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Raila Jau Įstojo j Tautinin

kų Partiją
Buvęs kairus socialdemokra

tas Br. Raila, dabar Algirdas 
Daumantas, jau įstojo į tauti
ninkų (fašistų) sąj-gą ir priim
tas Vll-tos apylinkės nariu.

Padavė tautininkams prašy
mą, kad priimtų į partiją, ir V. 
Bičiūnas, kuris “Dienoj” rašo,
kad krikšč. demokratu tapęs tik 
per nesusipratimą.

Pademarklinyj Nušautas 
Nežinomas Asmuo

Vak&r Trakų pasienio polici
jos III bare kažkoks pilietis, ne
šinas karišku šautuvu, sargybi
niam policininkui sušuko 
“stok!” Policininkas krito į 
ravą ir kadangi nepažįstamasis 
nepasidavė, policininkas pradė
jo į jį šaudyti ir mirtinai nu
šovė. Nušautojo asmenybė dar 
nenustatyta.

Kiek Dar Dirba Kaune 
Bedarbių

Kauno m. savivaldybėj prie 
viešųjų darbų dabar dar dirba 
apie 100 žmonių. Apie 30 jų 
baigia taisyti statomam funiku
lieriui į Linksmakalnį vietą ir 
darbą baigs ateinančią savaitę; 
apie 15 žmonių baigia žemės 
darbus prie statomosios Alekso
te mokyklos; apie 20 žmonių 
skuta rastų žievę uoste; 50 
žmonių daro Marvelės kelią ir 
15 lygina Vokiečių gatvę Šan
čiuose.

Buv. Kriminalės Policijos 
Valdininkų Byla

Kauno apyg. teisme spren- 
džiima buv. kriminalės policijos 
valdininkų (ar seklių) Juozo 
Dagio, Ramanausko, Deltuvos ir 
Urbino byla. Jie kaltinami 
tuo, kad 1929 m. liepos 28 d. 
Šančiuose sekdami komunistus 
ir, pamatę iš vieno namo išėju
sį pilietį, kurį norėjo sulaikyti, 
bet pil. išsigandus ir pradėjus 
šaudyti jam peršovė plaučius ir 
padarė sunkų kūno žalojimą.

Mirė Pašautas Negras 
Streikierys-Teroras 
Prieš Streiką Didėja

Birmingham, Ala. — Mirė 
dar vienas streikieris, neg
ras Ed. Higgins, kurį kaipo 
pikietuotoją mirtinai pašo
vė kompanijų gengsteriai.

Negrai ir baltieji mainie- 
riai sukėlė tokį šturmą, jog 
privertė vyriausybę areš- 
tuot Jefferson apskrities 
maršalą Grady Bakeri ir 
specialį šerifą Šamą Arnet- 
tą. Jiedu pereitą savaitę 
nušovė du negrus geležies 
kasyklų streikierių^ žmog
žudžiai paleisti po $10,000 
paranka iki teismo.
Apšaudė Streikierio Namą

Alabamos Anglies ir Gele 
žies Kompanijos gen^ 
riai, atvažiavę keturiais au
tomobiliais, paleido 150 šūf 
vių į mainierio L 
Hawkins namuką. Jis už
vedė bylą, reikalaudamas 
atlyginimo už namuko su
šaudymą.

Nauji Areštai ir 
Užpuolimai

Streiko srityje areštavo 
dar keturis negrus mainie- 
rius.
žimus ir kratas streikierių 
namuose. Policijos viršinin
kas Hollums uždraudė biz- 
nieręliams pardavinėt “Dai
ly Workerį”; mat, šis komu
nistų laikraštis stiprina ne
grų ir baltųjų streikierių 
vienybę ir pasiryžimą kovo-’ 
je. \ -
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• Sunkiosios

Sovietuose Smerkiamas 
“Perkarstąs” Technikų

Baudimas
Maskva’

pramonės organas “Už In
dustrializaciją” iškelia aikš
tėn, kad tūli perdaug karš
ti, bet negana protaujanti 
žemesnieji Sovietų valdinin
kai yra nuteisę daugelį la
vintų technikų bei inžinierių 
į verstinus darbus kasyklo
se, kur jiems temokama po 
200 rublių per mėnesį, kaipo 
baudžiamiems. Dalis tų in
žinierių, pasirodo, baudžia
ma už tokius dalykus, kaip 
“nepri žiūrėjimą apsaugos
priemonių,” “mašinų sulau
žymą,” nors tatai būtų ne
tyčia atsitikę. Augštesnioji 
Sovietų vyriausybė smerkia 
tokius karštus sauvališkus. 
nuteisimus. Drg. Stalinas, 
sekdamas Lenino pavyzdžiu, 
reikalauja palankaus elgi
mosi su padoriais technikais 
bei specialistais.

