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NEGU BET KADA PRAEITYJE

atsiteisia auksu ir kitokia

sto-

Užstreikuota 128 Laivai
♦

Pačiuojasi del Pašalpos

PHILADELPHIA, PA.

Detroit, Mich. — Dodge 
automobilių kompanija pa
leido 25 nuošimčius savo 
darbininkų.

New Yorke, kur randasi nesuskaitoma daugybė turto 
(saujales parazitų rankose), bedarbiai ir benamiai pri
versti nakvoti parkuose (kaip viršuj paveikslas paro

do), subvėse ir gatvėse.

■# ’ M /

Drauge! Ar jūs jau priside- prenumerata už dienraštį 
jote prie išmokėjimo “Lais- pasibaigė, — prdšome atsi
ves” preso?! | naujinti.

ŽINIOS K LIETUVOS

Silkes ir Grybus Gabens 
Amerikon

KAUNAS. — Tūlos ame
rikonų importo bendrovės 
atstovai veda derybas su 
Lietuvos firmomis del ga
benimo iš Lietuvos Ameri
kon marinavotų silkių ir 
džiovintų grybų. Manoma, 
kad sutartis bus greitai pa
daryta.

Nuskendo Mergaitė
TAURAGĖ. — Bal. 22 d. 

kūdroje prigėrė Krulio 
duktė 2 metų amžiaus. Ne
laimė atsitiko, kuomet vy
resnioji sesuo, saugojus 
mergaitę, nuėjo į šalį.

Nujojo Arklį, bet 
Nepavogė!

SALAKAI. — Gyventojas 
Petronas atsidūrė kalėjime. 
Kaltinamas arklio pavogi
me. Bet jis aiškinasi, kad 
vestuvių reikalais grįžda
mas iš Panevėžio taip pa
vargo, jog nebegalėjo pa
eiti ir tuo būdu pasiėmė ar
klį, ant jo užsėdo ir nujo
jo.

Vargdienius Apšaukia 
Vagimis

PANEVĖŽYS. — Šios 
apielinkės vargdieniai netu
ri malkų, nei medžio kitiems 
reikalams. Neturi iš ko nu
sipirkti. Tuo būdu jie eina 
į valdžios miškus ir pasi
ima. Daro, žinoma, slaptai. 
Policija paleista juos gau
dyti ir bausti kalėjimu. O 
smetoninė spauda juos ap
šaukia vagimis.

Lietuvoje Tebeviešpatauja 
Bjaurūs Prietarai Apie 
Susituokimą Tarpe žydų 

ir Katalikų
Lietuvos spaudoje * skaito

me tokį pranešimą iš Pane
vėžio:

“Praėjusį sekmadienį iš 
Panevėžio į Krekenavą nu
vyko jauna panelė susituok
ti. Jaunoji žydė, Margolio 
duktė, iš Senamiesčio, jau
nasis katalikas, kalvis. Jau
nosios tėvas Margolis, ma
tydamas, kad reikalas gerai 
nesibaigs, nutarė dukterį iš
leisti į Afriką ir davė jai 
apie 200,000 litų, bet pasta
roji draugo pagalba nuo tė
vo nakties metu per langą 
pabėgo, išnešdama pinigus 
ir patalinę. Su mylimuoju 
ji nuvyko šliūbo imti į Kre
kenavą, kur buvo ir jos 
krikštas. Į vestuves buvo 
atvykę keli žydai ir jauno
sios tėvas, kurie priešinosi, 
bet policija apsaugojo. Tė
vas, matydamas, kad nieko 
nepadarys, iš skausmo vie
toje nualpo.

Federacijos Vadai Su
laužė Audėjų Streiką

Manchester, N. H. — H. 
Riviere ir kiti Darbo Fede
racijos vadai sulaužė Amos- 
keag audėjų streiką, priver
sdami 9,000 streikierių su
grįžti darban. Jų reikalavi
mai pervesti į NRA tarpi
ninkų rankas. Galutinas 
sprendimas turės būt pada
rytas iki birželio 4 d.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Penki Streikieriai Nužudyti
Milicija prieš Pašaipiųjų 
Darbininkų Streiką

Topeka, Kan. — Guberna
torius Landon siunčia mili
ciją į Wichita, kur 3,000 pa- 
šalpinių darbininkų paskel
bė streiką, reikalaudami il
gesnių pašalpos darbų ir 
daugiau už juos mokesnio.

Milionai Bedarbių Bus 
Per Prievartą Suvaryti 

į Hitlerio Stovyklas
Berlynas. — Iki šiol Vo

kietijos bedarbių stovyklose 
suvaryta 200,000 žmonių ne
va “liuesam darbui.” Da
bar, kaip sako Hitlerio dar
bo ministeris pulk. Hierl, 
yra ruošiamas įstatymas, 
kad per atvirą prievartą 
suvaryt atliekamus bedar
bius į vergiškų darbų
vykias po aštria nazių dis-

San Francisco, Cal. — Vi
su pajūriu nuo Seattle iki 
San Diego streikuoja laiva- 
kroviai; reikalauja po dole
rį į valandą. Prieplaukose 
stovi 128 laivai, kuriuos 
darbininkai atsisako iškrau
ti bei prikrauti.

New Orleans, La. — Pas
kutiniu laiku antra tiek 
padaugėjo apsivedimų skai
čius. Tai todėl, kad pavie
niams bedarbiams neduoda 
beveik nei trupinio pašal
pos.

Washington. — NRA val
dyba ketina paliuosuoti nuo 
savo kodeksų delei darbo 
valandų ir mokesnio skal
byklas, barbernes, viešbu
čius, valgyklas ir kt. mažą
sias pramones.
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VOKIETIJA GINKLUOJASI SMARKIAU, Penki Japonai Brazilijoj 
’ Užmušti, 16 Sužeistų

Iki 1935 Mėty Ketina Turėti 20,000 Karišky Lėktuvy, Buvę 
Automobilių ir Dviračių Fabrikai Verčiami Karo Lėktuvų 
Dirbyklomis; Hitleris Gauna Orlaivių ir iš Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų; Naujų Karo Pabūklų Išradimai
Londone gauta žinių, kad ; kitų. Mažina bedarbiams 

iki 1936 metų Vokietija taip j pašalpą, išsisukinėja nuo 
apsiginkluos, kad galės atsi- į atsiteisimo s k o 1 i n tojams, 
laikyti prieš Franci ją ar | bet už karo pabūklus pilnai 
bet kurią kitą šalį. Fran- 
cijoj išleista knyga “Hitle
ris ant Visos Europos” sa
ko, kad iki 1935 metų galo 
Vokietija turės jau 20,000 
kariškų orlaivių. Atmušt 
gi priešų lėktuvus išrasta 

[patranka, kuri per minutę 
mušą 240 šūvių, ir tie' šovi
niai lekia augštyn tris ame
rikoniškas mylias. Apčiuop
ti priešų lėktuvus yra išras
ta įtaisas, tikrai registruo
jantis garsą ir vietą; tuo 
būdu net ūkanoj ir už debe
sų galima esą pataikyti ir 
žemyn nuskinti priešo oriai-! 
vį. O kad apsaugoti did
miesčių' gyventojus nuo 
priešų atakų bombomis bei 
nuodingomis dujomis, Vo
kiečiai būdavo j a milžiniškus 
rūsius, į kuriuos gali sutilp
ti visi užpulto miesto gy
ventojai. Washingtone yra 
žinoma per šnipus ir apie 
kitus naujus Vokiečių karo' 
pabūklus, bet tas žinias val
džia laiko slaptybėje.

Sykiu yra slapta statoma 
požeminės tvirtovės. Ne
paisydamas Franci jos pro
testų, Hitleris didina ir ar
miją.

Daugelis automobilių ir 
dviračių dirbtuvių paversta 
kariškų lėktuvų fabrikais ir 
dirba trimis pakaitomis, 
dieną ir naktį. Be to, Hitle-* 
ris perka pavyzdingiausių 
lėktuvų iš Anglijos ir iš to
kių Amerikos kompanijų, 
kaip Pratt and Whitney, 
Boeing, Curtiss-Wright ir

Drg. Skaitytojai! Kurių

Didžiausias Pavojus 
Sovietams

Darbininkai turi supras
ti, kad Hitleris taip šarvuo
jąs! ne vien “atsilaikyt” 
prieš Franci ją ir Lenkiją. 
Jis dar neatsižadėjo savo 
plano praplatint Vokietiją į 
rytus—užimt Lietuvą ir ki
tus Baltiko kraštus. Bet 
patsai hitleriečių ginklavi
mosi aštrumas yra iš esmės 
atkreiptas prieš Sovietų Są
jungą. Juk Vokietijos juo
dašimčiai senai jau siūlosi 
kitiems imperialistams pa
tarnaut prieš Sovietus už 
tam tikrą atlyginimą, už 
Vokietijos- sienų “pertaisy
mą” ir kt.

Dalį Skolą Teatmokančias Šalis Amerika 
Skelbs Neatsiteisiančiomis; Anglai Gali 

Visai Sustabdyti Atsimokėjimus
Washington. — Franci jos los. Tuo pačiu laiku šneka- 

Italijos, Belgijos ir Čecho- 
slovakijos ambasadoriai ge
gužės 11 d. užklausė Jung
tinių Valstijų užsienio rei
kalų ministeriją, ar jų ša
lys bus laikomos neatsitei
siančiomis Amerikai, jeigu 
mokės tik dalį nustatytų at
mokė j imu. Ambasadoriams 
buvo atsakyta, kad valsty
bės, kurios įmokės tik dalį 
(token) priklausomų atmo
kė jimu, bus laikomos neat
siteisiančiomis, ir prieš, jas 
Tus naudojamas įstatymas, 
i\leistas: pagal Johnsono bi- 
lių. Tas įstatymasi uždrau- 

idžia tokioms Šalims parda
vinėti savo bonus Jungtinė
se Valstijose bei duoti joms 
naujų paskolų iš šios šalies.

Pereitais metais, pav., 
Anglija atmokėjo tik apie 
devintą dalį’to,'kiek iš jos 
priklausė. Dabar birželio 
mėnesį Anglai turėtų atmo
kėti $75,000,000, bet pas 
juos apie tai nėra nei kal
bos. Londono politikai kal
basi apie. panaikinimą vadi
namos Baldwino sutarties, 
sulig kurios turėjo būt mo
kama Amerikai karinės sko-

Rio de Janeiro. — Vienas 
brazilietis farmerys lytiškai 
nuskriaudė japono farmerio 
dukterį; japonas tėvas už 
tai jį nušovė. Tuomet bra- 
ziliečių govėda užpuolė ja
ponų sodžių Tiete; penkis 
japonus užmušė ir šešioliką 
sužeidė ir visus japonus iš
vijo iš jų sodybų. — Brazili
joj yra virš 100,000 ateivių 
iš Japonijos.

14,000 Dodge Automo
bilių Dari). Streikas

Detroit, Mich. — Sustrei
kavo 14,000 automobilių 
darbininkų Fisher Body fa
brike No. 1, reikalaudami 
pridėt algų ir sumažint sku- 
binimą. Amerikos Darbo 
Federacijos vadai negalėjo 
sustabdyt streiką; bet jie 
neorganizuoja jokio pikieto.' 
įBuicko fabrikui taipgi grę- 
sia užsidarymas.

si, kad gal Anglija sutiktų 
išmokėt Jungtinėms Valsti
joms $460,000,000 išviso, tai 
būtų dešimta dalis sumos, 
kurią Anglai yra skolingi 
Amerikai. Gal būt, ir kitos 
šalys sutiktų panašiai “atsi
teisti”, bet nėra' užtikrini
mo, kad jos atmokėtų bent 
dešimtą dalį. Iki šiol pilnai 
atsimoka viena tik Finija.

Del Caro-Kerenskio 
Paskolų

Kelios dienos atgal Ame
rikos “teisingumo” ministe
ris Cummings paskelbė, kad 
Sovietai nemoka caristinių 
ir kerenskinių Rusijos sko
lų, todėl apšaukė juos “ne
atsiteisiančiais.” Bet kad 
nei kitos šalys-nemoka sko
lų, kurias užsitraukė buržu
azinė vyriausybė tos pačios 
tvarkos, kaip ir karo metu, 
tas sustiprina Sov. Sąjungai 
argumentą prieš mokėjimą 
caro ir Kerenskio paskolų, 
kurias jie naudojo imperia
listiniam karui, kovai prieš 
darbininkų ir valstiečių re
voliuciją ir milžiniškiems 
savanąudiškiems š nj u g e - 
liams.

Darbininkai Visu Šalių, 
V ieny kites! Jūs N ieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasauli!

Anglies ir Geležies Kompanijos Pasamdyti 
Žudikai Nušovė Keturis Negrus ir Baltąjį 
Pikietininką; Po Priedanga Kovos prieš 
Komunizmą Uždrausta Bet Kokie Mitingai

Birmingham, Ala. — Dąrjkluotų kompanijų sargybi- 
du negrai pikįetai nušauti j nių apsupti, streikieriai
žmogžudiško teroro bangoj1 slapta išsiuntė atsišaukimą 
prieš 8,000 streikuojančių; į Tarptautinį Darbininkų 
geležies mainierių. 75 nuo-'Apsigynimą: “Susimildami, 
šimčiai streikierių yra neg-‘ gelbėkite mus!” Sykiu jie 
rai. I rašo, kad kompanijos galva-

Jau pora dienų pirmiau, žudžiai užpuolė pikietų bū- 
galvažudžiai, pastatyti Ten-' rį ir be niekur nieko atida- 
nessee Anglies ir Geležies rė į juos ugnį. Du nušau- 
Kompanijos, nušovė du ne-,tus išvežė ir išmetė miške; 
grūs pikietus; pirm to buvo ! sužeistus nuvežė į kalnus ir 
nužudytas vienas baltas an- numetė. Paskui kompanič- 
gliakasis. Šią kompaniją ni žmogžudžiai jieškojo 
kontroliuoja Morganas, di- Į streikierių vidurinėje mo- 
džiausias Amerikos ir pa-; kykloje ir bažnyčioje, per 

kurios langus šaudė ir su
žeidė vieną žmogų.

Areštuota Laura Stark, 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo organizacinė
sekretorė; suimtas buvo ir 
T. D. Apsigynimo advoka
tas Al. Racolin, bet jis jau 
paliuosuotas.

Darbininkai, šaukite ma
sinius mitingus, protestuo
kite prieš tą terorą, kur 
penki streikieriai jau nužu
dyti ir kelios dešimtys pa
šautų! Jeigu to nedarysite* 
kapitalistai rašys dar kru- 
vinesnę darbininkų klasei 
istoriją. Tuoj aus siųskite 
protesto telegramas, rezo
liucijas ir laiškūs preziden
tui Rooseveltui, generolui 
Hugh Johnsonui; guberna
toriui Miller’iui, Montgome
ry, Ala., ir City Commissio
ner W. O. Downs, City Hali, 
Birmingham, Alabama!

Masiniai paremkite kovin
gą negrų ir baltųjų streikie
rių vienybę Aląbamoj!

šaulio bankininkas.
Streikas eina prieš Roo- 

sevelto NRA patvarkymą, 
įsakantį numušt darbinin- 

' kams algas šioj pietinėj val
stijoj ir apie dolerį mažiau 
dienai mokėt jiems, negu už 
tą patį darbą mokama šiau
rinėse valstijose. Sykiu 
streikieriai kovoja už unijos ! 
pripažinimą ir už teisę or
ganizuotis, susirinkimus lai
kyti, streikuoti ir pikietuo- 
ti.
Teroras po Priedanga Ko

vos prieš “Raudonąjį”
Pavojų

Sykiu su darbininkų žu
dymais ant pikietų linijos, 
Alabamos kapitalistai įnir
tę puola Birminghamo ir ki
tų miestų streikierius ir 
šiaip kovingus darbininkus. 
Birminghamo policijos gal
va Hollums iškėlė obalsį, “iš
naikint komunizmą”, ir už
draudė bet kokius darbi
ninkų susirinkimus; areš
tuoja kiekvieną, kas tik ei
na į mitingą.

