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KRISLAI
Spaudos Sukaktuvės.
Naiiirališkd^ Jų Kelias 
Gerai Atsakė, 
“švietėjas” šviečia.

Rašo R. MIZARA

Šiandien sukanka lygiai 30 
metų nuo to laiko, kaip caro 
valdžia pagaliaus buvo privers
ta suteikti laisvę spausdinti lo
tyniškomis raidėmis lietuvių 
kalba laikraščius ir knygas.

žinoma, ji davė laisvę spaus
dinti tiktai tokius raštus, kurie 
nėra priešingi carizmui, bet vis- 
tiek tai buvo didelis laimėjimas.

Nereikia manyti, kad caro 
davė savanoriai, 

lietuviškų patriotų
išmėtojų prašymų.
Lietuviškai spaudai 

.zmaS suteikė bijoda
mas galo! Kitais žodžiais, lie
tuvių spaudai laisvę atpūtė 1905 
metų revoliucijos audra!

\ aidžia ’ai 
kiaušy d an 
ir prisi!
Anaipto'

Didžiausi kovotojai už lietu
vių spaudos laisvę, tuo būdu, 
buvo Rusijos, Lietuvos ir kitu 
pavergtų carizmo kraštu. revo
liuciniai darbininkai, su bolše
vikais priešakyje!

Tie darbininkai, kurie kovojo 
prieš carizmą 30 metų atgal, i 
kurie rizikavo savo gyvybes ko- ■ 
voje su carizmu, šiandien, bet
gi, laisvės Lietuvoj neturi: jie 
arba sukišti į Smetonos kalėji
mus, veikia paleliuose arba iš
bėgioję emigracijom Lietuvo
je lietuvišku spausdintu žodžiu i 
laisvai naudojasi tiktai tie, ku
rie 30 metų atgal laižė carizmui 
kojas: įvairūs šnipai ir nenau
dėliai.

Švedijos Komunistų Partijos 
atskala-išmatos ilgai vadinosi 
“Komunistų Partija” tam, kad j 
daugiau apgavus darbininkus. 
Matydami, tačiaus, kad jiems 
tas nelabai vyksta, tai komunis
tinę kaukę nusimetė ir jau pa
sivadino “Darbininkų Socialis
tų Partija.” Amerikoje pana
šiai. Lovestoniečiai, ilgai lošę 
komunistų roles, šiandien bu-^ 
čiuojasi su social-fašistais.

Atsiminkit, draugai, tai, kad 
trys metai atgal Prūseika man 
darė didžiausius kaltinimus, 
būk a jį norėjęs nuvesti pas 
Lovestoną. Dabar jo susaidė 
jau oficialiai susidėjo su Love- 
stonu. Dabar, beje, visa jų 
“gengė” nudardėjo pas refor- 
mistus.

Kuomet Prūseika buvo meta
mas iš Kompartijos, mes jam 
sakėme—asmeniniai ir viešai: 
tau pasilieka du keliai—su ko
munistais arba socialistais, bur
žuazija. Su komunistais norė
damas eiti, turi taisytis tuč-tuo- 
jaus. Visoki plepėjimai, būk 
galėsi būti viduryj, neturi jo
kio pamato, nes klasių kovoj 
vidurio nėra, žinoma, jisai pa
sirinko daug lengvesnį ir pel
ningesnį kelią ir nereikėjo daug 
laiko, iki mūsų pranašystės iš
sipildė. Tai neturališkas jų ke
lias.

Vienam mūsų pritarėjui biz
nieriui (So. Bostone) Prūseika 
gyrėsi, būk su juo einą tūkstan
tinės lietuvių darbininkų ma
sės (tai paprastas jo plepėji
mas). Į tai jam minėtasis as
muo atsakė: “Tu, Prūseika, esi 
kaip tas insurance agentas, ku
ris skaito milionais, bet kuo
met padaro sąskaitą, jam pasi
lieka tik nulius...”

Beje, Mass, draugai pasako
ja, kad kur tiktai tasai liūdno 
paveikslo ricierius sakė prakal
bą”", visur plepėjo apie Menke- 
liūniūtės bučkį. Bet visur skir
tingai! šitokiais niekais “gra
žindamas” savo “prakalbas”, 
Prūseika į jovalą verčia ne tik
tai savo partiją, bet ir save as
meniniai.

Mass, valstijos draugai šie
met “Laisvės” naudai pikniką 
suruoš geresnį, negu kada nors. 
Jis įvyks—atsiminkit visi! —

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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kurie
“anarchistais” ir kaltininkais bombos eksplozijoj Hay-

Tai darbininkų
8 valandų darbo dieną. Jie buvo paskelbti 
market Aikštėje, kuri užmušė keletą policistų ir šiaip žmonių. Bet bomba buvo mesta per policijos 
pasamdytą provokatorių.

LOUIS LINGG, nuteistas buvo mirtin, bet kalėjime “nusižudė” arba buvo užkankintas; ALBERT 
PARSONS buvo nuteistas mirtin ir pakartas; MICHAEL SCHWAB nuteistas visam amžiui kalėji- 
man; ADOLPH FISCHER nuteistas mirtin ir pakartas; GEORGE ENGEL, nuteistas mirtin ir 
pakartas; OSCAR W. NEEBE nuteistas k*alej iman ant 16 metų, ir AUGUST SPIES nuteistas mir
tin ir pakartas. Visi keturi didyyriškai mirė kartuvėse, skelbdami kovą kapitalizmui.

Moteriškės atvaizdas yra drauges Louise Parsons, žmonos Albert Parsons. Jinai tebegyvena ir 
remia komunistinį judėjimą.

Yemeno Užkariavimas Anglijos Naudai
London. — Pirmosios te- rai, pustynes. Gyventojų 

legramos skelbė, kad Saudi tame plote skaitoma iki 7 
milionų.Arabijos karalius Ibn Saud 

užkariavo visą Raudonosios 
Jūros pakraščio karalystėlę 
Yemeną. Naujausi prane
šimai, tačiaus, rodo,, kad to 
darbo jis dar neužbaigė, 
nors svarbus prieplaukos 
miestas ir šalies didžiuma 
jau užimta. Pranešama, 
kad Yemeno sostinėje Sano
je iškilo revoliucija.

Anglija ir Italija skubiai 
siunčia karo laivus ir lėktu
vus, apsaugoti savo impe
rialistų reikalus. Susirū
pinus ir Francija.

Pats karalius Ibn yra An
glijos įrankis. Su jo pagel- 
ba Anglai nori įsigalėti vi
soj Arabijoj prieš kitų kraš- deracijos viršininkų koman- 
tų imperialistus. Jau nuo da jie buvo suvaryti atgal 
pirmiau Anglija viešpątau- dirbt po dolerį per dieną pi- 
ja Adene, pačiame) pietinia- giau, negu mokama už tą t 

patį darbą šiaurinių valstijų 
kasyklose.

i _____________

Vokiečių-Jugoslavų Preky
bos Sutartis

BERLYNAS. — Jugosla
vija pasirašė naują preky
bos sutartį su x Vokietija; 
viena antrai duoda pirme- 

| nybių, lygiant su kitomis 
8,000 Metalo Mainieny šalimisj____________

Streikas Alabamoje [ Japonija Ruošiasi Nau- 
jiem UžkariavimamBirmingham, Ala. — Su-' 

streikavo 8,000 metalo mai-i 
nierių prieš algų mažinimą14 
sulig NRA nutarimo. Strei- 
kieriai priklauso federacinei 
International Mine, Mill and 
Smeltei* Workers Unijai.
Wm. Mitch, senosios Jung

tinės Main. Unijos distrikto 
prezidentas, sulaužė 21,000 
Alabamos angliakasių strei
ką. Po jo ir,kitų Darbo Fe-

NRA Nepakėlė Tikros 
Algos, Sako net Darbo

Federacijos Lyderiai

Japonijos Užsienių Ministeris Kartoja Savo Kapitalistų Pa
siryžimą Viešpatauti Chinijoj; Jungtinių Valstijų Valdžia 
Kursto Gyventojus, būk Japonija su Didėjančia Savo Pre
kyba Atima iš Amerikiečių Darbus.
Amerikos ir Anglijos ki-, Anglija Pasiruošus į Pre- 

virčai su Japonija eina ašt-! kybos Karą prieš Japoniją 
I rVn; . . Į Anglijos politikieriai keti-

Kiek pirmiau Jungtinės į na didžiausiais muitais ap- 
Valstijos pasiuntė Japonijai, Dėt Japonijos įvežimus arba 

I pareiškimą, kad Japonai ne-i vįsaj uždrausti įvairius jos 
turi teisės dėtis Chinijos [produktus, jeigu Japonija 
šeimininkais ir kad Ameri- žymiai ncapkapos savo išve- 
kai (reiškia, Wall Stryto žimų i Anglams pageidau- 
imperialistam) priklauso jamas rįnkas.
ten lygi biznio teisė; o biz-,' Kaį kag reikalauja pada. 
nis reiškia ir paėmimą Chi-;..yt |;endl,a did?iųju valsty. 

;nnoi įvairiu plotu ir iu ap- g‘u japo_
_ . . . . ’ nais ir reikalaut, kad jie su-
lokio turimo notą ma^jnįų savo išvežimus į 

užsienius. Japonijos užsie- 
!nio reikalų ministeris atsa
ko, kad Japonai neis į jo
kią bendrą su jomis konfe- 
reciją; ir jeigu reikės del 
prekybos derėtis, tai Japo
nija derėsis tik su kiekviena 
šalia atskirai.

Verda, vadinasi, prekybos 
[karas, kuris bile kada gali 
'pasikeisti į ginklų karą.

jnijoj įvairių plotų ir jų “ap- |)iu konferencija 
I saugojimą” saviške kariuo-
| mene. T 
[Japonai gavo ir nuo Angli
jos ir Franci jos.

Japonų vyriausybė iš pra
džios atsakė, kad ji nežada 
varžyt kitų kraštų kapitalo 
Chinijoj. Bet dabar ji vėl 
kitaip kalba. I

Kada Anglijos prekybos 
komisijos pirmininkas W. i 
Runciman griežtai pareika-1 
lavo, idant Japonija suma
žintų savo šilko ir kitų au
dimų ir alaus išvežimus par
davimui į Anglijos koloni
jas Azijoj ir Afrikoj, tai da
bar Japonijos užsienio rei
kalų ministeris kloki Hirota 
geg. 4 d. šalies gubernato-

Automobilių Mechanikų 
Streikas jau Parduotas

Detroit, Mich. — Socialis-
Washington. — Amerikos | susirinkime išnaujo pa- (;as Mechanikų Educational 

Darbo Federacijos išleistas kartojo, kad Japonija yra Draugijos (unijos) sekreto-
už š.m. kovo mėnesį apskait- 
liavimas darbininkų algų 
sako, kad per metus dar
bo mokesnis pakilo 9-niais 
nuošimčiais ir 7 dešimtada
liais ir kad tiek jau pabran- 

Taigi net

“vyriausias sergėtojas tvar
kos ir ramybės Rytinėje 
Azijoje” ir kad “Japonija

rius M. Smith pakrikdė 
streiką įrankių ir pečių dar
bininkų. Kad streikieriai

negali tylėti, kuomet kas Į negalėtų laimėt, jis ir kiti

SHANGHAI. Japoni- g0 gyvenimas. ' 
įjos užimtoj Chinų provinci- pagal Federacijos vadų ap- 
ijoj Jehole įvyko trijų dienų skaitymą NRA nepagerino

me Arabijos smaigalyje.

Gyventojų Skaičius ir 
Plotas

Yemen yra derlingas pa
jūrio ruožtas 75,000 ketvir
tainių mylių, ir turi 2,500,- 
000 gyventojų. Visas Ara
bijos pusiausalio plotas — 
milionas suvirš ketvirtainių 
mylių, bet apie pusė — ty-

liepos mėnesio 4 dieną, Maynar- 
de.

Man išrodo, kad šiuo tarpu 
Worcesterio draugai veikia en
ergingiau, negu kitų Naujosios 
Anglijos kolonijų draugai.

Puodas Katilą Vanoja

mūšią tarp sukilusių chinie- 
čių ir 7,000 japonų kareivių. 
Daūgiau kaip tūkstantis su
kilėlių užmušta. Japonijos 
kariuomenė irgi daug nu
kentėjo.

Chinų spauda pilna pra
nešimų, kad Japonija ren
giasi užkariauti ir Vidurinę 
Mongoliją; taip pat rašo, 
jog Japonijos imperialistai 
žada užimti Malay salas ir 
Siamą. Daugelis atsakingų 
Japonijos valdininkų pareiš
kė, kad Filipinų salos yra 
jau taip, kaip ir Japonų 
nuosavybė. >

darbininkams būklės. Ta- 
čiaus Darbo Federacijos ly
deriai susirietę agituoja už 
NRA ir vardan jos laužo 
streikus, versdami narius 
pasiduot NRA komisijų 
nuosprendžiams.

$2,000,000 būk tai 
prieš Kriminalistus

Vokietijos laikraščiai pil
ni pagiežos prieš bažnytinį 
Austrijos Dollfusso fašiz
mą, kuris persekioja tauti
nius, hitleriškus fašistus; 
Dollfusso konstituciją jie 
vadina tironiška, tartum 
Hitlerio konstitucija būtų 
geresnė. Dollfusso fašiz
mas savo kruvinamu prieš 
darbininkus neatsilieka nuo 
Hitlerio.

3,?50 Pėdų Augščio 
Bokštas

PARYŽIUS. — Planuoja
ma pastatyt 3,250 pėdų aug
ščio plieninis bokštas iki 
1937 metų praktiškų dailės 
dirbinių parodos.

Cincinnati, Ohio.—Wash- 
ington Parke Gegužės Pir
mojoj demonstravo 1,000 
darbininkų.

Washington. — “Teisin
gumo” ministerija reikalau
ja, kad kongresas paskirtų 
$2,000,000, už kuriuos gali
ma būtų šimtais vyrų pa- 
daugint centrinės valdžios 
policiją ir apsirūpint gink
luotais automobiliais, kulka- 
svaidžiais, lėktuvais ir kt. 
pabūklais neva kovai prieš 
pavojingus jk r i m inalistus. 
Bet kiekvienam aišku, kad 
nauja ginkluota federalė ar
mija šnipų bus svarbiausiai 
naudojama prieš kovojan
čius darbininkus ir farme- 
rius.

trečias kišasi tarp Japonijos 
ir Chinijos ir ardo jų san- 
tikius.” Šiuose žodžiuose 
jis išreiškė apmaudą ypač 
prieš Jungtines Valstijas, 
kad jos duoda Chiang Kai- 
sheko valdomai Chinijai pa
skolų, karišku lėktuvu ir 
karo mokytojų.
Amerika Kerštingai “Tyri- yra žinoma, kad jie negau- 
nėja” Japonijos Prekybos na 20 nuošimčių priedo ir 

* 30 valandų darbo savaitės, 
kaip kad darbininkai reika-

panašūs vadai buvo nutarę 
išmest iš organizacijos ko^ 
munistus ir kitus kovingus 
darbininkus; ^ik paskui na
riai atmetė tokį nutarimą.

Dabar Smithas meluoja, 
būk 95 nuošimčiai dirbtuvių 
ima streikierius atgal ir mo
ka jiems pakeltas algas. O

Augimą
j Jungtinių Valstijų užsie-j lavOj Eidami streikan. 
|nio ir prekybos ministerijos i ____________
“tyrinėja”, kaip Japonai pa-1
1 A * 1 • 1 • • • • • į Mes Laukan Studentus,dė Amerikai biznj įvairiose v n . p v L 
rinkose. Tuom stengiasi i Kad Dalyvavo Geguz.? 
sukelt amerikiečių karišką 
ūpą prieš Japoniją, kad ot 
jums .atima Japonai darbus.

1931 m. iš Japonijos buvę 
Amerikon atvežta ir par
duota tavorų už 425,300,000 
yenų (yena yra apie pusė 
dolerio), o sekančiais me
tais Japonai padidinę savo 
pardavimus šioj šalyj iki 
492,237,000 yenų. Japonijos 
įvežimai taipgi kaskart au
ga Filipinuose, Pietinėje 
Amerikoje ir kitur, užkirs- 
dami kelią Jungtinių Valsti
jų kapitalistams.

Detroit, Mich. — Michi- 
gano Universiteto viršinin
kai svarsto, ar išmesti ar ki- 

; taip nubausti 38 studentus, 
kurie troku važiavo į darbi
ninkų demonstraciją Pirmo
joj Gegužės. Valdyba užsi
rūstinus ir prieš kelis tiems 
studentams p r i t a riančius 
žemesnius profesorius. Mi
nimus studentus, bevažiuo
jant į demonstraciją, polici- 
stai užpuolė ir bliakdžekiais 
sumušė.
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yaūs “kėli šimtui tūk’stancių ‘ unijistų”, 
staiga, atėjus gegužinei, užmiršo tą jų 
demonstraciją ir visus savo reporterius 
sugrūdo į Union Aikštę! Stebuklai, ištik- 
rųjų, stebuklai! Taip gudriai nugalvoti 
gali tik pats Prūseika, kuris irgi surado, 
kad socialistų demonstracijoj buvo daug 
daugiau masių, negu komunistų < demon
stracijoj.

