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Ekspedicija į Kara Kum 
, Pūstynes

Iš Maskvos išvyko ekspe
dicija į Kara Kum pūstynes 
ir Ust-Uri lygumas del ty
rinėjimo gamtinių šaltinių. 
Pirmesni tyrinėjimai paro
dė, kad tose vietose randa
si turtingi žibalo šaltiniai ir 
anglies sluogsniai. Ši eks
pedicija studijuos galimybes 
tų žalios medžiagos šaltinių 
išnaudojimo socialistinei kū
rybai. •

Pirmas 'Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

Automobili, Mechanik, MESKIM DARBO ĮRANKIUS PIRMOJ
Streiko Pardavikas i -----

Atidengimai iš Stratosferos
Sovietų valdžia išleido 

knygą apič iki šiol padary
tus atidengimus iš strato
sferos slaptybių. Visi tyri
nėjimai parodo, kad netei
singas buvo iki šiol tūlų 
mokslininkų tvirti nimas, 
kad ten labai augštai oras 
yra visai skirtingas nuo oro 
ant mūsų žemės.

Sovietų Dovana Turkijai
Sovietų Sąjungos Mokslo 

Akademija padovanojo Tur
kijai labai daug istorinių 
liekanų ir radinių apie tur
kų praeitį, kurie gyveno Al
tai kalnų serityje. Tie radi
niai yra didelės mokslinės 
svarbos del Turkijos liau
dies praeities studijavimo.

Detroit, Micht — Sekreto
rius Mechanikų Unijos (M- 
ESA), Matthew Smith jau 
aiškiai išdūo.da fabrikan- ■ < * ’ I !
tams streikuojančius auto
mobilių įrankių darbinin
kus. Pranešama,; .kad jis 
pervedė Detroit Michigan 
Stove Kompanijos darbinin
kų streiko baigimą į Roose- 
velto Darbo Komisijos ran-'tijos Centro Komitetas šau- 
kas. Kitas pranešimas sa- ’ 
ko, kad Smith rengiasi taip 
padaryt ir su kitais strei
kuojančiais mechanikais. Jis 
pasiuntė telegramą į Wash
ington^ kad ^streikuoti tai 
būtų pragaištis pramonės 
atsigriebimui.” Tuo pačiu 
laiku, jis taikosi išvyt iš tos 
unijos kovinguosius narius.

GEGUŽES! IŠVIEN DEMONSTRUO
KIME PRIEŠ FAŠIZMU IR KARĄ!

Visos iš Darbininky Susidedančios Organizacijos,. Be Pa
žiūru Skirtumo, Privalo Eiti į Bendrą Frontą Prisirengimui 
Prie Pirmosios Gegužės Žygiavimu prieš Reakciją ir už 
Darbininky Klasės Reikalus. ,

Amerikos Komunistų Par-

\ k • •

Streikas Naikina Pasku
bą Pali River, Mass.

Cleveland, Ohio. — Su
streikavo 2,000 darbininkų 
gazolino stotyse; reikalau
ja pakelt algą iki $115-$150 
per mėnesį, įvest 40 valandų 
darbo savaitę ir pripažint 
uniją.

Lėktuvą Streikieriai
Atmetė Federacijos

Vadą Pasiūlymą

tinę piniginę pašalpą bedar
biams, prieš kompanionas 
unijas, prieš verstiną strei
kų ‘sutaikymą’, prieš Ame
rikos valdžios fašistinius 
politikos veiksmus, prieš fa
šistų organizavimąsi, prieš 
Amerikos valdžios besirėn- 
giftius karui, už Sovietų Są
jungos apgynimą, už ChinL 
jos Sovietų apgynimą, už 
apgynimą Kubos darbo ma
sių, kovojančių prieš Ame
rikos imperializmą, prieš 
amunicijos gabenimą karui 
prieš Chinijos Sovietus, už 
politinių kalinių paliuosavi- 
mą, už vienybę su Vokieti
jos darbininkų klase, kuri

Japonija Siekia Visą 
Chini ją Pasiglemžti
Peiping. — Chinijoj dide

lis sujudimas prieš Japoni
ją. Mat, Japonų užsienio 
ministerijos narys Eiji Arn
au pareiškė, kad Japonija 
turi būti Azijos, ypač Chi
nijos “globėja”. Prie to Ja
ponijos protestas prieš Am
erikos kviečių paskolą 
Chinams ir prieš vežimą 
lėktuvų ir kariškų mokytojų 
į Chiniją yra išaiškinama, 
jog Japonija stengsis už
draust Chinams bet kokias 
paskolas iš užsienio be Ja
ponų užgyrimo. -

Amerikos politikai pakar
toja, kad turi būt vykdoma 
1922 metais padarytas de- 

• vynių valstybių paktas, su
lig kurio visiems privalo 
būt atdaros durys bizniui 
Chinijoje; bet .tas duris ja
ponai ,jąu pątys sau užvaldė 
Mandžurijoj ir Jėhęl pro
vincijoje. \ ( ’ j

Angliją, kuri, matyt, turi 
slaptą susitarimą su Japoni-, 
ja, “šaltai” žiūri į pastarąjį 
Japonų imperialistų pareiš
kimą. . i j ; ; i

Hartford, Conn. — Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai mėgino įbrukt savo “pa
tarnavimus” p e n k i o i ikai 
šimtų streikuojančių darbi
ninkų lėktuvu pramonėje. 
Streikieriai atmetė jų pa$ių- 
lymus ir patys tiesioginiai 
veda derybas, su kompani
jomis. ' ’ /

Gelžkeliy Kompan. Ne
grąžina Gelžkeliečiams 

10 Nuoš. Nurausimą
Washington. — Gfelžkelių 

kompanijos atsisako išnaujo 
pridėt 10 nuošimčių algos 
gelžkelių darbi nin k a ms. 
Tiek nuošimčių jos pernai 
numušė gelžkeliečiams al
gas.

Senatinė komisija svarsto 
Dill’o sumanymą priversti
nai taikyt gelžkeliečius su 
kompanijomis, atimt iš jų 
teisę streikuot.

DARBO FEDERACIJOS LYDERIAI IR
KAPITALISTAI NUSIGANDĘ NEGRU

IR BALTŲJŲ MAIN1ERIŲ VIENYBES' Fall River, Mass.—Strei
ko sėkmėje, Algonquin ir 
American audeklų drukavi- 
mo kompanijos sutiko pa
naikint paskubą. 'Sudaryta 
komisija iš lygaus skaičiaus 
darbininkų ir fabrikantų 
atstovų. Komisija svarstys 
įvairius kitus darbininkų 
reikalavimus. Minimų dirb
tuvių darbininkai jau sugrį
žo darban; bet Arkwright 
No. dirbtuvėje streikas tę
siasi; ten kompanija nesu
tinka panaikint paskubą.

Milicija Kariškai Prirengta prieš Streikuojančius Mainie- 
rius-Federacijos Vadai Pateisina Pikietininkų Žudytojus 
—Kasyklų Savininkai Kreipiasi'! Šalies Valdžią prieš Neg
rą Vienybę su Baltaisiais '

“naujas ir baimingas daly
kas, jog negrai mainieriai 
taip atvirai kertasi su poli
cija.”

Prieš mainierius atsiųsta 
milicija su dujų bombomis, 
kulkasvaidžiais ir smėlio

kia visas darbininkiškas or
ganizacijas, nepaisant jokių- 
pažiūrų skirtumų, dėtis į 
vieną frontą, bendrai ruoš
tis prie Pirmosios Gegužės 
demonstracijų. Komitetas 
primena, jog Pirmoji Gegu
žės nuo 1886 metų buvo ir 
tebėra tarptautinė darbi
ninkų kovų diena už sąlygų 
pagerinimą," prieš karą ir 
prieš kapitalą; ji nėra ra
mių piknikų diena, kokią 
stengiasi iš jos padaryt so
cialistų vadai.
. Ypač šiemetinės Pirmo
sios Gegužės apvaikščioji
mai turi palikti raudoną komunistų Partijos vadovy- 
raidę Amerikos darbininkų bėję kovoja prieš fašizmą, 
klasės istorijoj. Juk jau < už paliuosavimą narsaus 
peikti krizio metai—15 mi- Vokiečių darbininkų klasės 
lionų darbininkų neturi dar- kovotojo ir vado, Ernsto 
bo nei užlaikymo; farmeriai -Thaelmanno! 
milionais bankrutuoja; dir
bantiems darbininkams al
gos. kapojamos iki žemiau
sio laipsnio, idant kapita
listams liktų daugiau pelnų; 
dolerio vertę numušus, labai 
pabrango masėms pragyve
nimas. -O kadangi darbi
ninkai, vargingieji farme
riai ir badaujantieji bedar
biai, nebegalėdami pakęst 
taip, bloginamos būklės, vis 
plačiau ir energingiau strei
kuoja, demonstruoja ir ker
tasi su valdžios ir kapitalo 
jėgomis, tai Roosęveltas su 
savo N RA sistematiškai da
ro žingsnius linkui fašizmo 
ir stengiasi visiškai panai
kint- streiko teisę. Negrai 
lynčiuojami, kad teroro žy
giais ardyt augančią baltų
jų ir negrų darbininkų ir 
farmerių vienybę; jau tūk
stančiai Kovotojų ^sugrūsta į 
kalėjimus. Ir tuo pačiu lai-’ 
ku Amerikos kapitalas la
biau negu bet kada ginkluo- 
jąs!J impėriįlistinei ;skerdy- 
hėį kaipb; 'stainbiai išeičiai

•i

“Tegyvuoja dar b.- ininkų 
klasės vienybė kovoj prieš 
kapitalizmą! T e g y v u oja 
raudona Pirmoji Gegužės, 
diena tarptautinės darbi
ninkų vienybės! Pirmyn 
prie darbininkų klasės per
galės! Pirmyn linkui So
vietų valdžios įsteigimo 
Amerikoje!” .

Bedarbių Mėtytojūs 
Pittsburghiečiai Pa

siuntė į Ligoninę

Bedarbių Taryba Pa
kviesta į Kensington

Šelpime Komisiją
Kensington, Pa.—Valdiš

ka šelpimo komisija pakvie
tė ir Bedarbių Tarybos at
stovus dalyvauti komisijos 
posėdžiuose; gal tikisi tuom 
numaldinti kovingus bedar
bius. Bet jie ves kovą ir 
komisijoje už žmoniškesnę 
bedarbiams pašalpą ir prieš 
politikierių “reketą”, per 
kurį šie poneliai pinigauja- 
si.

Detroitiečiai Demons-

Birmingham, Ala. — Va
idai senosios Jungtinės Mai- 
nierių Unijos sužiniai krik
do streiką 21,000 Alabamos 
valstijos angliakasių. — Ši 
unija priklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos.

Wm. Mitch, unijos dist- maišeliais, iš kurių milicis- 
rikto pirmininkas, faktinai! tai darosi barikadas prieš 
pateisina policiją ir kompa-I streikierius. 
nijų gengsterius, kurie per
eitą trečiadienį nužudė neg
rą streiko pikietininką Ed. 
Englandą, pašovė du kitu. 
Masiniai p i k i e t uojaučius 
darbininkus Mitch vadina 
“prieš-įstatymiškais mainie- 
riais,” kurie, girdi, nešioja
si paslėptus ginklus. Darbo 
Federacijos vadai ir kapita
listai nusigandę ypač todėl, 
kad šiame streike taip su
tartinai kovoja baltieji iš
vien su negrais. Del to 300 
pramonės kapitalistų mušė 
telegramą, prezidentui Roo- 
seveltui, kad “greitai gręsid 

trasių kova” baltųjų su ne- 
| grais. Reikia suprast, jog 
kapitalistai patys ketina 

* nuožmesnius
. i p v— it Kapiiaiibiditrues 1 Gegužes, Nors pradėt dar
Neduoda Tam Leidimo "/L,///.. "T“!:“Age Herald”, baltųjų ponų 

laikraštis, rašo, kad 'tai

Prie Porter kasyklos ar
eštuota du negrai pikieti- 
ninkai.

Streikas prasidėjo, kad 
priverst savininkus mokėt 
bent tokias • algas, kokias 
nustato N RA. Dabar strei
kuojama už didesnį dąrbo- 
mokesnio pakėlimą ir už 
unijos pripažinimą visose 
kasyklose.

I

Komunistų Partija sklei
džia lapelius tarp streikuo
jančių angliakasių ir plieno 
darbininkų. Ragįna išrinkt 
eilinių darbininkų • streiko 
komitetus, ištraukti strei- 
kan likusius kasyklų prižiū
rėtojus (maitenance men); 
masiniai pikietuoti ir veikti 
glaudžiausioj vienybėj bal
tiems darbininkams su ne-?I 
grais.

Baltimore^ Laivų Darbininky Maršavimas 
į Washington^ del Bedarbių Šelpimo

Garbina Mickey Mouse

iš' krizi’o, rr išvien sti kitais t® teismą paleist areštuotus, | g. Shaw, suteikia ‘ augštą

Nesugauna Dillingerio

i.-

; ■ Pirm maršuotojams išei
siant iŠ Baltimore,: 700 lai,-

pagyrimą, amerikonui ;Walt 
Dispey’ui už jo Mickey 
Mouse judamųjų paveikslų 
pasakiškas, istorijukes. ,

talistams toje- prityje. y

degtindariu^. Pereitą sa
vaitę suimta 73, neteisėti 
degtindariai.

London, — Anglijoj Meno 
Gildija, kur priklauso ir G.

St. John. —Kapitonas Cologne/—Vokietija da 
Abram Kean, 79, metų, per ro orlaivyno manevrus, kaip 
savo amži^ sumedžiojo mi- galima būtų apgint miestą 
lioną ronių (seals). \nuo priešo laike karo/ ’

30 Bulgarijos Advokatų Pa
siryžę Apgint Thaelmanną 

Sofija. — 30 Bulgarijos 
advokatų protestuoja prieš 
Ernsto Thaelmanno laiky
mą kalėjime; jie pasiryžę 
važiuot į Berlyną ir būsima
me teisme gint Thaelmanną.

Pradeda Vyry ir Motery 
Rcmijimą Amerikoj
Norman,: Okla. Šiėj

valstijoj jau paskirta išrb- 
my1114 vyrų įr ipoterų. su
lig nesenai išleisto Įstatymo^ 
Atima veislę nepagydo
miems bepročiams, trečią 
kart nuteistiems' kalėjiman 
ir tokiems, kurie negalėtų- 
sū šeimyna pragyventi ir. 
tuo būdu taptų “apsunkini-^ 
mas visuomenei”. Visas 
įstatymas skamba panašiai; 
kaip Hitlerio įstatymas, ku
ris Vokietijoj atkreiptas 
ypač prieš revoliucinius dar
bininkus. v

imperialištais rengiasi ka
rtu prieš Sdvietų Sąjungą. ' 
i Viso td akivaizdoje Ko
munistų Partijos Centro 
Komitetas šaukia šią Pir
mąją .« ' Gegužės ' s padaryt 
smarkiausių mąsinįų, išsto
jimų diena ne tik už tuojau- 
tinius darbininkų1 reikalus, 
bet ir prieš patį kapitaliz
mą:

“Šalin tad darbo įrankius 
Pirmojoj. Gegužės! Demon
struokime gatvėse už algų 
pakėlimą, už trumpesnes 
darbo valandas, už išleidimą 
Bedarbių ApdraudOs' Įstaty
mo (H. R. 7598), už tūdjad-

Pittsburgh, Pa. — Laike 
metimo vienos bedarbių šei
mynos Woods Run dalyje iš 
namų, konsteibelis peršovė 
vienam darbininkui koją. 
Kiti taip įnirto, kad konstei
belis ir detektyvas buvo pa
siųsti 1 į ligoninę, šeimynos 
išmetimas tapo sustabdytas.

Septynis kovoj dalyvavu
sius areštavo, bet per masi
nę talką darbininkai priver-

kuriuos gynė Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas.

Buvo skirta išmest iš na
mų dar viena bedarbių šei
myna Hill Districte. Susi
rinko 700 darbininkų pasi
priešint; ir nors 50 polici
jos ten buvo, bet mėlynsiū- 
liai nedrįso pradėt savo 
darbą.

Detroit, Mich.—Nors po
licijos komisionierius H. 

! Pickert neduoda leidimo de- 
monstruot Pirmojoj Gegu- i, 
žės, bet darbininkai mobili- į 
zuojasi demonstra cijai
Grand Circus Parke, šį sek-1 Washington. _ 80 jūri- 
madienį, 2 vai. dieną, jie tu
ri masinį protesto mitingą 
Danceland Auditorijoj. Jis 
šaukiamas vardu 55 orga
nizacijų, prisidėjusių prie 
Pirmosios Gegužės Bendro 
Fronto.

ninku ir laivakrovių pėsti 
atmaršavo 45 mylias iš Bal- 
timorės. - Reikalauja, kad 
federalė šelpimo vyriausybė 
neuždarytų Seamen’s Relief 
Projectą. Tai buvo viena
tinis . Amerikoj pašalpos 
punktas, kur patys darbi
ninkai tvarkė it skirstė pa
šalpą, gaunamą. iš valdžięs. 
Bet Washingtdrio valdžia 
ųusprendė tą įs,taigą užda-

vakrovių metė darbą ir pa
lydėjo juosius.

