Pradžia labai 
dirbtinė, ne normalus susitikimas, bėgimas, 
o pabaiga taip pat dirbtinis lūpų sulipimas. 
Kuomet nepaisoma veikalo turinio, veikalo 
reikšmės, tai žiūrėjimui, ypač kuomet yra 
muzikos,—judis darosi nenuobodus, žino
ma, tai to judžių firmos ir reikalauja. Vei
kalas padarytas ne meno tikslu, bet kad 
pataikiuh nemąstančiosios visuomenės sko
niui. Kitaip sakant, muzikališka komedija 
pagaminta, kad judžių firmai apmokėtų iš
laidas ir dar padarytų pelno..(.

ir Lexington

sekantis me- 
tikslas, kad

Darbininkų Chorų Muzikos Olimpiada
i

Darbininkų Muzikos Lyga ruošiasi prie 
antros muzikos olimpiados, kuri įvyks šio 
mėnesio (balandžio) 29 d., sekmadienį, City 
College auditoriume, 23rd St.

, Ave., New Yorke.
šis didžiulis parengimas yra 

tinis parengimas. Parengimo
parodyti tą progresą, kurį padarė darbinin
kų chorai per metus laiko. Geriausia pasi
žymėję chorai bei kitos grupės gaus dova
nas.

Programa prasidės 7 vai. vakare. Daly
vaus‘ir lietuvių Aido Choras. Taip pat da
lyvauja visa eilė gerai lavintų chorų. Ruo
šiama, kad naujas dainas dainuotų masinis 
choras, iš 800 balsų.

Apart chorų, bus įvairių muzikališkų gru
pių—orkestrų, benų ir tt. Visiems patarti
na dalyvauti tokiame parengime.

Aido Choras Veikia

nusiminę, nesi- 
į pamokas.
surengė vaka-
buvo nelabai

Wilkes-Barre, Pa.—Ką vei
kia aidiečiai, ką jie rengia? 
Taip klausia draugas V. Bovi
nas, Meno Sąjungos sekreto
rius. Turime garbės pasakyti, 
kad mes didelių darbų nevei
kiame, • operečių nelošiame, 
veik nieko ne vaidiname. Bet 
visgi veikiame.

Mūsų veikimas sumažėjo 
tada, kuomet apsivedė draugė 
Zdaniūtė, nes ji išvažiavo į 
Shenandoahrį ir tenais veikia, 
Mūsų choristai 
lanko tinkamai

Aido Choras 
rienę. Garsinta
gerai. Tačiaus galime pasaky
ti, kad dailės mylėtojų susi
rinko gana gražus būrelis ir 
vakarienė gerai pavyko. Cho
ras sudainavo apie 4 dainas. 
Parengimas davė pelno 26 
dol. Ir da¥ tikietų yra negrą
žintų 24. šis parengimas įvy
ko kovo 17 d.

Jaunimas buvo apsiėmęs su
vaidinti veikalą “Moteris Gat
vėje,” be neatliko. Su jais bė
da, kad į pamokas nesilanko. 
Todėl ir darbas neina taip, 
kaip reikia.

Balandžio 6 dieną įvyko 
choro 'susirinkimas. Šiame su
sirinkime diskusuota choro 
gerovė ir veikimas. Į susirin
kimą neatsilankė d. Krutuliu- 
tė, tai jos vieton pirmininkavo 
J. Kazlauskas.

Raportai likosi išklausyti ir 
priimti. Užgirta bedarbės bi- 
lius ir pasiųsta rezoliucija į 
Washingtona.

Į bedarbių konferenciją pa
siųsta trys delegatai. Meno 
Sąjungos reikalai ir bilų ap
mokėjimas palikta kitam su
sirinkimui. Paėmirhui vietos 
delei išvažiavimo apsiėmė d. 
J. Kazlauskas.

Choro jaunimas apsiėmė su
vaidinti veikalą “Kriščionybė 
Praktikoj.” Vaidinimas įvyks 
.gegužės 12 d. Todėl draugai 
turite nuolatiniai lanyti repe
ticijas, nes laikas jau trum
pas.

Taip pat reikia lankyti cho
ro pamokas. Choras yra ap
siėmęs dainuoti dviejose vieto
se, tai reikia gerai susimokin- 
ti dainas. Veikime visi, tai bus 
ir geros pasekmės.

I "
* • Murphy.Reporteris.

Pudovkino judis t “Motina” jau perėjo 
cenzūrą ir bus rodomas New Yorke. • Veika
las, beabejo, bus geras. Tačiaus ir šis vei
kalas nepraleistas be nukarpymų. Kaip ku
rias dalis cenzūra įsakė iškirpti.

Judžiai ir Jų “Žvaigždės”

Mes kartais pasakome, ko verti Amerikos 
judžiai ir nurodome, kad jie gaminami ne 
meno tikslais, bet biznio išrokavimais.

Dabar apie tai pasako viena iš judžių 
“žvaigždžių,” Glenda Farrell. Jinai atvirai 
pasajds, kad jai judžiai “tiktai darbas.” Prie 
to jinai pasakė, kad jei tik “atsirastų vyras, 
kuris jai galėtų duoti gyvenimą per visą am
žių, tai tuojaus mestų judžių užsiėmimą.”

Tai reiškia, kad Amerikos judžiai nėra 
jokiu patraukimu bei menu tiems, kurie juos 
padaro, vaidina. Taip pat ir jų savinin
kams, kurie judžius stato, judžiai—tai tik 
biznis. .



Ketvirtas Puslapis Šestadien.,-
- : • • •

LENINAS ' ■ M. Gorki]
Vertė V. J. Senkevičius

(Tąsa)
Aš jau kalbėjau apie jo visai ypatingą 

atsinešimą link draugų, apie rūpestingu
mą link jų, kas akylai pasirodydavo, net 
liečiant nemalonias smulkmenas jų gyve? 
nimo. Bet tame jo jausme aš niekados 
negalėjau surasti savanaudišką rūpini
mąsi, kuris kai kada, pasireiškia, žino
ma, pas sugabų gaspadorių jo atsineši- 
me link nuoširdžių ir gabių darbininkų.

Ne, tai buvo ypač nuoširdus teisingo 
draugo atkreipimas atydos, jausmas mei
lės. lygaus su lygiu, žinau, kad tarpe, 
Vladimiro Lenino ir net stambiausiųjų į 
jo partijos žmonių negalima pastatyti ly
gybės ženklo, tačiaus jis to lyg nežinojo, 
o tikriau, nenorėjo žinoti/ Jis buvo 
griežtas su žmonėmis; argumentuoda
mas su jais, begailestingai išjuokdavo, 
net kartais skaudžiai pašiepdavo — tas 
viskas taip.

Tačiaus kiek kartų jo įvertinime tų 
žmonij, kuriuos dar vakar jis taip kry- 
žiavojo ir “ištaškė”, aš labai aiškiai gir
dėjau gaidas jo nuoširdaus džiūgavimo 
talentu ir morale ištverme tų žmonių, jų 
kietu nusistatymu ir sunkiu darbu neiš
pasakytai sunkiose sąlygose 1918 iki , 
1921 1921 m., darbe, apsuptame šnipais 
visų šalių ir partijų, sūkuryje suokalbių, 
kurie puvėsiais virsdavo ant karo nua
linto šalies kūno. Dirbo jis—be 
valgė mažai ir prastai, gyveno 
niame pavojuje.

Bet pats Leninas, tarytum, 
tų sąlygų sunkumų ir gyvenimo pavo
jaus, gyvenimo, kurį supurtė iki pat pa
matų kruvinoji audra pilietinio karo. Ir 
tik vieną kartą, kalbėdamas su M. F. An
drejevą, jis, sulig jos žodžių, išreiškė ką 
tokio panašaus į nusiskundimą:

—Kas gi daryti, miela M. F.? /Rei
kia kovoti. Reikalinga! Mums sunku? 
Žinoma! Jūs manote: man taipgi nėra 
sunku? Yra—ir dar kaip! Bet—pažiū
rėkite į Dzeržinskį,—į ką panašus jis pa
sidarė! Nieko nepadarysi! Geriau lai 
būna mums sunku, kad tik pergalėti!

Asmeniškai aš girdėjau iš jo tik vieną 
nusiskundimą:

—Gaila—Martovo nesiranda mūsų 
tarpe, labai gaila! Kokis jis yra nuosta
bus draugas, kokis nekaltas žmogus!

Pamenu, kaip nuoširdžiai ir ilgai gar
siai jis juokėsi, perskaitęs Martovo žo
džius:

“Rusijoj randasi tik du komunistai: 
Leninas ir Kolontai”.