Išnaudotojai žino, kad 
ten dar ne komunizmo klau
simas, bet kova už papras
tuosius gyvenimo reikalus, 
prieš darbo mokesnio kapo
jimą ir už pilietines darbi
ninkų teises; gi obalsiu, “iš
naikint komunizmą,” siur
bėlės naudojasi kaipo prie
danga lieti darbininkų 
kraują ir fašistiniais bū
dais sukriušinti kovą už j 
duoną druską.

Už tas žudynes yrą tiesio- j nJ 
giniai atsakominga Roose- ilsvaziavime- 
velto valdžia, algų kapoto- kurie da|y
ja, išnaudotojų padrąsinto- vautl sporto programoje, 
ja. O valdžiai tame prita- I KELRODIS: Imkite karą 
rė Amerikos Darbo Fede- ‘ num. 50 ir važiuokite iki Fox 
racijos vadai, prieš kurių Chase ir persimainykite ant ki- 
valią šis streikas tęsiasi. to karo, kuris važiuoja 
Gelbėkime Terorizuojamus BurI,oIme Park.
Karžygiškus Streikierius!
Milicijos, policijos ir gin

Philadelphijos Jaunuolių Di- 
strikto Komitetas bendrai su 
visom darbininkiškom organi
zacijom rengia didelį draugiš
ką išvažiavimą j Burholme 
Parką, nedėlioję, 13 d. gegu
žės. Visas pelnas skiriamas 
padengimui lėšų j Jaunuolių 

i Konv.ęnciją Detroite. Todėl 
Į draugai, nepraleiskite dieną 
j namie, bet dalyvaukite šiame 

Atsiveskite savo

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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Kaip Ponai Nužemino SLA Vardą 
Darbininkų Visuomenės Akyse

Ponų viešpatavimas SLA pradeda la
bai skaudžiai atsiliepti ant visos organi
zacijos. To fakto nebegali paslėpti nei 
“Tėvynės” redaktorius ponas Vitaitis. 
Savo editoriale geg.,11 d. jis skundžiasi, 
kad gauna tuzinus laiškų nuo kuopų or
ganizatorių, kurie negali gauti naujų na
rių, nes visuomenės akyse SLA vardas 
visai nuganytas. Vitaitis cituoja laišką 
vieno organizatoriaus, kuris, tarp kitko, 
rašo: \

“Patarčiau tokiems Susivienijimo priete- 
liams eit į liaudį paieškot liaują narių Susi
vienijimui. Tuomet jie išgirstų kiek blogo 
visuomenėje pasėta musų organizacijos ne
laimei, kaip griežtai žmonės nusistatę prieš 
Susivienijimą ir nei nesvajok juos prirašyti 
prie musų organizacijos. Lengva blogą sėk
lą pasėti, bet ją išravėti labai sunku. Dau-

• gelio Amerikos lietuvių mintyse ir pasiliks 
►L bloga nuomonė apie Susivienijimą. Stebė- 
p”-tis reikia, kaip žmonės ką nors blogo apie

Asmenis ar organizacijas greitai pasigauna 
ir laidosi įsikabinę. Užeini, rodos, į papra-

• stų žmdnią namus, kuriuose nuoširdumo ir 
gerų norų nestinga. Bet nespėsi užsiminti 
apie Susivienijimą, tai tik klausyk kaip ims

• pasakoti visokius pramanytus kuoblogiau- 
sius dalykus apie organizaciją. Paklausi,

1 iš kur jie tai sužinojo, kas jiems tokius da
lykus pasakojo ir tuojaus tau atrėž: ana va,

• visi laikraščiai apie tai rašo, visi taip kal- 
; ba. Jei butų neteisybė, tai laikraščiai ne-

rašytų.
•• “Nebandyk tokus kenksmingus prasima

nymus apie Susivienijimą išsklaidinti, nes 
» niekas nei klausyti nenori. Jie matė,
• laikraščiai taip rašė ir taip turi būti. 
i aplamas musų liaudies nusistatymas.
• vyzdžiui, musų nemažoj lietuvių kolonijoj 

praktiškai užkirstas kelias gavimui naujų 
narių į vietinę SLA. kuopą. Be abejonės to-

•' kia pati padėtis yra ir kitose lietuvių kolo-
• nijose, kuriose lietuviai glaudžiau gyvena ir 
» musų laikraščius skaito.”

Tokie yra rezultatai ponų Vitaičių, 
Gegužių ir Gugių viešpatavimo toje or
ganizacijoje. Darbininkai jau supranta, 
kad ponai naudoja SLA priešdarbininkiš- 
kiems reikalams.

Vitaitis griebiasi pigios demagogijos 
užgiostymui šitos liūdnos padėties. Ban
do visą bėdą suversti ant “palaidų liežu
vių“. Reikalauja, kad seimas uždarytų 
burną visiems kritikams. Mano, kad ta
da ponai galėtų organizacijoje švaistytis 
ir plačioji liaudis nesužinotų apie jų dar
bus. Bet tai kvailas Vitaičio sapnas.

Už SLA varplo nuganymą visuomenės 
akyse kalti ne “palaidi liežuviai”, bet ne
lemta ponų vadų politika. Tik pažiūrė
kime, į ką tapo paversta “Tėvynė”. Kad 
ir šiandien jinai sušilus padeda juodam 
klerikalui kunigui Kemešiui ir smeton-. 
laižiam Vitkui ir Babickui apgaudinėti 
'Amerikos lietuvius. Juk kuomet suve
džioti žmonės susipras, sužinos teisybę 
apie tų juodų Smetonos agentų misiją, 
keiks “Tėvynę”, keiks visą Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje.

Arba paimkime “Tėvynę” ir visų SLA 
pohų veikimą už streiklaužį Janušauską

*
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ATBALSIAI AMERIKIE
ČIŲ LIETUVIŲ PINIGŲ

Bąl 18 d. Kauno apygar
dos teismas nuteisė 2 met. 
kalėjimo ponus Čerkauską 
ir Rickevičių, buvusius aug- 
štus valdininkus. Istorija 
šios bylos yra surišta su 
$1,000,000, kuriuos Ameri
koje iš darbininkų ir biznie-
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ir tas bjaurias meklerystes, kurios varo
mos po skraiste “antro skridimo į Lie
tuvą”. Labai daug SLA narių yra orga
nizuoti unijistai, ypatingai Pennsylvani- 
jos ir Illinojaus mairiieriai. Jie puikiai 
žino, kaip sunkiai prisieina kovoti prieš 
škebus laike streikų. Nemažai mainierių 
yra galvas paguldę kovoje su kompanijų 
skebais. Na, o dabar SLA štabas, o ypa
tingai Vitaitis “Tėvynės” špaltose šitą 
Janušauską, kuris padėjo Century Air 
line kompanijai lakūnų streiką sulaužy
ti, kelia į padanges, garsina jį, stato jį 
didvyriu, perša jį lietuviams darbinin
kams. Tad ar galima stebėtis, jeigu tie 
darbininkai keikia SLA ponus ir net 
pačią organizaciją? Ar gali darbinin
kas stoti į tokią organizaciją, kurios or
ganas streiklaužį garbina ir padeda jam 
išnaudoti darbininkus?' Tegul Vitaitis 
atsako į šitą klausimą, vietoje seilėti apie 
“palaidus liežuvius”.

Farmeriams Gelbėti Komunistų 
Partijos Bilius
Komunistų Partija pagamino ir paskelbė 

“Farmers’ Emergency Relief Bill”. Tik
slas šio biliaus yra, kad priversti valdžią 
aprūpinti farmerius pragyvenimu ir nu
imti nuo jų be galo sunkią vargo1 naštą. 
Biliuje reikalaujama, kad tuojaus būtų 
atšaukta Roosevelto valdžios farmeriams 
programa, kuri vadinasi “Agricultural 
Administration Act.” ši Roosevelto pro
grama suteikė pagelbą tik stambiems že
mės viešpačiams, bet smulkiems farme
riams atnešė naujus kentėjimus-. Val
džia išleido šimtus milionų dolerių sunai
kinimui farmų produktų ir visos tos mil
žiniškos sumos suplaukė į stambiųjų sa
vininkų kišenių.

komunistų Partijos bilius reikalauja, 
kad būtų griežčiausiai uždrausta parduo
di farmą bei ją atimti iš farmerio už 
nepajėgimą užmokėti taksų, raudos bei 
įmorgičių. Griežtai turi būt uždrausta 
‘konfiskuoti ir parduoti. farmerio gyvu
lius bei padargus už skolas bei taksus. 
Reikalingiems finansinės pašalpos far
meriams, valdžia turi‘suteikti pašalpą. 
Ar farmeriui reikia pašalpos, ar’ ne, 
sprendžia vietos farmerių komitetas.

Valdžia turi suteikti farmeriams fi
nansinę paskolą javų auginimo bei. pa
dargų ir gyvulio įsigijimo reikalams. Ta 
paskola turi būt suteikta be jokių nuo
šimčių. Toliaus reikalaujama, kad tei
kiant pašalpą bei paskolą neprivalo būti 
jokios diskriminacijos del tikėjimo, ra
sės, spalvos bei lyties, arba politinio nu
sistatymo. Siūlomas bilius reikalauja, 
kad kongresas paskirtų du bilionu dole
rių pravedimui biliaus gyvenimam

Tai toks yra Komunistų Partijos iš
dirbtas farmerių gelbėjimui bilius. Jis 
yra didelės istorinės svarbos. Pirmu sy
kiu Amerikos istorijoje tikrai revoliuci
nė proletariato partija pagamino konst- 
ruktyvę programą farmerių tuoj autinių 
reikalų aprūpinimui. Antra, šis bilius 
parodo, kad tik leninistinė Komunistų 
Partija gali suvienyti farmerius ir dar
bininkus kovai už bendruosius reikalus. 
Kas darbininkams yra Bedarbės ir So- 
cialės Apdraudos Bilius (H. R. 7598), tai 
vargingiesiems ir vidutiniams farme
riams yra “Farmer’s’ Emergency Relief 
Bilius”^ ; '

Lietuviai farmeriai turėtų užgirti šitą 
bilių ir reikalauti, kad Jungtinių Valsti
jų kongresas jį tuojaus priimtų.; Paties 
biliaus kopiją ir daugiau informacijų 
apie jį galima gauti atsikreipiant' laiš
ku į Komunistu Partijos centralinę raš
tinę, 50 East 13th St., New York, N.Y.

rių anais metais išviliojo 
kunigai ir kiti šarlatanai’ 
neva žemes banko steigi
mui. Daugiausia darbavosi 
kun. Žilius. Tų pinigų da
lis buvo įdėta į pramonės 
banką Kaune, kiti paskolin- 
•ti garlaivių kompanijai, ku
ri pakratė kojas dar negi
mus. Kunigai Žilius ir Pet
kus prašė valdžios, kad nors 
dalis Anierikojė steigiamo 
žemės banko akcijų būtų klastą Čerkauskas ir Riclte-

pakeistą gyvuojančio Lie
tuvoje žemes, banko akcijo
mis. Valdininkai čerkaus- 
kas ir Rickevičius padavę 
kun. Žiliui pasirašyti 30,000 
vekselį ir parodė valdžios 
kabineto nutarimą, užgi
nantį šitą Žygį. Paskiau 
paaiškėjo, kad kabineto 
toks nutarimas nebuvo pa
darytas, o tik. tų dviejų vąl-- 
dininkų, išgalvotas. Už šitą

Ką Reiškia Antras Skridimas į Lietuvą?
' .H

Plačios Amerikos lietuvių masės neži
no tikros reikšmės antro skridimo į Lie
tuvą. :

Kas jį sugalvojo ir kam?
f

Jį sugalvojo žmonės, susispietę menše
vikų “Naujienų” pastogėj, kurie pir- 

I miaus organizavo Kujolų-Bingolų ir ki
tokias korporacijas.

Dabar jie sugalvojo naują biznį—ant
rą skridimą į Lietuvą. Iš pradžios men
ševikai ir sandariėčiai manė vieni tą biz
nį varyti. Tas klerikalų sriovės vadams 
nepatiko. Jie savo spaudoj smerkė men
ševikų biznišką škymą. Menševikai pa
matė, kad jie šu savo bičiuliais sandarie- 
čiais negalės tuo bizniu pasiekti plates
nių jų masių, kad jų visas biznis gali su
smukti, kaip susmuko jų Kujolų-Bingo
lų biznis, nusprendė padaryti taiką su, 
klerikalų vadais. Davė vietas klerikalų 
vadams to biznio komitete, ir tuo būdu 
susidarė bendras frontas: menševikų, 
klerikalų, sandariečių ir fašistų. Visa 
jų’ spauda pradėjo' vienu balsu šaukti 
rėkti už antrą skridimą; •

Jie kelia patriotinius obalsius. . Jie de
klamuoja apie tėvynę Lietuvą, panašiai, 
kaip jie deklamavo organizuodami viso
kias bendroves “atstatymui” Lietuvos, 
kurių pagelba iškraustė iš Amerikos lie
tuvių darbininkų kišenių milionus dole-
rių. ‘

Jie rengia parengimus, rengia aviaci
jos dienas. Ima įžangas, renka pinigus 
visokiais būdais. Juo daugiau žmonių 
pritraukia, tuo didesnis biznis. Ir iš to 
nauda tiems, kurie tą biznį varo; nauda 
menševikų, klerikalų, sandariečių ir fa
šistų laikraščiams.

Grigaičiai, Šimučiai ir jų bičiuliai tik 
tol “Lietuvos meile” dega, kol mato ga
limybę iš lengvatikių padaryti gerą biz
nį varde patriotizmo. Jeigu jie neturė
tų sau .naudos, tai nei piršto nepajudintų 
antram skridimui. ; ■

? Jūs patys, aiškiai matote, kad- pamati
nis tikslas skridimo į Lietuvą, tai biznis 
—pasipinigavimas.

# Politinis Mulkinimas
Antras tikslas, tai politinis mulkini

mas Amerikos lietuvių darbo masių, kad 
nukreipti jų domę nuo svarbių gyveni
mo problemų, kurios šiandien paliečia 
kiekvieną Amerikos darbininką; kad nu
kreipti darbininkų domę nuo besiplečian
čios Amerikos darbininkų kovos prieš be
darbę, prieš skurdą ir badą, už bedarbių 
apdraudą, už trumpesnes darbo valan
das; nuo kovos prieš besivystantį fašiz
mą,nuo kovos prieš rengiamą naują sker- 
dynę. Tie ponai, kurie organizuoja ant
rą skridimą, nei piršto nepajudina už 
darbininlų reikalus.

Lietuvos fašistiniai valdonai, kurie 
karštai remia tą menševikų sumanytą 
skymą, taipgi turi daug politinės naudos. 
Juk didžiuma Amerikos lietuvių žiūri į 
Lietuvos Smetonos viešpatavimą, kaip į 
priespaudos ir teroro valdžią. Juk mū
sų tėvai, mūsų broliai, seserys ir pažįsta- 

j ųii rašo mums laiškus, verkdami, dejuo
dami apie savo skurdą dr vargus, apie 
priespaudą ir terorą^ kuris siaučia Lie
tuvoj vi Darbininkai dega kerštu ir nea
pykanta pfieš fašistinius valdonus, o tuo 

| pdčiu sykiu’ prie jų 'ateini doleriniai .pa-. 
[ triotai, Grigaičiai,1 Šimučiai ir kiti, ir. 
Į pradeda shyo spaudoj, savo prakalbose 
■ deklamuoti apie ' “sparnuotą” lietuvį; 

kaip jis “didvyriškai” lėks per vandeny- 
; ną į Lietuvą tėvynę, kad tuo būdu mes 
užmirštame apie savo giminių vargus,

Taip pat čia primenu, kad

Rusijos valdžios ambasado-I ra.