Washingtone maršuotojai, 
apart palaikymo minimo pa
šalpos punkto, reikalauja iš
leist bedarbių apdraudps 
įstatymą—H. R. 7598. Jie 
įteiks vyriausybei ir smul
kiųjų biznierių rezoliuciją. 
Šie biznieriai sako, kad ju
rininkai ir laivakroviai tei
singai nhudojo /gaunamus 
pašalpai pinigus; todėl ir 
kalinyhiški mažieji vertei^ 
viai galėjo gyvuoti: kitaip, 
sako, tai mes nusibankru
tuotume.

1,000 Agentą Prieš 
Slaptus DegtindariusCUKRAUS ĮVEŽIMŲ 

SUVARŽYMAS
Washington. — Kongre

sas 'priėmė Costigano^bilių, 
kuris duoda teisę žemdirby
stės ministeriui .aprubežiuo- 
ti1 .įvežimą cukraus bei cuk
rinių medžiagų iš Kubos ir 
kitų šalių, kad tuo būdu duo
ti progą daugiau pasipelnyt

Columbus. — Ohio valsti
jos pramonės komisionie
rius praneša, kad apsinuo
dijimai švinu 1933 metais 
užėmė pięmą vietą tarp dar-i 
ibininkų ligų, kurias gauna- naminiams, Amerikos kapi- 
dirbyklose.

Washington. — Vyriau
sybę pradeda kampaniją 
priešslaptus degtinės bra
vorus, iš kurių negali iš
rinkt sau mokesčių. Jau 
pasiųsta darban 1,000 val
džios agentų gaudyti tuos 
degtindariu^.

Shreveport, La. — John 
Dillinger, senai policijos 
“gaudomas” plėšiKas, vėl 
apiplėšė vietinį banką.

Pereitą savaitę jis su vie
nu sėbru atėjo į policijos 
stotį Warsaw, Ind., privertė 
atiduot jam geriausius re
volverius ir neperšaunamus 
policijos bruslotus, it pabė
go
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šis berniukas, tik devynių mėtų vai: 
jau vartoja dvi kalbas ir turi rimtos nuo
vokos apie darbininkų judėjimą, mįjty-
kloję drąsiai apgina darbiųįnUų tėvynę , dąybą. 
nuo1 reakcinės mokytojos.
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Foreign countries, per year ____ .... $7.50
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United .States, six months ...___ __ $3.00
Brooklyn, N. ¥.. six months .......... - $4.00
Foreign countries, six months ____ _ $4.00
Canada and Brazil, six months ........ $3.00
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; (įbąll fi,5-^t įiirdio ? 
puskapio garsHi pranešamą, ’kad Prūsei-; 
kos sosaidė Lietuvių Darbininkų Drąu- 
.gija oficialiai prisidėjo prie Loveštoho 
kontr-revoliucines partijos, Tai matote, 
draugai, kurie sekate paskui tuos opor
tunistus, kur jup nuvedė. G ,

.. . ■ ! f *  ' . ( !

kuti^; I 'tuksiančius tpĮJų{beypįųkU;įbT^ygMęių,!
5 ppp- 1 jeigu gerai sūtvarkytum.emę' ir;prižiurę-?

' , tumėmej vaikų,' brgįn^ižąvimo ir švietimo
. Reikia susirūpinti tuo svarbiu 

<5 turėtume ,1 reikalu.
■ • • > ■ ■ ' ■> :• l

: ■ šeštadięn,, Balanį.21; 1934 .
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Nesurado Nieko Gero, 
Nieko Suraminančio.

Oportunistas Prūseika žadėjo duoti 
straipsnį, apie Komunistų Partijos kon
venciją ir ją iš panagių išanalįzuoti. Tai
gi savo “Gadynės” No. 16 ir “šviečia” sa-. 
vo skaitytojus. Viskas, ką jis randa Ko
munistų Partijoj, tai pražūtis, mirtis ir 
kapai. Viskas nepatinka, viskas negra
žu, viskas klaidinga!

Blogi buvo konvencijos delegatai, nors 
jis jų nematė, kad jie buvo entuziastiški, 
karštai sveikino d. Browderj ir kitus va
dovaujančius draugus. Nepatinka tos 
vietos draugo Browderio raporto, kurio
se jis nurodo partijos, augimą, o juokiasi 
iš tų vietų, kuriose kalbama apie partijos 
veikimo trūkumus ir padarytas klaidas. 
Negali užginčyt to fakto, kad partijos ei
lės gerokai paaugo, atsikračiusios nuo 
Lovestono ir kitų oportunistų, būtent, 
nuo apie 8,000 1930 metais iki 24,500 
1934, bet, girdi, atsiskiriant nuo Socialis
tų Partijos 1919 metais kairiasparniai 
turėjo net 65,000 narių. Užmiršta jis ir 
tą faktą, kad 1920 metais kruvinoji Pal- 
merio reakcija ištaškė visas spėkas ir iš 
tų 65,000 beliko tik keli tūkstančiai po
grindinėje organizacijoje. 1

Neapsieina Prūseika ir be aiškaus jne- 
lo. .Girdi Stachel neraportavo apie revo
liucinių unijų augimą. Tai melas. Kaip 
d. Stachel, taip d. BrowderigiSavo .rapor- 
tuose nurodė, kad revoliucinės unijos per 
metus laiko; paaugo nuo 25,000 narių iki 
125,000. Vadinasi, revoliucinės unijos ga
vo apie šimtą tūkstančių naujų narių! 
Šitą faktą Prūseika tyčia paslepia nuo 
“Gadynės” skaitytojų.

Kuomet d. Stachęl nurodė savo rapor
te, kad mes neturėjome Detroite revoliu
cinės unijos vadovybėje nė vieno fabriko, 
iŠ kurio būtų buvę galima pradėti strei
ką, tai Prūseika ciniškai tyčiojasi, o t, j 
girdi, nė vienos dirbtuvėlės neturi suor
ganizavę! Jis nepasako, kad ir Ameri
kos Darbo Federacija dar nekontroliuoja 
nė vieno didžiųjų fabrikų.

Nesuradęs nieko gero Komunistų Par
tijoj. ir jos konvencijoj, išjuokęs ir išnie
kinęs visą judėjimą, tas oportunizmo ri- 
cierius baigia savo tiradą sumesdamas 
kaltę ant Amerikos Komunistų Partijos 
net ir už tai, “kodėl Austrijoje sukilo so
cialistai, o Vokietijoje komunistai nesu- 
Idfe,? ’ . • *

Visa ta tirada' parodo, kad Prūseika 
nervuojasi—nervuojas ne todėl, kad ko
munistams nesisektų, bet todėl, kad kb-* 
munistų spėkos ir įtaka augą. Mat, 
jis tartum poterius savo gazietoj'nuola
tos per tris metus kalbėjo, kad Komuhis- x 
tų Partija tik smunka ir smunka, nariai 1 
visi baigia išbėgti, kad revoliucinių uilijų 
visai nebeliko. O čia pasirodo, kad par
tijos narių skaičius paaugo nuo 8,000 iki 
24,500, kad revoliucinės unijos pakilo nuo 
25,000 narių iki 125,000. Matote, jo visą 
pranašystę margis nusinešė ant uodegos. 
Dabar jo pasekėjai pamatys, kad Prūsei- 
ka per ištisus tris metus melavo. Štai 
kas jį nervuoja. Štai kodėl jis dabar dar 
daugiau spjaudo ir,niekina mūsų Par
tiją. ’' ’ ‘

Lietuvos Dvarininkai Perša , ' 
Lietuvą Lenkijai

• * i I < į ■ • • . - * ‘ <

Kauno ; spauda praneša, kad ' nesenai 
Lenkijon buyd nuvykęs dvarįnįiikaš * Zu
bovas įr turėjo pasikalbėjimą^ šų'^il’suds- 
kiu. Nors Zubovas sako, kad jo misija 
buvus grynai “privatiška”, bet nėra Jo
kia paslaptis, kad jis ten važiavo politi
niais tikslais. Pilsudskis Zubovui pareiš
kęs, kad “Vilnius ne dešra—-neatkąsi.” 
“Lietuvos Žinios” (kovo 30 d.):duoda se
kantus konientarus' ir pranešimus apie 
visą tą užkulisinę politiką, kuri vedama 1 
del atidavimo visos Lietuvos imperialisti
nei Lenkijai:

- Bendrai, dabar kalbama^kad Lenkai, su
prasdami, jog dabar Lietuvos užsienio poli
tika nėra lengva, pablogėjo santykiai su Vo
kietija, tai jie, atrodo, dabar daug sunkiau 
sukalbami negu būtą buvę sukalbami prieš 
2-3 metus.

Atsakingose Lenkų valdžios sferose Vil
niaus Lįetuvai grąžinimo klausimas esąs 
laikomas visai nesvarstytinu. Net okupuo
tosios Lietuvos teritorijos dalies jie nesutin
ką grąžinti, čia daug nulemia strateginiai 
sumetimai. Pavyzdžiui, svarbi geležinkelio 
linija Varšuva-Gardinas pro Varėną Vil- 
nius-Daugpilis eina kaip tyčia netoli demar- I 
kacijos linijos. Taigi jei Lenkai atiduotų j 
okupuotosios Lietuvos bent pakraščius, jau 
būtų kertamas geležinkelis, o su tuo Lenkai 
jokiu būdu nenori sutikti. Galinti būti kal
ba tik apie kai kurių okupuotų valsčių Lie
tuvai grąžinimą Trakų ar Seinų apskrityse.

. Tai. tokia, esanti nuomonė Varšuvos sluogs- 
niuose.

Derybų pagrindai! Lenkai dedą du daly
ku: normalius susisiekimo ir konsularinius- 

; .santykius. i
Šiaipjau Lenkai galį padaryti didesnių 

nuolaidų kultūrinėj! ir tautinėj srityję Vil
niaus krašte lietuviams. . t ..

' Tačiaus kiek Varšuva žiūri į tai abejįngai 
ir išdidžiai, tįek vilniečiai lenkai esą karšti 
su«Lietuva susitaikinimo, šalininkai. Jie su
manę net realių žygių daryti, Lietuvai su 
Lenkija sutaikinti. Greičiausia, kad. asme
niškais tikslais ir jų delegacija laukiama 
Kaune. O kad jie laukiami, tai aišku ir iš 
to, kad mūsų atatinkamos įstaigos davė įsa
kymą, kad jiems įvažiuoti per demarkacijos 
liniją nebūtų kliudoma.

Per velykas arba tuojau po velykų laukia
ma Lenkų senato nario Kšyžanovskio ir 
Vilniaus universiteto rektoriaus prof. Stane
vičiaus.

CH. RAKOVSKIS, BUVĘS VYRIAUSIAS 
TROCKIO PADĖJĖJAS, SMERKIA JJJI

IR PRAŠOSI ATGAL I KOMPARTIJĄ
■—■r ■ • i

sriovė) paskui prisitaikymo 
pakalnėn nusirito į oportu
nizmą, persimainė į' savos 
rūšies socialdemokratiją ir, 
pagalios, faktiškais atsidūrė 
kontr-revoliucijos stovykloj.

, “Tos apverktinos , tiesoš1 
supratimas Vis stipriau ver
tė ' mane jieškoti išeities iš 
tokios padėties. Vienintelė 
man! galima išeitis buvo tik
rai ir atvirai prisipažint sa-1 vičtų Sąjungoje. Yra tokių, 
•vo klaidas. i kurie turi šiek tiek susi-
■, “Aš atsišaukiu į visus pir- ■ taupę. Nieko tame blogo, 
mesnius savo partizanus,! , ,
kurie dar tebesilaiko .trocki-! 77"
riių nuomonių, kad jie pa-1 REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
sektų mano pavyzdžiu.i ; 
Kiekvienam, kuris tik laiko, ■
save bolševiku, užtenka aty-1 C. K. Urban. — Taip, 
džiai pakamantinėti pama- Jeigu nepadaro didelio jums 
tinę permainą, kuri pasida- j sunkumo, siuntinėkite 
rė šalies viduj ir užsieniuo-V"4-" °1 
se, kad' persi tikrint, jog rei-!
kalinga šitoks žingsnis pa
daryti. Teisingai tatai pri
pažinti nėra gėda, bet griež
tai kiekvieno bolševiko pa
reiga.

“Daugeliui žinoma, jog se-' 
nas asmeninis draugišku--j 
mas riša mane su Trockiu.! 
Dabar mano kelias griežtai 
persiskyrė su Trockio kėliū. 
Dabartiniu momentu, kuo
met eina visų <visuomertės 
klasių ' ir ’pajėgų pasiskirs
tymas, kūomėt pasaulis vis 
aiškiau pasidalina į du prie
šingu liogeriu, o Komunistų 
Internacionalas ir, Komuni
stų Partija, Sovietų Sąjun
gos bolševikai, randasi re-

Prūseika ir Butkus prisidėję 
prie krūtinės bažijosi, kad jų

Beje, 
rankas 
skloka nieko bendro neturėjo, neturi ir 
neturės su Lovestono grupe. Prūseika 
visuomet buvęes didelis Lovestono politi
kos priešas. Bet štai lovestoniečių orga-

Pavyzdingas Berniukas, iš Kurio 
Reikia Laukti Kovotojo

Permažai mes kreipiame atydps į mū
sų vaikų švietimą ir auklėjimą. Dabar 
pradėtos steigti vaikų lavinimos mokyk
lėlės ir pionierių grupelės bei LDS vaikų 
kuopelės neturi- tos paramos iš suaugu
sių darbininkų , kokią turėtų gauti. Mū
sų spaudoje, kaip ir nieko apie tai nera
šoma. Apleistas, baisiai apleistas tas 
mūsų judėjimo darbas.

O, yra vaikų, kurie tįuri stebėtinų ga- 
būhių ir kuriuos’ galinta isaūklėti į drą
sius kovotojus ir mūsų judėjimo vadus. 
Štai vienas iš “Ląisvės •’ redaktorių gavo 
tokį laišką iš- Waterbutio muo vienp bęr^ 
niūko: * ' Į 1 J ’• ‘ ■ ■ ,.. •

“Branguš> Draugė: Aš vis buvau užsi
ėmęs mokykla, tąi neturėjau laiko rašy
ti/ Waterburyje taip viskas po ‘senovei, 
nieko1 naujo.

“Mokykloj vieną kartą mokytoja skai
tė, kad Sovietų Sąjungoje vaikai vaikšti
nėja gatvėse išbalę ir išrodo/kad neval
gę. Aš sakiau, kad Sovietų Sąjungoje 90 
nuoš. moka rašyti ir skaityti.- Tai ji 
man atsakę, kad ne,, kad dabar Sovietų 
Sąjungoje prasčiau ūž caristinę Rusiją.

“Brangus Drauge, gal negalėsite per
skaityti šitą laišką, ba dar pirmą rašau 
lietuviškai. Aš esu tik'devynių metų įr 
dąr tik ketvirto greido; 1

“Draugiškai, P. M.”
Kalba graži, tvarkingą, tik keliės gpa- i 

mątiškos klaidos įsiskverbę. Vadinasi, 1

Christianas Rakov skis, 
Leono Trockio* vyriausias 
padėjėjas ir artimas asme- 

> niškas jo draugas, atsiuntė, 
pareiškimą Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos 
Centro Komitetui, prašyda
mas^ kad* jį atgal priimtų į 
Komunistų Partiją. Jis ra-

1 šo: 1 1 ' -
i | i 1 i ■ ■ .

“Savo telegramoj iš vasa
rio 17 d., 1934 m.,' aš pareiš
kiau, jog,sutinku su bendrą
ja Partijos linija ir jog pik, 
nai ir besąlyginiai pasiduo
du Partijos kongresų nuta
rimams ir partijinei discip
linai.

“Šiuomi prašau atsižvelg
ti į\tai, kad pas mane jau 
nebėra nuomonių skirtumo, 
kurios mane skirtu nuo 
Partijos; kad aš pilnai ir ab
soliučiai užgiriu bendrąją 
Partijos liniją ir kad aš taip 
pat -neatšaukiamai (galuti
nai) sutraukiau ryšius su 
kontr-revoliuciniu trockiz- 
mu....

“Partija ir negalėtų įvyk
dyt tą milžinišką uždavinį 
—pamatiniai ątbudavoti ša
lies ūkį, jeigu jinai nebūtų 
taip ne,atlaidžiai nusistačius 
prieš visękius smulkiaLbur- 
žuązįnius nukrypimus’ .ir 
svyravimus ir jeigu ji griež-j 
tai; jų neslopintų. Jinai ne
galėtų atlikti J savo - prieder
mių, jeigu Centro Komite
tas tuo pačiu laiku neužtik
rintų įvykdyftią tos revoliu
cinės, griežtos, 'beveik kar
eiviškos’ (kaip sake Leni
nas) disciplinos, kuri reika
laujama iš kiekvieno bolše- 
viko-komunisto, kad vykdy
tų nutarimus -kongresų ir 
kitų įstaigų.