Pasijuokęs, atsidusdamas, tarė:
—Tai bent galvočius! Ech...
Išlydėjęs vieną draugą “gaspadorių”, 

su ypatinga pagarba ir prielankumu Le
ninas, tarė:

—Jūs senai jį pažįstate? Jis galėtų 
būti galviny ministerių kabineto bile ša
lies Europoj.

atsilsio 
nuolati-

nejautė

Ir trindamas rankas, juokaudamas, 
pridūrė:

—Europa talengingais žmonėmis bied- 
nesnė už mus.

' Pasiūliau jam nuvykti į Vyriausį Ar a 

tilerijos Skyrių pažiūrėti išradimų vieno 
bolševiko, buvusio artileristo, išrasto 
aparato, kuris nutaiko šovinius į orlai
vius.

—O ką aš suprantu apie tai?—užklau
sė, bet—nuvykome. Apitamsiame kam
baryje, aplinkui stalą, ant kurio -radosi 
aparatas, susirinko septyni generolai 
rinitais veidais, visi pražilę, ūsuoti se
niai, .mokyti žmonės. Tarpe , jų menka 
Lenino figūra kažkaip pranyko, tapo ne- 
patėmytina. Išradėjas pradėjo aiškinti 
apie aparato konstrukciją. Leninas pa
siklausė jo dvi tris minutes, ir priprastu 
jam būdu tarė:

—Hm-hm !~ir pradėjo klausinėti išra
dėjo taip pat laisvai, tarytum jį kvotė 
politikos klausimuose:

—O kaip jūs vienkart atsiekėte dvily
pio mechanizmo darbo, nusistatančio tai
kinio akyregę? Ir ar galima surišti ka- 
nuolių dalių vietas automotiškai su ro
dyklėmis—mechanizmo ?

Klausinėjo apie tai, kaip toli siekia ka- 
nuolės ir dar apie kaž-ką,—išradėjas ir 
generolai gyvai jam aiškino, o sekančią 
dieną išradėjas'man pasakojo:

—Aš pranešiau mano generolams, kad 
pribusite jūs su draugu, bet nutylėjau, 
kas—draugas. Jie nepažino Iljičiaus, ir 
veikiausia negalėjo sau persistatyti, kad 
jis pribus be trukšmo, be iškilmės, be ap
saugos. Klausinėja: ar jis technikas, 
profesorius? Leninas? Labai nustebo 
—kaip tai? Nepanašu! Ir—atleiskite— 
iš kur jis žino mūsų gudrybes? Jis sta
tė klausimus, kaip žmogus technikiniai 
su dalykų susipažinęs! Čia kokia paslap
tis! Atrodo, taip ir netikėjo, kad tikrai 
buvo pas juos Leninas.: .

Gi Leninas, grįžtant iš GAU, skaniai 
kvatojo ir kalbėjo apie išradėją:

—Štai kaip galima klysti įvertinime 
žmogaus! Žinojau, kad tai senas teisin
gas draugas, bet vienas iš tų, kuriems 
žvaigždžių trūksta danguje. O jis kaip 
tik, ypač tame, pasirodė tinkamas. Pa
gyrimo vertas! Generolai gi, kaip šoko 
ant manęs, kuombt išreiškiau abejojimą 
apie mechanizmo praktiškąją vertę! O 
aš tą tyčia padariau,—norėjosi žinoti, 
kaip jie įvertina tą gabiai sudarytą 
daiktą.

Nusikvatojo, paskiau užklausė;
—Sakote, pas I yra dar vienas išradi

mas? Kame dalykas? Reikia, kad jis 
nieku kitu neužsiimtų. Ech, jei būtų ga
limybių pas mus padėti visus tuos tech
nikus į prielankias jų darbui sąlygas! 
Už dvidešimts penkių metų Rusija būtų 
pirmaeilė šalis pasaulyje!

(Daugiau bus)

j . --v. ...... ... .. ..

neduoda, vaisių, kaiminės veis
linių gyvulių reikalauja daugy
bės maisto sau, bet ne žmo-iD . . . D-, , ’ . . , ,,v. Rengiasi prie Minėjimo Pir-nem duoda pradžioj tos milzi-1 . v_
mskos kūrybos. Tik jau tu,
broli, turėk biskį kantrybės ir • Newarko lietuviai\ darbinin- 
palauk, gi ir lauk ne metus, ne 1 kai gerai rengiasi prie pami- 
du, bet desėtkuš metų, tie visi nėjimo Pirmosios Gegužės, 
dalykai reikalauja ilgesnio gy- . Draugai, kurie darbuojasi de- 
venimo laikotarpio.

Rusija jau pralenkė-veik vi
sas kapitalistines šalis savo ■ 
abelna gamyba; tai štai čia 
tau, broli jau ir “cūdai,” aki
vaizdoje, dar tik taip sakant 
žalios medžiagos budavojimo, o 
jau jie neatsilieka ir net pra
lenkia kitas šalis. Tad' aišku, 
kuomet bus visa architektinė *ir 
mechaninė medžiaga gatava, 
kuomet jie galės su ta milžiniš- 
ka'mašinerija, ir visu kuom jau 
pilnai tik gamint ir gamint kas
dieniniame žmonių gyvenime 
vartojamus reikmenis, tai jie 
tų reikmenų tuoj prigamins 
net perdaug ir tada ten darbi
ninkam bus jau labai gerai.

Tu, broli, sakai,, kad ten yra 
nelygybė ir sunkaus bei purvi
no darbo žmogus mažiau apmo
kamas ir skurdžiau gyvena. Tai 
ne visai taip. Mažiausiai ap
mokami ir mažas porcijas gau
na tik tie, kurie dirba nesvar
bius ir ne sunkius darbus, gi 
sunkiosios industrijos darbi
ninkai gauna didesnes algas ir 
porcijas, čia dar reikia nepa
miršti ir to, kad dideles algas

I Sovietai yra priversti mokėti 
; svetimšaliams inžinieriams ir 
šiaip svarbiems vedėjams. Ki
taip jie nedirbtų, 
reikėjo labai daug tokių žmo
nių, nes savo neturėjo.

Tu, broli, labai toli nušoki ir gimui prie Pirmos Gegužės.

lei šios ; darbininkų iškilmės, 
ragina visus darbininkus daly
vauti demonstracijose ir pa
čiame prirengime Pirmos Ge
gužės demonstracijų. Padėki
te, draugai ir draugės gerai iš
garsinti ir išvesti kuo daugiau
sia darbininkų į šią kovos de
monstraciją.

ši darbininkų kovos demon
stracija bus didžiausia, ir ka
ringiausia, kokios; dar nėra bu
vę. Krizis jau tęsiasi 4 me-j dainų, 
tai, darbininkų gyvenimas ei
na blogyn.. Darbininkai turi 
netikėti kapitalistų laikraš
čiams, kurie pereitais metais 
rašė, kad demonstracija neį
vyks, nes valdžia uždraudusi. 
Kapitalistiniai laikraščiai tai 
rašė, kad suklaidinti darbinin
kus. Veikiausia jie ir šiais 
metais darys panašės arba dar 
gudresnes provokacijas, kad 
vėl darbininkus suklaidinus.

Todėl darbininkai turi ne
siduoti suvedžioti tiems kapi
talistiniams bernams. Perei
tais metais demonstracija įvy- j 
ko, įvyks ir šiais metais.

Demonstracija prasidės 5 
vai. vakare, o paskiaus bus I

1 prakalbos 7 vai., Military Par- 
, ke. Vakare bus gera progra- 
i ma po numeeriu 25 Belmont 

O Rusijoj Avė., Kreigers Auditorium.
Balandžio 16 d., pirmadienį, 

įvyksta konferencija prisiren*-

atsiėmėte į žurnalo “šviesa” ateikite 
pasiimti.Būtinai visi būkite.