Veteranų Suvažiavimas 
Šiandien Atsidaro

Washington.—Iš visų ša
lies dalių atvyko virš 1,000 
buvusių • kareivių; jų suva
žiavimas 1 atsidaro šiandie!) 
Fort Hunt, Va. . Yra 38 ne
grai ir baltieji delegatai nuo 
Aųnerikonų Legiono. Pirm 
pradėjus posėdžiauti ren
giama paroda Washington© 
gatvėmis. Joudveidžiai ir 
baltieji veteranai parodo 
vienybę ir draugiškumą.

Kai kurie patriotiški pa
daužos, atlįsdami į stovyk
lą, stengiasi kiršinti vienus 
prieš kitus; su degtinės pa- 
gelba j ieško sau 'šalininkų. 
Atsibeldė ir tūlas hitlerietis 
Schwartz.,,

Ex-kareiviai reikalauja 
tuoj išmokėt visiems vetera
nams priklausomus bonus, 
išleist bedarbių' apdraudos 
įstatymą sulig biliaus H.R. 
7598 ir sugrąžint ex-karei- 
viams tą pensijų dalį, kurią 
numušė Roosevelto valdžia.

Du Sykiu Daugiau 
gste- , ., Ginklu HilGinkly Hitleriui

Anglijos Prė-
Ėn'lnT'ii I kytios Komisijos 1 preziden-

. Lohddn. i

Policija daro įsiver-mėnesius.

tas Walter Runčimkn . pa
skelbė, jog šiemet per tris 
pirmuosius mėnesius išvež
ta į' Vokietiją 28,788,000 
svarų nikelio, geležies ir 
tungsteno, dirbt iš jų gink
lus ir amuniciją. ' Tai yra 
antra tiek daugiau, negu 
1933 metais per tuos pačius

Havana, Kuba.—Išsprog
dinta bomba Elektros įtaisų 
kompanijoj, kuri priklaušo 
amerikonams kapitalistams. 
Nebvienas nesužeistas, nors 
medžiaginių nuostolių daug 
padaryta.
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Darbininkai Visu Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o (ši almėsite

4 ><l 

Pasaulį!

Policija su troškinančių dujų bombomis, buožėmis ir gaisrininkų van
dens dūdomis užpuolė streikuojančius Buffalo, N. Y., lėktuvų darbininkus, 
kurie narsiai gynėsi.

Laivakroviy Streikas Drūtėja
San Francisco, Cal. — didelį laivakrovių pikietą, 

Prie streikuojančių laiva- darbininkai b e s i g i n darni 
krovių dedasi ir antraeiliai 
tavorinių laivų kapitonai.

Seattle, Wash. — Miesto

primušė policijos leitenantą 
Pfeifferį, permušė peties

majoras Dore šaukiasi vai- kaulą kapitonui Gentry ir 
džios kareivių prieš strei- pasiuntė 21 streiklaužį į li

goninę.
šeši streikieriai areštuoti 

i ir po $1,000 kiekvienas lai
komas teismui, kaipo “riau- 

i šininkai”.
Washington, D. C.—Pa- 

gelbininkas darbo, ministe- 
ris E. F. McGrady ir Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai važiuoja į vakarinį ša
lies pajūrį, idant perkalbėt 
streikuojančius laivakro
vius, kad pasiduotų NRA 
“taikančiai” komisijai ir 
grįžtų darban.

kuojančius laivakrovius.
•San Pedro, Cal. — Už- 

streikuota 10 laivų. Mari- 
ninkų Bendro Fronto Komi
tetas sušaukė ’ susirinkimą 
kovai už 30 vai. darbo sa
vaitę ir už 15 nuošimčių al
gos pakėlimą; susirinkimas 

! išnešė rezoliuciją, reikalau
damas, kad būtų teisman 
patraukti policistai ir geng
steriai, kurie nušovė* strei- 
kierį Richardą Parkerį.
Policija ir Strėiklaužiai Ga
vo į Kailį nuo Streikierių
Kuomet policija užpuolė

“KRASIN” IŠGELBĖJO Francija Visai Nemokės
^^^KaroSkol, Amerikai?