“Stalino asmenyje išsirei- 
škia šis bolševikiškas ideo-i 
loginis * neatlaidumas ir or
ganizacinė disciplina ir vie
nybė žodžių su darbais. Tai 
prieš šiuos principus opozi
cija ištikrųjų atkreipė savo 
atakas, kuomet jinai puolė 
Staliną kaipo asmenį. Mano 
gi asmenyje, vienas iš pas
kutinių liekamų opozicijos 
atstovų šiandien pareiškia, 
jog ką mes pirmiau laikėm 
Stalipo ’1 Vadovybės trūku-

____-;t i-i' j,___ T Jkzino, kaip 
se įr juos gali pilniausiai UzmUStj LlOOS^ įLąikg. 
naudot!' sdcihlistines kūry
bos reikalams. Kaip žino
te, bonai turi tam tikrą nu-! 
statytą laiką ir kol tas lai- 
kas neišeina, pinigų už juos v»s duoti patarimus 
negalima atgauti, štai ka- Parazitams, kaipjie gali lai
me skirtumas tarpe varto- Paleisti ir būti pasiten- 

naminės paskolos pinigų. septyni šimtai įvairių
jimo į banką įdėtų pinigų ir

Antra, ne visus žmonės pi
nigus .sudeda į bankus. Ne
mažai pinigų laiko pas save. 
Pagelba- naminės paskolos 
daug jų patenka į vartoji
mą.1 ' ’ ■ '1 . -1 ■ ■ /[

v

■ Ne visi žmonės visus pi
nigus tuojaus praleidžia So-

C. K. Urban.

i mi
nėtą laikraštį, kurį gautiate 
iš Lietuvos. Laikas hūO' lai
ko -pasinaudosime. Būsime 
dėkingi draugui už pasidar
bavimą. ‘

•J' I
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New Yorke susiorganiza- 
jvo iš ponų ir poniučių Ame
rikos Dyklaikio Lyga. Jos

kinę. Lyga sako, kad yra

> t

būdų laiko praleidimui — 
prie žaislų, prie visokio iš
dykavimo, sporto ir 1.1. Esą 
tokių asiliškomis smegeni
mis ponų, kurie patys neiš- 
galvoją, ką daryti su savo 
liuosu laiku įr virsta nusimi- 
nėliais, bevilčiais. Lyga išleis 
brošiūras su nurodymais, 
kaip tie ponai gali užmušti 
savo laiką.
' Bet ■ ateis laikas, kuomet 

tie parazitai nesuks galvos 
apie laiko užmušimą. Kuo
met bus įsteigta Amerikoje 
proletarinė diktatūra, tai 
ponai bus priversti naudin
gą darbą dirbti dirbtuvėse 
ir fabrikuose. Turės iš 
“prakaito kaktos’ savo duo
ną pelnyti.” Nereikės išdy
kauti ir švaistyti darbinin
kų sukrautus jiems turtus.

D.

DARBININKU 
S VEIKATA

j | DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371; ; Newark, N. J.

J Telephone:; Humboldt 2-7964

VĖMIMAS
, t • : .!■■ } V.

Nuo kokios kūno netvarkos 
priklauso Vėmimas? Jau bus 
keliolika savaičių, kaip mane 
kankina vėmimas rytais. Pa- 

nėžiūrint,

Pas nėurolikus, nervingus in
dividus vėmimas pasidaro lyg

sivalgius pusryčių, nežiūrint, 
voliucinio liogerio centre,—"kad’iV labai patinkamo maisto,

ir papročio dalykas.
Charakteringa, kad Jums, 

Drauge, toks vėmimas užeidi- 
nėja pavasarį. Kadangi, be as
meninio visapusio ištyrimo, nė
ra galima numatyti tikros vė
mimo priežasties, tai aš bent 
bendrai ką Jums patarsiu.

. Gaukite vaistinėje “Dilute
Im-

tai visokie bandymai laiky
tis vidurio pozicijos yra 
bergždi.”

(Lietuviai d a r b i ninkai,! pradėjo vėmimas patankėti^ hydrochloric Acid, 1 oz. 
trockisto Prūseikos sekėjai Ne tik rytais, bet ir dieną,— kite po 5, 10 lašų pusėj stiklo 
turėtu apie tai pagalvoti, tai jau tfu sykiu dienon. Pasi- vėsaus ar šalto vandens. Iš 

| Jeigu rimtai dalyką apmąs
tytų ir bent patys sau sąži- j
ningai klausimą atsakytų, mjmo veikmė, rodos ateina iš

ir vemiu. Jei kartais ir ne
valgau anksti, tai vistiek ver
timas vemti veikia,—bent sei
lių tenka išspjauti. Tolydžio

. Iš
taiko dienų, kad nevemiu. Ta- gerkite tą pusę stiklo geriau 
da jaučiu galvoj negera. Tar-lper stiklinę dūdelę.

'turn kas galvon daužytų. Vė-

jie negalėtų liktis toj kontr
revoliucinėj stovykloj. — 
Red;)

171 ’ • ••1.1 • daktaras’ pžKlausimai ir Atsakymai > operacū

Draugai:

i Vidurių gilumos. Nusivėmus, 
atšąla kojos.-

Vėmimas kankino mane ir 
seniau. Tai bus kokie du, 
trys metai atgal. Tada vietos 
daktaras’ padarė mažą gerk- 

įą: prikjrpo mažą 
| ryklės liežuvėlį, ries jis manė, 
. kad liežuvėlis darė arzumą. 
Bet tas, rodos negelbėjo. Prisi- 

' t ’ i i ’ — . . •2' - ’•L___ i _ •___ iAš noriu jūs paklausti menu; kad vėmimas kartojasi
mąis, tatai yra šios vąddvy- apie Sovietų valdžios Jdaro- ^kžniati pavasario laiku. Pei- 
.fe h^pelnai . ; Į mas hamines paskolas. Ko-

Sykiu su visa Partija ir del tas paskolas daro? Juk Į tail) ,rido ,v^a'fio mėnesio. Esu 
darbininkų klase as pąkar- žmonės pįniguš, nelaiko pas 
toju: save, bet turi įdėję į hari-

>“Sovietų šalis pajėgė nu-; kug,. tuo būdu valdžia;gali 
veikti patį sunkiausią sočia- tuos pinigus vartoti be> pa
liktinio perbūdavojimo ųž- skolos ? ; *

Antras dalykas, atrodo,

toju:

Galite 
• 'pakartoti keletą kartų per die- 
i na, prieš valgį ar po valgio. 
, Jeigu nuo šitos priemonės vė

mimas nesumažėtų, tai bandy- 
■ kite valgyti mažiau, bet daž

niau. Ir po valgio tada imkite 
po trečdalį šaukštuko kreidos 
miltelių, “Precipitated chalk.” 

Kartais visa kas gražiai per
eina nuo vaistų nervams sura
minti, ypač jei tas vėmimas 
yra nervingo paėjimo. Tuo
kart “Triple bromides, grs. 
15, tablets No. 100” yra geras 
vaistas. Po vieną tabletėlę 
tarpinama stikle vandene ir 
geriama po valgio..

Po lašą iodo tinktūros stikle 
vandens imkite bent dukart 
kas savaitė. Kartais, imant po 
tiek kas dieną dalykai pasitai
so.

Yra nuotikių, kad maža- 
kraujingumas, ypač smegenų 
centruose, sukelia įkirų vėmi
mą. Čia geras maistas ir da 

ci
trate, ki. 1b.” Reikia tai ištar-

|mąs Tiamines,paskolas. Ko- !v-mjmas • pr^idgj0' kartotis
■ taip 'rilio vašartb mėnesio. Esu 
•naOt'driš,15 pėdų 6 colių augš- 
čid„ sveriu‘IŠO sv. iValgau vis
ką; Viduriai valosi gerai. 
Prašau patarti 'per “Laisvę.”

ATSAKYMAS
Visokio, Drauge, esti vėmi

mo', nuo visokią priežasčių. 
Dažnai •• vėmimas užeina nuo 
pačių vidurių, nuo-kokio trū- toniko: “Iron ammonium 
kūnio skilvyj, žarnose arba ir 

’kur žemiau, lyties organuose, pinti puskvortėj virusio van- 
Vėmimas neretai pasireiškia ir 1 ’ x-.-i-xx-i—
šiaip del kokio erzinimo, jau
dinimo bile kurioj’kūno daly: 
riosVse, gerklėj, ausyse, akyse, 
galvoj ir tt. Yra vėl centrinio 
ypaėjimo vėmimas, nuo suer
zinimo smegenų vėmimo cent
ro. Psichinės intakos^ nervi
niai smūgiai, rūpestis, nerimas
tis, kokš nepasitenkinimas, 
baime gali iššaukti- vėmimą.

lietinio perbūdavojimo už
davinį tik todėl, kad turėjo 
vadą su tokiu ideologiniu kad Sovietų žmones visų pi

nigų nepralevĮzia, bet tau
po? . v . ' .

Atsakykite per dięųraąjtį 
‘Laisvę”.
Atsakymas. ' 

z i .. » •

Bapkon įdėtus pinigus 
žrnogųs gali bile dieną atsi7 
imti. Taip tankiai’ ir esti. 
Qį bodų formoje' piskola 
reiškia, kad tą’pi tikr^ tal
ką, tąi yra' kelis metus tie 
pįnigąi yra vąįdžips ranko- 

■* t • •' < t I f ' ’ •

atkaklumu, ųęatlaidųmu, to
kiu politiniu permatymu ir; 
valios stiprumu, kaip kąd 
Stalinas.

“Tuo laikotarpiu, kai aš 
buvau jau nebe Partijoje, 
tąi jjrocĮd&tų atskala, kųrjai 
aš prį^įąųsiaų, ^tggpyįs žev 
myn iii žemyn priešingu ,įe- 
ninizmui taku. Nuo smul- 
kiąi-^įžuą^hjo ; iškyįlįjijp,. 
dąr tebęsant jai Į^onlųnistų’ 
Partijoje, jinai

dens, ir jmti po šaukštuką po 
valgio, su limonadu, per kele
tą mėnesių.

O kai kada kalkių stoka es
ti dalyko pamate. Tada '‘“Ca
lcium lactate, grs. 10, tablets 
No. 100” daro gerai. Po dvi 
tabletėles sutrintas imama po 
valgio ir nugeriama vandeniu.

Tai matot,' Drauge. Galite 
dabar išbandyti.

i
'' . .J ■. 1
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Besirengiant Prie Meno Sąjungos 
Suvažiavimo

Šių metų Meno Sąjungos suvažiavimas 
rėš būti svarbus keliais atvejais: 1) Mes 
vename ir jau gerai patyrėme dabartinį 
pitalizmo krizį, kokio dar nėra buvę.
Pergyvename buržuazinio teatro smukimą ir 
darbininkų teatro kilimą. 3) Merto Sąjunga 
turi būt padėta lygiai su kitomis organizaci
jomis apt revoliucinio darbininkų judėjimo 
žemlapio^ 4) Finansinis { klausiiųas: • darosi 
opesnis’. 5) Naujų veikalų vaidinimas ir ge
rinimas mūsų repertuaro abėlnai. • i i

Tokios problemos kils mūšų suvažiavime. 
Be čia minėtų klausimų, dar. kils įvairių 
klausimų, kurie reikės išrišti. ■ >

Čia mes norime pakelti daugiau tik finan
sinį klausimą, kuris yra gana opus. Draugai 
bei draugės gerai žino, kad Meno Sąjunga 
dabartiniu laiku yra vienatinė organizacija, 
kuri leidžia scenos veikalus, dainas darbinin
kų klasei. Kitos mūsų organizacijos, kaip 
kad ALDLD, LDSA ir LDS scenai veikalų 
neleidžia, taip pat neleidžia nei dainų. Ta
čiaus parengimus ruošia visos mūsų organi
zacijos. Labai dažnai jbs kreipiasi į Meno 
Sąjungą delei naujų veikalų.

Pasitaiko, kad kartais mes turime tų vei
kalų, o kartais ne. Dažnai Meno Sąjunga 
išsiunčia veikalus, organizacijos rengia pa
rengimus. Jei parengimai nenusiseka, o kar
tais ir delei draugų nerangumo,—Meno Są
junga negauna nei už veikalus atlyginti. 
Taip pat Meno Sąjunga turi gelbėti organi
zacijoms su veikalais, kurios silpnai stovi 
su finansais. Na, o reikia žinoti, kad ir tuo
met, kada pilnai apsimoka visas bilas orga
nizacijos, tai ir tuomet už veikalus Meno 
Sąjunga dar negauna išlaidas. |

Todėl kitų organizacijų draugai turi ži
noti, kad Meno Sąjungos leidiniai remiasi 
labai daug ant aukų. Paskiaus, tie leidiniai 
reikalingi ne tik Meno Sąjungai, bet visam 
mūsų judėjimui. Todėl mės čia norime labai 
atvirai pasakyti, kad Meno Sąjungos rėika- 
lai, finansų sukėlimas, turi rūpėti ne tik 
Meno. Sąjungai vienai, jos chorams, bet ir 
broliškoms mūsų organizacijoms.

Tad su šiuo rašinėliu mes kviečiame drau
gus bei drauges ne tik Meno Sąjungos na
rius dalyvauti diskusijose minėtais ir kitais 
klausimais. Visiems mūšų draugams1 . turi 
rūpėti Meno Sąjungos veikalų leidimas, me
no darbas ir jo gerinimas. Taip pat turi rū
pėti ir finansų sukėlimas. Visiems draugams 
turi rūpėti Meno Sąjungos reikalų apkalbė
jimas. Todėl, draugai ir draugės, dalyvauki
te šiose diskusijose suvažiavimo belaukiant.

Mes drąsiai sakome, kad mūsų draugai ir 
rėmėjai turi prisidėti prie Meno Sąjungos ir 
suvažiavimo pasveikinimais, bet ne tuščiais. 
Jei taip veiksime, jei mūsų judėjimas įver
tins Meno Sąjungos proletarinės kultūros 
darbą, tai tas darbas kils' ir bus sėkmingesnis.

V. Bovinas, Meno Sąjungos Sekretorius.

Negro Protestas ’
i

(Pagal anglišką). >• ' ,

Tu naudojies mano darbu,
Tu vagi ir mano laiką,

i O atlyginimą teiki—
Utelinį dešimtuką,—
Tik del to, kąd ašen negras. '

< • ' » : i ’ i ' - ' :

Mano darbu auga komai,
Aš gi—alkanas kąsdiepą, , , : ( . .
Ir nambs;aš Įbųdąvoju,
Bet man prieglauda—tik gatvėj,:—
Ir del to tik, kad aš negras. •

1 Tu, baltasis pavergėjau, •' ■ : >. •
Sėdi vasarą pavėsyj, 
Aš gi—špatą pasiėmęs, 
Saulės karštyj tirpinuosi,— 
Nes esu aš, matot, negras.

Kirminėliai pasižaidžia, 
Tigras levą glamonėja,— 
Bet gi man tik pragarinės 
Kančioj siautoja kasdieną,— 
Nes esu aš vergas-negras.

Bet jaučiu aš—neužilgo 
Griebs tave jau prakeikimas, 
Mano rankomis tu būsi 
Velnio duobėj užukastas!— 
Aš jau kįlu!—juodas'negras.

St. Jasilionis.
l-IV-34.

. Architektūros Mužejus
Leningradas.> — čionai 

Dailės Akademijos rūmAose 
kuriamas architektūros mu- 
zėjus. Bus surinkta gar
siausių pasaulio architektų 
kūriniai. Tarpe .kitų, kūri
niai bus Rastrelli, Rossi, De 
la Motte ir Zacharovo.

į Anglį Paverčia į žibalą
* ' * . 1

Sovietų mokslininkas Lo- 
zov išrado, kaip galima Če- 
liabinsko apielinkės prastą 
rudą anglį paversti į žibalą. 
Bus didelis pridečkas prie 
išrišimo kuro problemos.

Aušros Choro Dvieiles Kvartetas, dainuos parengime, Lietu
vių Svetainėje, Binghamton, N.; Y., bąl. 21 d., 7:3į0 vai. vak.
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Kas ir Kaip Atlieka- -

Savo Pareigas

Aušros Chorui Padėka

tik kad užsimo- 
ir duokles nevė-

dienomis jau ga-

Jei kalbėti, kas gerai atlie
ka savas pareigas—organiza
cines ir finansines, tai yra • 
Aušros Choras Binghamtone. 
Aušriečiai ne 
ka bilas, bet 
liną.

Tik šiomis
vome mokestį ($5.00) už 1934 
metus ir sykiu apsimokėjo bi
las už veikalus ir dainas. Va
dinasi, Centras gavo iš Auš- » 
ros Choro $6.55. Tai didelis 
ačiū draugams, kurie atlieka 
savas pareigas.

Bangos Chorui Elizabethe

Pavasaris
šiltas vėjas jau šiurena,
Ledas upėje sulūžo,
Vanduo veržias, ledus gena— 
Jie galingi, bet sudužo.

Kaitri saulė jau pakilo, 
šildo žemę spinduliai. 
Ir paukšteliai jau prabilo, 
Taip maloniai ir linksmai.

šalta gamta fjau atgyja, . 
Malonumo ji pilna
Ir padangės jau giedrėja,'—-
Keičia šaltį < šiluma. > l • •. ' ■<
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Bet šalę ty malonybių,; i 
Laisvos gamtos atgijimo, 
Vargšo būklėj' daug baisybių— 
Jis neturi nei mitimo.