Organizatorė.
(89-91)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Korpora

cijos susirinkimas įvyks 29-tą dieną 
balandžio, 40 Ferry Street, 2 vai, po 
pietų. Visi draugai turite susirinkt 
ir apsvarstyt užmanytą darbą ir duot 
gerus sumanymus.- žinokite, kad 30 
d. gegužės įvyks apvaikščiojimas at
minčiai savo giminių, draugų bei pa
žįstamų ir ant tos dienos užkviestas 
geras kalbėtojas, draugas Buknys iš 
New Yorko. Jis nušvies’ šios organi
zacijos tikslą. Prie to, vietinis Ai
do Choras sudainuos keletą tam tin
kamų dainelių. Programos pradžia 
prasidės 10 vai. iš ryto. Jei kas ne
suspėsite ant šių prakalbų ir viso 
apvaikščiojimo, tai važiuokite į Nan
ticoke ant Laisvų Kapinių 2 valandą 
po pietų, kur. tas pats kalbėtojas ir 
choras dalyvaus. Nepraleiskite ge
ros progos išgirsti gerų prakalbų ir

Žmonių bus daug.
» > ■'! • (89-91)

PATERSON, N. J. »
ALDLD 84 kuopos 

įvyks nedėlioję, 15 
(April), 62 Lafayette St., 3-čią vai. ' 
po pietų. Visi nariai dalyvaukite su- i 
sirinkime, nes turime svarbiu dalv-1 
kų

“Red Star Oktetas.” Visi Ndalyvau- 
kite šiame parengime, kad paremti 
jaunuolius.

(88-89)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras mokina

si veikalėlį “Krikščionybė Praktiko
je,” kuris bus vaidinamas 12 d. ge
gužės. Todėl vietinės organizacijos 
prašomos nieko nerengti tą dieną, 
kad neįvyktų du parengimai vienu 
sykiu.

(88-90)

net sakai “atsiras ten caru ir

susirinkimas
d. balandžio

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

s 
. • (88-90)1 __________

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis * 

susirinkimas įvyks 17 d. balandžio, 8 > 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 ■ 

i Endicott St. Visi atstovai draugijų 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turime daug- svarbių dalykų i 
aptarimui. Org. J. .1. B. i

(88-89) '

CLIFFSIDE, N. J. Infliacija Nekenkia Turai Į
LDS jaunuolių 156 kuopa rengia Sovietų Sąjungą 

Balloon ir Streamer šokius su pro- i
grama šeštadienį, 14 d. balandžio, 8 r> TOHPIQTQ
vai. vakare, Liet. Amerikos Piliečių1 ’’ WlxLiL/ *UUIviulu 
Kliube, 247 Walker St. Įžanga, per- į Incorporated
kant tikietus iš anksto 25 centai; prie Į
durų 30 centų. Koncertinę dalį pro-į 175 Fifth Ave. New Yoi'k 
gramos išpildys Brooklyno Aido Cho- j

aptarimui.

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros j

LAIŠKAS BROLIUI I

Visos organizacijos turi pri- 
Kurios ne- į 

turi išrinkę delegatus, tai val
dybos turi dalyauti. Konfe
rencija įvyks toje pat svetai
nėj, 25 Belmont Ave., New
ark, N. J.

carukų ir parazitinis gyveni- siųsti deleegatus.
mas bujos!, Et, jau po plynių, 
tu visai klysti ir mažai protau
ji. Juk kas gi ta raudonoji ar- 

imija, jei. ne tie patys Rusijos 
j darbininkai. Jie yra mokinami 
i komunizmo nuo kūdikystes ir j 
ir visą spėką, karinę spėką tu
rėdami savo rankose ims ir leis 
jie kokiems ten saumyliams vir
šininkėliams atsisėsti ant liau
dies sprando ir siurbti jos 
kraują ir prakaitą! Ką jau tu 
ten šneki, broli! Tai tik social- 
fašistai taip daro, turėdami ap
link save proletariniai—politi
niai ne lavintus darbininkus.

Tau nepatinka dideli kolek
tyviai ūkiai, nes, anot tavęs, 
žmonės dideliam būryj barasi, 
nesutinka, vieno protas rodo 
šitaip, kito kitaip, na ir eina 
amžini kivirčiai. Tu matai .ir 
čia tik raud. armijos durtu
vo pagelba “sutikimą” ir sėk
mingai 'tų ūkių vedimą. Nagi, 
ir čia tavo klaida didesnė 
tą klaną, į kurį 
vo karves geni 
mas pailsti.

Kolektyvius

tu kasdiena 
ir lipdamas

uz 
sa- 
pa-

M. R-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5-ta kuopa nutarė rengti pik
niką 3 dieną birželio (June), 1934; 
ant Vytauto Parko, Holmesville Pike, 
Buck County, Pa. Todėl, komisija 
atsišaukia i visas Philadelphijos 
draugystes ir kliubus ir kitas orga
nizacijas ir prašo nieko nerengti tą 
diena. ; Komisija.

(89-91)

BRIDGEWATER, MASS.
ALDLD kuopa rengia vakarienę 

ir šokius 14 dieną balandžio, Crapo 
Street svetainėje. Vakarienė’ prasi- J 
dės 7 vai. vakare. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Taipgi gera muzika 
grieš lietuviškus ir angliškus šokius. ' 
Įžanga vakarienei ir šokiams 50 cen- ■ 
tų. Vien tik ant šokių. įžanga 25c. į

Rengėjai, i

i Į

j^Įera jokios paslapties Ja- ]
cob Ruppert’o Alaus pa

daryme. Tik puikiausios i 
jį įeinančios medžiagos— 
gabiausia aludarystė žinan
čiu savo darba žmonių ir 
PASKUI, visų - svarbiausias 
LAIKO dalykas—Laiko da
vimas tinkamam išsistovėji- 
mui.

A.

Nieku negalima pavaduot LAIKĄ

JACOB RUPPERT'S BEER
"MELLOW WITH AGE" !

Rusijos liaudis po 
armijos durtuvu, 

‘nepaisant tų visų kelia industriją.” Pilnai su 
na, tai ko gi tu darįtuom sutinku. Disciplina turi 

būt, nes ypatingai tie buržųa-

I AlClf A 5 PRfil IIH ' Tu’ lik atkreipk atydą, I Tu sakai, Lriliull/iu DilvLlUi kad jie nuolat primena ir vis j raudonosios 
--------  i atkartoją

Broli, tu jau net abejoji ko- • . 
monistinių laikraščių ir kalb- au&iau noP • .
raSčių teisingumu todėl, kad jie I Tu smarkiai užsipuoli ant, z>jos l.kucmi . žmonės, hunuos

. . . e . . T) ... . Undžienes brošiūros “Klausimai i dabar Rusija turi, nieku būdųsako, kad Sovietų Rusijoj vis- I . . .
kas gerai, darbininkai aprūpin- ir Atsakymai-” sakydamas, “ot, j nedirbtų ,r sahai nieko gero 
tl pragyvenimo reikmenimis ir ŽmegUS skaitai ir mislini- ^d neteiktų, jei ne disciplina, jei 
ten sparčiai budavojamas so- jaU *"'k Paukščio pieno 
cializmas. . ' j ‘1'0ks‘a/ ’ č‘a ir £ ".iekas

. . , :kaip tik toji ateities būkle
Tu biskį klysti apsilenkda- (nOj į0 žodžio prasmėj. Gi 

mas su teisybe, būk kalbėtojai, bartiniu laiku viskas dar 
sako, kad ten viskas labai gerai, 'pradėta—apreikšta. Juk
Mūsų kalbėtojai ir laikraščiai broli, netiki į stebuklus, taigi 
sako, kad ten viskas gerai pa- i kam tu nori, kad Rusijos krau- 
matiniai, kad toji ' platforma,palakių carų ir carukų iki sme- 
ant kurios budavojama naujas 
žmonijai gyvenimas, yra visai 
pasitikėtina ir labai gera, tik 
dabartinis kasdieninis darbinin
kų gyvenimas dar ne pilnai vis
kuo patenkintas todėl, kad nėra 
gana tų gyvenimui reikmenų 
kaip tai, mėsos, sviesto, sūrio, 
kiaušinių, daržovių, drapanų, ir 
taip toliau. .

pil- 
da- 
ti.k 
tu,

genų nuengta liaudis tik štai 
imtų į keletą metų ir padarytų 
visko pakankamai! Tu, bVoli, 
ant didelės ūkės jau virš dvi
dešimts metų gyveni, o ką jau 
tu čia taip daug padarei? šiaip 
taip susilipinai 
reikalingiausius 
ir viskas. Tu 
pertekliaus.

triobėsius ir 
padargus, tai 

neturi didelio

ne aštri'tvarka maisto padalini
me (nieko panašaus: Sov. Są
jungoj niekur niekas nevartoja 
spėkos versti darbininkus dirb
ti.—“L.” Red.)