Maskva.
laužis “Ki*asin” išgelbėjo 
garlaivį “Stalingradą”, ku
ris buvo ledais suspaustas ir 
kietai tarp jų įšalęs. Beringo 
jūroje. “Krasin” išlaužė 
ledus ir padare “Stalingra- 
dui” kelią išvažiavimui lau4 
kan. ■ r

Francūzy-Vokiečiy Karo 
Pavojus del Saar Srities

•Saar plotas, turtingas ka
syklomis, pirm karo pri
klausė Vokietijai; po karo 
jį kontroliuoja Tautų Lyga. 
Kifąmet turės būt leista Sa- 
aro gyventojams nubalsuot, 
ar jie nori priklausyt Vokie^ 
tijai ar Francijai. Dabar 
Francija atsiuntė daug ka
riuomenės į Saar pasienį. 
Vokietijos Hitlerio valdžia 
pareiškia, kad viską darys, 
idant atgriebt Saarą.

. Paryžius.—Francijos ka
pitalistų laikraščiai priešin
gi, kad jų šalis mokėtų karo 
školas Amerikai. Valdžia 
sakosi negalinti pilnai atsi
teisti;'o jeigu žemiau busta-- 
tytos> ; per sutartį sumos 
Ame tikai moka, tai Wash- 
ingtbno t valdžia .jau paskel
bė 1 tokius neatsiteisiančiais. 
Todėl Francija visai nieko 
nemokės Amerikai; bent kol 
skolų klausimas bus išspręs
tas tarp Anglijos ir. Jungti
nių Valstijų. ,

Atmetė Rabinų Seminarijos 
Skundą t

KAUNAS.—Vilijampolės ra
binų seminarija skolinga per 
20,000 lt; Teismo antstoliai ci
vil. ieškiniui apdrausti uždėjo 
areštą ant visų seminarijos pa
jamų ir talmudp mokytojų algų. 
Seminarija davė-skundą, vakar 
jų skundą svarstė net vyr. tri
bunolas, bet apsvarstė ir atme
tė. Dabar seminarija galvoja 
bankrotu pasiskelbti. > '•

Austrijos Socialistai 
Sovietuose jau Dirba

t

STREIKE AREŠTUOTI ALABAMOS : 
KOMUNISTAI TEISME SKELBIA

NEGRU LYGYBĘ SU BALTAISIAIS
Du Sykiu Areštuotas Žymus Rašytojas John H. Lawson, 

Komunistų Dienraščio Daily Workerio Reporteris; Ame-, 
rikony Legionieriai Teismo Rūme Agituoja be Niekur 

Nieko NulynČiuoti Šešis Komunistus r-‘.
. Birmingham, Ala. — Drg. 

Ralston ir penki kiti komu
nistai, geležies ir anglies 
streikų darbuotojai, buvo 
gegužės 17 d. teisman pasta
tyti. Ralston atvirai pasi
sakė, kad jis yra Komunis
tų Partijos Organizatorius; 
kad Partija vienija negrus 
ir baltuosius darbininkus 
kovoje už geresnes algas ir 
darbo sąlygas, už negrų tei
sių lygybę su baltaisiais; už 
negrų teisę, jeigu jie to no
ri, atsiskirt, nuo Jungtinių 
Valstijų ir įkurt savo nepri
klausomą valstybę tame plo
te, kur negrai sudaro dau- 

Be to, 
į užreiškė, jog 

Komunistų Partija veikliai 
dalyvauja streikų kovose ir 

i organizuoja galingą darbo 
unijų judėjimą, kaipo dalį 

! kovos, 
i siekdama nuverst kapitaliz- * 
mą, atimt iš kapitalistų fab-

J . n .. m . .'gumą gyventojų.
bei Sveikata taisosi drg. Ralston

Maskva. — 310 socialistų 
darbininkų, kurie pabėgo iš 1 
Austrijos nuo fašistinių bu-! 
dėlių per čecBoslovakijM 
Sovietų Sąjungą, yra čia ap-j 
rūpinti. 64 iš jų gavo dar-j 
bus Raudonojo Putilovo; 
Turbinų Fabrike. I 
pasiųsti į Krymo ir Kauka
zo sveikatnamius. Kiti iš
važiavo į įvairius traktorių 
fabrikus, kur jiem užtikrin
ta darbai su žmonišku at
lyginimu. Tai revoliuciniai 
darbininkai, kurie su ginklu 
rankoj iš už barikadų kovo
jo prieš fašistus Vienoje.