Tegul tiešijasi tie ponai savo pačių su
fabrikuotais metais. Bet du šimtai tūks
tančių darbininkų, kurie dalyvavo bend
ro fronto demonstracijoj po komunizmo 
vėliava, puikiai žino, kur jie buvo ir kiek 
jų demonstravo.

-------------------------------- ,---------------------------------------------------- — t-----------------------------------------------

Fisher Body Ko. Streikas Pralaimėtas; A
D. F. Vadai Išdavė Darbininkų Reikalus;

Kiti Darbininkai Gerai Laikosi

ĮDOMUMAI
Puskvortės Vandenilio Spė
kos Užtekty Didžiausiam 
Laivui Nuplaukti į Europą

mylių per? valandą, dar iš 
tokios pat skaitlinės; po šio 
padauginimo gautąją skait
linę. dar padaugink iš 1,000 
(nes kilogramas turi tūks
tantį gramų),—tai ir gausi 
daugį energijos-pajėgos, ku
ri pasidarys iš‘to nedidelio

Prieš Vienus Kovoja, o 
su Kitais Bučiuojasi

Socialistų Partijos oficialis organas 
“New Leader” (geg. 5 d.) labai džiaugia
si, kad prie “socialistų gegužinės” New 
Yorke prisidėjo lovestoniečiai ir trockis- 
tai. Girdi, “komunizmas irgi buvo at
stovaujama”. Bet ten pat dar kartą 
purvais apdrabsto Amerikos Komunistų 
Partiją ir tas visas organizacijas, kurios 
dalyvavo bendro fronto gegužinėje de
monstracijoj.

Beje, Prūseikos “sklokos” visai nemini, 
nes, mat, jų tik tiek tebuvo, kad neužte
ko nė ant liežuvio uždėti!

Kas pasidarė, kad per metų metus So
cialistų Partijos lyderiai ugnim spjaudė 
ir dabar tebespjaudo ant Komunistų Par
tijos, ant Komunistų Internacionalo ir 
Sovietų Sąjungos, o dabar po savo spar
nų priglaudė “komunistų opozicijas” ir 
džiaugiasi jomis? Ar tie vadai pakrypo 
j kairę? Ar jie jau susirevoliucionizavo 
jr pamylėjo komunizmą? Čia pabėgo net 
iš Union Aikštės tik todėl, kad komunis
tai ten buvo, o ten bučiavosi su lovesto- 
niečiais, trockistais ir prūšeikiniais!

Ne, ne Socialistų Partijos lyderiai pa
sitaisė, bet renegatai galutinai sumenše- 
vikėjo, nudardėjo prie socialfašizmo. De
monstracijoj jie binzino paskui Socialis
tų Partiją po amerikoniška vėliava.; Ca
lif ornijo j Socialistų Partijos vadai išme
tė laukan 350 narių tik už tai, kad stojo 
už bendrą frontą su komunistais, o New 

• Yorke tie vadai sudarė bendrą frontą su 
“opozicionieriais”. Ne, draugai, ne soci
alistų lyderiai sukairėjo, bet lovestoninės 
ir trockinės sklokos sudešinėjo. Jų visų 
viena kalba ir vienas tikslas: užduoti 
smūgį komunistiniam judėjimui.

Sveikintinas Amalgameitų 
Draugą Žygis

' Girdėjome, kad Amalgameitų rūbsiu- 
vių unijos revoliuciniai lietuviai, kurie 
yra susispietę į Rubsiuvių Lygą, rengiasi 
išleisti periodinį industrinį laikraštį. 
Brooklyne jie jau yra išrinkę komisiją 
tam darbui ir jau renka finansus laik
raščio reikalams. Draugai sako, kad ta
me savo laikraštyje jie turės platų ang
lišką skyrių, idant pasiekus čiagimius 
unijistus. Laikraštis būsiąs pašvęstas 
rūbsiuvių reikalams.

Mes manome,/jog šitas klasiniai sąmo
ningų rubsiuvių užsimojimas yra labai 
geras ir naudingas darbininkų judėji
mui.
Taip pat raginame visus “Laisvės” skai
tytojus, kurie yra kriaučiai, kad šitą Ly
gos žygį visapusiai paremtų. Tokiam 
darbui reikia talkos ir entuziazmo. Ne
reikia laukti, kad vieni Brooklyno drau
gai tą visą darbą atliks. Reikia, - kad 
Bostono, Philadelphijos, Rochesterio, 
Chicagos ir kitų miestų organizuoti rub- 
siuviai prisidėtų.

Mes vėliname jiems pasisekimo.

Beje, “New Leader” meluoja taip ge
rai apie Komunistų Partiją ir bendro 
fronto gegužinę, kaip ir Prūseikos “Nau
joji Gadynė.” Pastaroji demonstracija 
buvus “daug mažesnė”, negu socialistų. 
Jinai net pasibaigus trijomis valandomis 
pirmiau, negu socialistų demonstracija! 
Tuo tarpu tūkstančiai ir tūkstančiai dar
bininkų matė, kad bendro fronto demon
stracija, tai yra, maršavimas pasibaigė 
apie 6:30 vai. vakare.

Bet “New Leader” skundžiasi, kad ka
pitalistinių laikraščių reporteriai ėmę 
ir nuskriaudę socialistus. Girdi, visi re
porteriai subėgo pas “komunistų demon
straciją” ir iš komunistų paėmė žinias 
apie socialistų demonstraciją, o tingėjo 
“paeiti septynis blokus ir savo akimis 
pamatyti!” Įsivaizdinkite: kapitalistinė 
spauda, kuri sušilus garsino socialistų 
demonstraciją ir tvirtino, kad joje daly-

Daugiau Davinių apie Streiklaužį 
. Janušauską

Vėl gavome iš Chicagos didelį pluoštą 
dokumentų apie lakūną Janušauską, ku
rio biznį remti susivienijo klerikalai, fa
šistai, menševikai ir prūseikiniai oportu
nistai. Viename dokumente sakoma, 
kad ir šiandien ponas Janušauskas “ne
priklauso prie Air Line Pilot Associa
tion (unijos) ir kad jo stovis šiandien 
yra toks pat, koks buvo laike Century 
Air Lines streiko.” O laike streiko po
nas Janušauskas- dirbo, streiklaužiavo!

Kitas dokumentas susideda iš vardų 
tų lakūnų (streiklaužių), kurie dirbo prie 
Century Air Lines kompanijos kovo 31 
d., tai yra, laike lakūnų streiko. Jų yra 
24. Tarpe jų randame vardą “Joe 
James”, tai yra, pono Janušausko!

Pagalvokite, draugai darbininkai, ku
rie pakliuvote į klerikalų, fašistų ir men
ševikų rankas ir- remiate taip vadinamą 
“Antrą Skridimą į Lietuvą!” Remiate 
tą, kuris dar taip nesenai padėjo bosams 
sulaužyti darbininkų streiką, padėjo at
imti' iš darbininkų duonos kąsnį!

Tėmykite, apie šituos mūsų iškeltus 
faktus del Janušausko streiklaužiavimo 
visai tyli “Naujienos”, “Keleivis”, “Tė
vynė”, “Dirva” ir “Naujoji Gadynė”. 
Nedrįsta užginčyti, neš jie yra teisingi. 
Bet slepia nuo jūsų, idant geriau jus iš
naudojus tam jų bizniui, kurį jie daro iš 
ruošiamo skridimo. A

Worsted Darbininkai Ko- vedęs savo reikalą NLB ir da- 
vingai Laikosi. Bosai, Sy-jbar to nuosprendžio neprisilai- 

[ I kąs, tai iš to jam nebūsią ge-
Vadais, Stengiasi Darbi- [ ros “reputacijos.” žinoma, čiai 
ninkus Parduoti; Federa- i bosai ( nori pasakyti, kad p. 
ciios Išdavikai Samdosi Cummings laikosi su darbinin

kais prieš NLB nuosprendį. Bet 
nieko panašaus. P-nas Cum
mings, kaip ir visi ADF vadai, 
dirba sušilęs, kad pardavus dar
bininkų reikalus. Tik dėlto jie 
ir landžioja po Roosevelto kan
celiarijas. Bet čia yra jiems 
nesmagumo, kad darbininkai jų 
pradeda neklausyti ir kartu per
matyti jų visus skymus. Tai tik 
dėlto laikinai jie bando priešin
tis National Board nutarimams. 
Tiek streikieriams tas nuospren
dis žada, kad rugpjūčio mėn. 
jie galės balsuoti, kas turi juos 
atstovauti: United Textile Uni
ja, ar Shop Union. Lyginai 
taip, kaip buvo išspręsta ir įvy
kinta balsavimas Weirton 
Steel Ko.

Darbininkų vienatinis laimė
jimas yra prie kovingos vado
vybės, kurią jie patys turi nu
daryti, iš savo tarpo išrinkdami 
skaitlingą komitetą, kuris pa
imtų streiko reikalus vesti. Po
nai Cummingsai ir kiti ADF 
vadai nenori, kad darbininkai 
laimėtų kovą prieš bosus, 
yra apmokami 
jie yra vilkai, 
avies kailiu.
ADF Viršylos _ __ _ __

linti Kovingus Vadus nuo:kituose atsitikimuose ene.r- 
Streiko Vadovybės. !gija, rodos, .niekaip, neuž- 
Gazolino aptarnautojų kovin-Į čiuopiama, tačiaūs, susida- 

gas streikas tęsiasi, nežiūrint ro į medžiagą, 
visokių provokacijų ir streiklau
žio i ’ ~ '
Streikierių eiles negali sulaužyti 
visa govėda ADF feikerių. Jie' 
po vadovybe kovingų vadų lai
kosi, kaip plieninė .siena. Alie- _ ...
jaus magnatai su pagelba ADF vienas iš įdomiausių prak- i panašaus dydžio magnasus, 
viršininkų yra nusamdė bandas 
gengsterių, kurie terorizuoja 
streikierių vardu gazolino sto
čių randaunin.kus, kurie turi su- į 
tartį padarę su Aptarnautojų 
Unija. Taipgi neveikiančias 
didžiųjų kompanijų stotis gadi
na: išdaužydami langus, suga- 

į ir paleisdami

I kiu su Darbo Federacijos 
Vadais, Stengiasi Darbi-!
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cijos Išdavikai Samdosi 
Gengsterių Gaujas ir su 
Jų Pagelba Bando Laužy
ti Darbininkų Streiką — 
Terorizuoja Vadus, Kurie 
Nepasiduoda Išdavikams.

CLEVELAND,. Ohio.—30 d. 
balandžio Fisher Body Ko. dar
bininkų streikas tapo sulaužy
tas, darbininkai sugrįžo nieko 
nelaimėję. Jau matėsi iš pat 
pradžios, kad ADF vadai ren
giasi išduoti streikierių reika
lus. Pirmiausiai suorganizavo 
gengsterių gaujas, žiūrėjo, kad 
komunistai nevarytų propagan
dos tarpe streikierių, kad neiš
keltų jų ADF vadų išdavystes. 
Kita, tai policijai “patarus”, 
jei streikieriai neprisileis rau
donųjų, tai policija bus su jais 
ir jokio “triubelio” nebus. To- 
liaus sutikta su policijos prita
rimu sumažinti pikietą. Ga
baus, penktadienį visai pikietas 
ištraukta.

Kuomet kompanija agitavo 
visais garais, kad pradėt dirbti 
su tais darbininkais, kurie bu
vo susirašę į kompaničną uniją 
ir turėjo po ranka “injunetio- 
ną”, bet yisas tas bosų darbas 
ir pastangos težadėjo mažai 
naudos. Pas streikierius buvo 
vieningas nusistatymas laikytis 
iki bus laimėta 30 nuoš. pakeli
nius algų ir pripažinta unija. 
Clevelando Fisher Body Ko. bu
vo nugarkaulis automobilių pra
monės, kurį šis streikas buvo 
suparalyžiavęs. Taigi į Cleve-

I landą buvo sulėkę visi gabiausi 
ADF ir National Labor Boardo 
meklioriai, kad padarius galą 
tam streikui.

Nedėlioj, 29 d. bal., sušauk
tame streikierių
tie visi meklioriai visaip, kaip 
žalčiai vartėsi ir akrobatiškai 
lošė, kad įtikinti streikierius, 
kad jie grįžtų darban, o Labor 
Board, susirinkus Detroite, iš- ..... .. ..... ...........

j kovos iš automobilių karalių I dindami pumpas ir paleisdami 
tai, ko streikieriai reikalauja. 1 gazoliną, jei kuriose jo randasi. 
Jeigu streikieriai dabar, kada j Vienu žodžiu, vandalizmą plačiu 
“turi progą”, negrįš į darbą, tai baru varo, kad sukėlus žmones 
jie ne tik užpykdys gerąjį Roo- prieš streikierius ir jų vardą 
seveltą, bet kartu jau nebebus žemai pastačius.
su jais draugiškai skaitytas!; i yra provokatoriški, kad davus 
jie turės sutikti “injunction” ir ■ progos policijai pulti streikie- 
tuomet Labor Board vargiai ką rius, o ypač galėjus areštuoti

vadus, kurie, nei ADF viršinin- 
Rich- kll nej p Davio ir Roosevelto 

ard L. Byrd. Jis Labor Boarde atstovų nebeklauso. Taipgi visi 
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susirinkime,

Bėgyje paskutinių dvyli- anglies gabaliuko, jeigu bus 
kos mėnesių buvo padarytaI suskaldyti visi jos atomai, 
daug bandymų suskaidyt! ,T-: ;-----*■ >--•*
atomus. Atomai yra neap
sakomai mažytės medžiagos 
dalelės; tačiaus kiekviena 
dalelė nėra skersai išilgai 
vienoda, bet susidaro iš dar 
mažesnių dalelių.

Californijos Technologi
jos Instituto mokslinčiai 
Lauritsen ir Crane, naudo
dami miliono voltų stiklinius 
vamzdžius, iš kurių buvo iš
pumpuota oras, bombarda-

Jei tuo būdu, imant kitą 
pavyzdį, atominiai suskal
dytam vieną puskvortę van
denilio, tai jis duotų tiek 
pajėgos, kad galėtų didžiau
sią laivą nuvaryt iš Ameri
kos į Europą ir parvaryt jį 
atgal į Ameriką.

Sovietų Sąjungos moksli
ninkai ne mažiau tyrinėja 
šį klausimą, kaip kitų šalių 
mokslo vyrai. Leningrado 
Elektrosyla fabrike yra da-

vo vandenilio (hydrogeno) | bar dirbama didžiausias pa.
iv nnhnmn ofnmn nvanniin. 1 _ . .ir heliumo atomų branduo
liais kitas medžiagas. Taip 
buvo vieni elementai pakeis
ti į kitas medžiagas. O dar 
nepersenai buvo manyta, 
jog kiekvienas elementas 
yra pastovus ir jog niekaip 
negali būt perdirbtas į kitą.

Tuo pačiu laiku Carnegie 
Instituto m o k s 1 i n i n k as 
Swann, Washingtone, at
randa, jog kartais per to
kius bombardavimus vienų 

« atomų kitais medžiaga pasi
tik apsidengę I keičią į energiją, j pajėgą, 

I ir jau nebegalima tos me
džiagos suvaikyti; bet užtat

Jie 
bosų agentai:

Nori Praša-

Kaip galima būtų leng- 
majoro Davio gąsdinimų. vįau suskaldyti atomus ir 

tuo būdu gauti stebėtinai

begalėsianti jums išsiprovoti.
Taip aiškino “atstovas

Tie visi aktai

ŽINIOS E LIETUVOS
*r ‘ I * < • I •

Parsigabeno iš Jeruzalės
' Akmenis Mulkinimui

, Katalikų
Šiemet birželio 29 d. Kaune 

įvyks “eucharistininkų kongre
sas”. Viena diena būsianti pa
skirta vaikams, kita jaunuome
nei, o trečia visiems abelnai. 
Tai kunigų darbas, kad pakelti 
savo biznį.

Išgalvoti nauji prajovai. Nu
tarta iš Jeruzalės parsigabenti 
“Šventas” akmuo, ir jau parga
bentas, sveria 300 kilogramų. 
Paskui apsižiūrėta, kad vieno 
akmens neužtenka, tuo būdu at
gabenamas kitas, dar didesnis. 
Kauno spauda toliau rašo:

“Dabar nutarta akmenį at-

vežti Kaunan ir čia vaikai ran- .kurių kiekvienam svečiui bus 
komis tą akmenį turės užritin- duodama po 2 kilogramu, 
ti Ukmergės plentu į žaliąjį Šiaudai lėšuos 15,000 litų! Be 
kalną. Akmenį ritinant vaikai | to, įsakyta visiems dabar mel- 

' ' "" ■ stis, kad kongreso dienomis
nelytų!