Rusijos liaudis dar svietui 
negirdėtai smarkiai kelia indus
triją. Bet tu, broli, suprask, 
kad budavojami fabrikai, gelž- 
keliai, keliai, gatvės, namai, 
mūrai, malūnai,, elektro stotys, 
lentpjūvės, skerdyklos, šimtai 
tūksta.čių traktorių, automobi
lių—neduoda maistą, Budavo- 
jamos audinycios neduoda au
deklą. -Net tveriami milžiniš
ki kolektyviai ūkiai negreit 
duoda visą tą, ko iš jų laukia
ma. Milioniniai jauni sodnai

ūkius kaip ir | 
dirbtuves valdo visai ne rau
donarmiečiai ir jų durtuvai, o 
tik visi darbininkai per savo 
komitetus. Kolektyvo ar dirb
tuvės mitinguose išrinkti už- į 
veizdos ir vedėjai turi atlikti j 
savo užduotis po aštria’ tų pa
čių darbininkų disciplina. Pra
sižengusį darbininką,. darbinin
kai per savo teismus tinkamai 
baudžia. '

PagaliaUs'kaš žurza ir rodo 
nepasitenkinimo, Sovietų liau
dis iprieš tūps galvą-/ nelenks, 
nes ji iškentėjo tokį skurdą ir 
kančias, kokio pasaulis nėra 
matęs pirmiau.

• Kodėl tu/*broli, neimi pavyz 
1 din Lietuvos dvarus su jų pa
razitiškais valdonais. Ten šim
tai darbininkų gyvena ir visai 
nesibara del darbų ir budavo- 
jimo. . Jei pasitaiko barniai— 
kivirčiai, tai tik menki, dviejų, 
trijų ypatų ar ten koki meilės 
—pavydo paibeliai. Ųž dvaro 
darbus niekas nesibara.

Na, kitą kart daugiau pa
kalbėsim.

Tavo Sesuo, Farmerka.

PHILADELPHIA, PA.
Kiekvieną šeštadienį prieš Pirmą■ 

Gegužės įvyks demonstracijos 1 vai. 
po pietų ant Reyburn Plaza.. Dar
bininkai ir darbininkės, nepamirškite 
dalyvauti, nes tai yra rengiamos dar- ■ 
bininki^kų organizacijų kasdieniniais ■ 
klausimais. i

(89-90) !

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54-tos kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, 18 d. balana 
džio po numeriu 408 Court Street, 
8 valandą vakare. Draugai ir drau- 

' ges, visi atsilankykit ant šio. susi
rinkimo, nes yra. svarbių . reikalų ap
tarti. Taipgi, nariai kūne dar ne

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

gru pių ir1 pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

esant
ir>' padidinu to-- 

dydžio, ko- 
pageidauja- 

ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 

. riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOkLYNi N. Y.

Tėl,: Glenmore 5-9467

.....7/..... .. .......
SKAITYK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK

GERIAUSIA DUONA 
^mSCHOLES BAKING k 

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

y prieinamesnę kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVB», DETROIT, MICH.

1
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Waterbury, Conn,

O U.dU ninimu 1 V 
giau žmonių piadeda blusti iš draUgų bei draugių išpildė ap-
tų misijų.

Matęs.

* .

geriau mįs

Žvalgas. O iš to

g

land.
Matęs.

Dr. Theodore Conklin
ryto iki 9 vai. vakare

WATERBURY, CONN

tilpę

WOLF AUTO REPAIRStų *■ ***• v

Vieną moterį lando lietuvių darbininkų at- ir lietuviai darbininkai geriau

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Bostono Apielinkei

revoliucinio

I1H

III

J am ne-; 
desperaci-

apie- 
dieną

tris 
des- 
dar-

Belgijos visi rubežiai ir 
) prieplaukos sergstima, kad 
j sučiupt vagį “Avinėlio Pa- 
! garbinimo” paveikslo, kuris 
I dingo iš St. Bavon katedros.

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
j ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

Kopijų 

vietinė 
“Daily 
laidos,

valandai vakare.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

hliUViJiXi.vnirl’e/lWfl

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

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

Po Programai Šokiai, Kurie Tęsis iki Vėlumai Nakties

Iš ALDLD 9 Kp. Susirinkimo į

Balandžio 1 d., ALDLD 91 ■fe

i 20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

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

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

, arti Grand Street•A ♦

Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subato.mis
■ . ■ i nuo 6 iki 7:30 vai, vakarais.

Norime priminti šios 
linkės miestams, kad 22 
balandžio dainininkė yra liue
są ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės proga, da
bar rengdami sutaupysite ke- tys turime vis daugiau pradė- 
lionės išlaidas. Menkeliuniutė ti rūpintis budavojimu Komu- 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba- nistų Partijos ir 
landžio 15 d. iki pradžiai ge- judėjimo. Kovoms aštrėjant, 
gūžės.

Kalbėjo A. A. Me-l-įmas apie 1,000,000 dolerių.
Mass, valstijos Lygos į__________

tPo‘XKarą ir Fašizmą sekre-| ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Po drg. Mellinger kalbos ir PONAI SUSIPYKO TRYS

Garsioji Dainininkė

MENKEUUNIUTE
Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVĖS” NAUDAI

Sekantį Nedėldienį Hartfordas ; 
ir New Havenas Bus 

W aterbury

Hartfordo lietuvių

■

J

įj 
it 
U

DILOV, Basas

šeštadien., B aland. 14, 1934 Penktas Puslapis

-sijų, tai šaukė atskirai ženo-įkartu ir budavoti jį. 
jtus- vyrus, o paskiau nevedu-j vadovaujanti draugai daugelį 
įsius. Taipgi ir moteris vedu
sias ir nevedusias atskirai 
mulkini.

Tai kriminališkas prasikalti
mas susikviesti žmones ir iki 
tokio laipsnio mulkinti, kad iš
varyti iš proto. Sovietų Sąjun
goj už tokį kriminališką pra
sikaltimą būtų tas misionie
rius nubaustas. Todėl toki 
misionieriai ir kiti visi išnau
dotojai mulkintojai taip neap
kenčia Sovietų Sąjungos ir ko
munistų.

Teko girdėti, kad ir dau-

Į^artų šiandieną yra verčiami 
užimti daug svarbesnes vietas 
darbininkų kovose. Tos prie
žasties d ei ei, jie negalėjo 
mums - raportuoti.

Kalbėjo dd. A. Keršis, Ma
žeikienė, Geibienė, Kazelionis 
ir kiti. Buvo klausimų ir išsi
reiškimų.
aiškiai atsakyta.

MEDŽIOKLĖ BRANGAUS] 
PAVEIKSLO VAGIŲ '

Mūsų į Bostonų apielink.ę.
Visi nariai išsidalino tikie- 

tukus Massachusetts valstijos 
lietuvių darbininkų spaudos i 
pikniko, kuris atsibus 4 d. lie 
pos (July), Maynard, Mass.

Susiorganizavo Lyga Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą

, Kovo 20 d. buvo sušauktai-. 1 _T.................. At_ i Jis yra garsaus artisto VanĮ klausimus buvo 'organizacijų konferencija. •
• ! stovus prisiuntė 5-kios orgaui- i Lyck piestas ir kamuoja-

Susirinkimas davė stebėti- zaciJ°#- 
nūs rezultatus. I drg. A. Bim- hnger, 
bos atsišaukimą stiprinti Cle- į j 
velande Lietuvių Komunistų 
Frakciją, susirinkime 10

BANGOS CHORO KONCERTAS
Jvyko Žiauri Saųžudystė

Antanas Girdauskas, dar tik 
26 metų, jaunas vaikinas, 
įpuolęs desperacijon, nusižudė 
save, puldamas ant relių po 
traukiniu. Tos tragedijos prie
žastis. tai ši nelaboji bedarbė. 
Vaikinas ilgą laiką nedirbo ir 
girtuokliavo. Paskiaus tėvai jį 
išvarė iš savo namų.

Antanas išbuvo apie 
dienas nevalgęs ir puolė 
peracijon. Jisai neturėjo
bo. nei pinigų. Tad ši nelai
mė velionį ir privedė prie tos 
tragedijos. Balandžio 5 die
ną jisaitai ir padarė.

Kaip buvo auklėjamas šis 
vaikinaš? Jisai buvo leidžia
mas į bažnytinę mokykla, ku- 
Ąigų ir davatkų auklėtinis. 
Vadinasi, klasinio supratimo 
neturėjo. Kitaip, kaip reikia 

^kovoti, jisai nemokėjo. Todėl 
tokis darbininkas ir rado tik 
tokią išeitį. Bet ką tai gel- ’ w 
bes? Nieko, badas ir bedarbei 
pasilieka.

Šis įvykis dar kartą parodė, 
kad kunigų mokslas neauklėja 
darbininkus nei jų vaikus ge
rais ir pavyzdingais žmonėmis. 
O kunigai gana pasakoja, kad i 
tik bažnyčia auklėja gerus ka
talikus ir gerus piliečius.