Spaudžia alkis ir suvargęs, - . 
Prieglaudos neturi.
Ir sveikata jam jau baigęs—• 
Badas' tiktai žiūri.

Ne
Nei
Tik
Su

linksmybėms jam gėrėtis, 
pasaulio gražumu.
į kovą reik skubėtis 
pasaulio baisūnu.

Kovon stoti prie$ engėjus 
Ir kovoti—nenustot, . 
Nes pasaulį tik laimėjus 
Galim engti nesiduoti

Miškų Darbininkas,

Veikalas “Žalias Triukšmas” Ir 
Kas Toliau?

NEWARK, .'N. J.—’Jau buvo rašyta d. Kaš- 
kaičio apie ;šį veikalą, kuris buvo suvaidintaą 
Newarke, kpvo 18 d. Tačiaus buvo nurodyta 
tik gerosios; jo pusės. Tiesa, aš irgi sutinku 
pilnai su d. įKaškaičio nuomone, kasi ink’ vai
dintojų, kad jie Vaidino gerai, savo roles ži
nojo veik visi atmintinai, 'neš visi, išskyrus 
dvi mergaites, yrd seni, gerai patyrę lošėjai, 
kurie dirbo pasišventusiai. Už tad ; ir pasek
mėj buvo geros.“ Tačiaus. negalima ant to- 

‘ liaus' toleruoti taip sąVo darbininkišką meną, 
. nes tai yra puldymas jo dvasios.

Trūkumai štai koki buvo: veikalas yra nau
jos dvasios, naujos kūrybos darbininkiškos tė
vynės. Ten dirba, budavoja šalį, darbininkai 
savo naudai^ Draugas K. Jonaitis vertė šį 
veikalą iš rusų kalbos. Nepažinodamas kiek 
geriau rusų kalbos, negaliu sakyti: geras ar 
ne vertimas. Tačiaus buvo atspausdintas dvi- 
jų,' čia augusių mergaičių ant mašinėlių, be 
jokių gramatiškų taisyklių kas, be abejonės, 
painiojo labai ir sunkiai vargino aktorius mo
kintis, nes buvo labai daug neaiškumų, ži
noma, šitos techniškos klaidos 'atsiliepė tik į 
aktorius, tačiaus pačiame veikale yra taip pat 
tam tikrų neaiškumų. Lyg ir bijotasi dasa- 
kyt, lyg ir būt taikoma vien tam tikrai daliai 
žmonių, kurie gerai išsilavinę, gerai suprantą 
nedasakytus žodžius arba duoda vien tik dasi- 
protėt.

Pavyzdžiui, spekuliantas Povilas kalba savo 
broliui, kad reikia viskas gadint, sabotažuoti 
darbininkų darbas ir tvarka ardyti. Pasako
damas apie kokias tai silkutes, kurios plaukio
ja ir nei Povilas, nei jo brolis negali tų sil
kučių pagauti ir jomis naudotis.

Pati gi veikalo pabaiga, kur turėtų būti 
svarbiausia veikalo reikšmė, išeina taip tam
soka, taip be jokios reikšmės, kad sudaro su
pratimą apie yiso veikalo prastą vertę. Nesi
nori tikėti, kada scenferija nusileidžia, kad 
veikalas jau užbaigtas ir publika gauna toki 
tamsoką, tpkį neąiškų įspūdį. . ,

Paskutiniame aktę. tėvas, matydamas, kad 
negalimą pataisyti spnaus nuo blogų papročių, 
išvaro j p iš namų įr iš šeimynos, paskelbda- 

■ mas, kad nieks nieko bendro neturėtų su jūo. 
Išvarytasis sūnus, jausdamasis esąs izoliuotas 
nuo namų ir visų draugų ir negalėdamas gy
vent ir rasti sau ramybės, nusprendžia likti 
-naudingu, nariu, nuvykdamas į kitą apielinkę 
ir pristodamas į anglių kasyklas. Padirbus 
porą metų, lieka sužeistas. Kiek pasigydęs, 
grįžta į ?avo tėvo namus. Pasirodžius tėvų na
muose, šeimyna apstoja jį ir’ nekalba, žiūri 
vieni į kitus. Taip leidžia apie 5 minutes, tik 
vėliaus tėvas, priėjęs paduoda sūnui ranką, 
sakydamas: “Sūnau, ar tai vtu čia?”- Ir ant 
šių žodžių scenerija nusilėidžia, nepadaryda
ma jokio žymeshio efekto, jokio ispūdžib ant 
publikos, / 1 . /

AR TINKAMAS VAIDINTI ŠIS NAUJAS 
VEIKALAS?. • .. . 1 •

•Mano manymų, tinkamas ir vertas vaidinti

po visą’plačią Ameriką, nes j iš parodo sceno
je Sovietų Sąjungos naują darbą, naują;tvar
ką; naują; socialistinį gyveninių. Tačiau ne
pertaisius ir neatspausdinus knygučių formoj 
ar ant mimiografo, vaidint negalima.

Viena, veikalas gana ilgas, vietoms kartoja
si veik tie patys sakiniai ir' užima apie 21/2-3 
valandas. O jau publikai išsėdėti 3 vai., tai 
kad ir geriausias veikalas, tai atbunka jaus
mai. Antra, jame yra daug neaiškumų, ku
rie tėmytojui nesuprantami, nesugaudomi. 
Tačiaus, nežiūrint visų trūkumų, reikia ati
duoti garbė vertėjui d. K. Jonaičiui,( kuris 
daug laiko ir darbo pašventė veikalo išverti
mui. Mano rekomendacija: kad Meno Sąjun
gos Centro sekretorius, d. Bovinas, susižino
tų su vertėju, d. Jonaičiu ir tą veikalą, susi
tarę, išleistų, (žinoma, žymiai sutrumpinę ir 
pertaisę, kad nenukentėtų turinys.)

Vaidint jį lengva, labai' paprastas, nereikia 
kostiumų. Paprasta scenerija. Labai tinka
ma propaganda.

Imkite, draugai, atydon šį rašinėlį.
G. Albinai.

Gogolis
D. ZASLAVSKI

(Minint 125-tas Gimtiivių Sukaktuves)
* - i i • • i

1. Rašytojas Gogolis sukūrė komediją “Re
vizorius” tarp 1834 ir 1836 metų, o 1836- 
1$41 metais, veikalą “Mirusios Dūšios.” Tie 
metai sudafo laikotarpį, kada Gogolis patiekė 
geriausias 'savb'-'vėikalūš. ' šimto - dvidešimts 
penktų 'metų jo gimtuvių' sūkaktuvės supuo
la su 100 metų sukaktuvėmis- geriausių jo kū
rinių, todėl, kad Gogolio ^Revizorius” ir “Mi
rusių Dūšios ” iki mūsų laikų turi aiškų kū
rinio turinį. Nubluko ir nusistelbė anstyvesni 
ukrainų temomis' Gogolio kūriniai---apysakos, 
romantiški veikalai ir tt., tik realistinė sa
tyra, signalizuojanti ateitį, kaip ir seniau aiš
kiai spindi, džiuginant, akstinant ir priver
čiant Sovietų skaitytojus juoktis.

Vakarinėje Europoje trisdešimti metai per
eito šimtmečio—tai pradžia naujo revoliuci
nio pakilimo, po ilgos politinės reakcijos siau
timo. Buržuazinės revoliucijos bandė užbaig
ti savo darbą, nutrauktą karų, bet pirmieji 
proletariato išstojimai įneša kritišką peržvel- 
gimą tų revoliucijų programų. Formulavimas 
“Laisvės', lygybės ir brolybės’” jau numaskuo- 
tas. Klasiniai priešingumai kaip literatūro
je, taip ir filosofijoje, jau duoda žinoti apie 
aštriai klasiniai statomus klausimus.

- Svajotojai socialistai, kaip atžymi Marksas 
gerąsias jų puses, veda begailestingą kritiką , 
viešpataujamos tvarkos. Nors ta kritika ir 
neturi revoliucinės dvasios. Priešingai, uto
pinio socializmo atstovai labai taikūs, jieško 
ramių būdų del išrišimo socialių problemų ir 
net išreiškia palinkimą prie konstruktizmo. 
Bet sąlygose revoliucinio pakilimo svajotojų , 
socialistų kritika meta grūdus į derlingą dir
vą. Ji tarnauja revoliucijos tikslams.

To laikotarpio dailioji. literatūra persisun- 
‘kusi kritika. Balzakas, įsitikinęs tame, kad 
jis įnešas bent kokio revoliucinio judėjifno. 
Bet jo realizmas begailestingai • numaskuoja 
viešpataujančią tvarką. Balzakas eilei savo 

, apysakų davė užvardinimą: “Žmonijos ko- 
; mediją.” Tame nieko nėra pripuolamo. Mark
sas aiškino, kodėl komedija turėjo atsistoti 
priešakyje tų laikų kritiškos literatūros. Sa
vo veikale “Linkui Kritikos Hėgelio Filozo- 
finių Teisių,” Marksas rašė apie kritiką: 
“Kritika, prieš kurią pastatytas tokis uždavi
nys, yra kritika .durtuvais, o durtuvų'mūšyje 
svarbu ne tas,. ar ki|pus priešas, ar lygios 
kilmės, ar interesingas" priešas: svarbu užduo- 
ti jam smūgį.. . Keikia priversti šokti tą 
tvarką dainuojant jos pačios melodiją! Rei
kia, kad liaudis nusigąstų pati sąvęs, savo pa
dėties, kad iššaukti pas ją drąsą”’ i

1^ čia išplaukia milžiniška reikšmė kome
dijoje numaskuojanČio juoko. Marksas ra
šė: “Istorija veikia tvirtai ir tas tęsėjai per 

daugybę fazių, kada ji neša į kapus nusenu-

-----—m-—-:—r~r--------- -—ttI--------- - 
šią! gyvenimo formą. -Paskutinė fazė pasauli
niai ; istorinės formos, y^ra jo^ . kotnedįja.. .

Kodėl taip yra istorijoje? Todėl, kad žmonija 
juokiantis atsisveikintų su savo, praeitimi. 
To linksmaus istorinio:įvykio .mes reikalauja-’ 
me ir del politinės galios Vokietijoje.”

Su šiais žodžiais Marksas ’turi mintyje, su
prantama, ne vien reakcinę Vokietiją. Caris- 
tinė Rusija tais laikais buvo aklai atsitverus 
nuo visų politinių ir literatinių įvykių Euro
poje. žandarai Nikalojaus Pirmojo, vienok, 
buvo bespėkiai prieš begailestingą 'kritiką fe- 
odališkos (baudžiavos) tvarkos ir augančios 
buržuazijos. Rusijoje feodalizmas jau puvo 
šaknyse. Santikiuose su juom buržuazijoj 
vystėsi ir naujos pažvalgos. Su politine kon
trabanda caro žandarai šiaip-taip apsidirbda
vo, bet literatūroje jie buvo bejėgiai del savo 
nepermatymo. Prie to, kritika įvilkta į dai
lės kūrinius, išpaviršiaus jiems atrodė visai 
nekalta. Caro žandarų aklumas išgelbėjo del 
mūs Puškiną ir Balenskį. Tas jų bukumas 
išgelbėjo mums ir Gogolį.

Nikalojaus Pirmojo žandarah nieko nesu- 
pato pradžioje “Revizoriaus” ir “Mirusių 
Dūšios.” Patsai Nikalojus Pirmasis iš gilumos 
širdies juokėsi laikę pirmo “Revizoriaus” per
statymo ir Gercenas atydžian tą faktą, -kaipd 
neginčijamą, įrodinėjo caro tamsumo, žanda
rų šefas Benkerdoff net nežinojo kas parašė 
“Mirusiųjų Dūšias,
gubas. Bet dvarponių (baudžiauninkų savinin
kų) jautrumas buVo didesnis ir su didesne pastebėti ir pareikalauti, kad 
uosle. Jų kritika vieningai užpuolė ant Gogo- j tos pareigos būtų atliktos. Tad 
1 i iv 4-cjc? InBoi n c? Ir* Vai Yinf nnti vėoįrfm'o • 1 ri 11 D-i o o

— manė> kad tai Solo-

: i Draugai • bangiečiai veikia, < 
kaip kad sako, “fifty-fifty”-r- 

itąi gerai ir nevisai gerai, 'iš 
- Bangos Choro jau gavome mo
kestis; už du metu ($10.00), 
tai ačiū už tai.

Bet kaip bangiečiai atlieka 
kitus savo reikalus? Reikia 
pasakyti, kad turi gana apsi
leidimo kas liečia organizaci
jos reikalus. Viešai pasakome, 
kad čia tik po šonu gyvenda
mi, o dar neprisiuntė išpildę 
organizacinę blanką. Tad mes 
dar sykį reikalaujame, kad 
bangiečiai išpildytumėt orga
nizacinę blanką ir prisiųstū- 
mėt į Centrą su pilnais valdy
bos adresais.

Newarko Sietynui. Irgi Pa
peikimas

Mes girdime, kad sietynie- 
čiai veikia gerai—jie dainuoja 
ir vaidina. Bet kol kas dar ne- 
gauname jų valdybos adresų, 
narių skaičiaus, parengimų 

j raporto už pereitus metus ir 
tt.

Tai reiškia, kad Sietyno 
Choro valdyba neatlieka savas 
pareigas. Narių pareiga yra

uosle. < 
lio ir tas Jabai nustebino net patį rašytoją, 
kuris toli buvo nuo politinio radikalizmb. Go
golis' rašė Pagodinui apie padėtį, kurioje yra • 
rašytojas. Visi prieš jį: Tr kas tą apkalti
nimą iškelia? Tą daro valstybiniai žmonės...”

Suprantama, Gogolis visai nebuvo panašus 
į kurstytoją ir buntauščiką;. . Jis savo poli- , 
tikoje kiek klastavo. Jis teikė labai didelės 
reikšmės savo juokams, žiūrėjo į save, kaipo 
į kokį pranašą, mokytoją, kuris pakviestas su 
komedijos pagelba perkeisti, -perdirbti, savo 
šalį ir žmones. Jis buvo svajotojas su visais j 
požymiais kitų svajotojų. Bet, suprantama, 
kuo mažiausiai jis galvojo apie revoliucinį ke
lią del pertvarkymo sistemos.

O 'vienok jo juokai veikė revoliuciniai. At
vaizdavimas visuomenės čižikovų, Sobakevičių, 
Manilovų, Pliuškinų, Deržimordų, Skvoznikų 
—Dmuchanovskių, veikė tvirčiau, negu tiesio
ginė kritika socialistų svajotojų prieš tų lai-*> 
kų visuomeninę tvarką veikaluose žorž-Zando, 
Balzako ir smulkiaiburžuaziniuose, pamfletuo
se Prudono. Vėliaus Dostrojevskis rašė apie 
“galingą veiksnį”, kylantį iš Gogolio juokų. 
Jis neatskyrė jo įtakos nuo socialistų svajoto-’ 
jų įtakos, kas jam taipgi Vaizdavo velnišką 1 
jėgą. •

Idukianie pasitaisymo— išpil
dymo1 organizacinės blankos.

I .j ( • e •Lyros Chorui Philadelphijoj

Ir jūs draugai apsileidę or
ganizaciniais reikalais. Mes 
gerai žinome, kad jūs veikia
te. Tačiaus Centras neturi jū
sų valdybos tikro antrašo, na- 

Įrių skaičiaus, kiek pas jus 
I jaunuolių ir tt.

Kol tai nepadarysite, tai ir 
jūs būsite Meno Sąjungos Cen
tre ant apsileidėlių surašo. 
Organizacijos reikalai reikia '• 
tikrai sužiūrėti.

Worcester!© Aido Choras

(Bus Daugiau)

Laiškas Meno Sąjungos Centrui
** . •

■* <

, žemiau telpa vieno mūsų jaunuolių .veikė
jo i laiškas, kuriame jisai; raįsų. apie • Lyros 
Chorą Philadelphijoj. čia talpiname, šį. laiš
ką veik, ištisai, nes jame yra gera peržvalga 

' veikimo ir kritika chorui.
Be'to, šiame laiške jaunas draugas labai 

gerai parodo sklokoš—Pruseikos ir Butkaus 
—veidą. Tie žmonės sakosi, kad išėjo taisyti 
judėjimą, o dabar labai-gerai parodoma, kaip 
jie griauja organizacijas ir skaldo darbininkų 
judėjimą. z

Vienok, nepaisant skaldytojų, musų cho
rai ir kitos organizacijos ne tik kad nema
žėja, bet dar auga.
GERB. DRAUGE'

Mūsų Lyros Chorui siųstas dainas, veika
lus ir visus laiškus, siųstus per mane, chorui 
perduodu, labai; ačiū. Bet nežinau, ar mūsų 
Lyros Choro valdyba ką nors jums praneša, 
ar ne?

Noriu keletą žodžių tarti kas link L. Gho-
4 (Tąsa 4-tam Pusi.)

, Iš Worcesterio Aido Choro 
mes kol kas neturime žinių. 
Jie savo organizacinę blanką 
taip pat neprisiuntė. Choras 
veikia gerai, dar nesenai jie 
vaidino du veikalu, pasibriežė 
gerai veikti ir padarė gerų 
tarimų. Bet kas 
mą organizacinių 
tarsi prišalo prie 
mos ledo.