2

giedos tam tikrą giesmę. Gies
mei parašyti buvo paskelbtas 
konkursas ir konkursą laimėjo 
vid. reik. min. valdininkas J. 
Girdenis. Be to, vienas muzi- ’ 
kas sukomponavo naują mišių 
muziką. Tų mišių muzikos gai
dos išvežtos spausti į Leipzigą; 
už išspausdinimą sulygta 2,000 
lt.

“Vaikų užritintas į kalną ak
muo būtų padėtas į pagrindą 
numatomai statyti Prisikėlimo 
bažnyčiai.”

Kunigai laukia, kada į Kauną 
suplauks apie 100,000 žmonių 
pasižiūrėti tų visų prajovų. Iš 
valstiečių perkami seni šiaudai,

Nužudyta^ Teismo 
Vachmistras

d.KLAIPEDA. — Kovo 23 
buvo dingęs Klaipėdos teismo 
vachmistras Jurgis Jasutis. 
Balandžio 15 d. tapo rastas 

tbu žudytas.

Kauno burmistras išleido į- 
sakymą, kad tarpe gegužės 14 
ir 20 dienų būtų paskelbtas 
visuotinas ‘karas žiurkėms, ku-1 
1‘ios užplūdo Kauną! važinėjęs j Washingtona ir pa-

atstovauja ‘‘darbininkų pusę”, 
ir pribuvo orlaiviu iš Detroito.

Paaiški, kad ir iš vietinės bo-. 
sų spaudos, kad automob. ka
raliams labai kinkos drebėjo ir 
jie buvo labai susirūpinę, kad 
iš čia neužsidegtų visa automo
bilių industrija. ADF vadai tą 
gerai žinojo, bet jie norėjo ne
paklusnius darbininkus pamo
kinti, kad jie daugiaus be pri- ti. 
tarimo vadų nedrįstų streikuoti. —Didesnės pardavystės jau
Užtad jie, susivieniję su bosais, 
iš vienos pusės gąsdindami, o iš 
kitos siūlydami pažadus, pri
gavo darbininkus.
Worsted Mills Darbininkam

Įsakė National Labor 
Board Grįžt Darban; 
Darbininkai Neklauso ir 
Masiniai Dirbtuves Pikie- 
t uo j a
National Labor Board “iš

sprendė” Worsted Mills darbi
ninkų reikalą, kad jie pirmiau
sia turi grįžti darban prie tų 
pačių sąlygų, kokias turėjo pirm 
išėjimo į streiką. Kadangi dar
bininkai tvirtai nusistatę prieš 
tokį nuosprendį, tai ponas Cum
mings, vadas streiko ir jis sa
kosi stojas prieš tokį NLB nuo
sprendį. Bet darbdaviai iš sa
vo pusės paskelbė, kad jie 100 
nuoš. priima NLB nuosprendį. į

streikierių priešai neriasi iš 
kailio, kuomet mato tokį didelį 
pritarimą iš plačiųjų masių 
streikieriams.

Tai kad padėjus aliejaus ka
raliams šioj kovoj prieš strei
kierius, ADF vietos viršininkai, 
taip ir visos šalies, nutarė imti 
žingsnį, kad Gazolino Aptarnau
tojų Unijos viršininkus atšauk-

nebegali būti, — taip streikie- 
riai išsireiškia. Bet kas atvi-' 
romis akimis sekė ADF virši
ninkų darbus, visi žino jų išda
vystes.

šaulyje magnasas, kuris bus 
naudojamas b a n d y m ams 
daugmeniškai skaldyti me
džiagos atomus. Magnasas 
svers 40 tonų ir bus užbaig
tas į porą mėnesių. Jis dir
bamas iš gryniausios gele
žies, kokią tik galima paga
minti, ir bus toks stiprus, 
kaip 6 milionų voltų elektri
nis magnasas. Atomo da
lelės, arba elektronai tarp 
to magnaso galų (polių) 
“šaudys” tokiu greičiu, kaip 
šviesa—vadinasi, darys po 
18.6,324 mylias per sekundą. 
Magnasas bus naudojamas 
bombarduot medžiagos ato
mų branduolius.

Kapitalistiniuose kraštuo
se taipgi buvo suprantama 
didžiulių magnasų naudin
gumas tiems tyrinėjimams,

didelį energijos-varomosios bet .buržuazijai atrodė, kad 
spėkos1 ‘ daugįtatai yra tai perdaug išlaidų gaminti

tiškų mokslo klausimų. Į kuriems, beje, neužtenka
Sulig Einšteino apskait- vien pinigų, bet reikia ir pa- 

liavimo, kada atomai suar- ties tikriausio techniško 
domi, tai iš medžiagos ši- mokslo ir išsilavinimo. Bet 
taip darosi ta nepaprasta Sovietai nesigaili lėšų mok- 
pajėga, imant, pav., kad ir' slui, kas taip pat eina kul- 
anglies kilogramą: padau- tūrinei ir medžiaginei nau- 
gink šviesos greitumą, tai ’ dai plačiųjų darbo masių, 
yra 186,324 amerikoniškų I <: J. C.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

NEUŽTEKTINAI
MOTERIŠKUMO

DARBININKU 
SVEIKATA &

Sugrąžina $20^000,000 
“Permokėtų” Taksų

WASHINGTON. — Aug- 
ščiausias Teismas nuspren- i 
dė, kad valdžia sugrąžintų | _ 
Bell Telefonų Kompanijai-dikį.
20 milionų dolerių, kuriuos lonėkite pranešti per laišką, 
jinai būk permokėjo val
džiai ! Kapitalistai, nuvog
dami mokesčius, matote, pa
skui dar atgriebia neva 
“permokėjimus.”

Madrids^—Ispanijos vai-
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O kad streikierių vadas, kuris dzia ketina sustabdyti kvie
čių įvežimus iš užsienio.

i gą Jūsų nepatenkina, orgazmo 
i nesukelia, nors vyras ir labai 
j stengiasi. Tai- geras vyras. 

Aš nežinau, kas su manim j Vyro technika daug reiškia, 
yra. Atrodo neužtektinai m o-1 Bet gal Jums yra kokių trū- 
teriškumo. šiaip jaučiuos Į Rurnėlių liaukų srityj. Liaukos 
sveika. Laike susinešimo kar- i visa ka čia nusprendžia. Ova- 
štumo užtektinai atrodo, bet 
negalima pabaigti. Vyras la

ibai stengiasi visokiais būdais, 
ir retai ir dažniau. Ir bandžiau 
praleisti dvi ar tris savaites, ir 
vis tiek pat. Aš išsykio su 
pirmu vyru tai neturėdavau 

;nie jokio patraukimo. Vyras 
toks buvo: bile jis užsiganėdi
na, tai ir viskas. Aš klausiau 
vietinio gydytojo, tai jis sako, 
kad gal kas yra negerai su

i manim. Jis davė tokių pilių 
■rudų, bet nieko negelbėjo. Ser- 
jgu normaliai. Turiu vieną kū- 

Senumo 36 metų. Ma-

ATSAKYMAS
Pradėsiu iš apačios: per lai

šką atsakinėti trūksta man 
i laiko, tai atsakau per “Lais
vę”, tai ne tik Jums, bet ir 

j šiaip kam galės , būti naudos. 
O klausimas Jūsų visai geras.

Sakote—negalima pabaigti. 
Vadinas susinėsimas į pabai-

rinės liaukos gali būti silpno
kos, arba jų perdėtinės—sky
dinė, tiroidinė liauka ir posme- 
geninės liaukos priekinė skil
tis.

Gaukite vaistinėje “Meno- 
crin (Harrowcr), tablets No. 
100.” Imkite po dvi tabletė- 
les prieš valgį ir ant nakties, 
per keletą mėnesių. Per mė
nesines nereikia. Be to, daž
nai naudos duoda da ir “Thy
roid tabelets, gr. i/>, No. 100.” 
Jų irgi galite ‘imti, po vieną 
prieš valgį. Galima kartu su 
Menocrin. Per mėnesines il
gi neimkite. O šiaip vartoki
te keletą mėnesių.

Kartais yra reikalo ir į kū
ną leisti su adata tam tikrų 
liaukų ekstrakto, kad gerai iš
judinus lytinį aparatą. Bet čia 
jau daktaras turi daryti. Kar
tais “Yohimbine, gr. viena 
dvyliktąja, No. 100” padeda 
jausmui pakilti. Imama po 1- 
2-3 tabletėles prieš valgį.
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Gogolis
(Minint 125-4as Gimtuvių Sukaktuves)

(Pabaiga)
Kova del Gogolio nesibaigė per ištisą 

šimtmetį, čern.ševskis padarė iš Gogolio 
“vėliavą revoliucioniškumo,“ suprantamo, 
kaipo stojančio už demokratiją ir revoliu
cinę programą. Pulti Gogolį taip, kaip pir- 
miaus jį puolė Polevoi. Senkovski ir kiti at
stovai reakcinės-dvarponių literatūros, pa
baigoje pereito šimtmečio, nebuvo galima. 
Gogolio autoritetą.;, kaipo dailininko, jau 
buvo sutvirtėjęs.

Bet pas dvarponių, o vėliau ir pas bur- 
žuazus kritikus pasiliko šaltas atsinešimas 
linkui Gogolio. Tie kritikai sunkiai dūsavo 
delei sudegintos per patį Gogolį antros 
dalies “Mirusių Dūšios.“ Jie bandė padary
ti nekenksmingu jų reikalams Gogolio juo
ką, prikergdami tai prie to laikotarpio, ku
ris jau užmirštas. Bet jau po 1905 metų 
revoliucijos, kada darbininkų revoliucinis iš
stojimas nutraukė buržuazijai kaukę, tada 
buržuazija atvirai išstojo su neapykantą 
prieš Gogolį. Literatūroje tas buvo išreikšta 
puolimu ant realizmo, gynimu simbolizmo 
ir mistikos. Kova prieš realizmą,—tai buvo 
neišvengiamai kova ir prieš Gogolį. Rusiš
kas naujas, atvirai reakcinis idealizmas, iš- 
stojovsu revizija atsinešime linkui Gogolio, 
žinomas tų laikų kritikas Volynski su pa
sigėrėjimu rašė apie “Susirašinėjimą su 
prieteliais,“ kaipo apie neišsemiamą proto 
šaltinį. Bet Volynskis dar nebuvo visai atsi
sveikinęs su pagarba.

Tą, ką nedasakė idealistiniai buržuazijos 
kritikai, išreiškė pilnai tų laikų buržuazijos 
filosofas ir numylėtinis liberalės kritikos V. 
V. Rozanov. Jis neužilgo prieš Lapkričio 
Revoliuciją rašė: “Visas Gogolis, visas, apart 
‘Taras Bulba,’ ir abelnai jo raštų apie ukrai
niečius, yra šlykštus jo atsiekime ir turiny
je. Didvyris tik formoje, kaip kad sako. Aš 
neišdrysiu nepasakęs paskutinį žodį'jo an
trašu — idiotas.“ Rozanovui Gogolis vaiz
davosi, kaipo kokis velnias. “Fu, velnias,” 
—purtėsi Rozanovas nuo Gogolio,—“Fu, ko
kis tu šėtonas! Bjauresnis už nihilizmą! 
Supuk, tu nešvarusis!“ Ir baigė savo isteriš
ką riksmą: “Niekados daugiau baisaus žmo
gaus, pavydalo žmogaus. . . nebuvo mūsų 
šalyje.“

Tai nepaprastas išsišokimas pogrominio 
filosofo. Tokias temas apie velnią ir Go
golį gamino ir oficialis filosofas liberalės 
buržuazijos literatūros— Meržkovski. Tai 
simboliškas—mistiškas aiškinimas Gogolio, 
kova prieš jį...

Už literatinės kovos plėtėsi klasių kova. 
Pastangose paralyžiuoti, sunaikinti, sumušti 
revoliucinę proletariato kritiką, buržuazija 
atsikratinėjo nuo bent kokios kritikos prieš 
esamąją tvarką, nešdinosi nuo numaskuo- 
jančios ją kritikos, slėpėsi po šešėliu sva- 
joniškų ir mistiškų išmislų, jieškojo susira
minimo religijoje.

Literatūros palikime, gautame per prole
tariatą nuo pirmesnio visuomenės surėdymo, 
Gogolis sudaro didžiausią dailioje literatū
roje vertę. Jis ir mūsų laikuose yra mylimas 
rašytojas. Niekados taip plačiai nesiskleidė 
jo veikalai, tokiame dideliame skaičiuje, 
kaip mūsų laikais. Devyniose laidose išėjo 
visi Gogolio raštai vienoje knygoje prie So
vietų valdžios; atskirai aštuoniomis laido
mis—“Mirusių Dūšios;“ devyniose laidose 
“Revizorius“... Ir tai toli nepilnas jo vei
kalų surašąs.

Nėra abejonės, kad Gogolis pasilieka mo- 
kytojum sovietinės dailios literatūros. So
cialistinis realizmas pilnai surišamas su re
alizmu tų laikų pažangios buržuazijos li
teratūros, kada ta literatūra dar buvo tin
kama drąsiam numaskavimui esamos tvar
kos, papročių, kapitalistinio gyvenimo, ka
da ta literatūra dar galėjo kalbėti tiesą, 
nors ir savo istorinėse formose.

Nei kiek nenupluko, nenustojo savo jė
gos per šimtą metų gogolinis juokas. Jis 
neatrodo proletariatui “velnišku.“, Priešin
gai, tai—prigimtas proletariato kovai juo
kas. Komedija pasilieka būtina fotma sati- 
rinės proletariato literatūros, todėl, kad ko
medija yra paskutinė fazė visapasaulinės- 
istorinės formos—buržuazijos visuomenės. 
Mes matome Sobakevičius valdžiose kapi
talistinių valstybių. Mes matome čičikovus 
rolėse buržuazinių diplomatų. Mes matome 
Nozdrevus priešakyje fašizmo. Tarpe tų 
jausmų, kuriuos tie žmonės iššaukia pas 
mus, yra jausmas ir juoko. Kuo didesniais

jie nori pasirodyti, tuo jie yra juokingesnį.
Visas kapitalistinis pasaulis paskutinėje 

i savo fazėje yra mirusių dūšių karalystė.
Mes visai neslepiame: mirusių dūšios gy
vena ne vien už Sovietų rubežių. Jų dar 

i labai daug ir mūsų tarpe, todėl, kad “pel- 
Į nas.“ “pralobimas,” gogoliniame supratime, 
i dar yra ir Sovietų šalyje. Kada mes kalba- 
1 me apie kovos uždavinius prieš likučius ka- 
I pitalizmo jausmų, papročių ekonomijoje ir 
! protavime, tai mes kalbame apie kovą su 

mūsų čičikovais ir Chlestakovais, su mūsų 
pulkininkais Koškarevais, mylėtojais biuro
kratinių papročių.

Todėl gogolinis juokas mums reikalingas.
Jis nenustoja savo naikinančios spėkos, kol 

i žmonės su mirusiomis dūšiomis dar valdo 
gyvus žmones, kol dar yra visuomenėje troš
kimas prie asmeninio pralobimo, apgavystės, 
melagystės, žulikystės, bailumas ir saumy- 
liškumas. Realizmas nesiūlo mums jokio pa
vojaus, todėl, kad klasinė tiesa kovoje už I 

; socializmą suteikia pilną galimybę greta su 
j priešingais elementais literatūroje tverti 

naudingą rėdą. Netikusius elementus nepri
sieina išgalvoti, realizmas juos atidengia.
Tą parodo patsai gyvenimas, jis giliai rea
listinis. Darbininkų klasė pagimdo didvy
rius visuose darbo ir kovos frontuose. Mū
sų pagyrimas taip jau ramiai skamba, kaip 

| ir juokas.
Vienas iš labiausiai sugabių Gogolio mo

kinių dailioje literatūroje, Nekrasov, gal- 
j vojo apie tą laiką, kada valstiečiai neš ant 

savo pečių iš jomarko Gogolį. Tai buvo sva
jonė prie kapitalizmo. Gogolis buvo nepa
siekiamas pirm revoliucijos valstiečiams. Bet 

• dabar Gogolis plačiai marguoja į kolchozus, 
j sovietinius ūkius, o sovietinėse ūkio moky- 
I klose,—jis dar plačiau ir greičiau žingsniuo

tų, jeigu valstybinė knygų leidykla galėtų 
suspėti patenkinti visus reikalavimus.