Jei šis darbininkas I 
klasiniai sąmoningas, tai jisai 
būtų priklausęs prie darbinin
kų organizacijų ir būtų kovo
jęs taip, kaip kiti darbininkai 
kovoja prieš badą, 
būtų reikėję pulti į 
ją ir save žudyti.

Be to. bažnyčia 
reikalauja, kad dar 
darni neštų bažnyčiai pinigus 
ir visokias duokles. Taip vai
kai jau nuo mažų dienų pra- j 
deda net apgaudinėti savo te-] 
vus ir vaginėja nuo jų, kad 
nunešus centus kunigui.

Darbininkam reikia skaityti 
darbininkų laikraščius ir ko- j 
voti prieš šią 1 
tvarką, o ne save žudytis. To
dėl visų mūsų pareiga raginti 
tuos darbininkus, kad jie pri
klausytų mūsų organizacijose 
ir skaitytų darbininkų laikraš
čius, tai bus jiems geriausia 
apsauga nuo tokių saužudys- 
čių. i

likacijas ir kita tiek pasižadė
jo vėliau partijon įstoti.

Daugelis draugų po susirin
kimo pareiškė, kad tokie susi- Į 
rinkimai būtų tankiau šaukia-

įmi. Nekurie pastebėjo, kad 
prolet- turėti kartu su mūsų jaunimu, 

meninirikų grupė suvaidins la- ' Iki šiol frakcija, silpnai vei- 
Suiro kdama, mažai turėdama ry- 

Čia pamaty-;šių su Clevelando lietuvių dar- . v
' bininkų masėmis, turėjo klai-1 Pr,«s <arą 1 

dingą supratimą vietos darbi
ninkų atsinešime link Komu
nistų Partijos, šis susirinki- ■ 

- - - - ■ • Par-.So
fijos įtaka auga darbininkų į 
masėse. Lietuviai darbininkai 
nėra išimtis.

Frak. Sekr.

bai juokingą komediją, 
Tėvelio Nervai.
sime visą “tėvelių” gyveeni- 
mą, “dorą.” Reikia pakalbin
ti tuos žmones, kurie ėjo ant 
tų misijų, lai prisižiūrės, kaip 
jų tie “doros” mokytojai gy- mas išblaškė tas mintis, 
vena. O tas vaizdas ištikiu 
gyvenime dalykų. Kunigėlis 
gražiai glamonėjasi su jauna 

į savo gaspadinė ir daro planus, 
ikaip nusikratyti seną gaspadi- 
■ nę. Parapijonai ima ir užei-

po diskusijų, vienbalsiai nuta
rė orgaifizuoti Lygą prieš Ka-; 
ra ir Fašizmą.

Išrinkta veikiantis komite
tas iš 10 narių, kuris greitai 
turės susirinkimą ir pasidarys 
planą veikimui. .Lyga Prieš 
Karą ir Fašizmą savo veikimu 
mano daugiau darbuotis tar
pe amerikonų, kad 
amerikonus išjudinti į kovą 

ir fašizmą, kuris 
su kiekviena diena aiškiau ro- 
dosi. ■ Ateivių organizacijos'eina tąsynes ir bylmėjima-j 
taipgi bus traukiamos j

METAI ATGAL, O 
DABAR TEISMAS

UKMERGĖ. — Trys me
tai atgal miestelio burmis
tras Kuzma “įžeidė” poną 
Deveikį, primesdamas jam, 
kad jis su savo kolego- 

“visuomenes reikalus”
svarsto kliube prie stiklo 
degtines. Jau trys metai,

[vyks Nedėlioj

15 Balandžio (April), 1934
Lietuvių Liberty Hali

269 SECOND ST., 
ELIZABETH, N. J.

Durys atsidarys 5 valandą. Kon
certas prasidės 7 valandą vakare

Programoj dalyvauja sekančios 
dailės spėkos: Bangos Choras iš 
Elizabeth, N. J., vadovybėje VI. 
Žuko; Rusų Mandolinų Orkestrą iš 
Linden, N. J.; A. Višniauskas, ba
ritonas, i 
Savičicnė 
Elizabeth, N. 
iš New Yorko; 
Vokiečių Vyrų 
N. J.; Sietyno 
N. J., vadovystėje B. Šalinaitės.
įžanga Koncertui ir šokiams 35c. 

Vien tik ant šokių 25c.
Visus kviečiame atsilankyt į šį gra
žu koncertą. BAGOS CHORAS

Bayonne, N., J.; A. A. 
dramatiškas soprano iš 

J.; J. Dilov, basso, 
Arbeiter LiedertafeI, 
Choras iš Elizabeth, 
Choras iš Newark,

Konferencijos Kovai prieš
Fašizmą ir Karą

<ia Ly- masis. Kovo 20 d. teisme 
i Kuzma paantrino savo už- 
'metimą Deveikiui.
įviso išėjo tik tas, kad “tei-! 
įsmas poną Kuzmą nubaudė 
|2 parom naminio arešto.

kūt-V na netyčiomis glamonėjantis, 
o taip pat ir senoji gaspadinė 

, viską girdėjo. Labai juokin
gas ir gražus veeikalas. O lo
šėjai visi tinkami.

New Haveno lošėjai suvai- 
į dins “Susiprato,” tragi-kome- 

mokina ir dij^ Cia ir juokų ir sujudi~ 
vaikai hū-|nančių dalykV jvyksta. Kiek- 

j vienam verta pamatyt šiuos a- 
bu veeikalu lošiant. Juos su- 
loš sekantį nedėldienį, balan- 

I džio 15 d., 7:30 vai. vakare, 
7“Venta” svetainėje. 103 Green 
»St. Visi “Laisvės” skaityto
jai prašomi dalyvauti patys, o 
ir pasidarbuoti garsinti, kad 

kapitalistinę ' Pavykt« ,š‘s Parengimas. Kad 
daug galėtų žmonių pamatyti I 
šiuos lošimus.

Misijų Pasekmės

Jau buvo “Laisvėje’ 
apie tai, kaip čia vietiniai lie
tuviški kunigai didesniam ap- 
mulkinimui lietuvių darbinin
kų parapijonų, -parsitraukė 
misionierių. Jau tų misijų pa
sekmės rodosi.
darbininkę taip sumulkinp, 
kad norėjo peiliu sumčsinėti 
savo vaikus, bet suspėjo išga- 
bianti į beprotnamį. Paskiaus 
ir kitas vyras išsikraustė L 
proto.

Tas mulkintojas - misionie
rius, kad daūgiau pritraukti 
darbininkų į bažnyčią del mi-

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

Cleveland© Lietuviai 
Darbininkai Stoja į K.P.

'CLEVELAND, Ohio. — 8 d. 
bal. Lietuvių Komunistų Frak
cija turėjo sušaukus sįmpati- 
kų susirinkimą, kuriame turėjo 
raportuoti dd. A. Bimba ir An
drulis apie Komunistų ?arti-/ 
jos 8-tą nacionalę konvenciją, 
kuri atsibuvo pereitą savaitę. 
Susirinkimas šauktas per atvi
rutes. nustebino daugelį mūsų 
draugų tokiu gausumu Cleve-

Iš Komunistinio 
Veikimo į SAN FRANCISCO, Cal.- 

I Balandžio 29 d. šios valsti- 
ijos Lyga Kovai prieš Kara 

L°"įir Fašizmą šaukia konfe- 
irenciją, 741 Valencia St.