Tad, draugai 
‘ mes laukiame ir
pimo. Meno Sąjungos Centras- 
^reikalauja, kad 100 nuošimčių 
organizaciniai mūsų, chorai bū- 

(tų. susirišę su Centru. Išpildys 
kite organizacinę blanką 
prisiųskite Centran.

liečia atliki-’ 
reikalų, tai.Z.:

pereitos žie-

ir draugės, V 
jūsų atsiliė*■> -

ir

jau 
sy-_

Organizacinės Blankos
Organizacines blankas 

mes iš Centro siuntėme du 
kiu. Paskiaus rašėme laikraš
tyje. Dabar vėl pakartojame 
jų turinį. Jei kurie chorai bei 
dramos kuopos neturi jų arba 
negavo, tai atsakykite į se- . 
kamus klausimus ir prisiųskite 
Meno Sąjungos Centran:

(Tąsa 4-tam pusi.)

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ”
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Laiškas Meno Sąjungos Centrui
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ro. Po sklokos suskaldymo, mum buvo gana! 
sunku. Mus paliko su virš 100 dolerių skolos, 
taipgi atplėšė Jr choro narių. Vienok mes 
jauni nariai daugiausia dejom visas pastan
gas, kad palaikyti chorą ir išauginti nariais. ' 
Taigi turiu pasakyti, kad šiuo tarpu choras 
neblogai gyvuoja.

Po biskį ir skolų atsimokėjom ir naujų na
rių gavom, rodos, narių turim apie 35. Ant ’ 
pamokų irgi skaitlingai lankosi ir gana tvąr- 
'kiai užsilaiko. Dar turiu priminti, kad dabar 
L. Choro vadovybė yrą jaunuolių; visa valdy
ba iš jaunuolių. Suaugusių turim tik keletą.

Chore tarpe narių gyvuoja geras draugioj 
kūmas. Tik nežinau kodėl mūsų choras ne
galėjo šią žiemą susimokinti ir sulošti kokį , 
nors mažą veikaluką?, (Mūsų mokytoją tuo 
klausimu mažai dėjo pastangų, kaip man ai- j 
rodo.) Chore dabar neturim duetų ir kvartė-’ ' 
tų.; 'Čia vienas trūkumas, ‘ .

Taipgi spaudoje ir mažai matos iš Choro 
žinių. Jeigu mes norim chorą išauginti skait
lingu nariais ir stipriu finansiniai, tai neuž
tenka mokintis dainuoti, ar vakarėlį, pikniką | 
surengti. Mano manymu, kad mūs choras tu- į 
rėtų vieną-kitą veikalą perstatyt. žinoma, tū
li pasakys, kad negalima, nes visi jauni dai
nininkai pradiniai. Mano manymu, jeigu mes 
pradėtum veikalą statyti, tai ir spėkų atsiras-' 
tų. Juk ir pačios “žvaigždės” neužgimė gar
siom, lavintom, bet buvo ir pradinėm. Taigi '[ 
ir mum, jaunuoliam, turėtų duot progą.

Taigi ateinančiam žiemos sezone mes turim 
perstatyti ką nors. Chore toks vienodumas 
darosi nuobodus.

Lyros Choro Narys, Potukas.

Judžiai- T eatras-Muzika

, Visapusiai Pavykęs Koncertas
DETROIT, Mich. —• Paprastai kažin ko

kios priežasties delei veik niekuomet mūsų • 
spaudoj nesimato aprašymo iš. bile kokio atsi
buvusio mūsų darbininkiškų organizacijų ’ pa
rengimo. Gal būt, kad mūsų draugai detroi- 
tiečiai nenori svietui pasirodyti, ką jie veikia. ' 
Kitais žodžiais, greičiausia, jie nenori pasi
girti visuomenei savo darbais,” savo .pasise
kimais. ’ ’ c

O vis tik, mano supratimu, taip neturėtų bū
ti. Ir štai del ko: pavyzdžflii, kuomet mes ren
giamės prie kokio parengimo, paprastai mes 
jį garsinam ne vien per vietinius paprastus 
lapelius, bet taip pat per spaudą, t.y., mūsų

* ’ dienraščiuose, “Laisvėj” ir “Vilnyj.” Tačiaus 
kuomet jau įvyksta parengimas, tai apie jo . 
pasekmes anė kukšt. Tarytum, kad su pagar
sinimu jau viskas ir užbaigta. 7 j

Yra mūsų draugų kolonijose, ypač meninin
kai, kurie gaudyte gaudo žinias—aprašymus 
apie atsibuvusius mūsų organizacijų parengi
mus, programas. Neklysiu pasakęs, kad kiek
vienas mūsų menininkas interesuojasi, kaip - 
kitos mūsų kolonijos tvarkosi ir kokioj for
moj atsibūna ten draugų suruošti muzikaliai 
programai ir t.p. Taigi, todėl ir reikėtų apie 
mūsų atsibuvusius parengimus, koncertus, 
perstatymus, operetes, šiek tiek aprašyti. Juo 

* labiau, kuomet mes apklėjam mūsų jaunimą, 
kur| mes pratiname į visuomėhinį veikimą, 
kaip kovai prieš priespaudą, taip ir 
proletarinį meno darbą.

Yra patėmyta, kad jauni žmonės 
gerą paakstinimą darbuotis, kuomet
bai nušviečiami visuomenei. Ir todėl, pasire
miant šitais argumentais, čia ir atpasakosiu 
apie atsibuvusį didžiulį Detroite koncertą.

Šįfas koncertas atsibuvo 8-tą dieną balan
džio, kurį suruošė Detroito darbininkiškos or
ganizacijos, su pagelba mūsų didžiulio Aido 
Choro. Koncertas buvo rengtas naudai dien
raščio “Vilnies” ir» busimo Detroite seimo 
prisirengimo. . Koncertas, ? reikia pasakyti, 
puiį^usiai pavyko. Svieto buvo kupina dįr 
džiUlė finų svetainė. Nors įžanga buvo gana 
žema', tačiaus pusėtinai liks jr pelno nuo šio 
koncerto; ų -' • ’ • - -'. 1 ; '

DRG. .K. MENKELIUNIUTĘ PUBLIKA 
SVEIKINO KARŠTAIS APLODISMENTAIS

Koncerto programai pirmininkavo drg. Lit-* 
vinienė, pakvietė publiką užsilaikyti ramiai ir

į mūsų

įgauna 
jų dar-

Trąšų Gaminimo 
Kombinatas

Solikamske tapo paleistas 
darbah milžiniškas trąšų 
dirbimo kombinatas. Pa- 
budavotas prie garsingos 
potašiaus kasyklos, kuri gu
li tarpe Uralu ir Kama 
upės. Jau šiemet kombina-

4- Kas ir Kaip Atlieka 
Savo Pareigas

‘(Tąsa iš 3-čio pusi.)tūom pareiškė, kad prasidės šio vakaro pro
grama. Ir pirmas» ant programoj, pasirodė - Choro vardas ir miestas
mūsų Aido Choras, kuris atidarė programą su 
Internacionalu ir prię to dar porą sudainuo
damas gražių darbininkiškų dainelių.\ Šudai- 
ntiota vykusiai ir publikai labai patiko.

čia mūsų chcfristės visos buvo apsirengusios 
tam tikroj. uniformoj, kas darė labai gražų 
vaizdą į žiūrėtojus. Uniforma buvo iš rau
donos ir juodos spalvos. Vyrai choristai bu
vo tamsiais siutais ir raudonais kaklaraiščiais. 
Tai didėlis choras^ kuris 'didžiumoj susideda 
iš jaunimo ir gražiai dainuoją. .

Antras numeris pasirodė ant estrados, tai 
visų o mylima drį., Konstancija Menkeliūniutė. 
Publika jąL sveikino karštais5 aplodismentais. 
Drg. Menkeliuniįtė taipgi nemažiau' savo gra- 

s tŽią; šypsą bei rankų ženklais -širdingai svei
kino mūšų detroitiečįi^s.,

, Vėliaus- dainininkė savo maloniu ir didžiai 
stipriu į balsu nustebino mūsų publiką; Drg. 
MėAk^liųniųtė dainavo 'dabai "daug dainų.

- Trirrnš jįtyėjais. Ji dauginusia dainavo dar
bininkiškos dvasios dainas, kurios kaip, žo
džiais, taip ir męlodijomis-mųzika pašėlusiai 
gražios. Dainavo kelias dainas taip pat ir 
gana sunkios mūzikos. Tačiaus drg. Menke- 
liuniutei jos visos puikiai sekasi dainuoti. Ir 
publika gėrisi, beklausydama, kuomet ji dai
nuoja'; .

Detroito publika buvo pasiilgusi drg. Men- 
keliuniutės. Per pastaruosius 4 metus ji čia' 
neapsilankė. Ir užtai pilniausiai šį sykį atsi
mokėjo. /

Toliaus mūsų choristės, draugės L. Litviniu- 
tė ir A. Petruliutė, sudainavo pavieniai sop
rano' solo ir labai gražų duetą. Joms dainos 
pasisekė gerai, ypatingai duetas klausytojams 
patiko, tai energingos draugės ir turi gražius 
balselius.

Edith Butkiutė sudainavo keletą iš eilės 
dainelių, su gitara akompanuodama pati sau; 
publikai patiko, ką parodė gausūs aplodismen
tai. Tai dar jauna, tačiaus energingai ir gra- 

/ žiaį užsilaiko ant estrados 
visuomet su’ gražia, linksma 
rėtojams, matomai, patinka.

Tufėta viena svetimtautė
Boden, kuri dar jauna mergina, tačiaus pašo
ko porą labai vykusių klasiškų šokių. Publi
ką užganėdino. Patartina ir ant toliaus pasi
kviesti šita šokikė.

John Reed Club merginų grupė pašoko po
rą: skirtingų šokių. Vienas, tai vaizduoja 

' klasių' kovą. Antras, tai kaip bičiuliuojasi 
Vokietijos’ kruvinasis Hitleris su dievo apaš-. 
talais kunigais, rpinyškomis ir bažnyčia,, kad 
tuo būdu kiek nors ilgiaus pasilaikius valdžios 
vaire sU‘savo kruvinais nagais. .Tai intere
singi šokiai ir žiūrėtojams labai patiko.

Drg. W. Gugas, tai mūsų Aido Choro moky- 
Padai-

vy-

Kiek turi narių ? . . 
nuošimtis jaunimo? 
surengė koncertų ir kitų pa
rengimų ? .......... Ar surengė
prelekcijų, paskaitų, diskusi
jų? .............. Jei surengė, tai
kiek ? ..............

Valdybos Adresai:
Pirmininkas ............................
Adresas ........ ....... ..................
Sekr. • •...........    .
Adresas ......................................

Koks
Kiek

* visi. turi. Jis P:aaiŠ-»
kįtyo, kąd •‘‘N.’Ę.A. atnešė xge- 
ro^ės«la;ikus biznieriams, o jie 
nenori prie jo priklausyti. Pa-, 
vyzdžiu^ geležinkelių komp. 
prieš -NRA buvo arti bankrūto, 
o dabar ji padarė $17,000,000 
pelno. Įnešu paskirti komisi
ją, kad priversti ir tuos pri
klausyti, kurie dar nepriklau
so;” Pfezkįentas
jam, kad negalima dar to da
ryti, nes v dabar 
daug aukų.

Baigdami mitingą, perspėjo 
savo narius, kad nesineštų re
volverių, eidami į demonstraci
jas, nes gali įvykti nemalonu- tvarką 
mų. Jiedu davė nariams to
kią mintį, kad taip gali nešio
tis, tik nesinešti į, demonstra
ciją. Taipgi jie įsakė savo 
nariams, kad balandžio^ 12 d. 
visi vyrai atsiųstų savo mote
ris. .
namie. / 
no savo laikraštuką ‘‘Labor 
Action.”

Delei žingeidumo nusipir
kau ir aš.

Iždininkas . . . ..................   . . .■
Tai, kas viršuj minėta, pa

liečia visus vienetus, chorus ir 
kuopas, kurie 
organizacines 
tran.

V- Bovinas,
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

dar neprisiutė
blankas cen-

Sekrt., 46 Ten

EASTON, PA.
Unemployed Citizen’s League 
Grynai „Fašistinė Organizacija

pastebėjo

reikalinga

prieš publiką ir 
mina. Kas žiū-

šokikė,

po- 
an- 
pa-

tojas, jaunas, bet energingas vyras, 
navo keletą darbininkiškų dainelių irgi 
kušiai. Jis turi tenoro balsą.

Aido Choro Merginų Oktetas sudainavo 
rą dainelių, kurios išėjo gana gerai, vieną 
glų kalboj, antrą—lietuvių. Abi publikai
tiko. Reikėtų ir ant toliaus specialiai lavintis 
šitam oktetui, nes, matyti, visos merginos turi 
sugabumo dainuoti. Kas pagirtina, tai tas, 
kad jos, dainuodamos, labai aiškiai akcentuoja 
žodžius lietuviškoj dainoj, taip ir angliškoj. 
Bravo, merginos, tęskite šį pasibrėžtą darbą 
tolyn.

Ant pabaigos Aido Choras dar perdainavo 
keturias linksmas, smagias dainas ir čia, tai 
jau galutinai choras užganėdino šią, besiklau
sančią publiką. Ir pagaliaus sudainuota In
ternacionalas ir tuom baigta šio didžiulio kon
certo graži ir nenuobodi programa. •

Labai gabiai ir visiems programos dalyviam 
pianu akompanavo mūsų pianistė d. O. Gudai
tienė. • . ,

. Draugas P. Jočiohis nors trumpais bruo
žais perbėgo LDS istoriją, jo pradžią ir visas 
kitas sunkenybes. Draugija auga džiuginau- , 
čiai smarkiai ndriais ir kapitalu. Ragino sto
tį, į pią organizącįją1 kiekvieną darbininką bei 
darbininkę. Taipgi kalbėjo .apie,.,busimą jčjo- 

; Aąi, ‘ Detroite; šios organizacijos §eimį, ir t.p. 
Kalba buvo gerą,! drg.* Jočionis gali’trumpo j 
formoj ir daug ką pasakyti. . \ • f t 
j Po- programą^ muzika pradėjo griežti šo
kius, o mūšų jaųrįimas bei suaugesni svečiai 
pradėjo šokiais linksmintis ir linksminosi iki' , 
vėlumos.' Ir taip;baigės! šitas'kilnus parengi
mas mūsų d,arbihinkiškų organizacijų..

J. J. Butkus.

tas duos apie tris milionus Uždraudžia Vokiečiu Mar-
tonų potašiaus. kių Išvežimą Užsienin

nis ponas, ministeris. ponas, 
tarnas ponas ir elgėta ponas.
i 1 ’. ■* i i į . - - i

Bedarbių Tapybos (Lacka
wanna County) rengia demon
straciją Pirmą Gegužės, kur 
bit® reikalaujama geresnės 
priežiūros bedarbių šeimynom; 
panaikinimo diskriminacijos, 
užmokėjimo rendų bedarbių 
šeimynoms, ir keletą kitų rei
kalavimų. Kiekvienas darbi
ninkas, nepaisant ar jis turi, 
darbą ar ne, ,turėtų demons
truoti 1 d. Gegužes 
darbininkais.
' ■ Demonstracijos 

sužinosite
susirinkimuose, kurie 
kiekvienoj miesto da-

NEWARK, N. J.
• •. * • • •' f *

Prisirengimas Pirmos • Gegužės
Demonstracija prasidės 4:30 va

landą popietų, 7 Charletdn Street.
Masinis, mitingas prasidės kaįP 

penktą valandą1 ant Militafry Park 
tęsis iki 7:30 valandai; vakare.

Po mitingų bus koncertas ant Mor
ris Avė;, Šokai Hali.

■Newarko visi darbininkai masi
niai privalo dalyvauti virš minėtose 
vietose.

' K. S. Delegatė.

T •'

su kitais

laiką ir 
Bedarbių

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

Tarybos 
randami 
lyje.

Scrantoniečiai labai susirū
pino pamatę žinutę- “Laišvė- 

■ įė,” kad sužeistas draugas
i j Z J II \_z CA111 < v vy 111 Lv A V1D V

Bet patys turi pasilikti fjfe,” kad sužeistas draugas S. •' 
Ant pabaigos, pagarsi* KUzrriibkas, Sh'eĮianddah, Pa.

Mat, sčf'antoniėčiai ‘rengia ves
tuves ALDLD 39 kp. sū'LEfcA 
54 kuopk, kurios įvyks n’edė-

Nanking. — Chinai suki
lėliai užėtne amerikoniškos 
Texas Petroleum Kompani
jos įstaigą Yunho mieste. 
Savininkai' rėkta,1 kad* '-ban
ditai” jų -įmonę apiplėšė.