Iš “Pravdos“
i Vertė D. M. Šolomskas’

J udžiai- Teatras-Muzika

Darbininku Muzikos Olimpiada

Sekmadienį, balandžio 29 d., buvo suruoš- 
! ta Darbininkų Muzikos Olimpiada. Šis pa- 
i ruošimas yra jau antras tos rūšies parengi- 
i mas. Olimpiada ruošiama, kad pakelti dar

bininkų muziką, plėsti proletarines dainas, 
auklėti chorus organizaciniai ir gerinti juos 
meniniai.

Reikia pasakyti, kad Olimpiada darė la
bai malonaus ir gero muzikalio pasisekimo. 
Chorai geresni ir stipresni, negu jie buvo 
pereitais metais. Dainuoja taip pat geriau. 
Šioje Olimpiadoje dalyvavo Ukrainų Darbi
ninkų Choras, Brooklyno Finų Vyrų Darbi
ninkų Choras, Lietuvių Aido Choras, Daily 
Workerio Choras, Italų Darbininkų Choras, 
Finų Darbininkų Mišrus Choras ir Freiheit 
Gezang Farein Choras.

Peržiurėjus dainas, dauguma jų buvo 
liaudies ir proletarinės revoliucinės dainos. 
Abelnai imant, parengimas buvo geras, sma
gus. Visi chorai dainavo’ gerai, žinoma, kai 
kurie silpniau, kiti—geriau’ Publikos buvo 
veik pilna svetainė (teatras). Po programai 
paskirta dovana ir garbės komplimentai cho
rams, kurie geriausiai pasižymėjo.

Geriausi programoje dalyviai ir įspūdin
giausi buvo žydų Freiheit Choras ir Vyrų 

• Italų Choras. Dovaną laimėjo Freiheit Cho
ras. Garbės komplimentus—Daily Workerio 
Choras, Italų Vyrų Darbininkų Choras ir Fi
nų Darb. Mišrus Choras.

Tačiaus publikoje liko nepasitenkinimas 
teisėjais. Ir, reikia pasakyti, kad tas nepa
sitenkinimas turi labai daug pamato. Spren
dimas buvo perdaug nepaslepiamai skema- 
tiškas. Rodos, kad draugai muzikai žino mu
zikos armoniją, bet labai disarmoniški orga
nizaciniais reikalais, kas liečia viso parengi
mo sutvarkymo.

Pačios lenktynės sutvarkyta taip, kad iš
rodė, jog norėta sulyginti kalnas su kupstu. 
Chorai, kaip tai ukrainų, italų, lietuvių, Dai
ly Workerio, buvo skaičiuje nuo 35 iki 40. 
Finų vyrų choras apie 20, mišrus finų dar
bininkų choras 26.

Gi žydų choras (Preiheit) turėjo apie 
200 narių, gerai lavintų dainininkų! Tad, 
sudėjus 200 dainininkų su 35 dainininkais į 
kompeticiją, jau nėra jokia kompeticija. 
Skirtumas gali būti 5 nariais, 10 narių, bet 
ne 165. Tai reiškia tą patį, kad padėtum į 
lenktynes katę su pele.

Vadinasi, Freiheit į šį kontestą visai ne
tiko. Kontestas galėjo būti sudarytas tarpe

Paveikslas parodo vieną sceną iš veikalo “Stevedore.” šis veikalas yra vaidina
mas Civic Repertory Teatre, 6th Avė. ir 1 4th St., New Yorke. Visiem patartina .vei
kalą pamatyti. Jame matysite tikrą dramą-. Be to, veikalas yra labai žingeidus ir 
jaudinantis.

kitų chorų, išėmus Freiheit. Freiheit turėjo 
būt skirtas visai į kitą kategoriją.

Tarpe šių visų chorų dovaną turėjo lai
mėti Italų Darbininkų Vyrų Choras. Teisė
jai jiems nedavė dovaną, bet tą dovaną 
jiems priskyrė milžiniška didžiuma publi
kos. Vadinasi, publika šiuo kartu turėjo ge
resnį saiką ir skonį, negu draugai, kurie 
tvarkė reikalus. Be to, reikia pasakyti, kad 
į publiką, kuri yra pamatinė dalisį to judė
jimo, tas nenuosaikus “teismas“ padarė ne
gerą įspūdį. Atrodė, kad buvo nutaisytas, 
gatavas skymas.

Skonio neturėta ir programos sutvarkyme. 
Pavyzdžiui, Aido Choras dainuoja tik dvi 
dainas. Publika reikalauja ir dar net iš
šaukia ant estrados, kad dar daugiau dai
nuotų. Aidas dainavo gerai, iš publikos rei
kalavo, kad Aidas turėjo gauti “garbės“ 
komplimentus. Bet jam skirta tik dvi dai
nos! žinoma, su dviem dainom negalima ge
rai pasirodyti. Kodėl Aidas dainavo tik dvi 
dainas, tai man dar nežinoma.

Gi paskiaus Daily Workerio Choras dai
nuoja net 9 dainas! žinoma, reikia duoti 
šiam chorui kreditas, kad jisai dainuoja 
revoliucines dainas, kad- jisai vadinasi “Dai
ly Workerio” Choru. Bet kontestas ne už 
vardą. Čia reikia imti ir muzikos kompli- 
kuotumas ir tt. Na, ir kuomet choras ati- 
dainuoja 9 dainas, tai jau reikia pradėti 
ploti, kad jisai pasitrauktų. Draugai turėtų 
suprasti, kad vienas perdėtas žiupsnis drus
kos, sugadina visą puodą geros sriubos. 
Tad duoti vienam chorui tik dvi dainas, o 
kitam net 9, visos programos skonį sugadino 
labai daug.

Paskiaus finų choras gavo garbės kompli
mentus. Tačiaus dainavo silpniau, negu lie
tuvių ir ukrainų chorai. Jei kalbėsime apie 
organizacinę chorų kompoziciją, tai finų 
choras, palyginamai su jų sporto judėjimu 
ir abelnu kultūrinių pakilimu,—pasirodė že
miau ukrainų ir lietuvių. Ukrainų choras 
turi šiek tiek jaunimo chore, lietuvių choras 
jaunimo turėjo du trečdaliu. Gi finų choras 
jaunimo veik visai neturėjo. Iškiriant porą 
ar tris mergaites, tai visi suaugę, ateiviai 
darbininkai.

Tai reiškia jų organizacinę silpnybę. Na
rių skaičiumi jie yra taip pat menkesni, negu 
ukrainų ir lietuvių chorai. Na, o organiza
cines puses reikia imti domėn tokiose lenk
tynėse. Įtraukimas į mūsų chorus jaunimo 
reiškia įtraukimą jaunimo į visą darbininkų 
judėjimą.

Dabar imkime italų darbininkų vyrų cho
rą, kuris turėjo laimėti pirmą dovaną (fak- 
tinai jis ir laimėjo kas liečia publiką). Ita
lai turėjo 40 narių. Visi užaugę, jaunimo 
veik nėra pas juos. Tačiaus tai ne tik cho
ras, bet pulkas Raudonosios Armijos! Jie 
militariški, darbininkiški, pasipuošę darbi
ninkų uniforma—visi turėjo vienodus dar
binius marškinius ir raudonus kaklaraikš- 
čius. Vadinasi, darbininkiškai, militariškai 
uniformuoti. Jiem pasirodžius, tuojaus me
tėsi į akis pulkas darbininkų-kareivių re
voliuciniame fronte. Todėl ir publika juos 
sveikino. Dainavimu jie pasirodė labai stip
riai, tvirtai ir ganėtinai sutartinai.

Na, o jei dar prisiminsime, kad tai jau
nas choras, tai jiem duoda dar daugiau kre
dito. Svetainėj nebeliko abejonės, kad jie 
turėjo gauti pirmą dovaną. Tačiaus išėjo ki
taip.

žinoma, Freiheit Choras įvairesnis, dau- 
’giau kaip tris sykius didesnis, mišrus, įvai
rus ir muzikai iškas. Bet jei iš Freiheito iš- 
imsime 40 vyrų ir sudėsime su italų choru, 
tai nėra abejonės, kurie būtų laimėję do-

(Tąsa 4-tam pusi.)-

Naujos Meno Sąjungos Dainos
Jau vėl mes turime išleistas dvi naujas 

dainas, kurios skiriama mūsų solistams. 
Kiek laiko atgal mes išleidome dvi chorams, 
dainas. Tos dainos, kaip ir šios dvi, dar ne
siųstos Meno Sąjungos vienetams. Jas grei
tai išsiųsime. Bet čia dar kartą pakartoja
me, kad tie chorai, kurie dar negrąžino or
ganizacines blankas, neprisiuntė jau kelis 
sykius raginami savo valdybos tikrus adre
sus ir narių skaičių,—negaus šių naujų dai
nų.

Kai kurie chorai tas blankas gavo po du 
sykiu. Paskiaus Meno Skyriuje tilpo pana
šios blankos, kurias galima panaudoti ir iš
pildžius grąžinti Centram

Šis paraginimas neliečia chorus, kurie jau 
atliko savo pareigas ir prisiuntė organizaci
nes blankas. Bet tie chorai, kurie dar tai 
neatliko, tai yra labai smarkiai raginami tai 
atlikti.

žemiau seka dvi naujos dainos, kurias 
neužilgo chorai gaus ir gali panaudoti delei 
savo solistų. Kitas dvi dainas, kurios labai 
gražios ir taikomos chorams, išspausdinsime 
vėliaus.

KALVIS

Pagal Aleksandrovičių

Muz. D. Vasjljevos - Buglai

Kūjis kala, švaistosi,— 
žiežirbėlės spaistosi,

Dumplės už - už - už!. . . 
Plienas beldžia, trankosi,— 
Nuovargio nėr rankose:

Muš!

Jaunumą maištingoji,— 
Širdis paslaptingoji

Meilėj nesurūgs!. . .
* Retežių žvangėjimas,— 
Vergijos spurdėjimas 

Trūks!
I

Akys ūpo kupinos, 
Rankos tvoja, skubinas,— 

Kūjis nenuluš!
Plienas šnypščia, rangosi,
Kūjis švilpia rankose:

Muš!
Jonas Kaškaitis.

ĮSTATAS

Iš Samobytkino
Muz. D. Vasiljevos - Buglai

Reikia būt narsiu, kovingu
Ir pilnu ištvermės,

Ir, kaip žaibu, žodžiu galingu, 
Liepsnoti krūtines’!

Reikia būt be baimės komunaru— 
Lig mūšio valandos;

Kai priešai užpuolimą daro, •
-Nebėgti niekados.

Reik žinot, jog veltui neatseina 
Tamsios buities valdžia:

Reik žinot, jog ir sukrist priseina 
Nukautu čia. >

Reik matuot drąsia akim tolumą 
Gręsmingų tų dienų,—

Ir reik tikėt į darbo nemarumą 
Mūs’ triūso milžinų...

Jonas Kaškaitis.
Solistai iki šiol neturėjo dainų. Išleidus 

šias, mes ir tą spragą šiek tiek užkišame.
V. Bovinas, Sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
B’klyn, N. Y.

Lyros Choras Gerai 
Veikia
I

Shenandoah, Pa. —, Iš Ly
ros Choro susirinkimo, atsibu
vusio 22 d. balandžio.

Komisija išdavė raportą iš 
atsibuvusios vakarienės, 2 d. 
balandžio. Liko pelno .$150; 
pusiau padalinus su ALDLD. 
17 kp., chorui lieka $75.

Buvo laiškas nuo philadel- 
phiečių; laiške kviečiama She- 
nan. Lyros Choras dalyvauti 
rengiamam piknike, 2 d. rug
sėjo, Vytauto Parke.

Nutarta dalyvauti ir išpildyt
Į dalį programos.
I Taipgi buvo pakvietimas f 
masinį susirinkimą sudainuoti

. kelias daineles, Moose Svetai- 
i nėj, 1 d. gegužės, antradienio 
vakare. Nutarta dalyvauti.

Nutarta užsimokėti metines 
duokles į Meno Sąjungą. Įsi
rašė dvi naujos narės į chorą.

Į Smagu yra suminėti, kad cho
ras auga skaičium narių. Cho
ro kaip kurie jaunuoliai pa
reiškė, kad mūsų choras turi 
būti skaitlingiausias visoj A- 
merikoj tarpe lietuvių. Ištik
tųjų, jeigu visi nariai pasi
darbuotų, tai augščiau minė
tas pareiškimas išsipildytų.

Choro Korespondentas.

LOS ANGELES, CALIF.
Sudėtinis Koncertas

Bal. 22 d., Liet. Darbininkų 
Choras, Ukrainų Choras ir Ju
goslavų Itliubas “Bratstvo“ 
turėjo sudėtinį koncertą. Pro
grama buvo sekama:

Pirmiausiai Ukrainų Cho
ras, po vadovyste Uinckio, su
dainavo Internacionalą ir ki
tas keturias dainas. Šokikė 
M. Tachento šoko ispaniškus 
ir? rusiškus šokius. Ukrainų 
jaunuolių kvartetas griežė ant 
smuikų. Dainininkas Berezov
sky sudainavo solo. Helen La- 
zetta—piano solo ir pirštų šo
kį davė. Merginų trio gerai 
sudainavo.

Liet. Darb. Choras, po va
dovyste Olive Rufiutės sudai
navo sekamas dainas: “Drau
gai į kovą,“ “Pirmoji Gegu
žės“ ir “Sveiki Gyvi, Brangūs 
Draugai.”

* D-gė A. Levanienė, sudaina
vo solo. Liet. D. Choro jau
nuolių oktetas sutartingai su
dainavo dvi dainas angliškai: 
“The World Is Waiting for 
the Sunrise” ir “Volga Boat
man.” A. Ilnicki griežė smui
ko solo. Ir ant galo Jugo- 

I slavų stygų sextetas “Pelo- 
gich” užbaigė programą.

Visa programa buvo išpildy
ta gerai ir katrie atsilankė, 
tie likos patenkinti. Reikia 
dar pridurti, kad Los Angelio 
lietuviai jaunuoliai, kurie da
lyvauja prie choro, verti pa
gyrimo, kad taip susidomėjo 
dainomis ir veikia.

Koresp.M. P.

Byla prieš Naziu Poeto Nu- 
I žudymo Tariamus Dalyvius

Berlynas. — Teisman sta
toma trys darbininkai. Na- 
ziai kaltina, kad jie tarna
vo kaipo sargai kitiems ke
turiems, kurie 1930 matais 
nušovė fašistinių dainų ra
šytoją Horstą Wesselį. Hit
lerininkai stengiasi žmog
žudystę prikabint komunis
tams. Iš priešingos pusės 
yra įrodymų, kad Wessel 
buvo nužudytas iš asmenško 
keršto del palaidos moteriš
kės meilės. Šoviką A. Ho- 
ehlerį naziai be teismo nu
žudė kalėjime.

Toronto, Canada. — 7,000 
darbininkų demons travo 
gatvėmis Gegužės Pirmojoj. 
Vakare 9,000 susirinko į 
masinį mitingą Coliseume.
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Ketvirtas Puslapis Pirmadien., Gegužes 7, 1934
*

DRAUGAI IR PRIEŠAI APIE AMERIKOS 
KOMUNISTU PARTIJA

Komunistų Internacionalas 
Apie Mūsų Partiją

“Birželio mėnesį, 1919 me
tais, kairysis sparnas sušaukė 
konferenciją New Yorke, o ant 
1 dienos rugsėjo buvo nuskir
tas partijinis suvažiavimas Chi- 
cagoje. Iškilo klausimas kaip 
pasiųsti delegatus. Federacijos 
(jau išmestos iš Socialistų Par
tijos) reikalavo, kad konferen
cija išleistų atsišaukimą del or
ganizavimo Komunistų Parti
jos, tuom kart kairieji delega
tai, kurie dar buvo Socialistų 
Partijoje, reikalavo, kad į S. 
P. suvažiavimą būtų išrinkti ' 
delegatai paprasta tvarka. Ta-! 
da konferencija nutarė pasiųs
ti delegatus išrinktus nuo kon
ferencijos. Vienok tarpe birže
lio ir rugsėjo mėnesių, del vie
nų ar 
jame 
Viena 
kimą,
nizuoti Komunistų Partiją, ki
ta vyko į Socialistų Partijos J

Pasekmėje Chi-

pagrindį. Skilimas buvo likvi
duotas vadovystėje Komunistų 
Internacionalo apjungtame su
važiavime 1921 metais ir tas su
važiavimas pirmu kartu priėmė 
praktišką programą partijos 
veikimui. Partijos atitrūkimas 
nuo masių pastatė prieš ją rei
kalą organizuoti viešą partiją, 
kuri ir buvo suorganizuota po 
vardu Amerikos Darbininkų

Slaptoji K. P. gyvavo iki 1928 
metų. Vėliaus Darbininkų Par
tija pasivadino Komunistų Par
tija ir išvystė komunistinį vei
kimą už bendrą frontą.. .