MILWAUKEE, Wis. —

NORWOOD, MASS. — i 
munistų Partija kviečia darbi-į 
ninku organizacijas bendrai 
minėti proletariato kovingąją 
dieną, pirmąją gegužės. Pir- ° d. čia atlaikyta jaunuolių 
mą dieną gegužės bus sureng- konferencija prieš fašizmą 
tos masinės prakalbos atviram !jr. karą. Dalyvavo 41 de- 
ore, ant N. Abadelas pievos, j 
So. Norwoode. Del geresnio 
išgarsinimo pirmos dienos ge-{ 
gūžės, yra rengiamos masinės)

legatas.
Clevelande, Ohio šaukia- 

|ma jaunuolių konferencija 
prakalbos, balandžio 21 d., 3 j kovai prieš fašizmą ir karą 
vai. po pietų. Bus kalbama i gegužės 5 d., Woodland 
apie vietos darbininkų . gyve- Centre, 46th St. ir AVood- 
nimo problemas.“* Visi ’darbi
ninkai ir darbininkės turėtu
me skaitlingai susirinkti ap- 
diskusavimui savų reikalų.
300 “Daily Workerio”

Komunistų Partijos 
kuopelė užsisakė 300 
Workerio’’ gegužinės 
kuris bus išplatintas tarpe vie
tos darbininkų. “Daily Wor
ker” pardavinėti tik po 5 ko
pijas kas diena, o dabar jau 
,parduodam po 17 ir dabar, ei
nant vajui, “Daily Workerio” 
prenumeratų jau gauta apie 
pora desėtkų. Bet šiuo gra
žiu darbu lietuviai daug pasi
girti negali, nes labai mažai 
prisidėjom. Ateityj turėtume

silankymu ir mūsų spaudos ir skaitlingiau dėtis prie ko- 
skaitytojų, simpatikų pritari-1 munistinio darbo.
mu savo klasės..partijai. Bet 
mūsų dd. Bimba ir Andrulis 

iŠ negalėjo dalyvauti šiame susi
rinkime. Pastarasis turėjo į kp., įvyko mėnesinis susirinki- 
penktadienį sugrįžti Chicagon. mas, kuris svarstė labai svar- 
Pirmasis prisiuntė susirinkimui bius klausimus. Iš fin. sekre- 
laišką per d. Rose Clark, Sek- toriaus, d. L. Trakimavičiaus 
cijos 2-ros organizatorę, kad pranešimo pasirodė, kad už 
buvo priverstas nedėlios nak-11934 m. -jau yra pasimokėję 
tį išvažiuoti. Todėl susirinki-

■ mas apsiėjo su savais drau- 
! gaiš.

Draugė Rose Clark kalbėjo 
apie 'Komunistų Partijos atsi
buvusią konvenciją ir jos pri
imtą- kovos programą. • Ji ge
tai atžymėjo Komunistų Par-

■ tijos rolę visose jos vadovauja- 
, mose darbininkų kovose. Ir 
I pabriežė pačios konvencijos 
lūpą ir’Komnistų Partijos au- 
i gančią įtekmę Amerikos dar
bininkuose. Ragino stoti Ko
munistų Parti jon.

Draugas Mažeika kartotinai 
pabrėžė, kad mes darbininkai 
turime daugiau susiinteresuoti 

i vadovavimu mūsų veikimo ir 
I mūsų organizacijų. Mes pa-'

turime išmokti ne tik, kaip 
stiprinti mūsų veikimą, bet

24 nariai. Tas parodo, kad 
šiemet nariai kur kas anks- { 
čiau pasimoka, negu praeityje.

Išduotas raportas iš atsibu
vusio koncerto-vaidinimo, pel
no davė $13.60. Komisija ga
vo smarkios kritikos nuo na
rių už nevykusią programą. 
(Tai yra pertrūmpa progra
mos primosimą).

ALDLD 9 kp. nutarė prisį- į 
dėti prie surengimo pirmos1 
dienos gegužio. Išrinkta trys 
draugai, kurie darbuosis sykiu i< 
su kitų tautų darbininkais.

Skaitytas laiškas iš ALDLD į 
7-to Apskričio komiteto. Nu-1 
tarta dalyvauti vajuj gavime 
naujų narių į ALDLD 9 kp. ir 
“Šviesai” skaitytojų. -ALDLD 
9 kp. sveikina “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimą su $2.00. 
Taipgi organizuoja lavinimosi 
pamokas su instruktorium R. 
Mizara. Su penkiolikta šio 
mėnesio d. Mizara atvažiuoja

PAVOGĖ 10,000 LITŲ
Kauno spauda praneša:' 
Buv. Lietuvos konsulato 

sekretorius Berlyne p. Ku-‘ 
bilius su ženklais padaręs 
įvairių neteisėtumų ir pasi
savinęs apie 10,000 lt. vals-į 
tybės pinigų. Kubilius pa
trauktas kaltinamuoju ir 
kauno apyg. teismo proku-i 
roro pad. jau rašo kaltina-! 
mąjį aktą.

KAVALIAUSKAS
Laisniirotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai:
Keyston

B

irti

Bell—Oregon 5136
Main 1417

a

ALBANY, N. Y. — šiau- į 
rinej New Yorko valstijos ] 
dalyje balandžio 12 d. pri- j 
snigo 6 iki 18 colių sniego. Į

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
- Telefonuokite; Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

v*^z/.:Vv

Phone, EVergreen 7-4785

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymai Akinių

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Nes

Dr. Anthony Stenger
Ur. Fred E. Burnham

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

Ignition Specialist

Notary Public Tcl. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampa? E. 23rd St.

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

tas ir už prieinamą kainą.



m

ĮVAIRIOS žinios Browder ir Ford

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUERengėjai.

IŠRANDAVOJIMAI
lyvaukite masiniai! PASIRANDAVOJA

Narys.

Nušovė Detektyvą
Sugrižio Draugai Valilioniai (88-90)

PARDAVIMAI

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA *•
Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

PARDAVIMAS

231 Bedford Avenue
Justin (svetimtautis) aiški- BROOKLYN, N. Ygeros!

4”~

tvirtais 
kuriuos

pelnas 
vienai-

Pcnktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

T

Dide-
26 metus.
27 Wood

lAidotuvių direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vcselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

NEW YORK, N. Y.

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

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

PASIRANDAVOJA saliūnas.
le vieta, išgyventa per

Atsišaukite, T. Plakštis,
Rd., Great Neck, N. Y. ,

ir
iš-4' vakarais. Nariai 

Į įsitėmyti.
VALANDOS:

9—12 ryte

kova 
raketie-

VA LANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

“KIM” Išplauks Sukatoje VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Ever. 8-9229

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVE”

balandžio, 2:30 vai. po 
New Star Casino,'107th 
Park Ave, New Yor- 
A t e i k ite visi, nes

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

Antradieniais uždaryta
Tel. Rupublic 9-5964

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

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

Draugės ir Draugai! Sekma- 
dieenį, 15 balandžio, 8 vai.

, “Laisvės” svetainėje

Box 
__Iš 
del 
kreiptis 61 So. 2nd St., Brooklyn, N.

. Klauskite R. Lamaitis.
(89-93)

rr

Įf AC MATTIA TAPP deli skurd^ Lietuvoj, sako d. 
11/10 11 21 U J v 121111 Valilioniai. Kaune bedarbių

LIETUVIŲ

Dr. BLADAS K. VENCIUS VALA9-?2Sryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) Pe„ktato>iak%ž.laryta

z 499 GRAND ST. MTeh Spaggu12'07J°qn2in' Namų, Republic 9-3040
i kandai labai pigiai, nes savininkai 
turi apleisti miestą. Matyti gali-

I ma nuo 10 vai. rytais iki 12 vai. 
dieną. Atsišaukite, 426 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., ant pirmų lubų.

(88-90)

Beštas Puslapis šegtadien., B aland. 14, 1934

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
RUSŲ DRAUGŲ PAREN

GIMAS BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

1 New Yorką Atvyksta 
Cbicagiečiai Sportininkai

rungtynės 
tymų 

rengė Labor 
Minnesotos ty- 

Waukegano ty- 
Darbininkų Su

Sovietų laivas “KIM”, kurį 
taip su ukvata lankė New 
Yorko publika išplauks šešeta- 
dienį. Jis veš reikmenis prie 
elektrikinių stočių,, autoboli- 
lius, dalis del automobilų, 
tekilus ir kitokių tavorų. Lai
ke jo stovėjimo prieplaukoje 
jūreiviai vaikščiojo po miestą, 
lankėsi teatruose, muzėjuose, 
kad tik daugiau gavus žinių 

j apie šį didmiestį. Sekami du 
'Sovietų laivai “Komsmol” 
: “Staryi Bolševik” greitai 
Į plauks į Ameriką.

Chic ago j e buvo 
tarpe trijų “basketball 
lošikų. Jas 
Sports Unija, 
mas nugalėjo 
mą, o Lietuvių
sivienijimo jaunuolių “Sparks” 
tymas laimėjo rungtynėse su 
Minnesotos tymu. Tokiu bū
du “Sparks” lošėjai siunčiami 
į New Yorką, kur 17 d. ba-Į
landžio atsibus rungtynės už ' 
čampionatą visos šalies. Taigi | 
LDS jaunuolių tymas greitai ' 
bus New Yorke. Mes laukia-! 
me svečių ir linkime jiems pa
sisekimo rungtynėse.