pašlemėkiškai piktai juoke- ; 
si, kuomet Laura Stark, vie
na iš kaltinamųjų, protesta
vo, kad valdžios advokatas 
juodveidžius vadina “nige- 
riais;” jinai reikalavo juos 
vadint paprastu vardu—ne
grais.

Teisme areštavo komunis
tinio dienraščio “Daily Wor
kerio” korespondentą, žymų 
Amerikos rašytoją John 
Howard Lawsoną; nufoto
grafavo jį, davė jam nume
rį lyg kokiam kriminalistui, 
nutraukė jo pirštų antspau
das ir liepė jam tuojaus iš
sinešdinti iš Šio miesto. Po 
to jis sugrįžo į teismą, bet i 
posėdžiui užsibaigus vėl jį - 
areštavo. Antru atveju bu-' • 
vo areštuotas ir T. D. Apsi-j ; 
gynimo advokatas Racolin.:

T? D. Apsigynimas išrei- 
kalavo^ kad teismas tuoj ųe- . 
skirtų bausmes, bet surašy- 
tų daromus kaltinimus. O

i ži
nos, kaip kovoti prieš nuo
sprendžius. ; ; ;' Uį r

Išeinant iš teismo, negrąi 
ir baltieji darbininkai ilgo
mis eilėmis iš vienos ir ki* 
tos pusės saugojo draugą 
Ralstoną nuo lynčiuotojų* 1

80 tapoirik"S’1.dirbt‘?v!S’. kas-v'kla.s’ tada T.D.A. advokatai
1 rYAl'jlr Alilic? nintmni voleliui _ . _

JAPONIJOS KARO 
MANEVRAI

;gelžkelius, pietinių valstijų 
buržuazijos ir Wall Stryto 
turtus ir įkurt Sovietų tvar
ką Amerikoje.”

Tai dar pirmą sykį šiame 
teisme suskambėjo Komu
nistų Partijos programa. 
Valdžios advokatui nuo tos 

(kalbos pasidarė perkaršta ir 
jis sustabdė drg. Ralstoną, o 
iš savo pusės pradėjo girti 

j Amerikos Darbo Federaci-
Japonijoj buvo didžiuliai i Įos vadus.. Jie, mat, padeda 

i • niirlnj-mn win 1 o 11 ry-rri-iišnaudotojams laužyti strei
kus, niekina ir išskiria ne-

karo manevrai per tris die-, 
nas. Apart kareivių, juose 
privertė dalyvaut 10,000 Srus darbininkus.
studentų.

8,000 Laivakroviy jau 
Laimėjo Streiką

J Beaumont, Texas. — Aš- 
tuoni tūkstančiai laivakro- 
vių sugrįžo darban; laimė
jo unijos pripažinimą, dar
bo laiko sutrumpinimą nuo 
48 iki 44 valandų savaitėj, 
po 80 centų už paprasto 
darbo valandą ir po $1.20 už 
viršlaikio valandą. • ,

nak-

Raudona Vėliava prieš 
Hitlerio Karo Laivą

Boston, Mass. — Iš 
ties buvo iškelta ant 200 pė
dų- augščio bokšto' didelė 
raudoną vėliava prieš sto
vintį Vokietijos karo laivą 
“Karlsruhe”. Ant- vėliavos 
stambiai parašyta: “Išvyki
te Hitlerį!” “Paliuosuokite 
Thaelmanną !”^

Buvo didelio vargo 
“tvarkdariams” nuimt tą 
vėliavą. ; < •

Kitas iš teisiamųjų, drg. 
Blane Owens savo kalboj 

i vardu Tarptautinio Darbi- 
I ninku Apsigynimo aštriai 
smerkė piktadariškas kom
panijas, kurių policija ir 
gengsteriai ^šaudo streikie- 
rius. Jis pabrėžė, kad ir to
liau ^T.'D.’ Apsigynimas ves 
atkakliausią kpvą už pąįiųp7 
savimą deyynny negrų Scot; 
sboro jaunuolių*, ir pareiš
kė, kad “aš geriau drau- 
gaučiausi su negrais, negu 
su policistais mušeikomis 
bei su tokiais gaivalais, kaip 
ve šis valdžios advokatas 
(prokuroras), kuris bando 
sudaryt prieš mane sumoks-