MiMMi

tos, iš Jungtinių Valstijų 
1917 metais.

Paryžius. — Nežinia kur 
dingo Prancūzų lėktuvas su 
šešiais žmonėmis, skridęs į 
Londoną; gal nukrito į jū-

.>. ... \ , “Laisvės” pikniko, kuris įvyks
JIS padėjo 110 milionų dole-, liepos 4 diena, Maynarde, 
rių kariškos paskolos, gau- j Mass. Kuris draugas bei drau-

vičiuS ir buvo < patraukti 
teisman. Bet amerikiečių 
sudėti $100,000 vįstiek žu
vo! •. ■ \\ ■

gos, palyginus su bizniško-^ 
•mis stotimis; dabar WLWL 
tegauna tik 2 ir pusę nuo
šimčio tos progos.

Reikalauja paugitiu Radio | WLWL, būtų duodama bent rius Bachmetjev sudegino |
Religijai 25 nūošįničiai laiko ir pyo- užrašus bei apyskaitas, kuri ^uv? rasta pamestų tikietų del

hKWSMmM

Religijai
Washington.—“Tėvų Pau

liškų Generolas” kun. J. D. 
Harney kongresinėj komisi
joj reikalavo, kad religinėm 
radio stotims, tokioms kaip

-kad liktume rieutrališkais linkui fašisti
nių valdonų Lietuvoj. Jei nulėks, Janu
šauskas sveikins kruviną Smetoną var
de Amerikos lietuvių. Menševikų, kleri
kalų ir fašistų spauda čia apie tai rašys, 
kels patriotinius jausmus. Jokios nau
dos nebus mums, darbo žmonėms. Nie
ko gero iš to neturės nei'skurde vaitojan
ti darbo liaudis Lietuvoj. Tik daug poli
tinės naudos turės smetoniniai fašistai ir 
mūsų doleriniai patriotai Amerikoj.

Ar mes pasiduosime tam politiniam 
mulkinimui?

Ar mes remsime streiklaužį Janušaus
ką, kurį menševikų “Naujienos” pasirin
ko kaipo “sparnuotą” lietuvį antram skri
dimui?!

Darbininke, kuomet tu savo darbavie
tėj kovoji už geresnį gyvenimą, kuomet 
išeini į streiką už didesnį duonos kąsnį, 
tai didžiausiu pasipiktinimu tu žiūri į tą 
žmogų, kuris eina į tavo vietą dirbti, ku
ris streiklaužiauja.

Tai kaip tu gali remti streiklaužį Ja
nušauską?

Faktai Apie Janušausko 
Streiklaužiavimą

Chicago j e yra Amerikos Lietuvių Aero 
Kliubas, kuriame priklauso eilė lietuvių 
orlaivininkų. To kliubo narys, Antanas 
Kiela, štai ką sako apie Janušauską:

Sacharoje Kadaise Gyvenę 
Žmonės -

Da nuo žilos senovės lai
kų eina kalbos, kad šiauri
nėj Afrikoj, kur šiandien 
randasi Sachara (smilty
nai), kada nors gyveno žmo
nės. Mažai kas tam tikėjo. 
Bet mokslas šiandien ati
dengė Sacharos paslaptis ir 
pripažino, jog ištikrųjų ten 
gyventa žmonių.

Prancūzų mokslinė eks
pedicija, sugrįžus iš Afrikos

i ir tyrinėjus Sacharą, parve- I 
i žė daug daiktų, kurie pa- 
j rodo gyvenimą Sacharoje.
Mokslininkai parsivežė ak
mens amžiaus ginklų, indų 
ir kitokių žmogaus rankų • I 
darbo tvarinių. Radiniai pa- j 
sako, kad tie gyventojai bu- A I 
vo gana plalciai išvystę pie- 
šybą, nes rasta daug ant 
akmenų iškaltų piešinių, at
vaizduojančių liutus, dram
blius ir tt.

Tas parodo, kad tūkstan
čiai metų atgal toj Afrikos

“Visų pirma Amerikos Lietuvių Aero 
Kliubas tik paskelbė, delko neremia la
kūno, ir nurodė priežastis, delko jį nere
mia, bet be koliojimo žodžių. Nurodė, 
jog tas lakūnas pagal mūsų manymą nė
ra garbingas žmogus; yra streiklaužys, 
apie save skelbia netiesą ir nebuvo Ame-, 
rikos lietuviams žinomas, kaipo geras la
kūnas lietuvis. ' O jei jis dar nori doku
mentų, — tai juos gali pasiskaityti:

“The Air Line Pilots Association, In- 
tėrnational, organas ‘The Air Line Pilot,’ 
June 15 d., 1932, No. 5 rašo:

“Streiklaužiai buvo prašalinti iš The 
Air Line Pilots Association Internatio
nal, kuri priklauso American Federation 
of Labor. Todėl ir streiklaužys J. James 
nėra tos asociacijos narys, apie tai paliū-/ 
dija laiškas.” (“Amerikos Lietuvis” už 
vasario 10 d., 1934).

Minėto lakūnų susivienijimo preziden
tas, David L. Behncke, štai ką sako:

“Ponas James (Janiišauskas) niekados 
nebuvo nariu Air Line Pilots Associaci- 
jos.

“Vienu laiku ponas James dirbo del 
Century Air Line laike dabar garsaus 
Century lakūnų streiko, kuomet ponas 
Cord samdė neupijinius lakūnus, bandy
damas nukapoti algas.”

Tai toks paukštis Janušauskas, kurį 
dabar į padanges kelia menševikų “Nau
jienos” ir “Keleivis”, kunigų “Draugas”, 
fašistų “Vienybė”, tautininkų “Sanda
ra”, “Tėvynė” ir sklokos “Naujoji Gady
nė.”

Tie laikraščiai deda visas pastangas, 
kad sukelti tarp lietuvių darbo masių pa
triotinius jausmus. Jie savo bizniui, sa
vo kampanijai mulkinimui lengvatikių 
pasirinko streiklaužį, ir dabar prašo jūsų 
paramos.

Lietuviai darbininkai, ar jūs leisite vi
sokiems doleriniams patriotams iš jūsų 
tyčiotis, jus išnaudoti ir mulkinti?

Ar jūs būsite tvirti darbininkiškam su
pratime ir pasakysite tiems ponams:

Šalin, ponai mulkintojai, su streiklau
žiu Janušausku ir antru skridimu į kru
vinųjų fašistų valdomą Lietuvą!

Didžiojo New Yorko Lietuvių 
Komtitiistų Frakcija.

w

dalyje buvo visai kitoks kli
matas. Vėliau jis persikei
tė, sudžiūvo ir gyventojai 
turėjo trauktis.

Inžinieriai galvoja apie 
sugrąžinimą gyvenimo į Sa
charą. Jie mano, kad ga
lima vandens atvesti iš jūrų 
ir užlieti laukus. Kai kurios 
Sacharos vietos randasi že
miau jūrų paviršiaus, tuo 
būdu nesunku būtų vanduo 
atvesti. Planuojama iš Vi
duržemio jūrų iškasti kana
lą ir juomi lieti vandenį į 
Sacharą.

D.

HUDSON, MASS.

Balandžio 26 dieną ir mūsų 
kolonija paminėjo Pirmą Ge
gužės. Surengė tą paminėjimą 
visos mūsų organizacijos ir 
draugijos. Kalbėjo draugas J. 
Karsonas iš Lowellio.

Kalbėtojas labai gerai ir 
nuodugniai išdėstė, kaip darbi
ninkai kiekvienoje kapitalisti
nėje šalyje yra išnaudojami ir 
pavergti. Nepaisant kokios ti
kybos bei tautybės darbinin
kai būtų, jie visi lygiai išnau
dojami, todėl jie visi lygiai tu
ri ir kovoti. Darbininkai visi 
turi vienytis ir solidariškai 
veikti prieš išnaudotojus.

Taipgi reikia pasakyti, kad 
draugas Karsonas yra jau iš
silavinęs iki profesionalio kal
bėtojo. Todėl jį reikia kviesti 

lį kolonijas, kuomet reikia kal- 
ibėtojo. Kalba gerai’ ir nuo
saikiai.

Po prakalbų ALDLD 103 
ikuopos moterys surengė vaka
rienę delei naudos TDA. Tai 
labai girtinas darbas, kad mū
sų draugės veikia delei labo 
politinių kalinių ir visų dar
bininkų gerovės. Dar kol kas 
neteko sužinoti, kiek jos pa
darys pelno, tačiaus nėra abe
jonės. kad padarys. Tai labai

• geras ir prakilnus darbas.

Sudeginti Kerenskio Pasko
lų Rekordus

.WASHINGTON. — Pa
sirodo, kad buvęs Kerenskio T> ■ ■’I isrV • ‘ ’ -‘i -l.

gė pametėte, tai galite kreip
tis pas mane, nes man jie bu
vo priduoti.

Taipgi reikia tikietai jau 
platinti labai smarkiai. Laikas 
greitai ateis. Tik pasijusime, 
kad jau ir piknikas čia pat.

M. Perednis,
I 17 Water St.

Hudson, Mass.

I

J

f

I

I 
I

J

I 
1



Lais vi •z“ Treilas Puslapi*
■, ; . į, j 4, 1 „į, u,.i.,į.*.,. , i ... i r - -................. - : .. . . ■ ■ .............. ...

šeštadienį GeguŽ. 12, 1934 1 ’
Į —”   II lMWII !■■■■ ■     U- I ■■ .1 II .ji

Meno Sąjungos Suvažiavimas 
Ir Pasveikinimai

Pereitame Meno Sąjungos suvažiavime 
gauta sveikinimų ir papeikimų delei meno 
veikimo. Tačiaus su tais sveikinimais gauta 
ir apie 200 dol. įplaukų.

Tad toki sveikinimai labai sveika Meno 
Sąjungai, šiais metais galima tikėtis, kad 
tokių sveikinimų bus daugiau. Mūsų darbas 
yra svarbesnis, meno veikimas plečiasi; Nau
jų veikalų reikia.

Todėl mūsų chorai, LDS kuopos, ALDLD 
kuopos siųskite pasveikinimus Meno Sąjun
gai. Tokie pasveikinimai reikalingi, kad iš
reikšti kritiką bei pageidavimą, kokio veiki

amo reikalauja mūsų organizacijos iš Meno 
Sąjungos.
. žinoma, su pasveikinimais, labai sveika, 

*kad kuopos, organizacijos, ypač tos, kurios 
vaidina veikalus, turėtų aukoti šiek tiek nau
jų veikalų leidimui.

Laiškas jau atėjo, kad meno reikalai, tai 
nėra tik Meno Sąjungos reikalai, bet reika
lai viso mūsų judėjimo. Todėl ir kitos orga
nizacijos turi susidomėti tais reikalais. To 
susidomėjimo viena dalis, tai finansinė para
ma meno leidinių. Jei sukelsime daugiau 
finansų, jei mus parems kitos organizacijos, 
tai ir geresnių veikalų galėsime išleisti. Tuo
met mūsų menas galės daugiau plėstis ir 
augti.

Apie tai reikia pagalvoti mūsų veikėjams 
ir organizacijoms. Tai darbas, kurį reikia 
varyti prieš suvažiavimą.

Kitas labai svarbus dalykas, mano many
mu, tai delegatų pasiuntimas. Reikia organi
zuotis važiuoti mašinomis bei busais. Jauni 
ir suaugę turi apie tai pasirūpinti. Jei pa
naudosime ekonomiją, tai nelabai daug kai
nuos nuvažiavimas. O šis suvažiavimas bus 
įdomus ir labai svarbus. Juk tai trys suva
žiavimai—LDS, Meno Sąjungos ir Jaunuolių.
# Menininkas.
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Sietyno Choras Sėkmingai Suvai-
* dino operetę “Inkviziciją”

NEWARK, N. J.—Pagaliaus sietyniečiai 
dar ir dar kartą atžymėjo darbininkiškam me
ne vieną puslapį į istoriją. Balandžio 28 die
ną likosi suvaidinta darbininkiška operetė 
“Inkvizicija”; veikale Lietuvos fašizmo raz- 
bajaus nors dalelė tapo parodyta Amerikos 
darbininkams. Atvaizduota, kaip gyvena jų
jų draugai darbininkai ir kovoja su gauja 
Smetonos gerai apmokamų girtuoklių, provo
katorių ir inkvizitorių gauja.

Pačios operetės antgalvis tikrai pataiko jos 
turiniui. Pats vaidinimas išėjo labai gerai. 
Geriau, negu buvo manę patys vaidylos, o tai 
dėlto, kad vaidylos buvo parinkti savo darbo 
tinkamume. Ir dėlto, kad kiekvienas stengė
si atlikti užduotį kaip geriausia galėjo.

Vaidinime dalyvavo gabiausios choro spė
kos, kaip tai: Labikis, Kaškiaučius, Bičkaus
kienė, Bajoras, Mikionis, Marcinkevičia, Žu
kauskienė, Paukštaitienė, Dobinis, Mikšis; 
trys jaunuoliai: Skeistaitis, Vitkus, Dobinis.

Visi gerai lošė, ypatingai žymėtina mūs jau
nuoliai, kurie tik pirmą - antrą kartą daly
vauja lošime, o pasižymi, kaip geri artistai. 
£ravo, jaunuoliai ! Jums priklauso ateitis dar
bininkiškoj scenoj.

Šią operetę lošiant, reikalinga tam tikrų 
stambesnių ir smulkesnių scenos technišku
mų. Jeigu visi techniškumai būtų atydžiai 
sutvarkyti, tai dar būt geriau lošimas vykęs. 
Tačiaus kiek buvo galima, tai darbuotasi ta
me reikale. Ypatingai daug pasidarbavo drau
gas Paukštaitis, surengdamas kalėjimui pe
čių, lovą, kaminą ir kt.

Sietyniečiai draugų ir draugių sutraukė į šį 
vaidinimą pilnutėlę erdvingą švento Jurgio 
draugijos svetainę: turėjo svečių iš Elizabe
th©, Brooklyn©, Patersono ir dar kelių artimes
nių apielinkių. Gerai pasižymėjo šiuo kartu 
draugai patersoniečiai, apsilankydami pas 
ihus; jų buvo apie pora tuzinų ir visi į laiką 
pribuvo. Nekurie rūgojo, kad atvykę rado 
jau lošiant. Turim pasakyti, kad sietynie
čiai ateityje dar labiau pildys savo žodį: pra
dės tuo laiku, kaip garsinama; užtat prašo
ma įsitėmyti gerai.

Visų pirma tariu draugišką padėką varde 
choro draugėms ir draugams, kurie taip' gau
siai parėmė chorą skaitlingu atsilankymu. 
Sietyno Choras neužmirš jūsų ir, reikalui 

nesant, vietiniams ar apielinkės draugams pa
ties kuo galėdamas.

Didelis ačių dd. pašaliečiams, kurie padėjo 
dirbti laike vaidinimo. Jais yra Dulskis, žu- 

I kauskas, jo sūnus ir kiti. Didelis ačiū d. A. 
Višniauskui iš Bayonnės, kuris dalyvavo vaidi- 

j nime ir tik mažą dalį kelionės lėšų ėmė, nors 
ir bedarbis būdamas.

Ant galo didžiausias ačiū d. šalinaitei, mo
kytojai, kuri taip gabiai, taip nenuilstamai 
varė darbą pirmyn, net ir nešijausdama gerai 
fiziškai.