X LINIJA
> B New Yorko 

į KLAIPĖDĄ.
Per Gothenburgį

GREITA 
KELIONĖ

j LIETŪVĄ per Š VE DI JĄ

Tiesioginė Ekskursija
; . , • į ■Rėnifiamą 

Liet. L. A. Sąj« AmerikojePeržiūrėjau ir pa- ]ioje,'22d. balandžio, St. M'a-:|' 
mačiau, kad tas laikraštukas ry Hįn> 7 vai', vakare. Shenan- Į Modern^u _baltu motorlaiviu 

jame doah Mainierių Kvartetas bu-j 
L vo užprašytas ir apsiėmęs pa-1 

O Vokietijos hitle- linksminti scrantoniečius i

grynai fašistinis, nes 
bendradarbiauja fašistuojanti 
žmonės.
rizmą jis kelia į padanges. ■ 
Taip pat ir kitų šalių fašistus. | 
Tas pats laikraštukas kelia į 
padanges New Yorko miesto 
majorą LaGuardia.

Draugai, darbininkai, būki
te atsargūs, kuomet ateis pas

Dagirdęs, kad yra šaukia- Jus» surašinėdami. Jie klausi-
mas' mitingas U. C. L., mo
kykloj, 10 d. balandžio, nu-

nes pas jus: Kiek viso jūsų 
šeimynos? Kas dirba? ir tt.

ėjau ir aš pažiūrėti, bet grei- • Neatsakinėkite,. bet 'pareika-
tai patyriau, keno reikalus 
ginti jis' yra šaukiamas.

Darbininkų buvo prisirinkę 
apie 100. Didžiumoj italų 
kilmės. Kai kurie iš jų yra 
buvę prie mūsų bedarbių kuo
pos ir prie T. D. A. Atsistojo 

; vyriškis priešakyje publikos, 
gražiai apsirengęs ir pasako: 
“susirinkimas atidarytas, užsi
laikykite ramiai, jei kurie at
ėjote kritikuoti bei klausimus 
statyti, išeikite laukan.’’ Tą 
pątį paaiškino ir italų kalbo
je. Taipgi pažymėjo, kad 
‘/šios organizacijos liei vieh'as 
ųąrys nebus deportuojamas iš 
šios -Šalies.”

šalia manęs sėdinčio pa
klausiau, kas jis yra? Atsa
kė “prezidentas šios organi
zacijos,’ o anas, Wilsonas,'1 
yra vice prezidentas.” Toliau 
pasakojo ponas prezidentas, 
kad jie turėjo pasekmingą de
monstraciją balandžio 9 die
ną, Bethlehem, Pa.

Demohstracijoj dalyvavę 
apie 900 žmonių. Policija la-J 
bai draugiškai link jų atsine
šė. Jis, prezidentas, įteikęs 
miesto valdybai reikalavimus: 
7 dolerius. į savaitę bedarbio 
šeimynai pašalpos ir po 2 do
lerius ant kiekvieno kūdikio 
iki 13 metų amžiaus ir po 
bantę pieno, o suaugusiems po 
kvortą. Nevedusiems vyrams, 
apmokėti kambarį ir nors sy
kį duot pavalgyti į dieną.

Klausimas, ar jis statė nors 
ir tokius inenkus reikalavimus, 
nes aš /. paklausiau, dalyvavu

sio demonstracijoj: “Ar buvo 
jums perskaityta ‘minėtų rėi- 
kalavinlų rezoliucija?” Atsa- 

- kė

laukite nuo jų paliūdijimo. Jei 
bus nuo valdžios atsiųstas, tai 
kitas klausimas, bet jei ne, tai 
vykite laukan. Nebijokite jų 
gąsdinimų, ne jei pasiduosite, 
—turėsite nesmagumų.

Viršminėta organizacija ^ra 
organizuojama tam, kad 
šnipinėti darbininkus iš lau
ko pusės ir skųsti bosams jr 
policijai. Jei ši organizacija 
turėtų nors biskį tikslo kovoti 
už darbininkų reikalus, tai ji. 
kovotų ir už Bilių H. R. .’7598. 
Jų bhimė duoti balsą eiliniams 
nariams, kad nepakeltų, jkas 
apie įnešta, kongresmano Lun
deen bilių, vasario 2 d., 1934 
m. Jų, matyt, yra tikslas slėp
ti šį bilių bendrai sų kapitalis
tais, nes kapitalistų laikraščiai 
irgi jį slepia.

Ten Buvęs,

SCRANTON, PA
Margumynai

“Laisvės” No. 87 buvo pla- i 
čiai aprašyta iš Scrantono, j 
kaip policija terorizuoja dar
bininkus, kurie reikalauja dar
bų ir žmoniško gyvenimo; ten 
pažymėta, kad Joe Shusteris 
padaręs del delegacijos pas 
majorą “apointmentą.” Dabar 
paaiškėjo, kad Joe Shusteris 
delegaciją apvylė ir jis yra 
kaltininkas to viso įvykio. Jis 
Bedarbių Tarybos susirinkime 
pradėjo- aiškintis, būk jis ne
kaltas, bet tapo nušvilptas 
nuo “steičiaus.” Gerai, kad 

vilkusdarbininkai pažįsta 
avies kailyje.

Penktadienį, 13 d. balau-

Berlynas. — Nūo gegužės 
1 d. Hitlerio valdžia idž- 

■7' ‘ 
draudžia išvežt užsienin po
pierines markes, kas' liudi
ja apie nazių pinigų vertės 
nupuolimą.

ne”. - Jis , pats-skiria ko- džio/ delegacija vėl turėjo eiti 
misijas, tai yra’ prezidentas, pas miesto “konselmanus”. į$- 
Eilihiai nariai jokių komisijų klausyti raporto, ką pądąr^ su 
rinkti negali.- ’bedarbių apdra.udos biliųm,
' Mitinge visus tarimus vice R. 7598; Miesto ,vajdžia tprie 

pirniihinkas įneša, o pfeziden-į pasitikimo delegacijos ( ,gęr,ai, 
tas užtvirtina-;- Prezidentas , prisirengė ir iš. vakaro . prane- 
nusiskundė, kad jis sunkiai , šė per radio, kad . priims (d?e~ 
dirbo surėngimui demonstraci-' legaeiją-tik iš šešių ypatų. N.a, 
j'ės. Daug buvo tokių, kurie ir savo tikslą atsiekė, šešis 
prižadėjo kai ką padėti, bet, narius įsileido į “konselmanų” 
nepadėjo'. Po to vėl'pasigyrė/ susirinkimą, o likusius išvarė 
kad jau yra pasiųsta į Penn. lauk, - . r 
valstijos sostinę, HarrisbUrgą, I “Konselmanų” pirmininkas 
delegacija, ’kuri įteiksianti pareiškė delegacijai, kad be- 
viršmiųėtĮis reikalavimus. Taip! darbių apdraudos bilių jie ne- 
pat siųs ir į Washingtona, D. galį “indorsyti,” nes kongrese 
C. Ragino stoti į jų orgąniza-1 jau esą tokių bilių keturiolika, 
cij.ą; 5c .duoklių į mėnesį, o jei tai, girdi, lai svarsto pirmes- 
kas, neturi,* ir taip bus gerai, nius, mat, jie būk visi esą del 
Jąu 2 mėnesiai kai laiko susi- darbininkų labo.
rinkimus šioj mokykloj veltui.1 .Kokia IRONIJA! Bilius dar- 

Vice prezidentas pasigyrė, bininkų išnaūdbjimui ir bilius 
kad jis tyrinėjo biznierius. Ar darbininkų sušelpimui—lygūš, 
visi turi mėlynąjį erelį. Surą- kaį^ Lietuvoj popas: dvarpm

“GRIPSHOLM”
Išplaukia iš New Yorko 

sa- j Gegužes (May) 28 d., 1934 
vo dainelėmis, o drg. S. Kuz- | TIESIOG J KLAIPĖDĄ 
mickas yra įžymus dainininkas i Be Persėdimo
Mainierių Kvartete. Mes lin- j Kiti išplaukimai
kime. d. Kuzmickui greit pa- ; M L Kungsho)m gegužės 7 
sveikti. ■— -

Šiose vestuvėse dalyvaus ii f'M7 b/Kung^holm, Vi^žJio’4 
Wilkes Barre ------
Todėl parengimas 
gražus, o įžanga tik 25c. Ne 
pamirškite, 
randasi po 
ket St.

S.S. Drottnirigholm, gegužės 18
Barre Aido Choras. '

bus labai,S-S. Drottingholm, birželio 12
Norį kartu keliauti kreipkitės' į LLA 

", i j bet kurį autorizuotąSt. Mary Hali
No. 308 W. Mar-

. SA narį, arba 
; agentą.

SWEDISH
I
j 21 STATE ST.,

Korespondentas.

AMERICAN LINE
NEW YORK, N.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svorįs—r2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 

i įsitėmyti adresą' ir> telefoną.
Telefoąuokite': Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti i ofisą
' * i jH ji. , j . ■■

Kampas.. Union Avė. ir Graąd St.
' ■ - ■ ! ■ , i . < - ■. •

485 Grąnd St.,-, •_ , Įhjopklyn, ,N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

MR

•xGERIflUSIflDUONfl

< j munuuiiuii nvvuuv)
• 1 • Brooklyn^ N. Y.

k z

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—Brooklyn© 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 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabąrtiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPA U AVE„ ‘ v DETROIT,' MICH.

čia
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žinių iš Šio darbininkų ei ją, reikalaujančių, paliuo

Kubos valdžia reikalauja, teisman už piktadarystes.

v*. i. - 1

A. Bimba svarbiais pasauli-j lošėjams už gerą sulošimą.
Komisijos Narys.

BOSTON, MASS.
HUDSON, MASS,

O

o

Bostono Apielinkei

K0Vas.

PATERSON, N. J
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i

MINEOLA, N. Y.

CHESTER, PA.

bes

t

Phoiie, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

Tj?

III

REIKALAUJA IŠDUOT 
TEISMUI MACHADO

tų
sų

I 

o 
[GI

Paryžius.—Malakoff mie
stelio taryba priėmė rezoliu-

o

o'

kius įr demonstrųpU Apie kon-' gią

o

V

o'

<|>
4>

4>

suot Vokietijos komunistų 
vadą E. Thaelmanną.

2
2
2
5

Į 
"o

užsitarnavo pilnai
Roles visi gerai 

kiekvienas buvo sa- 
Jei galima tau? pa
lose tikrai artistiš-

Avė., 2-rą vai. po pietų.
Pastaruoju laiku 

phijoj pasireiškia 
veik kas dieną.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Raiba Lietuviškai

<1>
>

_ Vien tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą, darbą atliekame patys ant vietos; tuomi mes sutaupome jums

FARMERĮAI GĘUMOJA 
‘‘TIKRU KARU4

Sulos Aido Choro Pramos 
Grupė ii Brooklyno; Rengia

ferenciją reikia pasakyti, kad (streiko, tai vėl parašysiu.
nebuvo skaitlinga. ■ Dalyvavo ; ' ' Ten buv.

WOLF AUTO REPAIRS 
r. i* i . d i * • ♦ *

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

: : r r r r t j f * • • • ’ •.* •

susipratimas. Reikia

Garsioji Dainininkė

MENKĘUUN1UTE
Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVĖS” NAUDAI

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.'

lietuvių kriaučių skaičius bu-,kaip su kuo nesutiko. Tie de- 
vo skaitlingas, nes mokėjo ko
voti mūsų žmonės ir prieš

Prakalbos V įvyks
Todėl dabar visi leiskimės I gegužės 6 dieną, nes pirmiaus 

: gauti kalbėtojų.

atsto-
Taip ir draugėms priminti, kad rei- 

delphijos lietuviai darbininkai1 buvo priešakyje lokalo, tada ir pat buvo keletas tokių, kurie 
wx *x wxzx • X ' 1 * ' ' 1 t' 5 • 5 ’ • V • 1 « • « . • - X

n t U- A ‘ i 
...... Penktas .Pusląpls.

■WHT1 «l I 'MJB l_ . ■ INI I ■u__i.imii.iiib

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

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

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės iioj vietoj.
• H .'J y A J ,____■

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. ii ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

w
ifi

' ■ ; , • . 1
fieštadiėn., Baland. 21, ld34 —• t : • - • |
1 ' - -- -- i

Philadelphia, Pa.
. ’ i ._____ 1 w *.

' * Paskutinis Sezono Didelis Kon
certas ir Prakalbos

Philadelpbijos darbininkiš
kos organizacijos pereitą žie
mos sezoną buvo surengę ke
letą masinių prakalbų su kon
certine programa, į kurias 
skaitlingai susirinko publikos.

Balandžio 29 d. kalbės d.

niais klasių kovos klausimais 
apie svarbą atsibuvusios Kom. 
Partijos konvencijos. Šie klau
simai yra svarbūs tuomi, nes 
jie paliečia ateities situaciją, 
kuri žygiuoja prie karų bei 
kovų už proletariato galią.

Koncerto programą išpildys 
Kavaliauskaitė, soprano, iš 
Brooklyno, Rusų Balalaikų 
Orkestrą; Arbačauskaitė, so
prano; John Reed Kliubaą 
perstatys veikalą. Lietuviai 
jaunuoliai sulos komediją; 
dainuos Lyros Choras. Phila-

vaite pirma, bet jų pastan
gos nuėjo veltui: publikos 
prisirinko pilna svetainė, kad 
nebuvo kur nei pereiti. Kadan
gi šis vęlkafąs buvo loštas su 
•tikslu, kąd paręmti darbinin
kišką spaudą Ir pelnas yra 
skiriamas per pusę “Laisvei” 
ir ALDLD 84 kp., tad “Laįs- 
yė” ir ĄLPLD 84 kp. širdin
gą tąria ačiū kaip publikai už 
skaitlingą atsilankymą, taip ir

Kriaučių Padėtis Bostons
Keli metai tam atgal, Bos

tone buvo gana skaitlingas 
būrys lietuvių kriaučių, kurių 
skaitydavos į 6, 7 šimtus;-da
bar vos keli desėtkai |ikę, 
kurie laikosi kriaučių indus
trijoj, o kiti jau išbėgiojo iš 
jos., Dar keli metai atgal, 
kuomet pirmeiviški w žmonės

Ir žjfibte kodėl Ęrūseika ne
sakė prakalbų, nagi, kąd buvo 
;;ik 6 žmonės?. Trys rengimo 
čomįsįjos nariai ir trys paša- 
iečiai. Vot kodėl Prūseika 

apsirgo.
Jeronimas Bilda.

WILKES BARRE, PA.
' T----- ,Šis Tas Iš Konferencijos

Balandžio 15 d. čia, įvyko
I konferencija. Kalbėta, kaip 
I geriau reikįa prisirengti prie 
[ darbininkų kovos dienos pami- 
'nėjimo, t. y. Pirmos Gegužės.

Taip pat kalbėta apię be- 
‘darbių reikalus. Prieita prie 
Įšva’dos, kad visais galimais 
būdais reikia vesti kovą už bet 
darbių apdraudoS bilių H. R. 

■7598. Pagal šį bilių, tai dar
bininkų bedarbių apdrauda 
turi rūpintis valdžia ir; kapi
talistų lėšomis.

Konferencijoj buvo 
vauta 19 organjzacijų.

27 delegatai nuo 16-kos dar
bininkiškų organizacijų ir pa- 
šalpinių draugysčių. Išrinktas 
kpmitetas_ iš 7 draugų, kurie 
rūpinsis demonstracijos reika
lais, gauti leidimą iš valdžios, 
pagaminimu lapelių ir t. t. 
Draugystės per’delegatus pri
siuntė aukų $13.00 suaukąuta 
$7.50. Pasižadėjo aukauti 
$18.00. Viso $38.50 delei la
pelių ir kitokių išlaidų.

Delegatas.

Malonu matyti, kad Buvęs 
H-udsonietis parašė . šį tą iš 
prūsų miesto veikimo. Per per
eitus du mėnesiu aš negalėjau 
nieko rašyti delei darbo ir ki
tų 'užsiėmimų. Tačiaus dabar 
jau šį tą parašysiu.

Pirmiausia1 reikia draugams

raginami kuodaugiausia j- 
traukti publikos į šį didelį 
parengimą, kuris atsibus Lie
tuvių salėj, 829 Moyamensing darbdavius ir prieš Amalga

meitų "Unijos biurokratus. Da- 
Philadel- bar kaip 149 lokale įsigalėjo 

streikai tautiškos krypties žmonės, tai 
Būna smarkių netik lietuviai, kriaučiai savo 

susikirtimų su policija, kuri amato neteko, bet tie, kurie 
žiauriai puola streikierius. Į dar jr likosi jame, tai pragy- 
Kovoj gerai atsižymi moterys. 1Venimo bepadaro.
Valdančioji klasė su savo i 
agentais nerimsta, jie . bijosi 
alkanų ir skurde paskendusių 
vergų, kad jie nesudarytų 
bendrą frontą prieš bendrą 
priešą. ' ,

. Balandžio 14 d. ALDLD 84 
kp. perstatė komediją “Už Pi
nigus Vesta Pati?’ Veikalą su
lošė Aido Choro Dramos Gru
pės komedijantai iŠ nrookly- 
no, N. Y. Lošėjam reikia ati
duoti užsitrnautas kreditas. 
Aš nemėgstu girti ko nors be 
reikalo. Tad ir čia nęatiduo-

Tautininkams įsigalėti mū
sų lokale pagelbėjo p. Jan
kauskas. Tas asmud ktįnfe- 
ravo, politikavo per pastaruo
sius kelis metus su Bostono 

, tautininkais, kąip užvaikyti lo- 
į kalą, kad jis būtų nuolankiau
sias Hillmano. mašinai. Tą 
jam pavyko dasiekti. Tauti
ninkai užvaldė lokalo vairą ;r 
lokalag vqs gyvuoja. Lietuvių 
darbininkų reikalais nėra kam 
rūpintis. Kiti dar ir dabar 
dirbinėja po kiel$, o mūsų lie
tuviai kriaučiai didžiumoj be 
darbo Bostono gąįvgmis bas* 
tosi. Dabar net ir tautininkai 
nekurie sako; kad blogi popie
riai su 149 kriaučių lokąl'u 

Kad visur lietuviai

kia paskubinti platinimas ti- 
kietų, kurie delei spaudos pik
niko, kuris įvyks liepos 4 d., 
Maynard, Mass. Neikite nie
kur iš stubos nepardavę ti- 
kietų. Kaip teko sužinoti, tai 
kai kurie draugai dar visai ne
pradėjo pardavinėti.tikietus, o 
kai kurios moterys jau net vi
sus išpardavė ir galus sugrą
žino su pinigais. Tai pasirodo, 
kaip draugai mes nelygiai dir
bame.