Fašistiniai Legionieriai 
Reikalauja Nulynčiuot

Teisiamuosius
. | .4 ■ * > »

Teismo svetainė buvo pil
na priyaryta Amerikonų 
Legionierių ir kitų padau
žų, kurie garsiai reikalavo 
be teismo sudeginti teisia
muosius darbininkus. <Jie

IS AMALGAMEITU UNIJOS* 
KONVENCIJOS -

* • — *

Rochester, N. Y. — Kal
bėjo darbo ministerė Fr. 
Perkins suvažiavime Amal- 
gameitų Siuvėjų Unijos; sa
vo kalboj išgyrė N RA dar- 
bavimąsi, kas palietę ir rub- 
siuvius; ji tvirtino, kad»I7 
nuošimčių daugiau rūbsiu- 
vių patalpinta į darbus; taip 
pat kalbėjo už Wagnęrio 
“bedarbių apdraudos” bilių. 

•‘••'Žydų dienraščio “For- • 
ward” redaktorius Kahn 
kalbėdamas užgyrė šios tini- . 
jos grįžimą į Amerikos Dar- ’ ‘ 
bo Federaciją ir Wm. Grėe- . 
no kalbą, sakydamas, kad J 
Greeno kalba tai socialistų 
pozicija. '

Atmaršavo Keller - Heu- 
mann ir Thompson dirbtu
vė, kas sukėlė pas delegatus 
dideles ovacijas. Tąip pat 
New Yorko delegatai at
maršavo, kaipo N. Y. dele- ' 
gatų dieną, kas irgi sukėlė, 
dideles ovacijas. New Yor
ko manadŽeriai kalbėdami 
įteikė . dovanas Hillmanui> 
Sęhlossbergiui, A. Bellancai 
ii1 A. Milleriui.

Reporteris.* f
II ..................... ..................................................M—t
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(Daugiau žinių 5-tam pusk)
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MEDICINA SOVIETU ŠALYJ
veikę sveikatnamių klausi
me, srityje motinystės ir 
kūdikystės a p s a u g ojimo, 
kovoje su džiova, nervų chi-

Knisas Puslapis šeštadien., Geguž. 19, 19Š4
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Sukeikime Audrų prieš 
Fašistinius Budelius

• V , | t- . • f i i j

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
gąvo kablegramą iš* Europos, kad1 krūvi- 
noj-r’Yokietijos fašistų valdžia viską pri
rengus nuteisimui ir nužudymui draugo 
Thkelmanno, Komunistų Partijos vado. 
Jį teis specialiai įsteigtas teismas. Sako
ma; kad į dešimts dienų jis gali būti nu
teistus mirtin ir nužudytas.

Tai žinia, kuri turėtų sujudinti kiek
vieną darbininką, .kiekvieną kovotoją 

‘ prieš fašizmą. Tarptautinis darbininkų 
judėjimas išgelbėjo draugus Dimitrov, 
Popov, ir kitus lis fašistų nagų. Tas pats 
judėjimas gali išgelbėti ir draugą Thael- 
maiįiną.. Tik reikia, kad tas judėjimas 
virstų milžiniška audra prieš Hitlerio 
valdžios budelius. Reikia, kad milionai 
organizuotų darbininkų pareikštų Hitle
rio^ valdžia i, kad jie neleis jai nužudyti 
Vokietijos Komunistų Partijos vadą.

Lietuviai darbininkai, turime prisidėti 
prie kovos už paliuosavimą draugo Tha- 
Ulnąanno ir kitų Vokietijos kovotojų. Vo
kietijos fašistai žudo komunistus ir ren
gia-naują karą. Kova už paliuosavimą 
drg. Thaelmanno yra kova prieš naują 
karą, prieš kruvinąjį fašizmą ne tik Vo
kietijoj, bet visam pasaulyje.
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Vėl Bendras Frontas Socialistų
Su Renegatais prieš Komunistus

New Yorko jnieste Jaunųjų Komunis-
• tų Lyga deda visas pastangas, kad gegu-

• žės 30 dieną būtų surengtos bendro fron- 
to-^aunuolių demonstracijos. Sušaukta 
buvo plati konferencija, kviestos buvo 
visos; organizacijos. .Bet Jaunųjų Socia
listų . Lyga ir lovestoniniai-trockistiniai 
renegatai susivienijo ir visomis pastan

gomis griauna bendrą frontą. Kaip pa
sirodo, tai jiems jau pavyko atsiekti sa
vo nelemtas tikslas.