Taip veikalas “InviZicija” suvaidintas, kuris 
reikalavo gana daug, spėkų: darbo ir pasi
šventimo. Vienok veikiant visiems kontakte, 
pasišventus, galima atlikti sunkiausi darbai.

Vakaro Pirmininkas.

Menininką Pasitarimas Brooklyne
Artinasi Meno Sąjungos suvažiavimas. 

Čia reikės perkratinėti mūsų nuveiktus dar
bus ir daryti planai veikimui ateityje. Tad 
reikia kuodaugiausia įtraukti draugų veikė
jų bei jaunimo į diskusijas išvakarėse mūsų 
suvažiavimo.

Aišku, kad į suvažiavimą negalės suva
žiuoti didžiuma mūsų veikėjų ir dalyvių pro
letariniame mene. Vienok, kad plačiau išdis- 
kusavus tuos klausimus, tai Meno Sąjungos 
Centro Biuras savo posėdyje, laikytame ge
gužės 6 dieną, nutarė šaukti platesnį pasi
tarimą Brooklyne. Tas pasitarimas įvyks ge
gužės 27 d., 11 vai. ryte.

Ši konferencija turi būti plati. Ją galima 
padaryti rytinių valstijų konferencija. Į šią 
konferenciją kviečiama ne tik New Yorko, 
New; Jersey valstijų chorų valdybos, nariai, 
bet ir Pennsylvania, ir Massachusetts, ir 
Conn, valstijos galima pasiekti..

Šiame pasitarime bus galima apkalbėti vi
sa tai, kas reikalinga gerinti bei taisyti mū
sų meno ir kultūros veikime abelnai, Todėl, 
bostoniečiai, worcesterieciai, philadelphie- 
čiai, shenandoriečiai, wilkesbarieciai ir kitų 

j tolimesnių kolonijų darbuotojai ir jaunimas, 
pagalvokite. ,

Ši konferencija nėra oficialė konferencija. 
Joje gali dalyvauti rinkti delegatai <nuo cho
rų ir kitų organizacijų, bet ir-taip darbuoto
jai, veikėjai turi dalyvauti. Į šią konferen
ciją kviečiame ALDLD ir LDS valdybas bei 
narius dalyvauti ir duoti patarimus meno 

i klausimais.
Juk veikalus vaidina, o jei nevaidina, tai 

’ klauso ir mato ne tik menininkai, chorų’na
riai, bet visas mūsų judėjimas— plati darbi- 

| ninku susipratusi visuomenė. Todėl mes pan 
I geidaujame, kad ta visuomenė, ypač organi- 
! zacijų veikėjai mus kritikuotų ir duotų pa

tarimus.
Nelaukite pakvietimų. Skaitykite šį pra

nešimą pakvietimu. Dalyvaukite skaitlingai. 
Meno darbas paliečia mus visus.

V. Bovinas, Meno Sąjungos Sekretorius,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Naujo Teatro Simpoziumas
Pereitą nedėldienį, new Yorke, įvyko Nau

jo Teatro simpoziumas. Simpoziumą pa- 
i ruošė Darbininkų Teatro Lyga.

Kalbėjo keli kalbėtojai, kurie turi ryšių 
, su profesionališku teatru—vieni rašytojai, 

kiti direktoriai. Tarpe jų kalbėjo vienas 
teatro direktorius, kuris dar labai toli nuo 
komunistinio judėjimo. Tačiaus jisai pasakė, 
kaip Amerikos direktoriai žiuri į teatrą.,

Mat, kaip kam stebėtina, kad šiuo tarpu 
ir ant Broadway pasitaiko matyti kaip kada 
vieną bei kitą geresnį veikalą, kaip kad 
“They Shall Not, Die.” Jisai išaiškino se
kamai: Kaip jūs matote įvairias krautuves, 
valgyklas miesto gilumoje. Ir jūs žinote, kad 
šios įstaigos įsteigtos todėl; kad nori padary
ti biznio, jie pataikauja publikai. Tai taip 
ir su teatru. Teatras palaikoma ir veikalai 
vaidinama, kad 'patenkinti publiką. Tad kar- 

i tais ir geresnį veikalą vaidina Broadway 
Į teatruose, jei tik mano direktoriai, kad jie 

galės padaryti pelno.
Apie meną, veikalo turinį, kokios jis dva

sios,—direktoriai negalvoja. Vyriausias da
lykas—^ai pelnas.

Geriausiai kalbėjo apie teatrą, tai direk
torius veikalo “Stevedore.” Jisai išdėstė, 
kad dabartiniu laiku Amerikoj prasidėjo 
naujas “renesansas” teatro srityje. Į taip 
labai trumpą laiką pakilo darbininkų teat
ras "labai daug.

Vadovybėje Darbininkų Teatro Lygos iš
sivystė daugybė darbininkų teatro grupių, 
kurios vaidina trumpus skėčius ir veikalė
lius. Jų forma įvairi—simbolistinė, satyriš
ka ir muzikališka.

Pereita pr prie profesionalio teatro. Tea- 
| tro Sąjunga (Theatre Union) • ilgai vai’dino

(i /veikalą “Peace Op Earth,” o dabar jau vai- 
p dina' antrą * veikalą—//Stevedore.”: Tai reiš

kia, kad padaryta labai didelė pažanga kul
tūriniame fronte. Darbininkai turi remti 
naują teatrą..

Reporteris.

Jau Reiškiasi Rytas
Dangus jau prablaivo, 
Jau reiškiasi rytas, 
Gražiai užušvinta 
Pakilusi saulė.

I 
Ir ūkai ir miglos 
Išsklysta, pranyksta, 
Nudžiūsta ir rasos, 
Ką vii gino pievą.

Jau bunda, jau kyla 
Ir vargo prislėgtas 
žmogus . darbininkas, ' ;
Jau miklina jėgą.

Per daugelį metų 
Jį slėgusią riaštą,

I Jis ruošias nutrenkti, ,
Teises išsikauti.
10-IV-32 St. Jasilionis.

Kaip Caristine Rusija Žiūrėjo i 
Mokinimą Muzikos ir Kaip 

Dabar Žiūri Sovietai
X Sekant d. B. Persono parašytą straipsnį 

k žurnale “Sovietų Kultūros Peržvalga,” kuris 
liečia buvusios caristinės Rusijos muziką, po
eziją ir jos siekius,—yra būtinas reikalas duo
ti kelias ištraukas ir mūsų skyriaus skaityto
jams, idant ir jie žinotų, kaip caristai žiūrėjo 
į meną, dailę ir kur link ją vedė.

“Diena, kada mūsų žmonės praleis savo 
šventadienius ir valandas pailsėjimui teatre, 
vietoj karčiamos, ir ras naudingą atsigaivini
mą, beklausydami Puškino ir Glinkos persta
tymų, kada namieje, ilgais rudenio vakarais, 
valstietis savo surūkusioj bakūžėj, prie blan
džiai žibančios balanos šviesos, galės skaityti 
ir klausyti sumanių, jautrų žodžių mūsų tau
tos poetų,—ta diena bus vieno didelio džiaugs
mo, iškilmingos pergalės, kad šviesa nugalėjo 
tąmsą.” , '
, ^iuos žodžius parašė Miropolskis įžangoj 
savo knygos: “Populiarės muzikos mokinimas 

i Rusijoj ir Vakarinėj Europoj.” Knyga išėjo
1910 m., St. Peterburge;—septynis metus pir
miau proletarinės’ revoliucijos.

Miropolskis nebuvo atžagareivis, trukdyto
jas pirmynžangos moksle, apšvietoj, bet buvo 
plačiai mąstantis mokytojas, švietėjas caristi- 
nėj imperijoj. Jo knyga yra žymus dokumen
tas “liberališkos” kultūros. Vienok joje už
mirštama, kad pakol bus Valstiečio surūkus 
bakūžė, žibanti balana, kol bajorijos poezijoj 
tas viskas piemeniškai garbinama, tol negali 
būti jokios iškilmės minėjimui pergalės, kad 
“šviesa nugalėjo tamsą.” Skelbimas tokios per
galės—aiški liberališka veidmainystė ir pri- 
gaudinėjimas.

Visa sistema meno mokinime caristinėj Ru
sijoj—jeigu sistema galima vadinti—buvo aiš
kus mieris “pagražinimo” ir sudrūtinimo rėži
mo ant vergų. Tūkstančius sykių buvo pa
kartota, kad delei žmonių gerovės nėra reika
lo panaikinti “surūkusias bakūžes,” biednystę 
ir tamsumą, kadangi buvo sakoma “šviesa 
spindi ir tamsoje.”

Miropolskis aiškiai pasakė, kad “muzikos 
mokinimas turi atnešti moralę naudą.” Kokią 
moralę naudą? Vyriausiai “apsaugoti Rusijos 
liaudies dainas nuo moralio mokinimo jų per
žvalgos” ir išmetimas “triukšmingų1 dirbtuvių 
dainų,” — tai pilnas pasisakymas prieš dai
nas industrijinio proletariato.

Vadinasi, tuo laiku Rusijos darbininkai, 
kaip kad dabar ir kitų kapitalistinių šalių, 
galėjo laisvai apdainuoti mergeles, bernelius, 
bėrus žirgus ir tą aviną, kuris rudens laiku 
atneša daug naudos ūkininkui, ir kitus para- 
lius, bet ųe tas dainas, kurios liečia jųjų darbo 

. valandas, ubagišką mokestį, organizavimą jų 
kovai už duoną ir pastogę.

Senoji Rusija “neturėjo pinigų” palaikyti 
konservatoriją, mokinti žmones muzikos, nes 
pati konservatorija pasilaikė tik iš duoklių, 
kurias gavo už mokinimą. Pati valdžia mažai 
rūpinosi tuomi. Valdiškas konservatorijos ap
rūpinimas 1913-14 metais buvo tik 50,000 
rublių. Po revoliucijos ir pabaigos pilietinio 
karo, 1926 m., konservatorija jau turėjo 305,- 
985 rublius. Tai didelis skirtumas nuo seniau 
duodamų pinigų mokinimui muzikos.

Caristine Rusija turėjo muzikos mokyklą, 
bet joje mokinosi tik priveligijuota klasė, iš
imtinai tik valdančios “tautos vaikai”. Kas 
liečia kitas tautas, kurios gyveno Rusijos im
perijoj,-—joms buvo visiškai atiinta galimybė 
mokintis muzikos. Nes caristinės muzikos is
torija žino kovą tarpe “rusų partijos” ir “vo
kiečių partijos”,—valdyme muzikos. Kitos 
“partijos”, Ukrainai, totoriai ir visa jų eilė,— 
barzdotiems caristams visai nei į galvą ne
atėjo.

Tiesa, Rusija turėjo ir gerų muzikantų:

Misha Elman, Yasha Heifetz, Gabrilovich ir 
kiti. Bet pagal šalies didumą—mažas nuopel
nas. Tačiaus juos tūlas Babelis labai žiban
čiai vaizdavo savo aprašyme “Atbudimas”, nes 
buvo kuomi pasigirti,—jie visi buvo kilę Ode
soje.

Bet kokis būtų buvęs nusistebėjimas Babelio 
herojams, jeigu jie būtų atsilankę atidaryme 
Sovietų Sąjungos Muzikos Kontesto Maskvos 
konservatorijoj, pradžioj gegužės mėnesio pra
eitų metų. Jie būtų pamatę, jog konservato
rijos didžiojoj salėj buvo atidengtas genijalis 
paveikslas Sovietų muzikos kultūros, rūpestin
gai Sovietų prirengto kontesto, kuriame daly
vavo muzikantai, dainininkai, užbaigę Sovietų 
augštesnių mokyklų muzikos mokslą. Kalbant 
.apie jųjų amžių,—diduma priklauso spalio 
gentkartei. Tad iš kur atėjo šitie jaunuoliai, 
priskaitant abidvi lytis, geriausi atstovai So
vietų jaunos muzikos? ;

Mes turime pasigiri profesorium Stoliar- 
kiu iš OdessQj}, vienu iš geriausių padegogų 
Sovietinėj Ukrainoj, kurį buvo ypatingai skait
lingai atstovauta muzikos konteste. Iš 52-jų 
kontestantų,—26-ms buvo suteikta dovanos ir 
garbės kvitos, lakštai. Pirmą dovaną gavo 7, 
antrą 10, o trečią 9 muzikantai, nes jie pilnai 

' išpildė žymiausių kompozitorių muzikalius kū
rinius.

Nors konteste dalyvavo ir kitos tautos, bet, 
kaip parodo aprašymas,—ukrainiečiai nusine
šė jo visą garbės Smetoną. Jie prisiuntė 4 
dainininkus ar dainininkes, 15 metų pianistą, 
Gilį, kuris, pagal muzikos ekspertų pareiški
mą,—yra pasaulinis artistas savo pasižymėji
mu muzikoje. Taipgi 15 metų smuikininkė 
Pritykina.

Prie progos reikia pasakyti, jog panašūs 
kontestai buvo ir Gruzijoj, Armėnijoj, Azer- 
baidžiane, iš kur buvo pasiųsta 103 atstovai į 
visos Sovietų Sąjungos kontestą. Vadinasi, 
Sovietai per 15 metų priaugino daugiau muzi
kantų, dainininkų, negu caristai per pusę šimt
mečio. Vienok buržuazija dar vis teberėkia, 
kad panaikinus privatinę nuosavybę,—nebus 
noro mokintis ir parodyti savo genialius ga
bumus bile kokioj profesijoj. O čia va kas 
matosi!

Štai Dimitras šostakovičius, dar vos 27 me
tų vyras, o jau, apart kitų 10 didelių muzika
lių kūrinių, parašė/trijų aktų operą—“Kateri- 
ną Izmailova,” kuri jau yra vaidinama Mask
voj ir Leningrade. Jis ją rašė tris metus, bet 
ji jau parašyta, gatava, kuomet kapitalistinio 
pasaulio kompozitoriai per 20 metų nesurado 
nei minties, nei išminties parašyti operą. Reiš
kia, mes žengiam pirmyn, ir ką jūs mums, seni 
vaikeliai, padarysite?

Dimitras šostakovičius, parašydamas operą 
“K. L”, jai davė modernišką orkestraci ją; 
kaip pranešimas sako—pasirodė save vertu 
būti “anūku” Rimskio-Korsakovo. Tai šitaip 
atsiliepia muzikos žinovai apie jauną Sovietų 
kompozitorių.

Jis jai medžiagą ėmė iš apysakos—“Ponia 
Macbeth,” kurią parašė N. S. Leskovas 1864 
metais ir kuri buvo perspausdinta Leningrade 
1930 m. Tačiaus ne visą medžiagą jis sunau
dojo,—tūlas vietas išmetė, dapildant naujais 
pataisymais, kuriais kritikuoja buvusią socialę 
tvarką.

Operos vienas vaizdas, tilpęs “Moscow 
News” paveiksle, aiškiai parodo, kaip pirk
lys vyras, padedant jo tėvui, tironiškai elgiasi 
su savo žmona. Išeinant iš namų tolimon kelio
nėn,—jis priverčia savo žmoną klauptis ant 
kelių, parodymui jam savo ištikimybės, nes, 
mat, ta turėjusi meilužį. Tačiaus jaunas 
kompozitorius tame nemato jokio; velniškumo, 
kriminališkumo mylėti jauną, patinkantį vyrą. 
Tokiu būdu jau neišneina tikras Leskovo per
statymas apie pirklio pačią, kuri nunuodija ir 
užmuša savo vyrą.

Katerina, atsidūrus tokioj atmosferoj, pro
vinciniame miestelyje, pirmrevoliucinėj Ru
sijoj,—neranda paguodos nei bažnyčioj, nei 
valstybėj, neigi tarpe žmonių. Ir aplinkybėms 
susidėjus, ji atranda tik vieną išeitį—saužu- 
dystę, nes ir mylimasis pasirodo neištikimas.