“Nepaisant atsibuvusios par
tijoje kovos ir, pramoninio pa
kilimo šalyje, Kompartija 1926 
metais išstojo vadovaudama au
dėjų streiką Passaice ir siuvėjų 
streiką New Yorke. 1927 me-(

gieda ir su tuom pilnai sutinka 
Butkus ,ir Pruseika. Tas dar 
karfą1 parodo, kaip jie buvo ne
sąžiningi, kaip veidmainingi! 
Nevėltui Pruseika ir tais lai
kais pares turėdavo pas Gugį.

Komunistų Intern acionalo 
Šeštas Kongresas įvyko 1928 
metais. Po to su mumis dar 
buvo Pruseika ir Butkus iki 
pradžios 1931 metų, veik tris 
metus. Ar tada kas girdėjo 
jų giesmes prieš Komunistų In
ternacionalą? Nieką panašaus. 
Net jie išstodami su savo kontr
revoliuciniu žygiu, 1931 metais, 
del užkariavimo “Laisvės” ir 
“Vilnies,” sakė, kad jie tikri ko
munistai ir tai tikrų, tikriausi. 
O dabar ką jie giedą apie Ko
munistų Internacionalo tari
mus? Dabar jie jungiasi su 
“tarptautine opozicija.

JUDŽIAI-TEATRAS-MUZIKA
r *• ’ j -u/ ■' 7' r-

< ■■ « (Tąsa iš 3-cio pusi.)

vaną. Bet tik lygiomis ir galima daryti kon- 
testas. Kitaip, tai nėra kontestas, bet tik į

kontesto karikatūra. . ........ . .
Jei draugai dar nepasimokins iš pereitos 

Olimpiados, tai toki kontestai nepagelbės 
chorams, bet juos dar nupuldys.

Dalyvis*

MONTREAL, KANADA
i ------

Parapijonai Sukilo Prieš Savo 
Parazitą

Prabėgo keturi metai, kai 
kun. J. Bubinas iš prastų dar
bininkų šeimos,tapo iššventin- 
tas į “neklaidingųjų” tarpą ir 
pavesta jo globon ganyti avys 
virš trijų tūkstančių. J. Bubi
nas nerado ribų tam džiaugs
mui,
vas danguj visagalis, 
lieka Montreale.

Reik pažymėti, kad

Jis vaizdavosi, kad 
o

die- 
jam

Bu-
“tarptautine opozicija.” O kaslbinas iš pat jaunystės, matyti, 
yra toji opozicija? Nagi1 kontr- I išauklėtas despotiškoj dvasioj.
revoliucionieriai Trockiai, Lo- 
vestonai, Brandleriai ir I ‘ 
Komunistų Partijų ‘ išmatos.

Vakarienėje gauta “Lais
vei” skaitytojų ir vienas na
rys į organizaciją. Tai reiš
kia, kad parengimas pilnai ge
rai pasisekė. (Delei vietos 
stokos šiuo tarpu šią kores
pondenciją biskelį trumpino
me. Delei to, manome, kad 
korespondentas neužsigaus.— 
Red.)

t

aprimo ir laukė nekantriai, ką 
jis pasakys. Advokatas pažy
mėjo, kad delei J. Bubino iš
metimo, reikalinga surinkti 
skundų peticijos. Tuoj pasi
girdo eilė asmeninių skundų ir 
vienas po kitam pradėjo nešti 
skundus. Komitetas vieną iš 
daugelio perskaitė, skamban
tis : vyrui sergant, žmona nu
stojo šeimos maitintojo, tokiu 
būdu kreipėsi prie J. Bubino 
pašalpos klausimu, nes per ku
nigų rankas eina “relyfas”.- 
Vietoj pašalpos, Bubinas tą 
moterį iškoliojo ir nustūmė 
žemyn. Moteris taip užsiga
vus, kad buvo priversta eiti 
pas daktarą gydytis.

Klausia: Kas už išmetimą,'
—dauguma. Kas prieš — nei Balandžio 21 dieną ALDLD 
vieno. Nutarta išmesti, kaip Į 37 kuopa surengė vakarienę. 
Adomą iš rojaus, tik su saly- Vakarienė pavyko labai ge-įi 
ga, kad duoti tris dienas lai- rai.
ko išsikraustyti turtą, prigrob- j 
tą nuo žmonių. Parapijonams kalbėlės, 
galima sušukti: valio už vie- bėjo, 
ningumą. Tik gaila, kad jie zacijos reikšmę ir tikslus. Pas- 
nutarė kviesti kitą panašų ku- kiaus pakalbėjo trumpai drau-

Būtent: kun. Višniaus- gas Mizara iš B’klyno, “Lais
vės” redaktorius.

žinome, kaip Rooseveltas ir ta 
unija rūpinasi darbininkų rei
kalais, kurią valdo darbininkų 
išdavikai. Tikra darbininkų 
unija, tai yra N.T.W. Į ją dar
bininkai turi rašytis.

Parengimai ir Susirinkimai

Balandžio 15 dieną buvo la
bai puikus draugų rusų paren
gimas raudonos vėliavos iškė
limui. Dalyvavo apie 300 
darbininkų. Paskiaus įspūdin
gai tai atlikta, Internacionalą 
dainuojant iškelta raudona 
vėliava.

Publika labai nuoširdžiai, 
atsistojimu, pagerbė šią iškil
mę.

■H L. K. Biuras.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr-’pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

Jokio žmoniškumo jausmų ne- 
i žmonių, 

bet stengėsi visais galimais bū-
> egoisti- 

artimi rėmėjai veda būrelį su-|nius jausmus. Kas labiausia 
turėjo nukentėti, kurie arčiau 
jo stovėjo, tai parapijonai. Jie 
nešė tą sunkų dievo duotą 
kryželį lig paskutinių dienų, 
kol pritrūko kantrybės.

Pažangieji darbininkai senai 
j nurodinėjo; visus žiaurumus 
; J. Bubino darbininkiškoj spau
doj ir skatino tikinčius darbi
ninkus 
sprando tą engėją.

! Bubinas Sekmadieniais 
; kyklos šaukė prieš 
giuosius darbininkus 
spaudą. Jis ašarodavo 
diliaus ašaromis,

| prie šv. Kazimiero, kad padė- 
! tu išnaikinti komunistus. Ne- 1 *"kaltas bernelis Kazys, kaip iš 
prigimimo buvo silpnas, jis 
gerai suprato, I^ad nepajėgs 
prieš komunistus kovoti ir ne
susidėjo su J. Bubinu. Tuomet 
vienas Bųbinelis užsimojo iš
naikinti komunistus. Paskelbė 

' iš sakyklos, kad taip gudriai 
! suplanavęs prieš tuos “pra
keiktus judošius,” kurių nei 
vieno neliks. Bubinas visgi ne 

Jis, matydamas ky- 
! lantį parapijonų kerštą prieš 
jį, norėjo tai nukreipti prieš 
kovingus darbininkus. Tikin
tiems darbininkams reik ati
duoti di^lį kreditą, kad jie 
laiku suprato to demagogo 
geismus ir nutarė skubiai atsi
kratyti.

Tuojaus buvq> surinkta virš 
trijų šimtų parašų prieš Bubi- 
ną. Išrinko naują komitetą ir 
pasiuntė su tais parašais pas 
vyskupą. Vyskupas tų dele
gatų visai nepriėmė, pasaky
damas eiti namo ir poteriauti, 
o ne murmėti prieš augšteny- 
bes. Kito ko ir nereikėjo lau
kti, nes toks tokį visuomet pa
laikys. Parapijonam uždilgi- 
no dar labiau jausmus. Nieko 
nelaukdami, nutarė be dideny-Į 
bės vyskupo, to “tėvo” atsi
kratyti.

Balandžio 22 d. šaukia po 
bažnyčia masinį mitingą, žmo
nių renkasi apsčiai. Matosi 
kaž kokio nekantrumo ir susi
rūpinimo. Vienas po-z kitam 
klausinėja, kodėl svetainės du
rys uždaryta?! Atsakymas, 
kad Bubinas pasiėmė raktus ir 

i neleidžia. Tuojaus pasigirdo 
šūkiai prie policijos. Kaip be
matant pasirodo uniformuotos 
žmogystos ir Iprasiveria sve
tainės durys. įmonės veržias 
vienas ’pro kitą, lyg kaž ką 
norėdami nepaprasto pamaty
ti.

Alė pilnutėlė kaltintojų ir 
liūdininkų, tik nėra kaltiniu-

kit°s tu'rejo linkui darbo

štai kur Pruseika, Butkus ir jų daig patenkinti savo n tdi i i»i i nil : — _
kitų priežasčių, kairiąja- partjja išvystė didelį judė-j klaidintų darbininkų—į kontr- 

‘ jimą laike mainierių streiko ir J revoliucijos logerį, prieš Komu- 
gynime Sacco ir Vanzetti, taip- nistų Internacionalą, prieš viso 
gi prieš Jungtinių Valstijų im-; pasaulio revoliucinius darbinin- 
perialistų intervenciją Chinijoj j kus, pas Miliukova, kurio obal- 
ir Nicaraguoje. 1928 metais;sis yra “Už Sovietus be komu- 
pasekmėje to veikimo buvo or-j nistų.” Kitais žodžiais, už So-1 

ivietus, kur sėdėtų kunigai, po
pai, buržujai, Miliuko vai, o kar
tu, renegatai Trockiai ir jų pa
sekėjai.

Taigi, darbininkai, kurie nėra ; 
išsižadėję klasinių reikalų, ku- i

sparne įvyko skilimas, 
grupė išleido atsišau- 

kad 1 d. rugsėjo orga-

žmonių buvo apie 200.
Prie vakarienės buvo ir pra-

Draugai, kurie kal- 
nurodinėjo šios organi- i

suvažiavimą.
cagoje sus^ioiganizavo^ dvi Ko- Į ganjzuotos revoliucinės unijos 

Azz'1 j tarpe mainierių, audėjų ir siu
vėjų/ 1928-1929 metais paaš
trėjusi klasinė kova šalyje iš
šaukė oportunistų Lovestono, 
Peperio ir jų grupės, taipgi 
trockistu su Cannonu priešaky- i rie dar vis mano, kad Pruseika Į 
je, kovą prieš partiją ir Komu-1 ir Butkus nėra darbininkų prie- 

“Iš abiejų Komunistų Par-1 nistų Internacionalą. Tie opor-1 šai, daro labai didelę klaidą ir 
tijų, suorganizuotų 1 d. rug- tunistai palaikė dešiniuosius I jų pareiga kuoveikiausiai atsi- 
sėjo, 1919 metais, Chicagoje,! Sovietų Sąjungoj ir, atsidūrę už i palaiduoti nuo tų gaivalų, kitaip Į 
Amerikos Komunistų Parti ja ‘ partijos sienų, sudarė savo re- jie bus žuvę darbininkų judeji- 
.užėmė kraštutiniai ‘kairią’ po-1 negatiškas grupes. Nuo to lai- 
ziciją, tuom kartu kaip Ko-, ko Komunistų Partija viduji- 
munistų Darbo Partija siekė! niai sutvirtėjo ir padidėjo jos 
suderinti Komunistų Interna-! masinis veikimas. Ypatingai 
cionalo principus ir taktiką su [partija atsižymėjo bedarbių de- 
s p e c i fistinėmis aplinkybėmis • monstracijomis 1930 m., kas 
amerikoniško gyvenimo. Pir- j patvirtina partijos linijos tei- 
mai organizacijai vadovavo L. singumą ir sutvirtėjimą viduji- 
G. Fraina, antrai—John Reed. niai.” 
Vienok tie skirtumai nebuvo
ant tiek dideli* kad jais galima i Jungtinių Valstijų komunistinio 
būtų buvę pateisinti egzistavi- i judėjimo, kaip Sovietų Sąjun- 
mą dviejų komunistinių parti- j gos taip ir Komunistų Interna- 
jų... Kova tęsėsi iki to laiko, cionalo išleistoje literatūroje, 
pakol, ant galo, kovo mėnesį,
1921 metais, Komunistų Inter-1 Pruseikos, Butkai ir Troc- 
nacionalo Pildomasis Komitetas 
jsakė abiem partijom susi
jungti...

“Per tą laiką bendrai komu
nistinis judėjimas atsipalaida
vo nuo propagandos vien tik re
voliucinių formulavimų ir atsis
tojo ant reales dirvos ameriki
niame gyvenime. Komunistinis 
judėjimai suderino savo progra
mą ir taktiką su praktikiniais 
Amerikos darbininkų reikalais. 
Kaipo daugiausiai konkre’tį 
faktą, tenka atžymėti sudarymą 
konkretės programos unijų ju
dėjimo reikalais. Ta programa 
duoda partijai progą iškovoti 
sau tvirtas pozicijas senose uni
jose ir jau davė nekuriuos re
zultatus. j Dabar partija užim
ta pagaminimu agrarinės pro
gramos, kuri suteiks galimybę 
bendram revoliuciniam darbi-

munistų Partijos — Amerikos 
Komunistų Partija ir Komuni
stų Darbo Partija. Pastarą
ją suorganizavo tie delegatai, 
kurie buvo su pagelba polici
jos išmesti iš Socialistų Parti
jos suvažiavimo. . .

Yra ir daugiau apibudinimų

kiai
Kada skaitai tuos dokumen

tus, kada prisimeni Komunistų 
Partijos praeitį, ir kartu kada 
skaitai renegatiškoje “Naujojo
je Gadynėje” fušeriavimas is
torijos ir prieškomunistinius iš
stojimus, tai tik reikia stebėtis, 
kaip galėjo taip ilgai mūsų tar
pe įsibriovę būti Pruseikos, Būt- 
kai, Paukščiai ir kiti oportu
nistai, visai svetimi mūsų judė
jimui elementai? Juk dabar 
Pruseika ir Butkus atvirai pa
rodo, kad jie visas laikas buvo 
komunistinio judėjimo priešai. 
Bet jie būdami pas mus rašė už

mui ant visados.

BINGHAMTON, N. Y

Suimta Šaika Penkdolerinių 
Klastuotojų

Čia kovo 13 d., likosi suim
ti William Pundis (lietuvis),' “durak. 
Stanley Wiluscz (lenkas), 
dar keli suimti New Yorke ir 
Scranton, Pa.

Tai plačiai būta organizuo
tos šaikos. Jie ne vien klas- 
tavo penkdolerines. čia pat 
ant vietos klastavo “kuponus”, 
kuriuos skleidė, pardavinėjo 
darbininkams, dirbantiems če- 
verykų dirbtuvėse. Taigi kele
tas darbininkų dėlei to turėjo 

'nesmagumo ir dar kaip kurie 
neteko darbo.

Balandžio 25 d. teisėjas 
Frederick Ti. Bryant, Syra
cuse, N. Y., federaliam teisme, 
nuteisė Vincą Pundį, 44 metų, 
čeverykų dirbtuves darbinin
ką, ant 14 m. kalėjimo ir 
3,000 dol. baudos.

Stanley Wiluscz, 40 metų, 
lenkų

laikraščio “Obivatel”. Jis nu
motų kalėjimo ir 
Frank Vol k m an,

Komunistę Partiją, darė atsilie-■ dirbo spaustuvėj prie
I pimus apie Komunistų Interna
cionalo kongresus ir plenumus, teistas 12 
“stojo” už tą liniją, o dabar pa- 3,000 dol.
sirodo, kad jie visada buvo prie- ■ spaustuvininkas iš Riverhead, 

Li. 1. nuteistas 11 metų ir 
arendato- Jui’ kad jie niekad nuoširdžiai • 3,000 dol. Robert Rcidt, Jr., iš 

Sušivieųiji- New York City, nuteistas 4
_ . seime, metams kalėjimo. Tėofil

į 1.930 metais, | fašistai ir social- Fronczowski, vargoninkas iš
----------------- ------------ ---- i Scranton, Pa., nuteistas 3 me- 
legatus ir išmetė iš to^ seimo. Į tus įr 8 , mėnesius. William

— — • į-1 Wintermuth, iš Baldvin, L. I., 
i Darbi-j 4 metus ir Michael Galio, iš 
Tada bu-į Rįverhead, L. L, 2 metus ka-1 

Įėjimo ir 3,000 dol. baudos.
Jau nuteisti 7, dar 5 tyri- 

Pundis ir Wiluscz
i bus pasiųsti į federalį kalėji-1

ninku veikimui išvien su bied- j: J 
nais farmeriais ir t______
riais.” (“Ežeyodnik Kominter-'™^™ su mumis.
na,” 1923, 857-860 pu.s/p.) j1110 Lietuvių Amerikos

Taip apibudintas Amerikoje fašistai sumušė darbininkus de 
kūrimasis komunistinio judčji- legatus jr išmetė iš to i ’ 
mo Komunistų Internacionalo Darbininkai sutvėrė savo savi 
metraštyje, kuris buvo išleistas Į šalpos 
dar Leninui gyvam tebesant.