Bravo, kad draugės moterys 
gerai dirba.

Taipgi reikia pažymėti, kad 
čia tarpe darbininkų jau nyk-

Bismarck, R. D. — Nors 
šioj valstijoj yra paskelbtas 
moratoriumas — atidėji
mas tūlam laikui mokėjimo 
nuošimčių ir skolų,—bet
skolintojai ant morgičių at
iminėja ūkius, o kas pasi
priešina, areštuoja, ir teis
mai tokius siunčia į kalėji
mą. Gubernatorius Lan
ger iki šiol beveik nevykdė 
moratoriumo. Tad dabar 
Farmerių Holiday Associa- 

(cija reikalauja, kad ir karo, 
stovį įvestį, įjet suturėti n)ė- 
tymus' farmerių iš ūkių del 

. . negalėjimė k a p i t abstains I I
atsimokėti. Jei ne, tai far- 
meriai stosią į “tikrą karą” 
prieš tuos nenaudėlius. Bet 
jie apsirinka, manydami, 
kad karo stovis tarnaus ne 
kapitalistams, o vargin
giems farmeriams.

UaJ J Jungtinės Valstijos iš-
. *

duotų jai buvusį Kubos pre-
lt " •* i J'' *1’

židentą^-diktatorių ; ‘Macha-
i .

do; tuomet jis būtų depor
tuotas Kūbon ir statomas

lEaiiiBHiainoiiiaiiiBmamūiiiūiiiHHisniomsiiisiHsiHsiiisiiiaiiiaiiioingiiiaiiioiiiamaiii;

čiau kredito Ibšėjams, jei jie Bostone, 
jo nebūtų užsitarnavę. Bet jie kriaučiai ignoruojami ir nie- 
šiuo sykiu 
pagyrimo, 
mokėjo ir 
vo vietoj, 
sakyt, tai 
kai.

Daugumą patersoniečių gir
dėjau kalbant, kad jie dar tik 
pirmu sykiu mato taip puikiai 
lošiant lietuvišką veikalą. Gir
di, net ir kitu sykiu norėtų pa
matyti. Keletas bepartyvių 
darbininkų išsireiškė, kad bol- Užvesti per Joint Boardą ko- 
šeVikai tai'ne sklokininkai. į vą prieš diskriminaciją lietu- 
Girdi, bešališkai kalbant, 
šiandien bolševikai šimti^ nuo-t 
šimčių geriau sulošė, negu 
sklokininkai pereitą subatą,

Nors sklokininkai norėjo 
mums pakenkti, užbėgdami už 
akių su savo teatru viena sa-

kas kovos neveda, kad atsta- 
ityti lygybę darbo gavime arba 
aįleidimę. Dabar pas mus, 
Bostone-;' tai paskiausiai lietu- 
vys darbą gaus ir pirmiausiai 
bps nuo' darbo paliuosuotasj. 
Tautiškoji lokalo vadovybė la
bai nuganė tautiškus kriau- 
čius. -

Ką reikėtųdaryti Bostone ? 
Pirmiausiai atgaivinti pragre- 
syviškesnių kriaučių veikimą.

vių kriaučių darbų gavime. 
Viešai kovoti prieš tautinį šo
vinizmą, kuris žymiai žydi 
Bostono Amalgameitų viršūnė
se.

Tiesa, dabar jau kriaučių 
sezonas veik kaip ir pasibai
gęs, daug kriaučių be darbo, 
tas tiesa. Bet juk neužilgo ir 
vėl prasidės sezonas, tai mes, 
lietuviai, turime būŲ ant kojų, 

i kad darbo gavime nebūtume

GREAT NECK, N. Y.

Matykite įspūdingą Vokalą
715 Pinimic VACta pati” W buvome- Iki šiol.

UZ V void 1 all | Balandžio 13 d. ^uvo 149
skyriaus susirinkimas. Susi
rinkimas gAna svarbus; mat,

rx .. . . .. . j. . irinktą delegatai ’T Ariialgamei-Tarpt. ParbmmkV | | j07ko;uhįĮj4. K.
onUTAW ’ rinkta- Kana rirntą^ į ir< geras'

-■-r veikėjas' ’J. BuzevičiUs atsto-

Baland. 21 April, 1934?0T mūsų 10kalą k“ci’ 
Pradžia Lygiai 8 Vai. Vakare

M. & H. Sobenkų Naujoje 
Svetainėje -

87-91 Steamboat Road
Great Nėck, N/T!' 

Po Lošimui Šokiai Prie Geros 
Orkestros

Gerbiamieji: kurie norite 
matyt lošimą ir gardžiai prisi
juokti, tai būkite 8 valąndą 
vakare shdrp, nes vėliau pri
buvę nematysite 'pradžios lo
šimo.
įžanga 40 centų, vaikams ir 
vien tik ant Šokių 2^5 centai 

Visus kviečia,
Rengimo Komisija.

Apie mėnuo laiko atgal bu
vo atsibaladojęs L. Prūseika 
su savo taVorū. Nors čia yra 
kėli Prūsetkos pasekėjai, bet 
jgjcios ęfektyvės rolės nelošia. 
Tiesą, mūšų komunistinis ju
dėjimas tarp lietuvių įrgi ne
žymus. Bet kaip mes nežy
mūs, neveiklūs-, bet prakalbas 
kada surengiame, tai nors pa- 
fys ateinam ir kitus sutrau- 
kiąm. Bet kada Prūseikai rei
kėjo kalbėti savo sriovės pra
kalbose, tai užlipęs ant estra
dos pasakė: “Drąųgąi, sergu, 
prakalbų nesakysiu.” Ir išėjo 
iŠ svetainės.

legatai yra iš tų, kurie perei
tais metais rengė Pirmos Ge
gužės paminėjimą atskirai.

Konferencijos pirmininkas 
A. Raguckutis labai gerai nu
rodė, kaip reikia kovoti už 
darbininkų reikalus. Jisai sa
kė, kad reikia veikti visiems iš 
vieno delei darbininkų laimė- 
jiino. Visi turime dalyvauti 
Pirmos Gegužės minėjime.

Pirmą Gegužės bus laiko
ma nąasinis mitingas Kirby 
Parke. Kviečiama visi šio mie
sto darbininkai ir iš apielin-
kės dalyvauti šiame masinia- sta tamsybė ir vystosi sąmo- 
me susirinkime. ningas

Be to, konferencija nutarė pasakyti, kad visos pašelpinės 
ir išrinko po vieną delegatą ir kultūrinės organizacijas nū- 
iš kiekvienos organizacijos, tarė ir išrinko komitetą, kad j 
kad sudaryti bendrą komitetą surengti .prakalbas paminėji-1 
kovai už tą bedarbių bilių. jmui Pirmoj Gegužės. Prakal-1 
Nutarta pasiųsti kongresmanui i bos įvyks gegužės 6 dieną, 
reikalavimas, kad jisai stotų , nes pirmiaus negalime gauti 
už bilių ’H. R. 7598. i kalbėtojų. PrakftlbosK įvyks
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darban, kad. pasiekus rezulta- negalime
ir^/įvykinus pasibrėštus mū- Praklbds įvyks. L. P. Kliubo 
planus.' ‘

Buvęs Qelegatas.

Balandžio 15 d., Darbinin
kų Centre, 80 Main Str. įvyko 
Bendro Fronto konferencija 
delei prisirengimo prie Pir
mos Gegužės, kaipo darbinin
kų šventės. Toje dienoje dar
bininkai visų tautų, visų pa
saulio šalių, kraštų mini savo 
tarptautinę, istorinę kovos 
dieną, kur per desėtkus metų 
kovojo ir išsikovojo iš valdan
čios klasės 8 valandų darbo 
dieną, geresnes darbo sąlygas.

Bet šiandieną kapitalistinė 
sistema išnaudotojų klasė, pri
ėjus prie tokio iškrikimo, poli
tinio ir ekonominio .krizio, be- / 
darbės, kuri grūmoja darb- 
rtirikį klasei prarasj; visas iki, 
šiol iškovotas Reises. Milionai 
darbininkų' šiandiena badauja, 
bedarbių eilėse, kitA dalis dar
bininkų yra bąisjąi išnaudoja
ma prie skubinimo sistemos už 
mažą atlyginimą. Karas' gali 

(būti paskelbtas, kur darbinin
kai turės savo gyvybę prarasti 
už kapitalistų reikalus, jeigu 
bus 1 heorgAAizUbti. ; Fašizmas 
netiktai Italijoje, Austrijoj, 
Vokietijoj, bet ir šioje šalyje 
siekia sudaužyti darbininkų 
judėjimą, pavergti darbininkų 
klasę.

Todėl šią Pirmą Gegužės 
darbininkai visur rengiasi, or
ganizuojasi, stiprina savo ei
lės, kad bendrai galėtume pa
rodyti savo spėkas ir.pasakyti 
vedančiai klasei, kad darbi
ninkai nemirs badu, bet kovos 
už savo teises, UŽ ^bedarbių ap- 
draudą arba darbą.

Šąli karas! Šalin fašizmas! 
Lai gyvuoja darbininkų vieny
bė! *Lai gyvu op Sovietų Są
junga! • ’ . ,

Tai tokie darbininkų obal- 
siai 1 d. Gegužės? Todėl kiek 
vienas darbininkas ir darbi
ninke turi padėti darbo įran-

svetainėj, 2 vai. pp, pietų. , 
Antras didelis bendras dar

bas, tai bus surengti didelis 
bendras piknikas, delei kurio 
komisija jau renkama. Tai 
pagirtinas vietos lietuvių dar
bininkų žygis prie- vienybės ir 
solidarumo veikime. Taip ir 
reikia, nes išnaudojimas ir pa
vergimas visus ' darbininkus ly
giai išnaudoja ir pavergia. 
Todėl darbininkai bendrai turi 
kovoti už savo reikalus.’

ALDLD 103 Kp. Koresp.,
M. P.

Norime priminti šios apie- 
linkės: miestams, kad 22 dieną 
balandžio dainininkė yra liue
sai ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės 'proga, da
bar rengdami'sutaupysite ke
lionės išlaidas. Menkeliuniutė 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.

Streikuoja Šilko Darbininkai
Čia Amerikos Darbo Fede

racijos šilko darbininkų‘unija 
turi apie 4,000 darbininkų ir 
dabar sustreikavo. Darbinin
kai reikalauja, kad jiems bū
tų pakelta algų 20 nuoš. Taip bb 
pat reikalaujama, kad kompa
nija pripažintų United Textile 
Workers Uniją ir pagerintų 
darbo sąlygas sveikatos žvilg
sniu.1 ' "

Galima pasakyti, kad che
mikalai; kurie naudojami šilko 
pramonėje yra labai pavojingi 
darbininkų sveikatai. ATodeP 
darbininkai stato ir tuosv rei
kalavimus.. . i

Chesterio Times kompanija 
paskelbė, kad j i n a i uždary 
sianti savo šapą >nerubežiuo- 
tam laikui. Bet galima įmaty- 
ti, kad ta kompanija jau pla
nuoja pradėti darb'ą su sreik- 
laužiais. Iki šiol dar komp. 
n e b a n dė su streiklaužiais' 
sulaužyti darbininkų streiką. 
Mat, streikuojanti darbininkai 
gerai ? laikosi ir pikietuoja 
skaitlingai.

Darbiniąkai gerai žino, kad 
Chesterio darbininkai gavo 
lekciją iš A.D.F.,todėl dabar, 
jie gerai laikosi. Miiiėtą unija 
darbininkus apgavo, tai dabar, 
darbininkai jau pasidarė gud
resni;

Vėliaus, kuomet bus dau-

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

Nedeliomis ,ir šventadieniais:
x 10-12 ryte

Specialiai Žemom Kainom 
'Tūros į

$187’^
. 1 '' * K

Infliacija Nekenkia Turai į
• Sovietų Sąjungą

World Tourists
j Incorporated ' ’' ? ,

175 Fifth Ave. New York

BEN GEKSOVITZ
». NOTARAS*

Teh HA&our 3424

SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
\ Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, * 

kurią užlaiko plačiai žinomas
JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa. ’
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikitis \Sovietų 
Vodkosi ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate, ir skahiai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

. AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS 
______________ L____ ;_ __________________ _____________

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania jr New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi- ' 
mas bus ątatinkamiaušias ir už 
prieinamą’ kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABQRIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

1 : ‘ tas ir už prieinamą kainą. x

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS žinios

Siuskite Pasveikinimus Ge
gužiniam “Daily Workeriui”

Komunistų Partijos-'dienraš
tis “Daily Worker” jau nuo 
seniau yra atsikreipęs j darbi
ninkų organizacijas ir pavie
nius darbininkus, kad siųstų 

'pasveikinimus del Pirmos Ge
gužės numerio. Pirmoje Ge- , 
gūžės “Daily Workęris” bus 
24 puslapių • dydžio, labai 
svarbus ir jo bus atspausdin-į 
ta. vien del platinimo-500,000 
kopijų.

Pasveikinimus gali siųsti tik 
iki pirmadienio, kas nori, kad 
jų pasveikinimai tilptų tame 
didžiuliame “Daily Workerio” 
numeryje. Kas vėliau prisius, 
tai nebus galima įdėti, nes 
“Daily Workeris” turi iškalno

ir nutarta, kacl kiekviena kuo
pa sumokėtų po $1 organiza
cijos reikalams. x Taigi ši kon
ferencija ir jos tarimai yra 
panašūs, kaip savo laiku lie
tuviai komunistai buvo suda
rę Brooklyne lietuvių darbi
ninkų organizacijų bendrą 
frontą. Kaip žirionąa, lietuvių 
bendrą frontą sugriovė Prūsei- 
ka-Butkus su pagelba fašistų 
ir social-fašistų vadukų.' . • i • v

Gengsteriai Užpuolė 
i Studentus

demonstravo 
sėkmėje du 

iš City Col- 
mokytojų ir

Fašizmo klausime, daugelis 
Amerikoje nedakainuoja fa
šizmo pavojų, o pavojus yra 
didelis. Galimas daiktas, kad 
fašizmas7 išlys po kokia skrais
te, kaip Vokietijoj po nacio
nalistų- socialistų skraiste, bet 
jis bus tas patsai. Prieš jį rei
kia paaštrinti kovą.

Karo pavojus yra labai di
delis, kova prieš karą ir fa
šizmą turi būt paaštrįnta. Ypa
tingai turi būti padidintą kova 
apgynimui Sovietų Sąjungos, 
nes jos gyvavimas priduoda

' J t t j I J . ! ' • •, , Į

L.D.S. III APSKRIČIO' 
VALDYBOS NARIAMS

* Šį sekmadienį, .22 d. balan
džio, įvyksta L.D.S'. III Apskr. 
valdybos posėdis, lygiai 10-tą 
vai. ryte. Visi susitiksime 
“Laisves” raštinėje. Svarbu vi
siems dalyvauti.

Sekr. P. .Baranauskas.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

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

bėgo ant troko Anna Paro
chial, 6 metų mergaitė, ir tro
ko atmesta labai susižeidė. 
Drg. Kuraitis paėmė ją ir grei
tai nugabeno į Cumberland li-/ 
goninę, kur 
dieną 5 vai. 
nelaimingas 
tyrinėjamas 
tadienį atsibuvo teismas. Drg. 
.Kuraitis išteisintas, nes jis va
žiavo labai povaliai, kaip pa
rodo visi daviniai ištirti nelai- 
laimės No. 124. Nelaimės 
priežastis tame, kad mergaitė 
žaidė ant gatvės. • •

mergaitė tą pat 
vakare mirė, šis 
atsitikimas
ir pereitą ketvir-

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

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREETSvarbios Prakalbos Yonker-| 

se-Kalbės D. M. Šolomskasi
Sekmadienį, 22 d.balandžio,1 

įjUV0 2 vai. po pietų, Lietuvių Pi- j 
liečiu ..KJiube, 113 Herratt St., 
Yonkers, N. Y., yrą rengiamos 
prakalbos* Jas rengia A.L.D. 
L.D. 172-ra 'kuopa. Kalbės d- 
D. M. šolomskas, A.L.D.L.b. 
Centro Komiteto sekretorius. 
Bus kalbama apie tai: ar kapi
talistinėse šalyse pasibaigs be- j 
darbe, kodėl susmuko: Rooser1 
velto NRA planai, ar bus" kad
ras ir kitais klausimais. Visi, 
Yonkerso ir apielinkės lietu
viai darbininkai kviečiami da
lyvauti . šiose prakalbose.