Tai šitaip jaunas kompozitorius vaizduoja 
romaną buvusios tvarkos. Buvusios tvarkos 
despotiškoj Rusijoj, esančios kapitalistiniam 
pasaulyj, kur tėvai ir giminės apvezdina jau
ną merginą su senu, jai netinkamu vyru, bile 
tik jis turtingas; paskui prasideda slaptas my- 
lėjimasis, nuožiūros, kerštai, visų paniekini
mas ir to visko galas—tragedija.

Ar tokių įvykių dabar nėra?
J. N.

Meniškos Nuotrupos

15 Metinis Koncertas 
e <

NORWOOD, Mass. — 13 d. 
gegužės, Lietuvių svetainėj, 7 
valandą vakare, atsibus kon
certas, kurį rengia LLR Cho
ras. Šis koncertas bus didelis 
ir žavėjantis, nes jame daly
vaus keletas profesionalų mu
zikų ir dainininkų: Miss Vir
ginia Wilson, C. Cinciorelli ir 
I. Yarmolavičiutė. Taipgi da
lyvaus Ignas Kubiliūnas, ba- 
ritonas-komikas, H. MarČiulai- 
tytė, lyriškas sopranas, Ignas 
Kubiliūnas ir II. Marčiulaity- 
tė—duetas. LLR Choras, po 
vadovyste I. Yarmolavičiutės, 
Merginų Choras, Vyrų Okte
tas. Ekstra iš Montello ir ge
ras akordinistas pirmą sykį 
tarpe lietuvių.

4R

Ignas Kubiliūnas

Programa bus įvairi. Todėl 
choras kviečia iš plačios apie
linkės suvažiuoti pasigėrėti 
koncertu ir sykiu paremsite L 
LR Chorą, kuriam dabar fi
nansinė parama labai yra rei
kalinga. O LLR Choras yra 
dalis darbininkiško judėjimo. 
Todėl ir paramos LLR Choras 
laukia iš darbininkiškos visuo
menės. Įėjimas, kaipo auka, 
tik 25c.

LLR Choras.

Meksikos Artistai

Meksika kaipo politinė ir ekonominė ša
lis nevaidina labai žymios rolės pasaulio 
valstybių šeimynoje, Tačiaus Meksika žymi 
meno srityje.

i Amerikoje dabartiniu laiku gerai yra ži
noma du Meksikos artistai: David Alfaro 
Siqueiros ir Diego Rivera.

Pastarasis (Diego Rivera) labai pagarsėjo, 
(Daugiau Meno 4-tam puslp.)

CLEVELAND, OHIO
Miesto Išmatų Gyventojai Or

ganizuojasi j Bedarbių
Tarybas

Balandžio 23 d. Bedarbių 
Tarybos susirinkime buvo pa
skelbta žinios apie Hoovervil- 
lių “piliečius.” Tai buvo klau
simai, ar tie žmonės gauna ko
kias pašalpas iš valdiškų įstai
gų ?

Pasvarsčius tą klausimą, pa
sirodė, kad tie darbininkai ne
gauna iš miesto jokios pašal
pos ir niekas jais nesirūpina. 
Tie darbininkai maitinasi tik 
išmatomis.

Buvo išrinkta komisija, kad 
patirti apie tuos žmones, kaip 
jie tenais gyvena. Tačiaus iš 
komisijos raporto pasirodė, 
kad jie nenori nei kalbėti apie 
pašalpą. Sako, kad iš šių pi
liečių buvo daug drąsių, kurie 
reikalavo pašalpų, bet ką jie 
gavo. Jiems pasakė, kad jei 
norite gauti sriubos, tai turite 
kapoti malkas. O jei to ne
darai, tai nešdinkis iš čia ir 
nereikalauk kokios pašalpos. 
Taip buvo jiems pasakyta.

Atrodė, kad tie darbininkai 
jau pasiliks alkiui, badui , ir 
sunaikinimui tose išmatose. Ta
čiaus po gerų pastangų Be
darbių Tarybos, kuomet su 
jais gerai pasikalbėta, išaiš
kinta, tai pasisekė 15 ir “Hoo- 
vervillio piliečių” surašyti į 
Bedarbių Tarybą.

Ir laimėta. Kada valdinin
kai pamatė, kad tie darbi
ninkai jau atėjo organizuotai, 
jie gali jau stoti į kovą, tai 
turėjo suteikti ir jiems pašal
pą.

Į sekantį susirinkimą, balan
džio 30 d., atėjo visi tie pi
liečiai (15) ir dar atsivedė su 
savim 18 kandidatų į Bedar
bių Tarybą, žinoma, kaip pir
mi, tai taip ir antri gaus pa
šalpą organizuotai, veikiant 
po organizacijos, Bedarbių, Ta
rybos vadovybe. *

B. T. Narys. (
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SUDREBINO KAPITALO SOSTINĘ
Įspūdžiai iš Gegužės Pirmosios New Yorke 

—- RAMSTIS ... .............
(Tąsa)

—Socialistai ir išbalsuoti nieko nereiš
kia , nes tai jau rodo .eilėje miestų, kur 
jie yra valdininkais,—aiškina naujas 
draugas.

—Dabar reiškia, tai tik revoliucinis iš
stojimas, kovojimas, demonstravimas.

Negalėdamas išlaikyti argumentus, 
jaunas socialistuojantis darbininkas, pa
sitraukė. Mes leidomės paakstinti ener
giją prie puoduko kavos. Paskiaus dar 
kartą grįžome į Madison Aikštę, kad tik
rai persitikrinti, kur šios demonstracijos 
masės.

Bet publika buvo dar ta pati. Prisi
dėję tik tiek, kad jau kalbėjo viena mote
ris nuo troko, kuris papuoštas Amerikos

• ir socialistų partijos vėliavomis.
III

nistų Partijos vėliava. Išvydę ją 
ninkai užtraukė:

Pirmyn, vergai nužemintieji.
Išalkusi minia pirmyn!

Sukilkit, žmonės, pavergtieji, 
Kovon visi išvien, smarkyn!. ..

darbi-

j nokiama, kuomet karalium pasilieka vaikas 
ir kiti valdonai lenkia galvas prieš tokį kū
dikį.

“Marionetėse” parodyta ir socialdemokra
tai, liberalai ir fašistai. Matai jų roles, jų 
veikimą 
šaipoje.

Taip 
karalius
areštuotas, kaipo “Kominterno agentas,” da
roma paveikslai, skleidžiama žinios apie re
voliucijos pavojų ir tt.

Galima palyginti šį veikalą prie naujos

valdžioje. Bet

pat pašaipoje 
kelyje išpuola

matai satyroje, pa

parodoma, kaip tas 
iš orlaivio ir lieka<
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gadynės, socialistinio, burleskoį Juokas, lSet’! 
juokas ne iš darbininkų, o iš tų, kurie tik 
pajuokai ir tinka, tačiaus supuvusioje tvar
koje jie yra valdonai.

Apie šį veikalą net New Yorko “Tribune” 
išsireiškė, kad tai yra “briliantiška Sovietų 
gaminimo filmą.” Ši filmą turi “didžiausio 
pasmaginimo” ir “išjuokia Centralinės Euro
pos politiką.”-

Kiekvienam verta matyti šį kūrinį. Tai 
naujos formos veikalas, burleskas iš buržua
zinės politikos.

po* pietų, Leonards Svetainėje, 111 
W.* Market St. Draugai ir draugės, 
yra nemažai svarbių reikalų aptar-* 
ti, todėl visi pasistengkite pribūti* 
laiku, kad galėtume dalykus tinka
mai aptarti. Taipgi, kurie dar nesa
te užsimokėję duoklių, tai pribūkite 
ir užsimokėkite, nes centrui pinigai 
labai reikalingi, leidimui knygų ir 
žurnalo “šviesos.”

Kp. Sekr. I. Klevinskas.
(110-112)

Matęs

Tolumoje, pro dangarėžių prošvaistes, 
pasigirdo muzika su drumo pritarimu.

—Dram! dram! Dram-dram-am!
—Muzika, tai tenais mūsų demonstra

cija ateina, — prabilo draugas.
—Ne, tai čia gal socialistų demonstra

cija ateina, — vienas ginčija.
—Ne, sakau, kad ne, mūs... Eime.
—Einame.
Ir buvo mūsų. Raudona komunistine 

demonstracija, kuri tuo laiku jau tiesėsi 
Park Ave. gatve ir ėjo tiesiai į Union 
Aikštę. Tai jau buvo kaip tik nuskambi- 
nę antrų valandą. Ši eisena buvo tik vie
ną bloką nuo Madison Aikštės. Todėl 
jinai jausminiai palietė ir socialistų pa
rodą. Daugelis darbininkų metėsi prie 
gatvės, kiti ėjo sykiu su pavėduojančiais 
darbininkais.

Šiuo laiku pati priekinė eisenos dalis 
jau baigė savo kelionę. Demonstracija, 
eisena, tęsės apie 5 valandas. Nuo pat 

‘ Battery Parko ėjo Broadway ir kitomis 
gatvėmis iki 38th St. Paskiaus pasukta 
į rytus ir Park Ave gatve, kurioje gana 
daug ir ponijos gyvena, patraukė link 
masinio pasitikimo—į Union Aikštę..

Pačiame priekyje, pačiame galvinyje, 
vadovybėje buvo nešama didžiulė Komu-

Dainuojant Internacionalą jūra darbi
ninkų, kurie stovėjo šalygatviuose, mar- 
šavo ir buvo jau aikštėje,‘vienu sykiu, 
su galinga jėga, tartum vertimui seno 
pasaulio, stipriai kilstelėjo sugniaužtą 
kumštį augštyn.

Po Internacionalui sekė kitos dainos. 
Viena tų dainų buvo gegužinės obalsių 
daina:

Į gatves Pirmą Gegužės!
Į triukšmingąją Aikštę!
Sudrebinkite dangarėžius,
Sujudinkite miesto orą.
Eikit šturmu, su vėlukais, 
Kad ir žemė sudrebėtų...

(Eiliavimo taisyklių nesilaikyta.)
Šiuo laiku jau visa Union Aikštė lyg 

ir jūra bangavo. Visur pilna žmonių. 
Gi iš gatvės, pro augštus budinkus ir 
dangarėžius, minia su obalsiais ir reika
lavimais liejosi į Aikštę. Besiliejanti de
monstracinė darbininkų upė iš gatvės 
įeina į Aikštę, paskiaus eina aplinkui. 
Sukasi Aikštėje lyg nesulaikomo vandens 
sūkurys, judėjimas matosi tik vėliavų.

Ta upė liejosi apie penkias valandas ir 
plėtė darbininkų jūrą Aiiištėjė. 
kiaus pradėjo lietis į kraštu§iZx^ 
vėliavas, eina į kraštus ir liejasi į'gSt&es.

Viename šone Aikštės matėsi prie vie
no namo iškelta kūjis ir pjautuvas. Ta- 
čiaus ant paties stogo to namo matėsi 
policijos. Šautuvai ir mašininės kanuo- 
lės buvo ant stogų ir kitose strateginėse 
vietose. 71 Armory buvo 9,000 policijos ', 
ir ginklų. Mat, sudrebino kapitalo sosti
nę. Baimė apėmė buržuaziją, / t > • y i <■

—Tai netikėjau, kad komunistai gale-" ' 
tų sutraukti tokias minias, — rodos, ne
sulaikomai išsiveržė iš draugo lūpų en- 
tuziaztiškas išsireiškimas.

(Daugiau bus)

/ tjas- 
u leidžia

MENO SKYRIAUS DALIS
MENIŠKOS NUOTRUPOS

(Tąsa nuo 3 čio pusi.)
kuomet jisai nupiešė (pentino) Rockefellerio 
Centre sieninį paveikslą, kuriame vaizdavo 
ir Leniną. Tas paveikslas buvo išimtas. Ka
pitalistai negalėjo pakęsti Lenino savo žy- i 
miausiame teatraliame name. Jiems tai bū- 'j 
tų, baimė, mirties vaizdas.

Vienok Rivera nėra geriausias iš Meksi
kos artistų. Net toks laikraštis, kaip “Tri
bune” sako, kad knygoje prie šio artisto 
paveikslų Bertram Wolfas dėjo paaiškini- ; 
mus. Tie paaiškinimai “veik būtinai reika- i 
lingi, kad suprasti paveikslus,” sako “Tri
bune.”

Paskiaus kritikas prideda: “Aš manau, 
kad paveikslas neturi reikalauti rašytojo iš- 1 
aiškinimo.” Taip rašo apie Riverą buržuazi- ( 

, ja. Bet tai gal sakysime, kad jo paveikslai 
labai aiškūs darbininkams. Ne, ir čia Rivera 
nėra labai aiškus. Jisai yra abstraktus, ne- 
dialektiniai realus, daugiaus statiškas. Jisai 
pasiliko lyg ir vienas. Bet vienas ne savo 
didumu, gerumu, kaipo artistas, bet vienas, 
išsiskyręs nuo tikro gyvenimo.
• Tai galima išaiškinti tik Riveros politiniu 
nusistatymu. Jo politinė karjera nusileido 
prie komunistinės opozicijos. Ir ta opozicija 
sudarkė jį kaipo artistą. Jo menas pasi
liko daugiau akademiškas. '

Kas kita su David Siqueiros. Pastarasis 
laike Meksikos revoliucijos (1910 metais) 
buvo meno studentas. Paskiaus tarnauja 
Carranzos armijoj, 1917 metais važiuoja į 
Paryžių ir studijuoja vėl meną-Jisai susi
tinka su gerai žinomu artistu Picasšn. Siquei
ros veikia su darbininkais, jis dalyvaitjasu 
revoliuciniu Meksikos darbininkų judėjirmL.\ 
Jis su K. P.
, Dar vėliaus jisai (Siqueiros) organizuoja 
revoliucinių artistų ir skulptorių sindikatą. 
Ši organizacija davė, išauklėjo tokius artis
tus, kaip Orozco, Guerrero, Rivera, Merida 
ir daugelį kitų.

Dabartiniu laiku Siqueiros yra Amerikoj. 
Čia jisai rodė savo kūrinius, kurie patraukė

re-

tai 
jo

daugelio atydą. Pastarasis artistas pajėgė 
duoti kūrinius, kurie yra turiniu ir forma re
voliuciniai. Gi pas daugelį artistų pasirodo 
revoliucinis turinys, bet formoje pasilieka 
konvencionaliai. Pastarasis artistas nugalėjo 
ii’ tą silpnybę. Jisai yra turiniu ir forma 
voliucinis.

Kita pastebėtina dovana pas Siqueiros, 
jisai yra marksistas. Man teko klausyti
prelekcijos apie techniką revoliucinio meno. 
Jisai gilus protautojas ir gerai apsišvietęs 
marksistine filozofija. Todėl jam lengvai 
duodasi suprasti ir kiti klausimai. Jisai di
desnis už kitus artistus, nes naudoja mark- 
sistiniai-dialektikinį mastą savo darbui.

Šie pavyzdžiai dar kartą parodo, kad žy
mius artistus ir literatus sutveria revoliuci
nės idėjos. Pasauliniai žymūs Meksikos ar
tistai kilo iš labiausia kovingų ir revoliuci
nių Meksikos laikų. Tą patį mes matome ir 
Sovietų Sąjungoje. Tai pamoka tiem, kurie 
mano tapti dideliais žmonėmis. t Kuomet 
žmogus politiniai apaksta, pasilieka nere
giu, tai toliaus savo kampelio jisai ir nemato.