Sovietų Enciklopedija 
ir Mes

Mažoji Sovietų Enciklopedija' goję į LDD pirmą knygą sako: Įvejami, 
apie Amerikos komunistų judė-!—“O pas mus (lietuvius) pa-: 
jimą rašo: I "

“Komunistų Partija susiorga- Amerikoje”.

org.—Lietuvių 
j ninku Susivienijimą. '
I vę su mumis Pruseikoš, But-' 
i kai, Paukščiai sutiko. Bet štai i 
■ dabar p! V, Paukštys, savo įžan- I

numesti nuo savo 
Kun. J. 

iš sa- 
pažan- 
ir jų 
kroko-

šaukdamas

nigą.
ką iš Lietuvos. Jie mano, kad' 
tas bus geresnis. Juokingas ir 
keistas klausimas. Ar gali j 
vilkas ėsti šiaudus? Juk gerai j 
žinoma, kad vilkas yra mėsa-1 
ėdis ir jo organizmas taip su
dėtas ir tokio maisto reika- 
launa. Tas pats ir su kuni
gais. Ar Jie rūpinsis darbo 
žmonių reikalais, kuomet jų 
profesija yra išnaudojimu pa
remta. Gal naujas bus šiek 
tiek 
m o 
dos, 
mas 
negali mums pagerinti gyveni
mo, kaip tik mes patys, imda
mi pavyzdį iš Sovietų Rusijos 
darbininku.

Korespondentas.

Gal naujas 
švelnesnis, bet po švelnu- 
maska dar labiau išnau- 

o s darbininkų gyveni- 
sunkėja ir sunkės. Niekas

LAWRENCE, MASS
Skelbė kapitalistine spauda, 

kad čia kalbės (balandžio 19 
d.) visi Woolen kompanijos 
bosai, miesto majoras ir kiti 
“geradėjAi. 
buvo, 
tai tik

Tačiaus taip ne-
Kalbėjo daugiausia 

vietinis socialistas 
Greenas. Jisai liepė darbiniu- ! 
kams rašytis į U.T.W. ir gy
rė prezidentą Rooseveltą.

Apie tai jau mes visi gerai i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

North Side, Pittsburgh, Pa.
A.P.L.A. 50-tos kuopos susirinki

mas atsibus May, 8, .1934, kaip 8 
vai. vakare, Lietuvių Darbininkų 
Kliube, lįJ35 Medley St., N. S. Pitts
burgh, Pa. L„’_ 1
mas.

Labai svarbus susirinki- 
Vibi nariai atsilankykite.

Sekr., M. Urmoniutč.
(107-108)

DETROIT, MICH.
T.D.A. Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas įvyks trečiadieni, 9-tą 
dieną gegužės, 7:30 vai. vakare, 
Draugijų ( svetainėje, 3600 Vernor 
Highway, i

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes labai (daug svarbių reikalų turim 
apkalbėti. Kiekvienas privalo būti 
susirinkime.

• Sekr. A. Gineitis.
(107-108)
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bėgta iš Susivienijimo Lietuvių Lewisburg, Pa., kaipo sai-į ko. Tuojaus nusiuntė delega
4 ” ’ Reiškia, ne fašis-1 k°s vadai, jie ir gavo daugiau- tus, kad pakviestų “geradarį’

nizavo 1919 metais, pasekmėj'tai ir social-fašistai kalti, betĮsia kalėjimo.
Reikia pastebėti, kad liet. 

Rymo katalikų spaudoj buvo 
tikimų susiorganizavo dvi ko-'skaldė SLA, o komunistai—“pa- paskelbta, būk viršminėtos šai

kos vadai yra bolševikų va
dais. Nieko panašaus, Vincas 
Pundis buvo geras rėmėjas 
Liet. Rymo Kat. Parapijos. 
Atskaitoje už 1932 m. Pun- 
džio vardas aiškiai žiba. O ki
tų Pundžio sėbrų užsiėmimas, 
tai aiškiai rodo, kur jie pri
klausė.

kairiojo sparno kovos. 1919 komunistai ir kovingi darbinin- 
metais pasekmėje buvusių nesu- kai. Ne darbininkų priešai su

monistinės partijos, taip, kaip J bėgo.” Matote, ponas V. Paukš- 
elementai sudaranti Socialistų į tys, norėtų, kad kada Gegužiai 
Partijoje kairįjį sparną buvo ir Gugiai su policijos pagelba 
labai tradiciniai nevenodi (da- sumušė darbininkus delegatus, 
lis kairių socialistų, socialistų tai, kad tie delegatai būtų dar 
darbininkų partijos narių, opor- Gegužiams, Gugiams, 
tunistinių elementų, ir sindika- j čiams rankas išbučiavę ir atsu- 
listinių elementų iš I.W.W., i kę kitą žandą. Paukštys būda- 
anarchistų ir tt.). Valdžios j mas pas mus negiedojo apie 
puolimas suvarė abi partijas į! mūsų “pabėgimą,” bet dabar

Grigai-

Skaitytojas.

‘LAISVES’ NAUDAI 
PIKNIKAI

Dovanos Prie Įžangos
Prašome Darbininkiškų Organizacijų įsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

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

Gavome žinių, kad programoje rengiasi dalyvauti 
Philadelphijos Lyros Choras. Taipgi yra viltis, 
atvyks ir Conn, valstijos chorai. Jau pasiųsta 
kvietimai New Jersey darbininkų chorams.

Turėsime svečių iš plačios Naujojos Anglijos, 
tuom kartu grįž delegacijos iš LDS seimo.

kad
pa-

nes

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

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

Dovanos 
$100 
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aukojo drabužių

$10 
$10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertės $5
J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50

H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

<♦>

<♦>

tus, kad pakviestų “geradarį’-, 
kuriam susirinkusi skaitlinga 
minia žmonių nori “padėkąvo- 

už jo visus dieviškus dar- 
Bubinas atsisako 

pranešė delegatai; 
iš minios skambėjo 
aidai ir? iškilusios

ti” 
bus. 
tai, 
met 
m o 
tys grasė linkui jo gyvenamo 
buto.

Publikoj triukšmas! Kiek
vienas kalba, nėra kam klau
syti. Tuojaus pakilo juodai 
apsirengus figūra-advokatas ir 
paprašė nusiraminimo. Minia

griež-
Tuo- 

keiks- 
kumš-

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre Aido Choras sulos 

veikalą “Religija Praktikoje”, kuris 
įvyks 12-tą dieną gegužės, 7 vai. 
vakare, 325 E. Market St.

Šis veikalas yra gražus ir pamo
kinantis visiems vertėjų pamatyti; 
taipgi choro jaunuoliai šį ' veikalą 
pąrstatys. Po lošimui bus -šokiai 
prie geros orkestros.

Aido choras kviečia visus.
Korespondentas.

(107-108) ____________ o '

YONKERS, N. Y.
A.L.D.L.D. 172 kp. rengia išvažia

vimą 27-tą dieną Gegužės (May), 
jeigu tą dieną lytų, tai atsibus iš
važiavimas birželio (June) 3, 1934. 
Prie išvažiavimo bus ir laimėjimai: 
dvi (2) dovanos pinigais. Pirnia'do
vana $3.00, antra $2.00. Tikietukai 
arba aukos 5c.

Komisija.
' (106-107)
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Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

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

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

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.
IV

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $25

Išanksto samdykitės busus važiavimui i minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.
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Ph-raadien.4 Gegužė? 7,iWt ■

PATERSON, N. J

Patersono fabrikantai, kaip 
jau buvo "Laisvėje” rašyta, 
numušė darbininkams algas 
po 3 nuoš. Audėjai kaip ku
riose dirbtu v. buvo išėję strei
kam Bet šveitzeriai ir Kelle- 
riai liepė darbininkams grįžti 
darban. Girdi, kontraktas pa
darytas, tai negalima streikuo
ti.

Bet tai dar ne viskas. Kell- 
ris ir Šveitzeris planuoja sykiu 
su bosais, kad dar numušti 
darbininkams po 7 nuoš. su 
6 diena gegužės. Be to, dar jie 
planuoja pridėti audėjams po 
dvi stakles. Tai reiškia, kad 
tie ponai reikalauja, kad dar
bininkai dirbtų ant 6 staklių.

Vienas lietuviškas sklokinin- 
kas pasakoja, kad sklokinin- 
kjai sutiktų dirbti ir už’ 5 dol. 
į savaitę, kad tik Kelleris ir 
Šveitzeris pasiliktų unijos vir
šūnėse. Mat, šveitzeris jau 
kraustosi naujon vieton. Da-1 
bar ir Prūseika turėtų pama
tyti savo vadų darbus, nes ji
sai prakalbose gerai agitavo 
už A.D.F., ir už tuos vadus, 
kaip šveitzeris ir Kelleris.

Darbai Mažėja

Taip ir dažų dirbtuvėse 
darbai sumažėjo. Darbininkus 
jau paleidžia iš darbo. Ypa--!“ 
tingai Manhattan Shirt dirbtu-' 
ve jau daug darbininkų palei-. 
do.

Tai reiškia, kad bedarbė vėl ! 
didėja. Paskiaus pragyveni-1 
mas tik šiomis dienomis paki- j 
lo 10 nuoš. Tai visa Suėmus, 
jau labai gerai galima supras
ti, ką reiškia ta NRA.

Misionierius Žuvauja

Patersono bažnytiniai, kuo
met darbininkąi bedievėja, 
parsitraukė misionierių su 
meškere pasižuvauti. Ir gali
ma pasakyti, kad jam gerai 
sekasi. Pinigai plaukia, žmo
nės klupsti neša aukas ir meta 
į kunigų dėžes.

Iš kitos pusės, (ai darbinin
kų tamsinimaš fr pašhkbjimAšf 
apie kitą svietą, kur darbinin
kai galės "gyventi rojuje”, 
eina gerai .

x;
mėnesį. :N[ą, ovl^iek dąrbįnin- daugiau jūs ------
kai uždirba? gličia -pralaimėti, bet dar
kad • darbininkai negali už- Jūs pamatysite, kad 
dirbti nei po šimtą dolerių į 
mėnesį.

šitas šveitzerio darbas— 
yra valdiškas darbas, čia jisai 
tarnauja kapitalistams ir val
džiai. Jei jisai dirbtų gerai 
delei darbininkų, tai jisai ne
gautų tokį darbą. Jam davė 
tą darbą tik todėl, kad jis ge
rai mulkino darbininkus laike 
16 savaičių streiko. Kodėl tie 
negali gauti tokius darbus, 
kurie veikia gerai del darbi
ninkų ? Ne, tokius darbus gau
na tik renegatai, darbininkų 
išdavikai, kurie gina reikalus 
bosų ir veidmainiauja darbi
ninkams.

šitas renegatas vadas 
džioje streiko pasirodė, 
jisai moka darbininkus 
kinti. Iš pat karto jisai rei
kalavo audėjams po 35 dol. 

lį savaitę ir dirbti ant 2 stak- 
i lių. Bet paskiaus, kuomet ge- . „ .
irai susiuostė su bosais, tai pa-1kuris turi su tuo maišu ant pe-

nieko negalite 
laimėti, 

tie darbi- 
į kunigų 
darbinin-

ninkai,' kurie netiki 
dievus, yra toki pat 
kai, kaip ir jūs patys.

Dalyvavęs.

WASHINGTON, PA

WORCESTER, MASS.
Iš Dirbtuvių Veikimo

Pas mus turbūt niekuomet 
; nebuvo taip daug veikiama 
j dirbtuvėse, kaip kad dabar. 
Prasidėjo didelis judėjimas už 
organizavimą unijų. Mat, rei
kia pasakyti, kad dabartiniu 

j laiku ir darbo sąlygos labai 
Į pablogėjo. Todėl ir tarpe dar- 

prasidėjo bruzdėji-

Gręsia Mirties Bausmė 
13-kai Paryžiaus 1-mos 

Gegužės Kovotojų

Penktas Puslapis

CLEMENT VOKETAITIS TIKRAS BIČIŲ MEDUS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

O

o

Keturios Knygos už $ 100
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20 St. James St. East 
Tel. HArhour 3424
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NEW YORK, N. Y. . * •
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

A

£

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ I
NOTARAS £

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

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave., Phila

Tarpe North 4th ir North 5th Streets
Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite 

Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skardai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlaį^akare

tikrbs Sovietų

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Da 
darni, kad tai yra Sovietų Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

V. -‘S

TELKIA ANGLIJOS DE
TEKTYVUS ĘRIEš 

DILLINGERĮ
London. — Chicagos po

licija atsiuntė reikalavimą į 
Anglijos detektyvų centrą,

Sčotlūnd Yardą, kad dabo
tų atplaukiančius iš Ameri
kos laivus, kuriais, mat, ga
li atvykti John Dillinger ir 
jo sėbrai plėšikai, paspruk
dami iš Jungtinių Valstijų.

Paryžius. — Pagal val
džios pareiškimą, 13 darbi
ninkų, areštuotų už barika
dų kovą gegužės 1 ir 2 d.,! 
galės būt nusmerkti mirtim i 
Tas pat gręsia vadams or-j 
ganizacijų, kur jie priklau-į 
so.

Sunki Mainierių Padėtis

Mainierių gyvenimas stebė-. bininkų 
tinai sunkus ir vargingas, tie- mas. 
šiai nepakenčiamas. Darbiniu-1 Su kuriais darbininkais tik 
kai neva turi U.M.W. uniją,1 pakalbėsi, tai visur randasi to- 
bet ta unija nieko nedaro, kad kios pačios bėdos. Galima 
pagerinti darbininkų būvį. Bo- paimti, kad ir drataunę, tai 
sai su darbininkais daro tai, darbo skubumas nesvietiškas, 
kas tik jiems patinka. Jie bau- American Steel kompanija sa- 
džia darbininkus visais būdais, kosi, kad pakėlė 10 nuoš. al-

štai kaip jie daro Pittsbur- 
ghe. Kompanija . sukrauja 
šleito arba akmenų krūvą lau
ke. Prie tos krūvos įkala kuo
lą. Paskiaus ant to kuolo už
kabina maišą ir prie to maišo 
prisega numerį to darbininko,

NEVA KONTROLIUOS
ŠĖRŲ MEKLERIUS

"Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvoi’ta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į "Lais
vės” ofisą ir gaūsite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

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

gas. Bet kuomet pakalbi su 
darbininkais, tai gauni kitokį 
raportą. Tenais darbininkai 
dirba nuo svarų. Tai dabar 
mažiau moka už 100 svarų, 
negu pirmiau. Bet paskiaus, 
kiek darbininkas padaro, tai 
prie kiekvieno dolerio kompa- 

siūlė priimti po 27 dol. įsavai-ičių tuos akmenis nunešti išė- mja prideda dar po 10 centų, 
tę. Bet ir to negavus—siūlė į jęs iš darbo. Vadinasi, tikras Bet kuomet kainas ant 100 
po 25 dol. Dar vėliaus, kuomet ’ .............. - • • —....................... 4... ....
jau streikieriai buvo išbadėję 
ir nuvarginti, tai pasiūlė ir pa
sirašė kontraktą su bosais už 
22 dol. į savaitę.

Tačiaus reikia pasakyti, kad 
j darbininkai nepadaro nei po 
22 dol. į savaitę. Todėl tas iš
davikas gauna dabar po $125 
į savaitę. Ne kas kitas, kaip 

j j tik darbininkai jam tą algą 
j turi uždirbti.

Tai palyginkite dabar, kas 
I laimėjo? Laimėjo tie renega
tai, kurie pardavė darbininkus 
ir bosai. Dabar jau, rodos, ir 
tas pape Prūseika galėtų pa
matyti savo draugų darbus. 
Bet nėra vilties, kad renega
tas renegatą pasmerktų. Juk 
Prūseika prisidėjo prie Pater
sono darbininkų pardavimo. 
Jisai čia kalbėjo už Amerikos 
Darbo Federaciją ir jos vadus.

Bet darbininkai turėtų ge
rai pasimokinti iš tokių įvy
kių. Darbininkai jau turėtų 
snprastiekad. to, k j vadukai rū
pinasi ne darbininkų, bet savo 
reikalais. '

pra- 
kad 

mui

Vabalas.

Bet kuomet kainas ant 100
pavergimas darbininkų. O jei ]svarU sumažino, tai tas -pakė-
darbininkas nepaklausys, tai 
tam darbo jau nėra.

Mainieriai kenčia tą vergiją 
dantis sukandę ir nežinia, 
kaip ilgai jie galės kentėti. 
Tokia (jpat padėtis yra ir Wa
shingtone.

Darbininkai varginami ir ki
tokiais būdais. Pavyzdžiui,

limas yra tik muilinimas dar
bininkams akių. Darbininkai 
nepadaro nei kiek daugiau, jei 
dar nemažiau, kaip kad pir- 
miaus padarė.