- • Tas parodo, kad renegatai oportunistai 
galutinai nuvažiavo pas socialfašistus 
vadus. Gegužės 1 d. jie veikė iš vieno 

: ir -neprileido darbininkų prie bendro 
'fronto. Dabar tą patį darbą atlieka su- 

’ griovime darbininkiško jaunimo vieny-

T
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Latvijoje Jau Fašistinė 
Diktatūra

Iš Rygos pranešama, kad Latvijos pre
zidentais Kviesis pasišaukė militariškas 
'speka/ir įsteigė fašistinę diktatūrą, ša- 
lyįę,,paskelbtas kkro stovis ir pradėtas 
griovimas taip vadinamos buržuazinės 
demokratijos. Seimo veikimas esąs su- 
stąJMytąs. Išskyrus fašistų partiją, vi
sose kitos > politinės- partijos uždarytos ; 
(Lapijos Komunistų-Partija jau senai 
nelė£al.ė)ž ; > •1 - * . • i. •

Latvijos Socialistų Partijos centras ir- c 
' gi įjikyiduotas ir tūli vadai suareštuoji.

: Suąresjūotas taip pat socialistų vadas 
' Kalnins, kuris buvo seimp pirmininkas. 

Diktatūra.įsteigta pagal Hitlerio planą!
.. ' Latvijos Socialistų • Partija? prirengė 

dirvą fašistų laimėjimui. Ji turėjo daug
< įtakos ‘ir 20 atsto'vų seime. Bet, vietoj 
"sudaryti bendrą frontą su komunistais 
prieš fašizmą, socialistai visais būdais 
rėmę prezidentą Kviesis. Vadino jį “ko- , 
votoju prieš fašizmą”! Akurat taip,’ 
kaip Vokietijos socialdemokratai palai
kė,Jjinden burgą, kaipo'“atspąrą prieš fa- 
šizmą^. Bet dabar fašistai kerta ir tiems 
patiems socialistams! Tai dar vienoj ša- 
lyjč’ pardavinga socialdemokratija atli
ko .šavo istorinę misiją:1 praskynė kelią 
kruvinajam fašizmui. , s

Kviesis pasišaukė militariškas

bireles Sukaktuvės
Socialistinių Lenktynių

•Sovietų Sąjungoje minėta penkių metų 
sukaktuvės revoliucinio — socialistinio 
lenktyniavimo.

Penki metai atgal, kada Komunistų 
Partija ir jos leninistinė vadovybė ruo
šėsi prie vieno iš svarbiųjų darbų — Pir
mas Penkių Metų Planas, kolektyvizaci
ja, likvidavimas kūlokų klasės, dešinieji 
oportunistai ir trockistai bandė pakirst šį 
partijos, darbą. . Tada Sovietų Sąjungos 
masės palaikė reikalingumą socialistinio 
lenktyniavimo, tuomi jos balsavo už Ko
munistų Partijos ir jos leninistinio Cen
tro Komiteto planus ir vadovystę.

Sočiąlistinio lenktyniavimo'idėją Leni
nas iškėlė ant rytojaus po proletarinės 
revoliucijos pergalės. Ji kas metai au
go, brendo ir 1929 metais, kada Komu
nistų Partijos XVI-ta konferencija iš
kėlė tą bbalsį, tai milionai geriausių ir 
energingiausių piliečių atsišaukė jį pa
remdami. ;

Tik penki metai socialistinio lenktynia
vimo, bet kiek daug darbų nuveikta! Pir- 

. mas Penkių Metų Planas įvykintas į ke
turis metus,, ačiū milionų darbininkų ir 
darbininkių socialistiniam lenktyniavi
mui. Dnieprostrojus — didžiausia pa
saulyje elektros gaminimo stotis; Baltų
jų ir Baltijos jūrų kanalas; pripildytas 
(p'as alų mino ir plieno galingojo orlai- 
vyno mašinų; Kuzneco > ir Magnitogorsko 
liejyklos; šimtai ir šimtai naujų fabri
kų, dirbtuvių, kasyklų, žibalo šaltinių, 

j traktorių ir automobilių gamyklų. Sovie
tų šalies laukai margi nuo sovietinių ir 