Judžiai-Teatras-Muzika

“Marionetės” — Naujas, Satyrinis Muzika- 
liškas Veikalas

Jei kas nori sveikai pasijuokti ir naudingai 
pralėkti laiką, tai tam patartina matyti da
bar einantį veikalą, Sovietų Sąjungoj pada
rytą, “Marionetės.” Veikalas pilnas muzi- 
kds^-j uokas nuo pradžios iki pabaigai. Bet 7 
tas juolęas su reikšme. Juokas iš karališkos 
politikos, iš valdinjnkų “didenybės.”

“Marionetės” parodo, kaip įą “tyrakrau- 
ją” karališką padermę fabrikantai valdo ant 
virvutės. Juokas ima, kaip politikieriai ren
ka karalių, kad jisai būtų girtuoklis,xkvailys 
ir pusprotis. Taip pat veikalb labai gerai iš-

Atsakymas “Klampynės” Agentui
ŠVEDŲ 

AMERIKOS 
LINIJA

bių klausimų, kurie turėtų būt iš- 
diskusuoti mūsų visų bendrai, tad 
visi dalyvaukime šiame susirinkime, 
kad pasekmingiau apkalbėjus juos.

Kom. Partijos Lietuvių Frak
cijos Sekretorius.

’ • • (112-113)

DETROIT, MICH.
i Darbininkų Kempe praneša, kad jų

. * . . .. . įgūžės. Tą dieną Komunistų Parti-vei pakenkimas. Nes Jie nei-' jos 'į^isls diatriktas rengia savo me- 
lieskaito į tinį pavasarinį pikniką. Bus gęrų 

I kalbėtojų ir gera muzikalė programa.
Taipgi bus žaislų ir visokių gėrimų.

Jiems Nerūpi Darbininkų 
Švietimas

Kručialiui ir Trųškauskui, 
nerūpi žmonių švietimas. Bet;

NORWOOD, Mass. — Pru-.
seikinis agentas, Kručialis,
kuris pasirašo “Opozicijos!
žvalgu,” savo “Klampynės”
numęryj 14 sekamai rašo :

“Mūsų bendras frontas su . v , ... .. . ... jna 1 žmones, kurie
parapijoms jau veikia. šta> darįininkiško8 spaudos, L- 
jurginės parapijos atskaitose landžioja po “Laisvės” skaity-

jiems -rūpi dienraščiui “Lais- į °ticialis atidarymas įvyks 13 <L ge-

/•v or\ , ., . lanuzioja po l-idis.ves SKdity- Kempe yra ant Twelve Mile Rd. ir J
(is kovo Zo) skaitome sekamą tojus ir bando atkalbinėti nuo Halsted Rd., Farmington, Mich. Įžan-
kurjozą:‘Kostantas Janavičius darbininkų spaudos skaitymo, 
pasimokėjo 3 dolerius.”

, “Tai tau, Jurguti, ir devinti
nes. ‘Amžinas’ ‘Laisvės’ skai- j 
tytojas, tiesios linijos laikyto
jas, duosniųjų parapijonų są
raše.”

Reikia pasakyti, kad “Klam
pynės” agentas kas žodis, tai 
melą rašo. Pirmas,, nesu jo
kios linijos laikytojas, taipgi ir 
ne amžinas “Laisvės” skaity
tojas ir į parapiją mokasi ma
no moteris, o ne aš pats. Tai 
yra mano silpnybė, kad aš ne
pajėgiu savo moterį įtikinti, 
kad prie parapijos prigulėji
mas yra tuščias dalykas ir be
reikalingai del tamsybes pini
gų mėtymas. Bet aš pripažįs- ma Į Neg
tu, kiekvienam laisvę ir todėl 
savo moterį, per spėką nedrau
džiu į parapiją ]
Man pačiam parapijos nerei
kalingos^ ir bažnytėlės nelan
kau.
Kodėl , lyĮan. “Laisve” Patinka 

it4’Aš Ją Skaitau?
“Laisvė” man patinka to

dėl, kad ji gina visos darbi
ninkijos reikalus. Aš neran
du kito tokio laikraščio, kuris 
taip energingai ir atsidavusiai 
kovotų už darbininkų būvio 
pagerinimą, kaip kovoja dien
raštis “Laisvė.” Todėl ne tik 
mano, bet ir kiekvieno darbi
ninko turėtų būti privalumas 
skaityti “Laisvę”, kaipo savo 
klases dienraštį.

Kodėl Kručialis su Truškau- 
sku bando tokius niekus rašy
ti?
Štai kodėl. Kručialis su Truš- 

kausku buvo atsilankę pas 
mane ir bandė įkalbėti Prusei- 
kos “Klampynę” užsiprenume
ruoti, vieton “Laisvės”.

Kručialis net prakalbą buvo 
pradėjęs sakyti dęl manęs, 
kad “Laisvė” yra negera, o 
“Klampynė” tai būsianti pilnai 
gera ir tt. 
pratau, kad čia 
kenkti 
raščiui. 
kalbą” 
džiau skiepo duris (mat, mes 
tuo laiku buvome skiepe), kai
po darbininkų judėjimo ardy
tojam. Ir džiaugiupsiu, kad 
supratau jų tikslą ir, pard'- 
džiau neprašytiem svečiam du
ris., Jiem nepavyko mane ap
gauti, tai dabar bando per ša
šo šlhmštą kandžioti; Bet jei’ 
kitą sykį pasitaikytų tie pa
tys agentai pas mane ateiti, tai 
jau biskį kitaip aš juos “pri
imčiau.” ... '

, Nepriklausiau Jokiai Komunis
tinei Organizacijai.

Bet., apšaukia ir mane “tie
siosios linijos laikytoju” (su
prask, komunistų linijos). To
dėl nusprendžiau ir nuo dabar 
įstoju-įširašau į Amerikos »Lie- 
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją, kaipo komunistinę 
apšvietos organizaciją. Nuo 
dabar pradėsiu tampriau su
sirišti su komunistine “linija” 
ir toj linkmėj darbuosiuosi, ant 
kiek sugebėsiu.

ga 15 centų. Mes kviečiame visus 
; dalyvauti šiame parengime.

Ar Toli nuo Bažnyčios 
Krūčiai ? WORCESTER, MASS.

Žiburėlio' Draugijėlė rengia pikni- 1

z Is New YotIuj 
k j KLAIPĖDĄ 
f Per Gothenburgę

GREITA 
KELIONĖ

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Tiesioginė Ekskursija
Rengiama

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

“GRIPSHOLM”
Išplaukia iš New Yorko, v zaijuitJiio JL/idugijute rengi* pmin- »

Vieną šeimynos narę advo-, ką 13 d. gegužės ant Olympia Par-Į Gegužes (May) 28 d., 1934 
tas jau nusiveda į bažnyčią, ko. Bus muzikos, sporto ir dainų. TIESIOG 1 KI AIPĖDA 
«ivp« tuninnc ir visus Ar- Draugai, kurie pritariate draugijė- * ej:....

katas jau nusiveda į bažnyčią 
nusives tuojaus ir visus. Ar
ba pono giminaitis V., kuris 
artimai susirišęs su bažnyčia, 
girtuokliauja, šeimynoj prida- 
vo visokių nesmagumų, daužo 
lėštes ir automobiliaus langus. 
Taigi, jei ir kalbėti apie para- 
pijon prigulėjimą, tai turite lyvaukime. 
pradėti nuo savęs. O paskui i 
eikite pas kitus.

Pagaliaus, ar tinkama pri
mesti komunistams, ką “Lais
vės” skaitytojas padaro?

Mano atsakymas, netinka- 
__ __ > “Laisvę” skaito tūk

stančiai įvairių pakraipų dar
bininkų, kurių tarpe ir pats 

per 
daugelį metų. Bet ar būtų 

" Į padoru ir ar būtų žmoniška,

• t i JI 1 A Al Xk f VCVl v AA

pasimokėti. £<ru^ialis skaitai “I .aisvę

Bet aš greitai su- 
norima pa- 

darbininkiškam, dien- 
Tai aš Krūčiaiio “pra- 

pęrtraukiau ir paro-

lei prašomi atsilankyti ir paremti.
Kviečia visus komisija.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 d. gegužes, 8 vai. vakare 
po numeriu 185 Jersey Ave. Yra 
svarbių reikalų aptarti, tat visi da-

Sekr.
(111-112)

Be Persėdimo
Kiti ilnlaukimai

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas į 21 state st.. 

įvyks nedėlioję, 13 d. gegužės, 2 vai. ■anOBBSSK

'S.S. Drottningholm, gegužes 18
M. L. Kungsholm, birželio 4
M. L. “GRIPSHOLM” July 3 1
S.S. Drottingholm, birželio 12 
Nori kartu keliauti kreipkitės į LLA 
SA narį, arba į bet kurį autorizuotą 
agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
NEW YORK, N. Y.

vraamMHKM

ir pradėtų kal- 
arba komunisti- 
kad Kručialis

kad kas imtų 
tinti “LaisVę’’ 
nį judėjimą, 
pradėjo ir varo bjaurų darbą. 
Tai yra, darbininkų judėjimo 
kenkimo darbą. Tas, kas ban
dytų Kručialį primesti komu
nistams,-*būtų lygus bepročiui.

K. A. Janavičius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
Visi ALDLD 20 kuopos, LDS 6 

kuopos, Aušros Choro nariai, “Vil
nies,” “Laisves”, “Tiesos” skaityto
jai ir Komunistų Partijos pritarėjai 
esate kviečiami į pasikalbėjimo su
sirinkimą, kuris įvyks 15 d. gegužės, 
Lietuvių svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Draugai, šiandien mes turime svar-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau .su 
amerikoniškąja 

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

JO^AS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St.,' 

kampas Inman St., 
arti Central Skvėro,.

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

Nieku
negalima
pavaduotLAIKA!

JACOB RUPPERT'S BEER
MELLOW WITH AGE

OONi

1VU muuuuiiuu imvhuv,

Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROIT, MICH.
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12 kp. nutarė išpildyti 
nuolių reikalavimą, 
ta, kad susirinkime

žemėmis, nei išdirbiniais,

pagelbėtume finansiniai suor
ganizuoti “mufsh ball” tymą. 
Jie sako, kad kitataučiai to
kius tymus turi, o tik mes ne.

Pereitame susirinkime svar-

privaisinimą gyvulių — dide- 
bet ūkininkas buvo savinin- liais žingsniais eina pastanga

(Pabaiga) 'bus sąjunga kolektyviškame
r . , . v. _ ūkininkavime. Grūdais apsi-Kaip sakiau, čia neralrQpino «kininkas. dabar dau. 

nuosavisko prekiavimo nei giausia reikia pasirūpinti apie

Pas mus lietuvių neperdau- 
giausia yra. Tad ir labai di
delių darbų negalima nudirb
ti. Pagaliaus ir daug jėgų ųe- 
turime. Bet kiek jėgų turi
me, tai ir taip veikiame. Tu
rime sutverę APLA 12 kuopą, 

ir tame atvejuje. j Po šios organizacijos vardu
Taip buvo panaikinta pas- turime namą įsigiję ir kiek ka- 

kutinė rūšis išnaudotojo, ku- pitalo. Turime ir SLA 168 
loko, bet’ tai nelengva buvo. kp. Ir šioje kuopoje beveik tie 
Darbininkai, būdami mažės-' patys priklausome.
niame skąitliuje, negu ūkinin-j Bet kaip jau visiems yra ži- 
kai, turėjo užtektinai ir savo noma, kad atvažiavimas 
rūpesčių: pirma penkmetė Lietuvos diena iš dienos ma- 
(1928-32) pareikalavo daug'žėja, tai kyla klausimas, kas 
spėkų nuo darbininko, kad su- Į po mūsų užims tą visą mūsų 
tverti pramonę.
tyti milžiniškus fabrikus, rei-!

išėmė tik todėl, kad reikia 
pentyti. ' ‘

Abelnai kalbant, tąi geguži
nė gerai paminėta. Kalbėtojai 
pabaigė kalbas 6:30 vai. va
kare.

Demonstracijoj Dalyvavęs.

Penktas Puslapis

ku nuosaviško turto — pa
dargų ir savo išdirbimo 
(grūdų).

Galia buvo paimta į ran
kas darbininkų, kad su pa- 
gelba valdžios pagerinti bū
vį darbininkų. Sunaikintą 
pramonę, užtvankytas kasy
klas, suardytus gelžkelius, 
sudegintus fabrikus jinai 
atbūdavo j o ir atstatė, atve
dė į tvarką. Darbininkams 
stojosi gana geras gyveni-1 
mas, ir darbininkų nedaug 
buvo šitam krašte — dau
giausia ūkininkai, nelyginant 
Lietuvoje, žemės ūkininkai 
gavo užtektinai, bet padargų 
ir gyvulių buvo mažai po ka
rui, ir tarpe ūkininkų vietoje 
dvarponių atsirado, prisikėlė 
iš numirusių buožės— “kulo-, 
kai.” Kucimet gerinos pade-įninku užbaigti kuo greičiau- 
jimas darbininko, negalima šiai budavojimą pramonės (į 
buvo palikti varguose ūkinin- 4 metus vietoje 5-kių) davė 
ko—jam reikėjo mašinų ir pa-( progą užsiimti gale penkmetės 
dargų. “Kulokas,” išnaudoda-i išdirbimu daiktų kasdieninio 

. mas kaimynus ūkininkus, pus- vartojimo.
dykiai suimdavo nuo jų grū-, Tai buvo sunki penkmetė, 
dus, samdė bernus, arė tų pa- kada ūkis suiro, kol nepersi- 
čių bernų žemę ir virto į keitė į kolektyvišką; kada pra- 
mažą dvarponį. Duoti ūkiš-.monė pareikalavo labai daug, 
kus padargus ir mašinas į kai- o pati nebūdama 
mą, tai būtų lygu, kaip trum- nieko nedavė, kada tūkstan- 
pu laiku aprūpinti “kuloką” čiai, millo*iai ūkininkų atėjo 
padargais ir paversti biednuo-’nuo ūkio budavoti, ir juos rei- 
lius į jo bernus,—o mašinas kėjo pašerti, reikėjo vietoje i.kas, J. Norkevičia, A. Urbonas, 
reikėjo duoti ūkininkui, kad vyžų duoti batus, reikėjo pa- 
palengvinti jo darbą. Skait- statyti jiems namus gyvenimui, 
liūs darbininkų augo—reikėjo mokslaines del jų ir jų vaikų, 
išvystyti savo pramonę. Pri- ligonbučius ir teatrus, ir ap
siėjo sunaikinti “kuloką,” o rūpinti kitomis smulkmenomis, 
duoti mašinas tikram žemdir- i Tai ar bus dyvas, kad tokia- 
biui—prasidėjo ūkio kolekty- ’ ' • ............. -
vizacija. “Kulokai” labiausia 
priešinos, kad beturčiai iš po 
jų nagų ėjo į kolęktyyą. Ne
galėdamas jų atkalbinti, kulo
kas bandė tam visaip kenkti, 
ramindamas save, kad iš be
turčių kolektyvo nieko gero 
nebus. Jei pas kurį ūkininką 
buvo arklys, karvė, tai jis ro
dė, kad ana Fiodoras nieko 
neturi, “ o tau, balandėli Va
nia, ar neskriauda atvesti sa
vo karvę į kolektyvą? Vargai 
tu visą gyvenimą; padėjau aš 
tau užsigyventi karvę, o da
bar vėl be karvės liksi—skersk 
ją, tai nors mėsos pavalgysi.” 

“Vania” pjovė karvę, nešė 
į turgų paskutinį turtelį, valgė 
mėsą ir gėrė, gėrė, gėrė.. . 
Kada prisiėjo dirbti lauke, tai 
“Vania” sakė: “o kam 
dirbti?”