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

150-01

Dr. JOHN C. PETERS valandos:
J. X. p. p.

(PETRAUSKAS) 6—8 vakare
„ .... /. T . xz 'Antradieniais uždarytaCoolidge Avenue, Jamaica, N. Y. .

, , ; Tel. Rupublic 9-5964
viso pasaulio' darbininkams 
'drąsos ir pasiryžimo kovoje. 
Jeigu imperialistams pavyktų 
nugalėti Sovietų "Sąjungą, tai 
darbininkų judėjimas būtų ant 
daugelio metų atmestas atgal.

Darbo unijų reikale, Jungt. 
Valstijose yra trejos unijos— 
Amerikos Darbo Federacija 
su 3,000,000 narių, paskutiniu 
laiku ji gavo apie pusę milio- 
no naujų narių ir vadovavo 
del 450,000 darb. streikuose; 
neprigulmingos unijos, kurios 
turėjo 100,000 narių ir gavo 
150,000 naujų ir vadovavo 
apie 250,000 darb. streikuose 
ir revoliucinės unijos, kurios 
priguli prie Darbo Unijų Vie
nybės Lygos ir dabar turi 
125,000 narių, o metai laiko 
atgal turėjo tik 25,000; jos 
vadovavo apie 200,000 darb. 
streikuose. Taipgi apie 100,- 
000 darbininkų streikavo, ku
rie nėra organizuoti. Dabar 
streikų banga didelė. Darbi
ninkai stoja į organizacijas. 
Komunistų Partija vystys savo 
darbą reakcinėse unijose ir 
organizavimo darbą neorgani
zuotų darbininkų į revoliuci
nes unijas. Bus bandoma ap
jungti visas revoliticines ir ne
priklausomas unijas į Nepri- 
gūlmingą Darbo Federaciją.

Negrų klausimu pirmoje vie- 
’toje turi būti vedama kova 
prieš' baltą šovinizmą, bet 
tūom pat kartu ir prieš negrų

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

Dr. A. PETRIKĄ
, (DANTŲ GYDYTOJAS) 

•/’. ; 221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
’ ‘ 9—12 ryte

1—vakarę
’ ’ ^Penktadieniais 1 Uždaryta

Tel. Stagg 2-9105

Rytoj Svarbi Konferencija
VALANDOS:

Dr. BLADAS K. VENCIUS 9-12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) Penkta.'iteniaTs uždaryta

499 GRAND ST Tel. Stagg 2-07706499 GKAND bi. Nąmų, Republic 9-3040

NEW YORK CITY
ALDLD 23-čia .kuopa savo posė-' 

dy, kuris įvyko 15 d. balandžio', nu
tarė dalyvauti masiniai Pirmos Ge
gužės apvaikščiojime. Visi dalyvavę 
šiame posedyj pageidauja ir ragina, 
idant ir tie šios kuopos nariai, kurie 
nedalyvavo šiame posėdy], įsitėmytų i 
šį kuopos nutarimą ir taipgi daly-

Nedėlioję, 22 d. balandžio, 
11 vai. ryto, Central Opera 
House, 67th St. ir 3rd Avė., 
New Yorke, įvyksta svarbi 
konferencija už H. R. 7598 
bilių. Šioje konferencijoje

New Yorke vis daugiau ko
voja sutdentai. Tas varo į pa
siutimą kapitalistų' kląsę ji; jos 
valdžią. Balandžio 13-tą die? 
na studentai 
prieš karą. To 
studentus išmetė 
lege. . Prieš tą
valdžios žygį buvo sušauktas 
studentų protesto susirinkimas 

lo atviru dan- 
Ant šio susirinkimo už- i 

puolė apie 30 gengsterių, ku
rie parmušė studentų kalbėto
ją ir kelis studentus skaudžiai 
apmušė. Ten buvo ir policis- 
tas “tvarkos” prižiūrėti. Bet 
kada jis pamatė, kad gengs
teriai puola studentus, tai tas 
“tvarkos sargas” pradėjo 
juoktis ir užsisuko į kitą pusę, 
kad ve jis būk “nemato”, kas 
ten darosi.

Nacionalė Studentų Lyga

• i O L LA Ull L VJ vvūUk

išeiti, kad jis galėtų pasiekti į ant 138th St., į 
ir kitus miestus pVieš Pirmą |gUrni# Ant šio si
Gegužės. Užsisakykite “D. 
W.” to numerio platinimui, 
nes jo kaina vis tiek bus tik 
3 centaE •

Union Square Pirmą Gegužės 
Bus Mūsų

Pagaliaus, po daugelio viso
kių išsisukinėjirfių miesto po
nai, Union Sq. parko adminis- Į 
tracija ir Socialistų Partija' šaukia didelį susirinkimą Ma- 
kapituliavo prieš griežtą dar- dison Square Parke. Jokis bur- 
bininkų reikalavimą. Jie no- žuazijos ir gengsterių puolimas 
rėjo priversti Komunistų Par
tiją laikyti demonstraciją 5 :30 
vai. vakare. Bet Komunistų 
Partija ir Bendras Frontas su
rengimui demonstracijų griež
tai, užreiškė, kad mes užimsi
me Union aikštę 2:30 vai. po 
pietų, kad mes nesibijome so
cialistų, kad eiliniai socialistai 
tik pasveikins atmaršavūsius 
revoliucinius darbininkus iri _ . .1 *• t 1 01 1
laikysime bendras demonstra- Baisus DarbininkŲ Skurdas 
eijas Union Square aikštėje. 
Socialistai nusigando, jie siū-

nesulaikys studentus nuo ko
vos, nes jie mato, ką jiems 
duoda kapitalistinė tvarka. 
Studentai ‘bdigia per didelį 
vargą mokslą, o paskui netu
ri jokio darbo ir daugelis yra 
priversti eiti ir dirbti viešus 
darbus su pikiu ir lopeta, bet 
ir tą darbą dar negali gauti.

Socialistai nusigando, jie siū- Sumirgo 7-nių mėnesių kūdi- 
16 policijai, kad komunistams1 kis Russellių,' 10 E. 115th St., 
leistų, laikyti ryte, o socialis
tai užims po pietų. Bet vienas 
viršininkas užklausė jų? “Ką 
jūs manote; kada komunistai 
sutrauks 100,000 žmonių į 
Union Square, tai ar bus gali-

. ma iš ten juos iškrapštyti? Jie 
pasiliks visą dieną.” Tada so
cialistai pareiškė, kad jie pasi
trauks iš Union Square su savo 
parengimu į Madison Square. 
Tai didelis antakis socialistam 
vadam.

difterija. Tėvai neturėdami 
gyduolėms ir daktarui pinigų 
atsikreipė į pašalpos biurą. 
Ten prasidėjo visokios cere
monijos, o pagelba labai grei- 

. tai reikalinga. Antrą dieną 
vėl tėvas nuėjo į tą biurą. At
ėjo pašalpos biuro daktaras, 
apžiūrėjo kūdikį ir pareiškė, 
kad labai serga, bet jis pięko 
negalįs darytį kol viršininkai 
jam neįsako duot gyduolių. Du 
kartus buvo nugabentas į li
goninę kur kraują egzaminą-' 
vo, bet pašalpos nesuteikė. Vė
liaus kūdikis mirė. Jo palaido
jimas padarė tik $18 lėšų, bet 
ir jas nenori apmokėti pašal
pos biuras, štai kaip gyvena 
darbininkai tprtingiausiame 
New Yorke. . ’ f

, Rusų Dark Konferencija
Rusų draugų savaitraštis 

“Nevy Mir” aprašo atsibuvu
sią bendro fronto rusų darbi-' 
ninku konferenciją. Konferen
cijoje daugiausiai buvo atsto
vai riuo pašalpos organizacijų, 
kliųbų> ir tt. Ji įvyko 15 d. 
balandžio. Dalyvavo 76 dele
gatai nuo 42 organizacijų^ 
Priimta rezoliucijos, pasisaky
tą už darbininkų klasės d;rau- 
dimą ir kovą u£ pašalpas be
darbiams. Veikiantis komite
tas išrinktas iš 15-kos draugų

KAS NAUJO TARP
LIETUVIŲ

■■f r-f ■.■J.rULL;..:.-'.!-.;

KEARNY, N. J.

Šokiai su Programa
Rengia Russian National Mutual 
Aid Society of *America jaunuolių 

, , 11-ta kuopa
SUBATOJE

Balandžio 21 (April), 1934
LIETUVIŲ svetainėje' 

134 Schuyler Ave., 
Kearney, N. J.į 

Pradžia 7:30 vakare
Iš Journal Square Jersey City im

kite .Garden State Bus Line, Harri- 
. son Pike, išlipkite ant Dūke St. ir 
Schuyler Ave., eikite

; Kvięčią Renginio Komitetas

dalyvaus delegatai nuo pasai-' vautų Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
pos draugijų ir unijų. Ten me> (A GiIman}
bus ir kongresmanas Lundeen, 
kuris tą Komunistų Partijos 
vadovybėje pagamintą bilių 
įnešė į kongresą. Tad visi dar
bininkų organizacijų išrinkti 
delegatai į šią konferenciją 
nesivėluokite, bet būkite lai
ku.

Priimkime Chicagiečius Jau
nuolius Sportininkus

(95-96)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA '

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

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidojn tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

parem, krikštynom ir Jdto- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK, N. Y.

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

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
ŠAPA

Parsiduoda labai gera kriaučių ša-
Balandžio 24 d., Brookly- I Pa “Cleaning ir Dyeing”. Biznis iš- 

nn T imrnnnlin knnni rOn- d,r^tas Per 13'k^ metli ir galima pa-no LDb. jaunuolių Kuopa re , (]aryįi Jaįaj g.erą gyvenimą. Biznis 
gia pasitikim® parę ChicagOS J yra vokiečių apgyventoje teritorijo-
LDS jaunuolių “Basketball” 
tymo, kuris atvažiuoja New 
Yorkan lošti gėmį už ną’ciona- 
lį ‘ čampionatą Labor Sports 
Unijos surengthm'e naciona- 
liam tournamente, kuriose 
lenktynėse dalyvavo šimtai ty-

buržuazijos rašinį šovinizmą, mų.ir daugelis lietuvių tymų, 
kuris kelia galvą. Negrai dar
bininkai yra energingi, atsida
vę ir pasišventę kovotojai, ku- 

j rie ateina į mūsų eiles.
Jaunųjų Komunistų Lygos 

klausime reikės sutvirtinti šią 
organizaciją 
būtų bent 
gesnė už 
nes dąbhr 
narių.

Kalbinis darbas dr ateivių i 
darbininkų organizavimas yra 
labai svarbus. Dabar Komu
nistų Partija remia apie 300,- 
000 ateivių organizuotų dar
bininkų.

Komunistų Partija turi būti 
padidinta nariais, dabar turi 
24,500 narių mokančių duok
les, tai mažai del tokios ša
lies.

Tai svarbiausi punktai, ku-

Pasiliko tiktai du iš vakarinių 
valstijų, Chicągos LDS jauni
mas, o iš rytihių, Brooktyno Į 
finų tymas. Trečiadienį, 25 L 
d. balandžio jie loš paskutinį 
gėmį. . , . > ■

Įžanga į priimtuvių parę 
antradi-enį tiktai 15 centų. Bus 
gėrimų, ir pamarginimų. Aido 
Chdro Vyrų Oktetas, ir Mer
ginų Sekstetas dainuos pro- 
grame, o drg. Richard Heikin- 
nen, Nacionalis Sekretorius 
Darbininkų Sporto Unijos pa
sakys gerą prakalbą apie dar
bininkišką sportą ir kaip? jis 
skiriasi nuo buržuazinio.

Visi LDS nariai, choristai ir 
kitų organizacijų nariai- yra 
kviečiami dalyvauti ir priim
ti garsiuosius chicagiečius. Vi
si kartu dalyvaukime, parem
kime jaunimo judėjimtį ir gra-

rie buvo svarstoma Komunistų žiai draugiškai ' sutikime at- 
Partijos konvencijoj ir kurias 
draugas Bimba raportavo. Po 
jo, prakalbos buvo klausimai 
ii* di'sjcusijpš. Visa eile drau
gų ir dyaugių kalbėjo.

Vikrias dalykas/ labai svari 
į>u, kąd ij ateityje ..Komunistų 

nariams'reikia turėti 
J ; 1 y f . > jį . | į ■ ’ 1 

daugiau tokii| susirinkimų, nes

nariais, kad ji 
du kartūs skaitlin- 
Komunistų Partiją, 
turi tik apie 6,000

je. Už suproSinimą siūto įmama 35 
centai, už “Dry Cleaning” $1.00. 
Yra visos mašinos, - moderniškas 
įrengimas ir parduodama 1 ftį'giai. 
Pardavimo priežastis yra tame, kad 
turime kitą biznį ir negalime prie 
dviejų apsidirbti. Kriaučiai, kas tik 
norite gerą 1 gyvenimą padaryti, 
kreipkitės sekančiu antrašu:

PIATIt čUMAKOV 
6348 Forest Ave. Brooklyn, N. Y. 

(Ridgewood)
(94r96)

BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda užeiga arba “Lunch 

Room” po numeriu 905 Wyckoff 
Ave. Parsiduoda už labai ’žemą kai
ną, nes turiu du bizniu ir negaliu 
jų prižiūrėt kaip reikia. Biznis iš
dirbtas per 4 metus ir daugiau; ge
ra vieta ir galima padaryt geras pra-. 
gyvenimas ir dar pelno gana gerai. 
Del platesnių informacijų krąipkitės 
sekamai: A. B., Arlauskas, 905 Wy
ckoff Ave> Brooklyn, N. Y.

(9*4-96)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmias ir chroniškas vyrų ir . 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y. t
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienn
Telephonas MEdallion 3'1328

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau /automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborhis (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vcselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vynj ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Iš Drg. A, Jimbos. Pranešimo Pąrtijos .

TreČiadĮiehį,’ • ^Laisvės-’:sve- jnūsų artimi- rėmėjai, mūsų 
tainėje, drg. A. Bimba davė sųųpfttikai, syšipažįsta su 
pranešimą iš Komunistų Parti- tijps/darbais, išdirbtais pla- 
jos atsibuvusios konvencijos, nąis, tas daugiau juos priarti-

vykstančius chicagiečius. Jau 
dabar tikietai iš /• kalno yra 
parduodami. Juos galima gilu
ti pas LDS jaunuolių kuopos 
įdarius, “Laisvės” raktinėje ir 
pas dripigus. DaFyvaukjimie!

Komisija. '

Skaityk laisve
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
, JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
' __ -- naujus paveiks-

lūs ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to- 

dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 

__ riom spalvom.
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES ’ ' 
Marion St1., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis : > t 
į BROOKLYN., N. Y. > t 
TęL:. Glenmore 5r9467

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

512

Telephone: Jžvergreėrt 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

/ gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS;. . . .. 

nuo ■“* ”■ • f nuo
Sekmadieniais

84 Union
i BROOKLYN, N. Y. ? ’

> -j

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

S
 šiandien ateiki

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

Odos Nu ša Ši ji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir MSšlažar- 
nės Ligos, Nervą 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

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

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

O Sekmadieniais • A. M. iki 4 P. M.

Pasirodė, kad konvencijoje j na prie partijos, suteikia jiems' 
diskusavo daugiausiai eiliniai progą energingiau Veikti ir-, 
nariai, buvo daug atstovų čia j padėti partijai pravesti jos j 

kampanijas ir, žinoma, priar- j 
tina'juos prie'4 stojimo į jų! 
pačilj partijos eiles.

; A “L.” Rep. š.

gimusių, jų tarpe veikli negrų 
darbininkų delegacija ir ats
tovai iš 44 valstijų.

Buvo svarstomi svarbiausi 
punktai. Bedarbė dabartiniu 
laiku nedidėja, bet ir nemažė
ja. Tiesa, produkcijos dau
giau pagaminama, bet dirban
čių . darbininkų kiekis ^neauga. 
Svarbu kova už bedarbiams 
pašalpą; bet dar Išvarpiau ko
joti Už daįrbinĮnkų klasėsviena bloką lKomitetas. 1 dra'iidimą-Ubilių p.j 7508

Išteisino Drg. G. Kuraitį'
i Kovo 29 dieną, >2 :30’ vai. po 
pietų, kada drg. G. Kuraitis 
važiavo Hudson Ave., “Lais- 
/Ves” 1 treku; n^yeį^s ^i/iešą”*fiį 
įaštą, tai Jties; Jidiį&in už-

į; ‘ f i i .** r » ' •

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami < 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite! • *

SAVININKAI MARCIUKAI
417 Lorimer Street, j “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.
r '■ r . > > <•. i ; ; : ■ •. i ■ x

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

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

arti Grand Street:
? Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo, 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.