• kolektyvių ūkių. Ir tai atsiekta ačiū so
cialistiniam lenktyniavimui, ačiū tai nau- 

i jai gentkartei! Šalis buvusi atsilikusi, 
paversta į pirmaeilę, industrinę ir nenu
galimą proletarinės revoliucijos ir socia- 

i lizmo tvirtumą!
Kapitalistinėje tvarkoje darbas —ka- 

! torga, o Sovietų Sąjungoje jis pasidarė 
I gyvenimo džiaugsmas. Argi tą nepaliū- 

dija tūkstančiai atsiliepimų Sovietų Są
jungos spaudoje? Argi neiššaukta pas 

. Sovietų dirbančiuosius drąsa, pasididžia
vimas, - pasitikėjimas ir noras dirbti — 

' dirbti savo darbininkiškai tėvynei, buda- 
vojimui socializmo, rodyti kitų kraštų 

'proletarams, ką gali darbininkai'padary
ti pasiliuosavę iš kapitalistinės vergijos?

Kapitalistiniai ideologai, gindami iš
naudotojų reikalus tvirtino, kali socializ
mas užmuša iniciatyvą, sugabumą, norą 
dirbti, tverti ir išrasti. * Ką gi matome? 
Kapitalistiniame pasaulyje krizis, eikvo
jimas dešimčių milionų darbo jėgos, nai
kinimas energijos mokslininkų ir techni- 

j kų, stovėjimas, tūpčiojimas ant vietos, o 
i Sovietų Sąjungoje dar žmonijos istorijo- 
I je negirdėtais tempais augimas industri- 
: jos; dalyvavimas išradimų srityje desėt- 

kų ir šimtų Pūkštančių geriausių šalies 
i /piliečių, niekur nebuvęs ir negalėjęs būti 
i pasišventimas, ir noras budavoti, dirbti, 

gerinti, išrasdinėti, tobulinti! Socialis
tinis lenktyniavimas užduoda mirtiną 
smūgį buržuaziniams ideologams. Socia
listinis lenktyniavimas, parodo, kad“ po 
proletarinės revoliucijos atsiranda visai 
kiti santikiai tarpe žmonių ir darbo ga- 

! nąyboje.. Tiktai socialistiniame lenkty-. 
miavime, prie-pagelbos ir paramos-kolek
tyvo, kiekvienas dirbantis, gauna galimy
bę ir progą) pilnai parodyti savo gabp- 
,mps ir talentus.. Draugas Stalinas sa
kė: “Kapitalistinė -konkurencija sako: 
damušk* silpnesnius, kad galėtum patsai 
viešpatauti. Socialistinis lenktyniavimas 
reiškia: pagelbėk atsitikusiems pasivyti 
pirmuosius bendrame darbe.”

Štai kame skirtumas! Sovietų Sąjun
goje įrodyta, kam yra tinkamas proleta
riatas, kada jis pasiliuosayojs po jš.naur- 
dotojų jungom Sovietų Sąjungą sėkmin
gai vykdo gyvęniman Lenine obalsį: 
“Pavyti ir Pralenkti!? Ir klausimas 
“Kas. ką nugalės?” visoje eilėje reikalų 
jau'išrištas pergale socialistinio ūkio. 

( Sovietų Sujungęs proletariatas ir kol- 
ctiozninkai ir toliaus vystys socialistines 
lenktynes būdavo j ime ir pravedime Ant
ro Penkių Metų Plano, gi revoliuciniai 
darbininkai ir, pirmoje vietoje, komunis
tai kapitalo šalyse privalo išvystyti revo
liucines lenktynes savo darbe, kad grei
čiau priartinus kapitalizmui galą.