Kada “kulokas” matė, 
kolektyvai visgi tveriasi, 
na sėklas, gauna mašinas, tai 
ir “kulokas”-buožė patraukė Į 
kolektyvą, kad ardyti jį iš vi
daus—jis stojosi viršininku, 
gaspadorium, vogė su Vania 
grūdus; ko negalėjo pavogti 
ir prisisavinti,—naikino. Ko
lektyviškas ūkis nubiednėjo,

Reikėjo sta-| triūsą.
Dar pereitais metais buvo- 

kėjo įdėti daug pinigų ir jė-, me sumanę sutraukti jaunuo- 
gų ir visokio materijolo į tuos liūs į APLA 12 kp^ Bet ne- 
milžinus, ojie dar nedavė nąu-'daug laimėjome—gavome; tik 
dos per 3 ir 4 metus, reikėjo, 6 narius. Dabar tie jaūnuo- 
dėti ir duo$, kad sulaukti, ka- į liai reikalauja, kad mes jiems 
da pradės ; eiti produkcija, o 
toji produkcija nebuvo daiktai 
kasdieninip vartojimo, tai bu
vo mašinos, anglis, elektra, 
špyžius, relės, kuriomis nei 
apsivilksi ir nepavalgysi; ir 
tik stebėtinos pastangos darbi-

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Neprigulming. Kliubas rengia 
pikniką nedėlioj, gegužės 13 
dieną ant Jasiukevičiaus 
(Jasko’s) farmos, pakelėje, 
važiuojant nuo Freehold j 
Englishtown. Grieš gera or
kestrą; patogi platforma šo
kiams; pikniko vieta apšvies
ta gražiomis šviesomis; bus 
linksminamasi iki vidunakčio.

Brooklyno, Newarko ir Eliza- 
betho lietuviai, taip pat ir ki
tų artimų apielinkių, .kurie va
žiuosite nedėlioję automobi
liais pasivažinėti, vietoje važi
nėti be aiškaus tikslo, atva
žiuokite į mūsų pikniką.

Kelrodis: Imkite Express 
Highway number 1, netoli 
New Brunswick, iki pervažiuo
site Raritan upę, ten ant trafic 
circle suktis po kairei, važiuoti 
šešias mailes,.ligi nuvažiuosite 
nuo kalno į Old Bridge ir ra
site antrą trafic circle; čia su
kitės po tiesei, privažiavus En
glishtown, sukitės po kairei, 
imkite kelia i Freehold, čia 
pavažiavę keturias mailes ra- 
sitę pikniko vietą.

Rengėjai.

toks šaltas ir audringas 
oras, kad Danijos moksli
ninkas Niels Nielsen su sa
vo ekspedicija turėjo šildy
tis ugniakalnio gerklėje, ne- i IR KITIEMS UŽRAŠYK

žiūrint, kad iš jos veržėsi 
pavojingi garai ir dūmai.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris;—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome . 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

įįĮĮ
fe

tas daug pigesnis, negu ki
tose Chinijos vietose. Pla
čiai išsivystė kooperatyvai; 
gerinamas lauko ūkis; tobu
linamas bovelnos augini
mas ; o' visam ūkiui pavyz
dys tai moksliškos sovieti
nės farmos. į

Taip Chinų darbininkų ir! 
valstiečių Sovietai varosi! 
pirmyn, nežiūrint, kad i

Shanghai. — Laikraštis 
“Shanza” rašo, kaip Chinų- 
Sovietai plėtoja savo pra- 

’ monę ir lauko ūkį, nors juos 
styta tas klausimas ir APLA I hlokaduoja fašistine Chiang 

jau-1 Kai-sheko valdžia, kurios 
Sumany- rankose tebėra Chinijos di- 
parinRti džiunia. Chinų Sovietai 

tam tikslui atikų, o kas truks, plačiau negu pirma išvystė 
tungsteno pramonę, kurio i 
jie turi gausingiausias kasy
klas pasaulyj. Tungstenas jiems reika kas valanda gin- 

jyra brangus metalas, kuris tis nuo Chiang Kai-sheko

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

tai pridiėti iš organizacijos iž
do. Paskirta aukų parinkimui' 
draugė J. Kindarienė.

Aukavo sekamai: J. Kinda
rienė, J. Briedis, A. Miliutis,
O. Evalgienė, A. Gramba, B. visur 
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Specialiai Žemom Kainom 
Tūros j

“Kidnapino” Milionieriy

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

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.

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

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

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

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

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

menės, šalis apsišarvojo ir 
nuo užrubežinių priešų. Da-

tekdavo duonos. Buvo mum sunku, nes reikėjo
Prisiėjo darbininkų valdžiai' sutVerti iš nieko, dirbti nesi- 

paimti kuloką už pakarpos ir mokinus. Dabar jau tvirti pa- 
gerokai prispausti. Vania su- rnatai pramonės, jau yra mo- 
prato, kad nesėdamas, neripk- kančių žmonių iš mūsų j aunuo-

Gramba, K. Gegužis, K. Va- 
užbaigta, siliauskas, J. Ališauskas, J.

Juškaitis—po 50c.
A. Adomaitis, E. Adomonie

nė, St. Evalga, A. Malinaus-

ūkininkams patiems tarpais ne-į dabar per 10 metų padaryta, 
tekdavo duonos. Buvo mum sunku, nes reikėjo

O. Juškaitienė, J. Kindaris ir 
J. švarlys—po 25c.

Viso aukų surinkta $7.40.
Visiems aukautojams, varde 

APLA 12 kuopos, tariame 
ačiū. Kviečiame visus atvykti 

me laike vienas ar kitas liko į jaunuolių balių, kuris yra 
tarpais apeitas arba iš šalies rengiamas šeštadienį, gegužės 
žiūrint galėjo pasirodyti, kad 12 d. Ir apielinkės draugai 
čią sunku gyventi?—Teisybė,1 kviečiami dalyvauti, 
mes dar neturime tokios pra
monės, kaip Amerikoje—;dar- 
bininkas čia neturi tokio “bur- 
do,” kaip Washingtono “loje- 
ris,” ūkininkas nęvažiuoja sa- į 
vo automobilium su šeimyna į i 
miestą. Bet reikia atsiminti, 
kad prie caro visas kaimas 
Vaikščiojo basas vasarą ir vy
žas avėjo tik žiemą ir šven
tėmis, o dabar turi batus ; vie
toje naminio audeklo su spa
liais, nešioja drabužius austus 
fabrike; vietoje “razzudis ple- 
čo, razmachnis ruka,” pjauna 
šieną mašina; kad jis ne mo
kėjo “nei be nei me, nei ku-ku- 
reku,” o dabar jis mokinas, 
mokinas jo vaikai, į ką tik no
ri, į daktarus, inžinierius, agro
nomus ar konservatorijoje ar 
laboratorijoje, ar kokioje kito
je “torijoje.” Jei dabar iš 
dviejų gyventojų vienas moki
nasi, tai bėgyje šitos penkme
tės mokinsis du iš trijų.

Daug čia padaryta per kelis 
metus. Daug da reikia pada
ryti. Caro valdžia per šimtme
čius nepadarė tiek, kiek čia

si, pasikrapštė ir ėmės už dar
bo.

1932 metai buvo persivefti- bar jau jengviaus gyventi, bet 
mo metais metais persitikri-; budavoti neperstosim. Dar 
nimo, kad suvalgius sėklas tiek darbo, kad bedarbės 
prisieis kietai priveržti diržą1 - 
žiemos laike.

1933 metais ūkininkai ištik- 
rųjų ėmėsi darbo; ūkiškų pa
dargų jau buvo daug, žemė 
geriaus apdirbta davė įgausi) 
užderėjimą; ūkininkas pajuto, 
kad vėl jo gerovė auga ir dau
gelis prisidėjo prie kolektyvų, 
nes kolektyve lengviaus dii-bti, 
o uždarbis geresnis.

Dabar kolektyviškas būdas 
ūkininkavimo jau visai tvirtas; 
privatiškas ūkininkavimas bai
giasi, ir kuo greičiaus pramo
nė duos mašinas, tuo tvirtesnė

niekad nebus, o kuomet bus 
visko pilna, ‘tai galėsime su
trumpinti darbo dieną.

Gaija šiuo syk. Tai aplamai 
papasakojau. Jei nori žinoti 
smulkmenas, klausk skyrium 
apie kiekvieną dalyką.

Petras Kietis.

New Orleans, La. — Vir
šininkai laivo “Carrabule” 
paleido iš darbo virėją už 
tai, kad jis “pefgerus” val
gius gamino darbininkams.

j Kaip visur, taip ir čia minė
ta Pirmoji Gegužės—darbinin
kų šventė. Tačiaus reikia pa
sakyti, kad darbininkai dar ne
gana supranta savos klasės 
reikalus. Atsilankė į viešą 
parengimą ne gana daug. Be
darbių darbininkų Luzernes 
paviete, sakoma, yra apie 60,- 
000. Dauguma jų randasi 
Wilkes-Barre apielinkėje. Tad 
reikėjo jiems dalyvauti de
monstracijoj.

Taip pat darbininkai neatsi
lankė paskirtu laiku į susirin
kimo vietą. Vienok galima 
pasakyti, kad tie, kurie atsi
lankė, tai klausėsi kalbėtojų 
labai atydžiai. Kalbėjo net 6 
kalbėtojai. Buvo kalbama tri
jose kalbose—angliškai, len
kiškai ir itališkai.

Pirmiausia kalbėjo lietuvis, i 
draugas Antanas Raguck’utis. 
Buvo ir muzikališka progra
ma. Aido Choras sudainavo 
keletą dainų. Dainavo ir mer
ginų sekstetas. Buvo ir dau
giau dalyvių. Gerai pasirodė j 
du jaunuoliai armonįstąh

Susirinkime priimta ' kelios 
rezoliucijos, kaip tai: Paliuo- 
suot politinius kalinius, kaip 
Tom Mooney, Scottsboro jau
nuolius, prieš Vokietijos fašiz
mą ir už paliuosavimą politi
nių kalinių ir už bedarbių ap- 
draudos bilių, H. R. 7598.

Kad ir nelabai daug darbi
ninkų dalyvavo, tačiaus tie, 
kurie dalyvavo, tai labai daug 
pasimokino iš šio masinio su
sirinkimo. Reikia pasakyti, 
kad buvo ir policijos. Bet ji 
nedarė ant darbininkų puoli
mo.

Susirinkime daug išdalinta 
ir parduota literatūros, ypač 
Daily Workerio. Buvo truku
mas, tai kad phrke nebuvo 
suoleliu atsisėsti. Miesto val
dininkai teisinosi, kad jie juos

naudojamas kaipo 
plieho drūtintojas, ypač 
įrankiams. Chinų Sovietai 
patobulina angliakasyklas, 
kurios pirm jų buvo labai 
senoviškai, atsilikusiai ve
damos. Sovietų valdomam 
Chinijos plote uždrausta 
spekuliacija (meklerystė) 
valgio daiktais, ir čia mais-

ginkluotų gaujų ir nuo im-i 
perialistinių jo talkininkų, I 
kuriems Chinų Sovietai tai < 
spranginantis kaulas gerk
lėje. Nepaisant didžiųjų 
priešų, tačiaus, Chinų So
vietai ne tik atsilaiko, bet 
dar naujų miestų užkariau
ja nuo Chiang Kai-sheko I 
fašistų valdomos Chinijos. !

Japonai Išskerdė 300 Sukilusių Chinų 
Farmeriy Mandžurijoje

Phone, Evergreen 7-4785 Ignition Specialist
Mandžurijoje eina vis 

smarkyn chiniečių farmerių 
sukilimai prieš Japonijos 
valdžią. Pro japonų cenzū
rą prasiskverbęs /praneši
mas sako, kad kovo 10 d. Ja
ponijos kareiviai sušaudė 
300 sukilėlių, bet žuvo ir 50

japonų, tame skaičiuje jų 
pulkininkas Asakichi lizu- 
ka.

Chinų gi spaudos praneši
mais, japonai vienu pradė
jimu paskerdė 20,000 sukilu
sių chiniečių.

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Graikijoj Nužudė 7-nis 
Darbiniu. Prieplaukoj
Athenai. — Policija ir ka

reiviai nušovė šešis vyrus ir 
vįeną moterį, į laike strei
kuojančių laivakrovių pi- 
kieto. Paskui įnirtę strei- 
kieriai šalin nūvijo šovikus.

Arcadia, Cal. — Du apsi- 
maskavę, ginkluoti žmogva- 
giai pasigrobė milionierių 
Wm. F. Gęttle, buvusį žiba
lo fabrikantą, iš jo dvaro, 
Baldwin Ranch.

Areštuota viena moteris, 
kaip žmogvagių talkinikė.

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

1,000 Pikietininkii prieš 
Karo Lėktuvų Kompaniją

Mokslininkai šildosi Garuo
jančio Ugniakalnio Gerklėj

Hartford, Conn. — Tūks
tantis streikierių geg. 10 d. 
pikietavo Pratt Whitney 
lėktuvų ’fabrikus, kurie ga 
mina ir \ 
orlaivius.

ISLANDIJA. — Paskuti
niu laiku šioj saloj buvo

Sovietų Sąjungą
$187Zp5

Infliacija Nekenkia Turai į 
Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated ' 'i

175 Fifth Ave. New, York

“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: 

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

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

di

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

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

NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BONKOSE
Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po cielą Reisą, 
į kurį eina 1OO bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

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

■ Borjonias yra kvortinese bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po cielą kęisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.
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BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
Geiger 1114 FOSTER AVENUE

Emil i-

Ar J. Grobis? •r
LDS Narys.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

tei-

Dr. HERMAN MENDLOWITZ

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

PARDAVIMAI Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
SPORTAS 156 W. Graborius (Undertaker)

(112-114)
I

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Ak, Tos Masės!

4

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

$

But- 
apie

visus
Gru-

dienomis 
vakarais 
iki 1

geres- 
darbinin- su d. 

“Jau

Šių metų Pirmoji Gegužės 
aiškiai parodė, su kuo 'eina 
masės; jos eina su Komunistų 
Partija!

20 St* James St. East 
Tel. HArbour 3424

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas Ė. 23rd St.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas šiandien yra drūčiau
siai finansiniai stovinti orga
nizacija Amęrikos lietuviuose.

Num. Antras.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY-STUEET

Vieta didele, 
kainą, nes 

735—3rd

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

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

i Privalom kovoti prieš poli- 
I cijos kišimą snapo ne. į savo 
| bfznį!

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

PARSIDUODA restauranas geroj 
biznio vietoj, prie shipyardų, kur 

visada pilna žmonių, 
parduosiu už gana žemą 
savininkas nori poilsio.
Ave., Brooklyn, N. Y.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

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

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ikmiaa ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau

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

Tel. Mansfield 6-8787

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU džianitorkos prie 20 

familijų namo. 5 kambariai dy
kai ir primokama pinigais. Atsi
šaukite: Petras Pečiukonis, 237 
Starr St. ant antrų lubų, kampas 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA pusamžė mergina ar

ba moteris be vaikų prie apžiū
rėjimo stubos. Turi būti teisinga. 
Aš esu našlys be šeimynos. Atsi
šaukite greitai. Daugiau informa
cijų suteiksiu per laišką arba ypa- 
tiškai. Kreipkitės sekamai: B. C., 
2233 Fort St., Detroit, Mich.

(112-114)

“STRANGLER” LEWIS SU 
RAY STEELE

Pirmadienį, (71st Regiment 
Armory, New Yorke) įvyksta 
didelės ristynės, kuriose rung-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
Įtomobilius ir karietas veselijoms, 
| krikštynoms ir pasivažinėjimam?

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoj* tin* 

karnai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue)* 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. /. COO
Specialistas ant1 Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
44th St. Room 302 

New York, N. Y. 
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telephonas MEdallion 3-1328 j

lio čampionas ristikas. Ed.
“Strangler” Lewis su Ray

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

. Tel., Stdgg 3847

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.

Dr. JOHN C. PETERS v^-andos: 
J. L> J). p.