Kaip 41 
d e n t a s 
“Sparks” 
paimdavo 
kartu jie 
Minnesota 
vos įveikė 
tų.

ioo kopijų. Kaitų buvo bian- Sekmadienvj Kalbės Draugai 
kos ant kurių renkami pasvei- 3
kinimai ir aukos del “Daily
Workerio,” ant vietos viena
blanka buvo išpildyta ir su- i Draugai E. Browder i^ J.
rinkta $2.00. Nutarta paimti [Ford duos raportą iš Komu-
busą į ALDLD II Apskričio * nistų Partijos tik atsibuvusios 
pikniką ir tam tikslui išrinkta 
kamisija. Visa eilė komisijų 
davė raportus iš pirmesnių 
darbininkų konferencijų ir tt.
Kadangi jau oras atšyla, tai
nutarta turėti tik vieną susi-   ......... .......... .. —, ----
rinkimą į mėnesį Susirinki-j kiekvienas supranta kokios di-‘ 
mas atsibus kas antras ketvir- dėlės reikšmės turi tik atsibu- 
tadienis, “Laisvės” svetainėje vusi partijos konvencija. Pa

prašomi tą

aštuntos konvencijos. Šis pa
rengimas įvyksta sekmadienį, 
15 d. * ' '
pietų, 
St. ir 
k e.

Šį vakarą, 14 d/ balandžio, 
8 valandą vakare, Darbininkų 
Centre, 723—5th Avė. ir 23rd 
St., Brooklyne, bus perstaty
mas, koncertas ir balius. Ren
gia rusų Darbininkų Savišal
pos Organizacijos kuopa. Bus 
gera koncertinė programa ir 
suvaidins sovietinį veikalą 
“Paška Kųbar.” Šokiams grieš 
gera orkestrą. Įžangos tikie- 
tas tik 35 centai ypatai. Pra
šome ateiti.

Drg. A. Bimba Raportuos iš 
Partijos Konvencijos

Paskutiniu laiku eina
I prieš “slot” mašinų i...___

Irius. Į Passaicą buvo pasiųs- | Brooklyniečiams gerai žinomi 
„ i i tas slaptas policistas Jacob j 4* Valilioniai sugrįžo iš Liet.

1 1 v °! s?on Eisman, kad jis ten vestų ko-|Pere^^ savaitę. Jie išbuvo te- p r a nesą pirmiausi J 1 • 1 • - • tty--
lošikai labai 

viršų, bet 
susitiko su 
farmieriais, 

i 19 prieš 18 punk- 
Basketball” kol kas dar 

nėra išsiplatinęs sportas tarpe 
lietuvių, bet laikui bėgant jis 
pasidarys daugiau populiariš- 
kas, nes čia gimęs ir augęs t 
jaunimas yra s u s i d o m ėjęs j 
sportu.

. . va prieš tuos raketierius.lengvai: U* . .. +
šiuom i neilgai Jls ten gyveno.

kampo Monroe gatvės, iš už 
krūmų, jis likosi nušautas. Su
varyta keturios kulkos detek
tyvui į nugarą, šovikas pabė
go.

Bet(nai devynius mėnesius. Užėję 
į “Laisvės” redakciją pasako
jo, kad Lietuvoj nepaprastai 
gilus krizis, kuris jaučiamas 
visuose kampuose. Geriausiai 
gyvena šiuo tarpu valdininkai, 
imą riebias algas ir kyšius. 
Smulkūs valstiečiai ir beže
miai kenčia neišpasakytai di-

LaGuardia Kapoja Darbinin
kams Algas ir Meta iš Darbo |

Ruoškimės prie Pirmos 
Gegužės Demonstraciją

LaGuardia, kuris laike rin- i
kimų čiulbėjo, ulbėjo, apie tai,. landžio, “Laisvės 
kaip jis bus geras majoras, 
dabar rodo savo dantis. Ne
senai išmetė 30,000 darbinin
kų iš CWA darbų. Likusiems 
prie viešų darbų algas kapoja, 
kad daugelyje vietų neuždir
ba nei $7 į savaitę. Paskui į
pakėlė taksus ant namų ir ki-jl7 Kp.—Julius Saulėnas; LDS 
tų dalykų, iš ko mano surinkti. 14 kp.—J. Laukaitis; ALDLD 
mažiausiai apie 17 milionų do-'138 kp.—A. Zablackienė. 
lerių. Dabar išmetė 1,010;
miesto darbininkų iš darbo ir no apvaikščiojimo pirmos gė
jų darbus turės atlikti dirbanti 
darbininkai labiau skubėdami. 
Tai dar ne viskas, tiems dir
bantiems darbininkams yra 
kapojamos algos, taip, kad tas 
palies apie 100,000 miesto 
darbininkų, kuriems bus nu
kapotos algos. Viso New 
Yorke yra 140,000 miesto dar
bininkų. žinoma, įskaitant ir 
viršininkus, tai viršūnių ponai 
kaip gavo taip ir gaus dideles 
algas, bet algos bus kapoja
mos gatvių valytojams, van
dens prižiūrėtojams, .svetainių 
ir valdiškų namų dženitoriams 
ir kitiems žemesniems darbi
ninkams. štai kokis tas “ge-' kūnas, Lesch ir Justin, kurie 
rasis” LaGuardia! Tą komu-j bandys surasti muzikantus, 
nistai nurodinėjo laike rinki-1 Nutarta spausdinti vienas 
inų, bet daugelis darbininkų 1 tūkstantis lapelių lietuvių kal- 
netikėjo, tai dabar ant savo 
kupros persitikrins.

Pereitą sekmadienį, 8 d. ba- 
svetainėj, 

buvo konferencija delei pir
mos gegužės apvaikščiojimo 
šiais metais; atstovų buVo nuo 
šių organizacijų : APLA 22— 
J. Kuraitis; LDS 50 Kp. —K. 
Milenkevičia; Aido Chdro—J. 
Mickūnas ir Kaz. Lesch; TDA

gyvenimas taipgi labai bai
sus, nors šiurkščiai gyvena ir 
tie, ką dar dirba.

Sugrįžusieji žadėjo parašy
ti “Laisvei” savo įspūdžius.

Apsigyveno Draugai Valilio
niai Brooklyne. Čia bandys 
jieškoti kokio užsiėmimo.

Korespondentas.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Rytoj Pasimatysime Aido .
Choro Vakarienėje

gūžės prisirengimo planus. -*
Nutarta pasiųsti protesto re- vakare
zoliucija miesto majorui ir po- atsibus Aido Choro vakarienė 
licijos komisionieriui, nes jie ijr šokiai. £ 
nori atimti teisę komunistams g valandos.
demonstruoti nuo pirmos po kutinę vakarienė šį sezoną, 
pietų iki penktai vai. vakaro. Gaspadinės rengiasi, kad pa- 
fie ponai nori, kad komunis- ruošus geriausią vakarienę ir 
tų demonstracija prasidėtų;
nuo 5 vai. vakare. Taipgi nu
tarta pasiųsti delegatus pas 
majorą ir policijos comisionie- 
rių: P.
Justin.

Buvo
kantai
apvaikščiojimo.

Šokiai prasidės nuo 
. Tai bus jau pas- 

šį sezoną.

Taras, J. Mickūnas ir

kalbama gauti muzi- 
delei pirmos gegužės

Išrinkta Mic-

Policija Brutališkai Užpuolė 
Studentus

boję *ir išdalyti tarpe lietuvių 
darbininkų.

Buvo kalbama apie Didžiojo 
New Yorko Organizacijų 
ryšio tulus atstovus, kurie 
silanko į susirinkimus. 9 
atstovai nuo organizacijų,
susirinkimus .ateina 3-4 nariai, 
tai jau negerai... Veikimas 
esti apsunkintas delei dalies 
astovų apsileidimo ar nepai
symo.

Trečiadienį, 18 d. balan
džio, 7:30 vai. .vakare, “Lais
vės” svetainėj, atsibus Jungti- j 
nių Valstijų Komunistų Par- į PARSIDUODA keturių kambarių ra- 
tijos Lietuvių Frakcijos susi- j 
rinkimamas. čia yra kviečia- I 
mi dalyvauti visi partijos na
riai ir nariai mūsų masinių or
ganizacijų, kaip ve, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatu- j 
ros Draugijos, Aido Choro, 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo—visi Komunistų 
Partijos rėmėjai ir simpatikai. 
Drg. A. Bimba duos raportą iš 
Komunistų Partijos tik atsi
buvusios konvencijos.

Nedėlioję Matykite Veikalą 
“Rasputinas Danguje”

Lenkų darbininkų organiza
cijos bendrai rengia koncer- K L’ tą, balių ir perstatymą. Atsi- y. 
bus sekmadienį, 15 d. balan-1 
džio, 4 vai. po pietų, Darbi
ninkų Centre, 723—5th Avė., 
Brooklyne. Laike koncerto 
bus perstatyta labai juokinga 
komedi ja “Rasputinas Dangų- į 
je.” Po to šokiai prie 
.orkestros.