Bosai sako, kad "prosperi
ty” jau grįžta ir viskas bus 
gerai, tik dar palaukite. Bet 
darbininkai jau labai senai 

gero- 
darbi- 
ir or-

nėra relių, tai bosai neduoda • laukia ir nesulaukia tos 
naujų, bet liepia eiti ir plėštis! v^s pasirodant.
iš kitų darbininkų. Bet jei ir! Rinkai pradeda judėti 
kiti darbininkai naudoja, tai1 ganizuotis.
tada visai negaunama ir nega-į Darbininkai pradeda 
Įima imti iš kitų. Kiti darbi- ti apšvietą ir literatūrą

To'del

Vienas socialfašistuojantis 
žmogus pragėrė dviejų savai
čių algą ir pats save bandė 
nužudyti Passaic upėje; Ta- 
čiaus dar jo žmona jį išgelbė
jo.

Kaip tai galima išaiškinti? 
Manau, kad tai veikimas Roo- 
sevelto alaus ir socialfašistinės 
ideologijos paveikė į jo elgesį. nęJ

BAYONNE, N. J.
d arPaminėjimas pasaulio 

bininkų šventės šiame mieste 
gerai pavyko. Įvyko didelės 
prakalbos ant 23 gatvės. Pra
kalbų klausėsi didelės darbi
ninkų minios. Vakare vėl 
įvyko prakalbos Lenkų svetai- 

~j, kuri buvo kupina žmo
nių. Kiti net turėjo ant laip- 

ALDLD 84 kuopa dar nese- tų stovėti ir negalėjo sutilpti 
nai turėjo parengimą, kuriame į svetainę, 
buvo vaidinamas veikalas. 
Reikia pasakyti, kad jau senai 
kuopa turėjo tokį skaitlingą kino darbininkų kovas ir šios 
parengimą, kuriame būtų da
lyvavę tiek daug žmonių.

Parengimas ir pelno davė i 
gana gerai. Tad ir "Laisvės” daujamų 
preso fondan pasiuntėm $1 
Reikia pasakyti, kad* viso, tai Jisai neva atstovavo bedarbių 
Patersone jau sukelta darbi-! "neprigulmingą” grupę. Jisai 
ninku spaudos presui $26.50. | ilgai kalbėjo, bet nieko aiš- 
Tai reiškia, kad mes išpildėme 
savo kvotą. 
Ica sako, Patersonaš, 
"krepąstis.” , ♦ , 

ALDLD 84 kuopa iš 
rengimo paskyrė dar 
nistų Partijai $3.00. Tai jau 
antra auka. Pirmiaus kuopa 
aukavo K.P. 8 kpnvencijos pa
sveikinimui $5.00.

Be to, reikia pasakyti, kad 
tai dar nepaskutine mūsų Au
ka darbininkų judėjimui. Mes

Kalbėjo keletas kalbėtojų, 
kurie gerai ir nuosekliai aiš-

dienos * reikšmę. Beje, reikia 
pasakyti, kad vienas kalbėto
jas pateko ir iš nelabai pagei- 

darbininkams, tai 
yra tūlas Stanley Tomkin.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 280 balsų 
prieš 84 nutarė, kad val
džios paskirta komisija pri
žiūrėtų ir kontroliuotų šėrų 
ir bonų biznį Wall Stryte ir 
kitose biržose. Patiems1 
kongresmanams ir kitiems 
politikieriams, mat, taipgi 
buvo nušvilpta milionai do
lerių per šėrų susmukimo 
Įmzį, nekalbant apie šimtus 
milionų, kurie buvo Šerais 
iškaulyti iš vidutinių ir 
smulkių biznierių ir profe
sionalų.

Didžiuma šėrų, kaip dau
gelis patyrė, nėra verti nei 
pusę tiek, už kiek juos kom
panijos pardavinėja; daugy
bė gi visai beverčiai.

Kadangi Šerais yra varo
ma bilonų dolerių meklerys- 
tės, tai Wall Stryto ryklės 
turės iš ko papirkti Wash- 
ingtono skiriamus kontro
lierius.

|U3iiiainaiiiamBiiio>iiQiitaiiiaiiiaiiiaiiiBiiisniomamaiiianiBiiiaiiiBiiiBniaiiisiiiaiiisiii;

skleis- 
darbi- 
darbi-

prie 
Gron

Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka uri yra daroma Lat- 
elis apsigauna, many-

ninkams. Vienas tokių 
ninku dalino literatūrą 
dirbtuvės (Parašyta 
St.”, kas, matomai, nėra tik
ras ‘vardas, neaiškus. Tokius 
vardus reikia rašyti teisingai, 
taip, kaip jie angliškai rašo
si ir pilnai.—Red.). J j areš
tavo ir nubaudė 10 dolerių. 
Draugas apeliavo ir tapo pa
leistas po kaucija.

Na, o nesenai , toje pačioje 
reikalavo,

POPULIARUS GAMINYS JUOZAS 
OVALMUSKAS 
Laisniuotas Graboriu 
Pennsylvania ir New

Pereitais metais Jungtinėse Vals
tijose, kiekvienas vyras ir moteris 
surūkė trisdešimts kartų daugiau ci
garetų, negu trisdešimts metų atgal. 
United States Bureau of Internal 
Revenue daviniais, pereitais me
tais šioje šalyje pagaminta . apie 
111,000,000,000 cigaretų, gi nuo 1901 
iki 1905 metų apytikrė metine ciga
retų gamyba siekė tik <3,228,000,000 
cigaretų.

Tarpe priežasčių šio nepaprasto di
dėjimo cigaretų populiarumo yra tai 
didelis pagerinimas padarytas šiame 
gaminyje. Nors devyniolikto šimt
mečio cigaretai ir buvo geri, bet jie 
buvo daug skirting,esni už šių laikų 
garsius Lucky Strike cigaretus, kurie 
trisdešimts metų atgal dar nebuvo 
gaminami. Daug rūpestingesnis ta
bako parinkimas, įvedimas moksliš- 

Tai reiškia, kad tie komite- Į kesnių ir moderniškesnių .išdirbimo

ninkai nenori plėšti- iš' kitų 
darbininkų, nes jiems tuomet 
skriauda. Pasitaiko, kad die
niniai darbininkai plėšia iš 
naktinių reles, o naktiniai die
ninių.

Dažnai būna ir taip, kad 
darbininkai eina į mainas ir 
negauna dirbti. Tai jie turi 
po kelis kartus vaikštinėti į 
mainas ir iš mainų, o negauna 
dirbti. Na,' o išlaidos, jjasida-

Laikas eikvojamas ir už dirbtuvėje bosai 
kad būtų sudaryta tam tikri 

; šapos komitetai. Bet vėliaus 
sukursto prieš vieni kitus. Jie ‘ pasirodė, kas yra tie "komi- 
barasi už tuos įrankius, o bo-j tetai.” Pasirodė, kad tas, ku- 
sai juokiasi iš darbininkų. Ii’j ris nepriklauso kompanijai, tai 
tai reikia pasakyti, kad t 
darbininkai vaidijasi ir pešasi 
ne su kokiais streiklaužiais, 
bet .su tos pačios U.M.W. uni
jos nariais. Jei darbininkai pa- j 
siskundžia unijos komitetai, j pasipriešinsi, tai ne tik kad iš 
tai taip pat kaip bosams—'komiteto išmes, bet ir iš dirb- 
darbo tam jau nėra. |tuvės.

Darbininkams reikėtų stoti 
kovon prieš tokias nepakeli- tai nėra darbininkų komitetai, I yra tai tik keletas pagerinimų,

ro.
lempas reikia mokėti.

Tokia 'padėtis darbininkus;
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tie negali apsiimti ir dalyvauti 
tame komitete. Jei kuris ir 
papuolė,' tai kompanija suran
da tam tikras priežastis ir pa
sako, kad jisai netinka. O jei

eiamas sąlygas. Reikėtų pa
matyti, kad mainieriai tik or- 
ganizuodamiesi ir kovodami 
galės laimėti pagerinimus.

Darbininkus ir sužeidus vi
saip apgaudinėja bosai ir jų 
pasamdyti advokatai'. Wash
ingtone vienam darbininkui

bet kompanijos komitetai. Tad 
jų ir pareigos ne darbininkų 
reikalus daboti ir ginti dirbtu
vėse, bet kompanijos.

Todėl darbininkai, su Ko
munistų Partija priešakyje, or
ganizuoja darbininkus i tinka-

kurie yra priežastimi Lucky Strike 
augštesnės kokybės už senoviškus ci- 
garetus.

Tiktai puikiausio tabako viduriniai 
lapai naudojama išdirbime Luckies. 
Viršutiniai lapai atmetama, kadangi 
jie yra nedasivystę. Gi apatiniai la
pai yra per stiprūs, smėlėti ir žemes
nės kokybės. Bet viduriniai lapai 
yra lengvi ir gležni ir todėl tik šie

Kuomet šis lengvas, rinktinis ta-

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.” Didelio formato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eilės. Yra ir apsakimėlių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o' dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačioj kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

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

. - ... yra lengvi ir giez.iu ir touei
mas jų organizacijas. Bosams išrenkama del jūsų Luckies.

mainose sulaužė krūtinės kau- nėra niekas taip pavojinga, -------- ...
sulaužė kaip kad gerai ir stipriai or- bakas yra tinkamai pasendintas ir iš- 

nugaros kaulus, o kompanija ganizuoti darbininkai.
padavė, kad tik veidą apdras-.

Jisai yra vė- kė. Todėl bosai atsisakė mo
kėti tam darbininkui “kom- 
pensaišen”. Tada tas darbi
ninkas kreipėsi prie advoka
to. Advokatas pasakė, kad 
darbininkas turi imti tiek, kiek 
kompanija jam duoda. 

Mat, čia advokatai 
kompanijos papirkti.

lūs, išmušė dantis,

kaus nepasakė, 
jo blaškomas žmogus ir nie
kur nepritampa.

Prakalbose gerai ir plačiai 
platinta literatūra, kaip tai 
"Daily Workeris”, Young 
Communist” ir kitomis kalbo
mis laikraščiai. Kuomet dar
bininkai negali pirktis, tai 
jiems dalinta "D. W.” veltui.

Teko pastebėti kai kurie ka
talikai, kurie d ai; ,bijo imti li
teratūrą į rankas. ' Kuomet 

rememe ir remsime Komunistų i jiem pasiūlai pirkti, tai sako, 
kad neturi pinigų. Bet kada 
duodi veltui, tai rodos, kad i 
dangų žiūri, kad jiem- pavė
lintų priimti literatūrą ir skai
tyti.

Darbininkai katalikai, nebi
jokite Imti literatūrą ir skai
tyti. Tas dangus, tai tik kuni
gijos išmislas. Niekas apie jį 
nežino. Skaitykite daugiau irininkai apgaudinėjami irjmų.
geros literatūros, tada jūs pa-'skriaudžiami. Geriausia prieš'zuokimės. 
tys pamatysite, 1 kad kunigai tai kovoti, tai reikia gerai or- ' 
jus palaiko tamsybėje. Pašau- ganižuptis ‘
lis eina pirmyn, eikite ir jūs.

Skaitydami ir suprasdami

Na, o čia Prūsel
iai jo

to pa- 
Komu-

visi 
Jei tu 

eisi pas bile kurį, tai gausi tą

pavo j inga

Čia kalbėjau apie vieną 
dirbtuvę.- Bet apie vieną kal
bant, galima pasakyti ir apie | skoniui’, 
kitas tas pats, nes visur dar
bininkai taip labai išnaudoja
mi ir pavergti.

Tenka pastebėti, kad dau
gelis darbininkų nepasitenki
nę. Jie skundžiasi ir bėdavo- 
ja, bet veikti nenori. Tai klai
da, draugai darbininkai, rei-

nokintas, tada “It’s toasted”. Spra- 
ginimas yra ypatingas procesas iš
rastas tik Lucky Strike cigaretams. 
Lucky Strike cigaretų išdirbėjai jį 

i įvedė gerklės apsaugai ir puikesniam
. Tai tikrai moderniškas pro- 

' cesas.
I Iš tikro, Lucky Strike gaminami 
ištisai moderniškiausiais išdirbimo

i metodais. Daugiau, kaip šešiosdešimt 
■ patikrinimo įrankių naudojama, kad 
užtikrinus jų vienodumą. Be to, di
džiausia priežiūra teikiama, kad. būti 
tikrais, jog Luckies visuomet yra 
kieti, apvalūs ir pilnai prikimšti rū
pestingai išrinktu rinktiniausiu ta
baku.

Ir rūkytojai veikiai parode savo dė- 
. kingumą už tokias pastangas, kad

Partiją, darbininkų spaudąs 
kuri kovoja prieš visokius re
negatus ir priešus.

Kodėl Ponai Davė Gerą 
Džiabą Šveitzeriui ?

Vėliaus sužinota, kad šveit
zeris jau kraustosi prie, naujo 
darbo (gerai apmokamo džia- 
bo). Tas jo naujas darbas 
yra suteiktas šveitzeriui Arbi- 
tracijos Borde, čia jisai vei
kia kaipo generajis sekretorius 
ii* gaus po $6,000 į metus. Tai 
reikš jisai gaus po $500.00 j'

patį atsakymą: kiek kompani-j kia visiems veikti. Niekas lie
ja duoda, tiek imk. Tačiaus' ateis ir neišgelbės mus iš tos ( o-—-r — —   v----- o—, —
darbininkas kreipėsi pas ad-1 padėties. Kad ir angliškai ’ Pa8'an}inus gerėsnj ir puikesni ciga- 
vokatą Pittsburghe. Šis pasiro-j menkai kalbant, bet visgi gali- 
dė ima dalyką kitaip. Jjsai'ma veikti.
pašaukė gydytoją, tas nuėmei Darbininkai, kurie negali 
paveikslus ir pasakė, kad tas susikalbėti su airiu darbinin- 
darbininkas negali dirbti. ku, tai gali kalbėtis su lietu-

Tačiaus dar negalima žino- viu, rusu, lenku ir tt. Bet rėp
ti, kaip tie dalykai užsibaigs, kia veikti, 
Gal jisai iškovos kiek tam, kalba, 
darbininkui, o gal ne.

Tai vis parodo, kaip darbi- delei kalbos nėra daug kebld-
i apgaudinėjami ir'mų. ’

• . retą, ką patvirtina taip didelis pas- 
' ‘ Rūtiniais laikais jų populiariškumo 

augimas.
(Advertisement)

ku, tai gali kalbėtis su lietu-

nepaisant kokia 
Mūsų veikimas yra 

tarptautinis : veikimas. Todėl

Tik veikime ir organi-

apgynimui
ir masiniai 
savo reikalų.
M. Janavičiene.

‘-i , J ūreivis*
veiktl škAiTfkiT ir .,-ftL‘A'riN

i KIT “LAISVĘ”

Telephone: Evergreen 7-0072

OR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS* 

nuo 11 iki 1 dienomis 
pųo 5 iki 7 vąkarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
l ■ 4•f •• • * * > J** * i

84, Union, Avenue 
...... BROOK! -YN, N. Y.



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
u

Nepaprastas MitingasSveikinimai Vilniečiams tas Federally Agenty
Priešhitlerinis Paradas

todėl 
daly-

tai. Darbininkai, beje, 
į stato sau kaipo pareigą 
! vauti su komunistais.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
geriausios

Pnsta
Prašome

isitčmyti adresą ir telefoną.
lelefonuokite: Evergreen 7-1661

arba užeikite pasikalbėti į ofisą

485 Grand St.,

Bestas Puslapis Pirmadien., Gegužės 7,1934

Laisvės” Darbininkų Ch. Krumbein Arešhio- Žodis Apie Šių Metų
i Pirmąją Gegužės;

gisius pagauti. Pastarieji ėmė 
revolverius darban.

! Gatvinė kapitalistų spauda, 
■rašydama apie šį įvykį, skel
bia, kad minėtieji vagišiai 
naudoję garsaus kriminalisto 
John Dillingcrio techniką ko
vai už savo laisvę.

Pirmos klasės anglis,
rūsies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legaliskas svoris
tome greit i jūsų namus.

kvie- &
dalyvauti. Phone, EVergreen 7-4785 Ignition SpecialistSt ft

WOLF AUTO REPAIRSft

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

New York Dillingeriai

ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Tel. STagg 2-5043Notary Public

Graborius (Undertaker)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

Grinorius*

*
x

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y. ,

Telephone Stagg 2-7057

W.

Pl.

M.
M.

KERUTIS, 
Southbury, Conn.

(105-108)

. Ofiso valandos duo 1 
nuo 6

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

L.DS. 13-TOS KUOPOS 
NARIAMS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdc au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Helen 
Menken 

St. w.

Hub. 2:80

'231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
____________ Telefonas: EVergreen 7-1661

Lai būna Laisvė ir Liuosybe Neg
rams ir Baltiems Darbininkams!