(PETRAUSKAS) 6—8 vakare
a t • xT v Antradieniais uždaryta150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y.

Tel. Rupuhlic 9-5964
\ _____________________________________

i

'

PARSIDUODA restaurantas su 
alum, vieta tarp šapų, kostume- 

riai įvairių tautų, jau daug metų 
kaip ta vieta laikoma ir neša gerą 
pelną. Parduodame iš priežasties

sis kelis kartus buvęs pašau- nesveikatos. Kainą pasakysime kaip 
parodysime viską ką perkate. 191 
Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

(110-112)

BeStag Puslapis šeštadien., Geguž. 12, 1934

r

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Sveturgimiai Darbininkai! Ginkime Savo 
Reikalus, Kovodami su Reakcija, Puo

lančia Darbininkus!
Federalis teisėjas 

Milwaukėję patvarkė atimti 
pilietines popieras iš 
jaus Gardos, redaktoriaus 
vengrų darb. dienraščio “U j 
Elore” del to, kad šis pareiš
kė: “Darbininkų klasei esu iš
tikimas labiad, negu kam *ki- 
tam.” Iš to teisėjas padarė iš
vadą, kad Emilijus Gardos 
“nėra ištikimas J. V. konsti
tucijai” ir todėl nutarė atimti 
iš jo pilietines popieras ir jį 
patį nori išdeportuoti į fašis
tų Vengriją.

Šis teisėjo elgėsis reiškia tai, 
kad su kiekvienu darbininkų # _ ... . ,.
. » . . . •• Į j V • Kuris Laimės: Kūlikas imZ;bimnku, sveturgimių, valdžia 
bandys panašiai elgtis. Su į 
kiekvienu, kuris dalyvaus į 
streike, kuris dalyvaus kovoje 
už geresnį gyvenimą!

Emilijaus Gardos reikalas I
. . . .v. ... | siperduotas į aukštesnį teismą, Į rj 

o darbininkai tolydžio ragina- ! 
mi jungti savo pajėgas ir vi-. 
sais būdais kovoti su tokia re-! 
akcine politika. Juo darbinin
kai pajėgs sudaryti kietesnį ir, 
didesnį masinį spaudimą, tuo 
lengviau bus galima atmušti 
reakcininkų pasimojimus 
kovingų darbininkų.

Supraskime, kad Jungtinėse ]įųas jr neblogai—Bružas.
Valstijose šiuo tarpu tebegy
vena suvirš 12-kos milionų i 
sveturgimių darbininkų, iš ku-i 
rių apie 6 milionai nėra ša
lies piliečiais. Tai reiškia, 
kad valdžia, išnaudotojai ban
dys viską daryti, kad išrinkus 
iš jų kovingesnius ir 
nius ir ištrėmus, jei 
ku masės tylės.

prieš tą dieną neįvyks— val
dybos turėtų paskirti atstovus, 
kurie ten privalėtų dalyvauti, 
ir paskui raportuoti apie tai, 
kas buvo nutarta ir įtraukti 
didesnes mases lietuvių darbi
ninkų, čiagimių ir sveturgimių, 
kovon prieš reakcininkų pasi
kėsinimus ant darbininkų tei
sių.

Minėtą konferenciją šaukia 
Sveturgimių Gynimo Komite
tas, kurio raštinė randasi 80 
E. llth Št., New York City, 
Room 430.

gos, kurios suareštavo eilę 
draugų, kaltinamų šokime be 
kokio tai leidimo, kurio iš ki
tų panašios rūšies kliubų po
licija niekuomet nereikalauja.

Kitais žodžiais, policija ir 
gengsteriai pasirįžo šitam kliu- 
bui neleisti gyvuoti tik todėl, 
kad jis susideda iš pažangaus 
jaunimo, darbininkiško jauni
mo, kovojančio su išnaudoto
jais.

Mes turime padėti šitam 
kliubui kovoti už teises gyvuo
ti.

Atsilankykime į minėtus šo
kius.

Kliubo buveinė: 275 Broad
way, Brooklyne, ant antrų lu
bų (antros durys nuo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo cen- 

!tralinės ' raštinės). Pradžia- 
; 7 :30 vai. vakare. Įžanga la- i 
į bai žema, o bedarbiai berodsį 
įgalės įeiti veltui ir pasilinks-

Aktorė Negyva, 0 Dak
taras Pusgyvis

Steele, žymiu Nebraskos risti- 
ku.

Apart jų, rungsis eilė kitų 
žymių ristikų: “Man Moun
tain” Dean Su Jim McMillen, 
Ernie Duselt\su Sam Cordova- 
no, Hans Stelinke su Harry 
Fields, Jack McArthur su Abie 
Coleman ir Ernie Zeller su Ber 
Ruby.

Ristynės, žinoma, įvyks va
kare.

PARENGIMAI 
BROOKLYN, N. Y.
Viešos Diskusijos

Sveikatos Kultūros Draugija ren
gia viešas diskusijas temoje “Kodėl 
žmones serga ir ar galima pasigy
dyti natūraliu būdu, be medicinos.” 
Šios diskusijos yra tame svarbios, 
kad galės kiekvienas suvirinkime iš
sireikšti savo žinojimo tinkamumą 
pasigydymą. Be abejonės, tas yra 
būtina žinoti darbininkams, kaip pa
laikyti sveikatą ir nelaimėje susirgus, 
kaip greičiaus ir pigiaus pašycikti. 
Įvyks 16 d. gegužės, 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Įžanga 
dykai. (112-114)

Daktaro Juliaus Phillipso 
kabinete (325 Bradford St., 
Brooklyne) rasta lavonas jau
nos, gražios aktorės, Virgini
jos , BąJl’i.enės, o kitam kam
baryj atrastas pats gydytojas 
pusgyvis, kuris, matomai, bu
vo bandęs nusinuodinti, bet ne- 

į pavyko. Jis ipugabentas į li- 
■ goninę ir tep Randasi kritingo- 
ije padėtyj. Į

Negyvos moters vyras naš
lys pasakoja, kad jiedu buvo 
vedę tik apie įnetai laiko. Po-> 
ra savaičių atgal moteriškė 
patyrė, kad ji esanti nėščia. st”h" Liberty Avė.

Šiuo tarpu, kaip žinoma, tę
siasi Lietuvių Darbininkų Su- 

jsivienijimo vajus už naujus na
rius. Vajininkams yra skiria
mos dovanos, o norintiems 

Į įstoti į LDS—didelis nupigini- 
mas įstojimo mokestyse.

Brooklyniečiai šiame vajuj 
smarkiai darbuojasi. LDS 1 
kuopoj gerai veikia J. Grubis 

i ir neblogai—Depsienė, o LDS 
ant;ll-toj kuopoj (So. Brooklyne) 

toli pirmyn pasivaręs Wm. Ku-

Kūlikas ir Grubis, vadinasi, 
įSiekiasi prie laimėjimo pirmos 
i dovanos.

Kiek man teko patirti, tai 
Kūlikas kur kas toliau pasiva
ręs su naujais nariais už 
kitus vajininkus. Tačiaus 
bis mano jį pasivyti.

Aną vakarą kalbėjausi 
Grubiu ir jis pareiškė:

Buržuazija laikosi tos tai-jV§] vieną aplikantą turiu se- 
syklės: “Paskirstyk ir vai- kančiam 1-mos kuopos susirin- 
dykli? Juo greičiau ir labiau jiįkimui (o jis įvyks net birže- 
pajėgia darbininkus paskirsty-Jlio mėn. 7 dieną), Kūlikui nu- 
Jti j tautas ir rases, į čiagimius sileisti nemanau.” 
ir sveturgimius, juo , lengviau I 
jai duodasi darbininkai išnau- į 
doti.

Tuo būdu darbininkai, ne-

Reikia atkreipti domė tų 
darbininkų, kurie dar nėra L 
DS nariais, į tai, kad dabar 

| yra geriausia proga įstoti į 
paisant tautų ir gimimo vietos, i LDS, nes smarkiai nupigintas
turi sudaryti bendrą kovą su (įstojimas. Kad reikalinga pri- 
išnaudotojų klase. įklausyti tokiai organizacijai,

Tegul Emilijaus Gardos liki-' kaip Lietuvių Darbininkų Su
mo reikalas sutraukia visus . sivienijimas, argumentuoti ne
mąstančius darbininkus ben-‘ tenka.
drai kovai prieš atėmimą iš jo 
pilietybės.

Tuo reikalu yra šaukiama 
svaigi konferencija įvairių 

• darbininkų organizacijų atsto
vų, kuri įvyks sekmadienį, ge
gužės mėnesio 20 dieną, kaip 
1 v. p. p., Irving Plaza Sve
tainėje, Irving Place ir 15th 
St., New York City.

Lietuvių darbininkų organi- aiškins visus dalykus apie LD 
zacijos ir draugijos! Pasiųs- S ir suteiks visokius kitokius 
kit savo atstovus į minėtąją p a t a rnavimus organizacijos 
konferenciją. Jeigu jūs drau- klausimose, 
gijos arba kliubo susirinkimas

Williamsburgho lietuviams 
darbininkams, žinoma, pato
giausia priklausyti prie 1-mos 
kuopos, kuri susirinkimus lai
ko “Laisvės” svetainėje. Ku
rie “Laisvės” skaitytojai nori 
įstoti į LDS 1-mą kuopą, te
gul praneša “Laisvės” ofisan, 
kad nori matyti d. J. Grubį, o 
jis pribus pas jus į namus, iš-į

Iš ALDLD 1-mos Kuo 
pos Mėn. Susirinkimo
Ketvirtadienį, vakare, įvyko 

Amerikos Lietuvių, Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1-mosios 
kuopos narių susirinkimas. Na
rių dalyvavo nedaug, gal del 
to, kad lietus pradėjo smarkiai 
pilti, kaip tik tuo laiku, kada 
susirinkimas turėjo prasidėti.

Netsilankius draugui proto
kolų sekretoriui, laikinu šiam 
susirinkimui sekretorium išrin
kta d. Sasna. Pirmininku— J. 
Siurba.

Buvusieji valdybos nariai iš
davė raportus. Kuopa, aps
kritai, stovi gerai, bet pasta
ruoju laiku nelabai veikli.

Drg. Grybas raportavo iš at
sibuvusios Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimo p r i r u o Šimui 
konferencijos New Yorke. Į 
Lygą Kovai prieš Karą ir Fa
šizmą darinktas d. Mureika, o 
d. Grybas iš seniau buvo dele
gatu. Tai dabar turėsime du.

Kuopa rengia išvažiavimą 
Forest Parke (birželio 24 die- j 
na). Komisijon suruošti visus 
dalykus išrinkta sekančios 
draugės: šolomskienė, Deap- 
sienė ir Malinauskienė.

Priimta protesto rezoliucija
• I

prieš brutališkus puolimus ant 
Alabamos valstijoj didvyriškai 
streikuojančių mainierių; re
zoliucija turi būti pasiųsta mi
nėtos valstijos gubernatoriui.

Pasvarsčius dar keletą kitų 
antraeilės svarbos dalykų, su
sirinkimas tapo uždarytas.

Narys.

Tuomet abudu atvykę pas.Dr. 
Phillips ir prašę jo padaryti 

jaborciją, kadangi moteriškė 
j gimdyti nebenorėjo. Dakta
ras perdaug brangiai užsipra
šęs ir todėl nesutikta.

Prieš keletą dienų, sako vy
ras, jo žmona dingo. Mato
mai, jinai atvyko čia pati vie
na ir pasidavė operacijai, nuo 
kurios ir mirė.

Gydytojas dabar kaltinamas 
2-ro laipsnio žmogžudystėj. 
Jei. jis išliks gyvas, bus 
siamas.

RICHMOND HILL, N. Y.
Subatoje, 12 d. gegužės Komunis

tų Partijos 9-ta sekcija rengia kon
certą ir šokius Civic Svetainėj, 114th 

Draugai KP 
simpatikai, kurie atsilankysite j šį 
parengimą praleisite laiką smagiai 
su draugais ir paremsite tą Partiją, 
kuri kovoja už darbininkų reikalus. 
Visi kaip 8 v.v. ateikite į Civic Sve
tainę.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienio vakare, 
14 d. gegužės, L. Aleksiejaus sve
tainėje, 33 Hudson Ave., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikite ir at
siveskite savo draugus, nes po su
sirinkimo turėsime prakalbėles. Taip
gi, turėsime išrinkti darbininkus ant 
išvažiavimo. 4 Sekr.

(112-113)

Būkime Parėję!
šį vakarą, “Laisvės” svetai

nėje bus puiki parė. Ją ren
gia Komunistų Partijos 21-mas 
vienetas. Bus skanių valgių, 
gėrimų ir šokiai. Įžanga vel
tui visiems.

Parė yra rengiama plates
niam susidraugavimui šios a- 
pielinkės darbininkų. Viene
to nariai suaukojo valgius ir 
gėrimus, kuriais bus pavaišin
ti svečiai.

Yra kviečiami seni ir jauni 
dalyvauti šiame svarbiame pa
rengime “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Vienas iš Komisijos.

Koncertas ir Šokiai
bendrai rengia

Lietuviai, Rusai, Lenkai ir 
Jugo-slavai 
SUBATOJE

12 d. Geg. (May), 1934
Workers Center Svetainėje 

723—5th Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 
Įėjimas iš 23rd St.

Workers Laboratory Teatro 
grupės suloŠ veikaliuką 

“Mayor LaGuardia Got the
Bolony”

Gera Jazz Band Grieš šokiams 
Durys atdaros 6 valandą 
šokiai prasidės 8 valandą

Hat check 35 centai

Sergančių Vyrq ir Motery 
Chroniškos Ligos GydomosBloferiai Pruseika su 

kum daug rėkė ir šaukė 
tai, kad su jais eina “tūkstan
čiai liėtuviŲ darbininkų!’ (Ka
žin, kode! jie nevartoja milio- 
inų?!) Mačiau “Laisvėje,” kad 
'Ptuseikos prakalbos andai So.

Prieš Policijos Puolimą Z'Xi'iT. S 
Ant Dark Kliubo! ”,b'T

--------- . Į Dabar, va, Brooklyne pana-'
Sekmadienį ( geg. 13 d.),'šiai buvo. Trečiadienio vaka-1 

vakare, Social Youth Culture į re tie patys pagyrų puodai - 
Kliubas ruošia nepaprastai • ruošė “prakalbas,” Piliečių 
svarbų šokių vakarą. Jis svar-.Svetainėje ir garsino, kad kal
bus todėl, kad tai bus atsaky-(bės du “dideli vadai,” Prusei- 
mui į policijos terorą, kurį ji- ka ir Wolfe (pastarasis Loves- 
nai taiko šitam kliubui, kaipo tono artimas bičiulis), 
pažangiųjų kovingų, darbinin
kų kliubui. Aną dien šis kliu
bas laikė susirinkimą, tai jį 
užpuolė gengsteriai, prisiųsti 
buržuazinių politikierių. Kliu-r 
biečiai puikiai nuo jų apsigy
nė. Vėliau ant šito paties 
kliubo užpuolė policijos pajė-

Bet nelaimė tiem žmonėm su 
tom masėm. Jų tiek atsilan
kė, kad prakalbos negalėjo 
įvykti ir taip viskas dingo. 
Atėjo apie desėtkas žmonių ir 
todėl Komunistų Partijos prie
šakį reikėjo eiti nuleidus nosis 
be nič nieko.

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, bet labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parėm už 

gana žemą kainą.
HYMAN BERGER, Savininkas 

409 Lorimer St

, U •.

Brooklyn, N.
Puse Bloko nuo “Laisves” Svetainės 

(JtJel kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Gydoma Odoš 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
dūliai, 
žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 

------- -. „ k i Nesveikavi- 
mai, Gerklės, 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
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 

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