; šio parengimo visas 
lyra skiriamas paramai 
tinio lenkų komunistų laikraš
čio Amerikoje “Trybuna Ro- 
botnieze.” Ateikite skaitlin
gai !

PARSIDUODA FARMA 114 akerių 
žemės, yra geros girios, didelis so

das virš 100 vaisinių medžių, ant| 
gero kelio cimentuoto, 10 kambarių I 
stuba, 2 barnės, nauja saila, gara-1 
džius, vištininkas, apie 100 vištų, 12 
karvių melžiamų, 10 telyčių, 1 bulius, 
2 jauni arkliai, vežimai, visos ma
šinos reikalingos prie ūkės, šienui 
pjauti, grėbti, arti, kornam sodyti, 
kulti, malkom pjauti ir visi kiti rei
kalingi įrankiai. Tik 2 mailės nuo 
miestuko North Brookfield ir Brook
field, netoli ir didesni miestai, į Uticą 
18 mailių. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Platesnių informacijų klaus- ■ 
kit laišku.
Viskas parsiduoda labai pigiai...Pla
tesnių informacijų klauskit laišku.

I. R. LAMAITIS,
102, North Brookfield, N. Y. 
artimos New Yorko apielinkės 
platesnių informacijų galite

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Virš 600 studentų apleido 
New Lots Eveening High mo
kyklą, kad užprotestavus 
prieš imperialistų ruošimąsi 
prie naujo karo. Lauko pu
sėje prie jų prisidėjo apie 
3,000 darbininkų. Bet greitai 
pribuvo policija ir pradėjo 
brutališkiąusį puolimą ant stu
dentų, po du ir tris policme- 
nai supuolė ant studento ir 
pradėjo daužyti buožėmis. 
Studentai ir darbininkai gynė
si. Buvo aštrių susirėmimų. 
Virš 20 studentų skaudžiai su
mušta. Daugelis yra areštuo
ta. Keli policmonai taipgi ap
kulta.

Lietuvių Jaunuolių Naciona- 
lis komitetas pasiuntė protes
to telegramas policijos virši
ninkui ir miesto majorui La- 
Guardiai.

ir 
pigiai, nes tikietas tik 80 cen
tų ypatai. Kas ateis tik j šo
kius, tiems tikietas bus 25 c. 

Ateikite visi ir visos, nes da
lyvaudami. ne vien turėsite 
progą matyti daug savo drau
gų ir draugių, bet tuom pat 
kartu paremsite ir Aido Cho
rą, kuris nuolatos tarnauja 
darbininkų organizacijoms 
linksmindamas visuomenę sa
vo dainomis. Taigi padaryki- 
kinie šią Aido vakarierię iš i 
publikos atsilankimo pusės! 
sėkmingą, o gaspadinės tikrai 
užtikrina, kad vakarienė bus 
šauni.. Prie to čia bus gera 

oncėrtinė programa,/ dainuos 
inų Sekstetas ir ’ Vyrų 

Būš ir dattgiau dai-

ne 
yra 
o i

Choro Draugas

Oktetą
ninku.

Komitetas.

Patersoniečiai Matykite Ko
mediją ‘Už Pinigus Vesta Pati’

Komedija “Už Pinigus Ves
ta Pati” bus lošiama sųbato- 
je, 14 balandžio, 6:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, 62 
Lafayette St., Paterson, N. J. 
Loš Aido Chbro Dramos Gru
pės komedijantai iš Brookly- 
no.

Taigį visi patersoniečiai 
: kviečiami atsilankyti ir pasi- 
| ger-eti lošimu, nes komedija la
bai juokinga ir užtikrinam, 
kad būsite visi užganėdinti.

Kviečią ALDLD 84’ta Kp.

E. WHITE PLAINS, N. Y.

s. J. B. ; Veltui Vaiky Egzaminavimas

į* irnin 1 v o 1 Tarptautinė Darbininkų Pa-Is ALDLD 1 Kp. Susirinkimo |gelba ruošia kiekvienoje sek- 
---------  Icijoje veltui vaikų sveikatos 

egzaminavimus, kad numaska- 
vus miesto ponus, kaip jie ne
kreipia atydos į vaikų sveika
tą. šeštadienį, 10 vai. ryto, 
tokis vaikų egzaminavimas at
sibus Irving Plaza, 15th St. ir 
Irving Pl. Ten bus egzami
nuojami taksių darbininkų 
vaikai, žinoma, ir kitų indus
trijų, kas-ateis. Kalbas strei
ko vadas J. Gilbert, bus duo
damos lekcijos ir rodoma ju- 
džiai. Visa tai bus veltui.

Ketvirtadienį atsibuvo ALD 
LD .1 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė pusėtinai. Įsto
jo vienas naujas narys ir ke
li susimokėjo duokles. Išrin
ko du delegatus į Pirmos Ge
gužės konferenciją, kuri atsi
bus 
tam 
ly 
kad 
gužinib numerio platinti. Nu
tarta paimti del šios kuopos

šį šeštadienį ir paaukavo 
tikslui $2.00. Buvo “Dai- 
Workerio” atsišaukimas, 
paimtų organizacijos ge-

Rengiamas labai šumnas ba
lius, šeštadienį, 14 d. balan
džio, 1934 metais, 7 vai. vaka
re, S. Dailidėno svetainėje, 
175 Lincoln Avė., E. Whitb 
Plains, N. Y. Įžanga 25 ceųtai 
ypatai. Balių rengia ALDLD 
118 kp. Visos mūsų koloni
jos ir apielinkės darbininkus 
kviečiame. atsilankyti -į mūsų 
parengimą. Atminkite drau
gai, kad mažose kolonijose 
yra sunku su parengimais, 
laukiame yonkieriečių, kad jie 
atvyks busu, nes jie visada pas 
mus atsilanko ^ skaitlingai, tat 
jie ir dabar bandys sumušti 
publikos skaičiumi whitepla- 
niečiua. Dalyvaukite masiniai!

Rengėjai*

Mes, senieji Sinkevičiai, nutarėm 
parduot savo farmą. Kas tik čia 
buvo, tai matė ir žino, kad farma 
yra gera, o stuba penkių kambarių, 
su geru skiepu, kurią aš pats pa- 
budavojau iš česninių rąstų, kuri yra 
labai šilta ir laikys Šimtus metų. 
Stuboje yra amžinas ir. niekad negen
dantis nuo kalno iš šaltinio tekantis 
vanduo. Yra penkios karvės, ark
lys, visi padargai ir smulkūs gyvu
liai. Žemės yra 53 akrai. Parduo
siu greit, prieš lauko dirbimą, tik 
už $5000, tai yra tik už “cash”, nes 
išvažiuosiu. Kreipkitės: S. Sinke- 
vich, c-o Petronė Kerutis, R.F.D. 2, 
Southbury, Conn.

Tel. Stagg 2-0783. NOTARY 
NightTei. 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.

T

(87-89)
STEPHEN BREDES, JR

PARSIDUODA

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

(81-95)

BROOKLYN, N. Y.
in-

919 s Telephone Stagg 2-7057

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

PAJIEŠKOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Aš, tavo motina, Mary Cuches, pa- 
jieškau tavęs, mano sūnau, Charles 
Cuches. Sugrįžk namo ir nesisląps- 
tyk nuo manęs, aš tūrių labai daug 
svarbių reikalų su tavim pasikalbėt, 
taipgi turiu svarbių dokumentų del 
tavęs. •' f ‘ t 1

Aš tave mačiau July 18, 1933, kaip 
jūs nulipot nuo šipo Majestic, aš bu
vau nuėjus pasitikt savo krikštų sū
nų, Steve Pisken. Aš nenorėjau tada 
tau ką nors Sakyt, užtai, kad negalė
jau prieit, ir antra, kad maniau jūs 
j namus ateisit. Paskui ant July 19, 
aŠ mačiau tave laikraštyj D. News, 
kaipo vienas iš Golden Glovers iš 
Ireland. Sugrįžk, mano sūnau, ar
ba! pašauk mane: Mrs. Mary Cuches, 

560 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Drydock—4-8000.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiuš su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. " x

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

< Tel., Stagg 3847 ’

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

> gydyme

Ausą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nfes Ligos, Nervų

{degimas 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 Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

<!>

<!>

<♦>

nuo
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

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

Įsisteigęs 26 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9* A. M. iki 4 P. M.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.