“STEVEDORE”
dramatiška sensacija, pilna sujudinimo 

ir gyvumo
Tai vakaras simpatijos, pasitenkinimo 

ir bruzdėjimo, sako’ spauda.
CIVIC REPERTORY THEATRE, 

14th St, ir 6th Ave.
vakarais 8:45—dienom seredom ir suba
tom 2:45; tikietai—30 centų ir augščiau

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų 'ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienq
Telephonas MEdallion 3-1328 1

r i ~ 1 -zl1. - l .  —-^-1

kaip
Per pastaruosius penkis. 7 vai. vakare, Yorkvillėj. (vo

kiečių apgyventoj New Yorko 
miesto dalyj) įvyks anti-nazi- 
nis paradas protestui prieš

Aš esu dar jaunas darbi- v . .... 
ninkiškame judėjime, dar tik j Yorkvilieje 
penkti metai, kaip dalyvauju'

REIKALAVIMAI
REIKALINGA,

Reikalingas partneris į 
Grill biznį, prie subway

GERKIT NARZAN
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mineralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
Pas

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY

> Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 
reikalaudami informacijų del kainų.

NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BON-KOSE
Jo kaina 15 centy už bonką. Perkantiems Po cielą keisą, 
j kurį eina 100 bonky, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitoki bizniai turi sau gerą pelną.
. TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvortinėse bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per- 
kantiems po cielą, keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

'' rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

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.

Bar 
station.

Kreipkitės sekamai: 794 Grand
Brooklyn, N. Y.

(107-109)

OR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving 

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P.

Kampas Union Ave. ir Grand St.
Brooklyn, N. Y.

THEATRE GUILD PERSTATO
Eygene O'Neiil’o komediją
“A H, WILDERNESS”

•u George M. Cohan
GUILD THEA., 52nd St 

of Broadway
Vak. 8:20—-Dienom Ket. ir Sub. 2:30

PARDAVIMAI 
PARSIDUODA

Parsiduoda keturių (4) kambarių 
rakandai labai pigiai. Parduodu, nes 
turiu greitai išvažiuoti kitur. Gali
ma pirkti visas ant syk, ir galima 
pirkti šmotais. Galite matyt nuo 12 
p. m. iki 4 p. m. po antrašu 426 
Grand St. ant žemo.

(105-107)

Komunistų Partijos Antro 
Idistrikto organizatorius, d. Ch. 
; Krumbein tapo suareštuotas 

Jam pri- 
“netikrų 

pasportų laikymasis ir naudo
jimas,” bet ištikrųjų tas fe- 

'deralės valdžios agentams yra 
‘tiktai pretenzija.
| Krumbein suareštuotas į i 
! trečią dieną po Pirmosios Gė-»! 
'gūžės pasekmingo minėjimo, 
j kuriame d. Krumbein lošė di- 

spaustuvės, admi-jdelę Irolę.' f Kad Ipakėrikti re- 
nistracijos ir redakcijos dar-1 voliuciniam, Judėjimui, fedę- 
bininkai siunčia jums revoliu
cinius sveikinimus ir linki, kad 
jūsų šis eilinis metinis suvažia
vimas, kuris aptars dienraščio 
“Vilnies” stiprinimo ir gerini
mo reikalus, padarys “Vilnį” 
dar ryškesniu ir geresniu gink-! protestus į Washingtona (Mr. 
lu kovoje su išnaudotojų kla- Į Rooseveltui ir. teisingumo de- 
se. ' partmentui), reikalaujant d.

Visomis savo pajėgomis Krumbein laisvės, 
dirbdami palaikymui ir pra- ■ -----------------
plėtimui mūsų dienraščio ry- wr • >■ v •
tuose (“Laisvės ), mes nie-j Veteranai Marsuoja 
kuomet neišleidome iš galvos ,,, . .
to fakto, kad Chicagos lietu- WaSlllIlgtOnail 
viams darbininkams nei kiek, 
nemažiau yra reikalingas sa-.
vas dienraštis “Vilnis”, kurio 
rolė kas kart darosi vis svar
besnė užkariavimui naujų ma
sių lietuvių darbininkų prole- 
rinei revoliucijai. Todėl mes 
visuomet dėjome ir dėsime 
pastangų palaikymui abiejų 
dienraščių, kaipo ryškiausių 
darbininkų klasės rankose 
ginklų kovoje šu buržuazija ir 
josios lakiejais.

Tegyvuoja metinis “Vilnies " 
brvės dalininkų suvažiavimas!

Tegyvuoja dienraštis “Vil
nis” !

Tegyvuoja dienraštis “LU1Š- 
vč” ir visa revoliucinė darbi
ninkų spauda!

’ Tegyvuoja Am. Jung. Val
stijų Komunistų Partija, va
das Amerikos proletariato!

“Laisvės” Darbininkai

Vakar Chicagoje įvyko
“Vilnies” b-vės dalininkų (šė- 
rininkų) suvažiavimas. Lais-i , ..
viečiai ir LDS raštinės darbi- I,erelti> P^MadienĮ. 
njnkai pasiuntė jiems sekami) metaraa ' 
pasveikinimą :

Gegužės 4 d., 1934
“Vilnies” b-vės metiniam da
lininkų suvažiavimui, Chica
go, 111.
Gerbiamieji Draugai ir
Draugės:

“Laisvės

Pirmos Gegužės demonstraci-I Sekantį ketvirtadienį, 
joje.
metus apvaikščiojau Pirmą
Gegužės ir vis stebėjausi dide
le žmonių minia. ,Aš maniau, 
kad pernai demonstracija jau 

[buvo labai didele, bot šių me
tų Pirma Gegužės, tai jau bu
vo tikrai* didelė ir skaitlinga.
Aš dar savo amžiuje nesu ma-

Pirmadienį, gegužės 7 die- 
i na, Irving Plaza svetainėje, 
j 15 St. ir Irving Place, New 
j Yorke, įvyks Sąjungos Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą New- 
Yorko Miesto Komiteto susi
rinkimas. Kviečiami dalyvau
ti visi nariai ir pašaliečiai dar- 

j bininkai. Bus keli svarbus 
; padarys

ralė valdžia ir bando viską 
daryti.

Smulkmeningesnių tuo rei
kalu žinių paduosime vėliau. 
O dabar darbininkų organiza
cijos raginamos, siųsti savo

’ Iš New Yorko į Washingto- 
ną jau išmaršavo vienas vete
ranių būrys. Tai buvo gegužės 
1 d. Dabar rengiasi antras bū
rys daryti tą patį. Trečiadie
nį veteranai susirinks į Union 
Aikštę, paskui žygiuos pas 
miesto majorą LaGuardia, o 
iš ten pasileis Washingtonan, 
kur jie su kitais veteranais, 

šalies; atvykstančiais iš kitų 
,, i kraštų, reikalaus:

1. Išmokėt bonus.
v 2. Atmesti t. v. “ekonomijos 
įstatymą,” kuriuomi nukapoja- 
ma veteranams pensijos.

3. Priimti Darbininkų Be
darbės ir Socialės Apdraudos 
Bilių—H. R. 7598.

Laisvės” darbininkai 
it keli kiti brooklyniečiai au
koja palaikymui dienraščio 
“Vilnies” sekamai:

P. Buknys $2.00, J. Nutau- 
tas $2.00, A. Bimba $2.00. Po 
$1.00 R. Mizara, M. Krance, 
S. Peleckas, S. Balčiūnas, C. 
Briedis, J. Valatka, P. šoloms- 
kas, V. Bovinas, F. Pakalniš
kis, V. Tauras, A. Kairytė, J. 
Barkus, P. Baranauskas, P. 
Taraškevičius, A. Pakalniškie
nė, V. Zablackas, J. Orman ir 
E. Jeskevičiutė.

Viso $24.Q0.

Drg. Duobinis buvo 
Areštuotas Harrisone
Mums praneša, kad gegužės 

pirmą ' dieną newarkietis d. 
Ihjobinis (geras “Laisvės” va- 
jininkas) < < buvo 1 areštuotas, 
kpomęt, jis dalino lapelius 
Harrisone (N. J.) prie fabri
ko. Išleistas po $50 bėla. Tei
smas ibus pirmadienį, geg. 7 
dieną, Harrison miesto rotušė
je. ’

MARY OF SCOTLAND 
su Mn Phillip ‘

Hayes Meri vale
ALVIN THEA., 52nd 

, of Broadway 
Vak. 8:20—<ilenom Ket. If

Komedija parašyta Dawn Powell 
JIG SAW

Su Ernest Truex, Spring Ryington 
ETHEL BARRYMORE 

Thea. W. of 47th St.
ak. 8:80—dienom'Ket. ir Sub. 2:40

Kaip Artistas Padėjo 
Sugauti Vagišius

kalinių iš fašistų kalėjimų.
Paradu,otojai susirinks Kari 

tęs tokios minios žmonių, kaip Schurz Parke, 86th St. ir Avė. 
A, New Yorke, kaip 7 vai.

Paradą-demonstraciją ruo
šia Komitetas Gelbėjimui Vo
kietijos Fašizmo Aukų.

Lietuviai darbininkai 
čiami

Hitlerio kruvinąjį rėžimą Vo- ; pranešimai, kuriuos i 
kietijėje ir už palidosavima d. Dr Tredwell Smith, Robert 
Thaelmanno ir kitų pelitinių w. Dunn, ’Norman Tallentirc 

ir kt.
Susirinkimo pradžia 7 :30 v. 

vakare.
šių metų Pirmoj Gegužės de
monstruojant po komunistine 
vėliava. Nuo pat Battery 
Parko iki Union Sq. po 8 į ei
les be jokios pertraukos mar- 
šavo dainuodami revoliucines 
dainas ir pilni entuziazmo, 
įvairiais drabužiais apsitaisę; 
su visokiais revoliuciniais ūbai
siais, o daugiausia jaunimas. 
Primaršavę 20-tą gatvę, čia 
radome stovinčius įvairių uni
jų narius su savo vėliavomis. 

I Apie 4 vai. pasiekėm Union 
Aikštę. Čia jau radome užsi- 
pildžiusią Aikštę, kad negali
ma buvo pereiti per draugus 
ir drauges, kurie buvo pirmiau 
atmaršavę. Platforma puikiai 
ištaisyta. Kalbėtojai, kalbanti 
per garsiakalbius buvo girdėti 
ant visos Union Aikštės. Pas 
visus neišpasakytas linksmu- 
mas-draugiškumas. Na, ir kaip 
nebūti linksmam, kad tik vie- 

iną tokią apvaikščiojimo dieną 
teturi darbininkai į metus!

Aš manau, kad tie darbinin
kai, kurie nemaršavo ’šią Pir- 

i mą Gegužės po komunistine 
vėliava, tie skaudžiai apsivylė, 
kurie buvo namie pasilikę ar
ba buvo nuėję su socialistų 
partija. O aš žinau, kad daug 
revoliucinių darbininkų išsi
gando reformištinių unijos va
dų gąsdinimų ir nuėjo pas so- 

I cial-fašistus, L. Prūseikos-But- 
kaus užagituoti - suklaidinti 
darbininkai taip pat maršavo 
po amerikoniška1 ir socialistų 
partijos vėliava. Apie Prūsei- 
ką-Butkų turėčiau ir daugiau 
faktų parašyti, kas link jo 
agitąvimo už socialistus, kad 
prisidėtų apvaikščioti Pirmą 
Gegužės, bet jau nesinori 
apie tą melagį kalbėti, nes jau 
“Laisvės” skaitytojams netik1 
įsipyko apie jo misijas ir vi-1 
sokius jo melus skaityti, bet ■

Lietus Padėjo 
Daržovėms

Pastaruoju laiku buvo daug 
lietaus, todėl daržovių augin
tojai džiaugiasi geru derlium. 
To pasėkoje New Yorko rin
koje jau galima gauti įvairių 
daržovių.

REIKALINGA
Reikalinga moteris ar mergina 

prie namų darbo. Turi turSili paty
rimo prie vaikų, ir reikėtų gyvent su 
šeimyna. Atsišaukite į krautuvę— 
Mrs. Bergman, 571 Lorimer Str., 
Brooklyn, N. Y.

(106-108)

Pereitą penktadienį, New 
Yorke, trys vagišiai nušovė 
vieną policmaną, Arthur Ras
mussen ir 6 asmenis sužeidė. 
Vagys užpuolė ant tūlo krau
tuvininko, kurio vieta randasi 
po num. 81 Oliver St., New. 
Yorke, ir atėmė $150. Arti 
stovėjęs policmanas bandė va-

SOUTHBURY, CONN. 
PARSIDUODA

Parsiduoda farma su gyvuliais ir 
visais įrankiais už žemą kainą. Že
mes yra apie 53 akrai; apie 20 akrų 
yrh dirbamos ir tinkamos žemės—ge
ra del daržovių arba-7 žemuogių. Stu- 
ba yra naujai, drūtai ir iš rąstų pa- 
budavota, turi penkis kambarius; 
vanduo nuo kalno iš naturalio šal
tinio. Cementuotas skiepas ir geros, 
naujai aptvertos, ganyklos. Girioje 
yra apie $3,000 vertes malkų, tinka
mų del kūrenimo arba del budavoji- 
mo. Viską parduosiu pigiai, Parda
vimo priežastis—senatve. Kreipkitės 
sekamu antrašu:

PETRONE
R. F. D. N. 2,

Kiek laiko atgal, Antrosios 
Avė. busu važiavo nežinomas 
artistas-tapytojas. Jis mate du 
kišenių kraustytojus dirbant 
savo darbą, t. y., kraustant iš 
tūlo Angelo Lombardo kiše- 
niaus pinigus.

Tapytojas turėjo ,su savim 
popiergalį ir ant jo nupiešė jau ir prasmirdo ir aš manau,' 
abiejų vagišių paveikslus. Nu- kad turime padaryti tašką ! 
piešęs, pasiuntė prokurorui, apie jo melus rašinėti. Aš ma- 
podraug pareikšdamas, kad 
jis savo pavardės neišduosiąs.

Po kiek laiko žvalgams pa
vyko sučiupti abtidu vagišius, 
kurių vardai yra: Joseph Har
ris ir John Meehan. Abu nuo 
sena; užsiimdinėjo šita “pro
fesija.” Pav. Meehan yrą bu
vęs areštuotas jau 37 kartus.

nau, kad ant toliaus tie drau- Į 
gai nemaršuos su social-fašis- | 
tais, nes jie šią Pirmą Gegu-» 
žės persitikrino, kad jiems1 
parankiau su komunistais ir jų ; 
klasės vėliava maršuoti, negw 
po patriotiška.

Išgirskit Raportą iŠ Komu
nistų Partijos Konvencijos 
i ■ • * N * !__L______ 1 ■ 1

Gegužės 7 dieną vakdre1, 
Williamsbdrgh' : Darbininkų 
Kliiibe, Rodney St., tarpe ^Bro
adway ir So. 1-st St., bus iš
duotas raportas iš 8-tos Kofn- 
partijbs Konvencijos. Pradžia 
8 vai. vakare. Partijiečiai ir 
pašaliniai darbininkai kviečia
mi dalyvauti. Įėjimas veltui.

šį pirmadienį, gegužės 
(May)'7 d., 8 vai. vakare 
įvyks L.D.$.u 13-tos ; ? kuopos 
mėnesinis susirinkimas Kibu- 
rjo Svetainėje, ,950 Jamaica 
Ave. Brooklyn.
Vjsi nariai pribūkitę. . »* ’ /

Valdyba1* . ?

Red. Pastaba. — Nesutin
kam su d. G. tuo pasakymu, 
kad darbininkams “paran
kiau”. su komunistais1 marsuo- 
ti, Ne visai taip. Su komunis
tais demonstruoti rizikingiau, 
kadangi juos valdžios pajėgos 
žiauriau puola. Paimkim, kad 
ir pereitą, Gegužinės demons-1 
traciją. Kiek 1 prie komunistų 
buvo slaptos ir viešos polici-. 
jos! Tūkstančiai. Ir vis tiks
lu, kad gązdinti darbininkus, 1 
kad juos pulti. Prie socialis
tų • demonstracijos, iš kitos pu-, 
sės, buvo, kur nekur policmo- 
nas. Neveizint to, pas mus 
buvo masės darbininkų, sava
noriai atėjusių ir entuziastin
gų, o ten—baugiausiai versti
nai unijų biurokratų suvaryti 
•darbihinkau įtaigi' pas kom. 
d'a'rbininkdi eina ne todėl, kad 
čia “parankiau”, bet todėl, 
kad jie supranta savo klasės 
reikėjus ir matcj, jog tuos rei-. 
kalus'1 geriausiai iginakomunis* 

• i •. r »; t <

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie- 

i nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervu Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 

. . k i Nesveika vi
niai, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- 
ruipų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

‘ y " "i"...... ni 1"1 ■ ■■T .........
Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORŪJS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

v3m, 'partm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.