vybė je mūsų ’Parti-jos < ir miN 
su šalies va^Q..(b^augo Stali
no,:—eina pirmyn, netram
domi krizio; išgąsčiais, ka
dangi Sovietų Sąjungoj nė-, 
ra ekonominio krizio; ne
kliudomi bedarbės* kadangi 

rurgijoje ir, kt. Tačiaus|mūsų■ šalyj;nėra bedarbės, 
mes dar vos teprieiname j neturėdami galvoj minties 
prie medicinos mokslo tikro j ką nors kariškai užpulti, ka- 
plėtojimo, kuris turės atitik- dangi mes vykdome taikos 
ti socialistinės statybos įsi- politiką, — p a m a t y s i te, 
siūbavimui ir jos smarku- kaip tie mūsų mokslininkai 
mui. ' eina prie to, kad sukurt

“Mūsų steigiamas Visaso- sve^ą, kultūrišką ir laimin- 
vietinis Tyrinėjamosios Me- £3 gyvenimą visiems mūsų
dicinos .Institutas: paženkli- j šalies darbo ? žmonėms.
na nauju ruožtą.mokslo rei- i (PeinU plojimas.)
kalų kelime auguty n, moks-; 1 d '
lines minties plętyyime me-1
■dicinoj. MesUesUm^ tikri, Į Pastaba: Sovietų1 yyriąųrr 
kad žmogių sveikatos’ ap-'sybo ir mokslininkai, kaip 
saugojimo \ ir j medicinos | matojne, didelės svąrbos de- - 
mokslo dalykas bėgyje Ant- da į medicinos mokslą, ku- 5

---- —»r~ 
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Kovai ;prieš reumatizmą 
sušauktame tarptautiniame 
suvažiavime Maskvoj drg. 
Kaminskis pasakė pasveiki
nimo prakalbą susirinku
siems mokslininkams, kurių 
daugelis buvo atvažiavę iš 
užsienių. Savo kalboj drg. 
Kaminskis nurodė, kaip 
darbininkų tvarka rūpinasi 
pakelti mediciną ir. kitus 
mokslus. Jis kalbėjo Sovie
tų vyriausybės vardu,ir, be 
kitko, pareiškė: <

“Tarptautiniai suvažiavi-; 
mąi ir tarptailtiniaį .zingsp 
niai, daromi ; moksliniuose, 
tyrinėjimuose, turi ■ mūsų, 
akyse nepaprastai ir išimti- 

‘ nai didelę svarbą. ; :
“Mūsų šalies darbo. žmo

nės ir valdžia sutvėrė tarp
tautinį' frontą kovai už tai
kos sudrūtinimą ir pasira
šė visą eilę tarptautinių ne
puolimo sutarčių* Mūsų ša-' 
lies darbo žmonės ir \ ___
yra didžiai susidomėję, ir 
tuom, kad sudaryt ir sudrū-/ 
tint tarptautinius moksliš
kus darbus, ir tuo tikslu su
telkia dideles jėgas...

“Užbaigimas didžių Pir
mosios Penkmetės darbų ir 
pradžia Antrosios Penkme
tės darbų sutveria visai ypa
tingas, dar niekad nebūtas, 
niekur nematytas ir negir
dėtas sąlygas mokslui plė
totis.

“Socializmą sukurti nėra 
galima be mokslinio žinoji
mo išvystymo. Nes pats so
cializmas — tai yra darbo 
žmonių gyvenimo organiza
vimas, vedamas tikraiš 
marksizmo mokslo pagrin
dais. . Todėl niekur kitur 
pasaulyje, jokioj kitoj šalyj žiavimo darbą, idant-.Apa- Paskutinė žinia iš Maskvos 7- 
nėra tokio didelio skaičiaus brėžt jo reikšmę ir sudrū- 
institutų (įstaigų) moks
lams tyrinėti, kaip pas mus.

. “Tiesa, milžiniška daugu
ma mūsų mokslo institutų ir 
mūsų mokslinių darbuotojų 
dar jauni. Neužtenkamas 
patyrimas ir neganėtinas iš
silavinimas dažnai .yra stip
riai jaučiama. Tačiaus tie 
trūkumai diena po dienai 
yra vis labiau išgyvendina
mi. Patyrimai yra gauna
mi per praktikos darbą.

“Kai kuriose srityse mok
slinio žinojimo ir tyrinėji
mo jaunutė mūsų;. ^ovietų 
šalis,, .per didvyriškas pa
stangas, jau nuveikė j taip 
daug, jog apie tą žino ir kal
ba visas pasaulis. Užtenka 
nurodyt, kad ir mūsų tyri
nėjančius lėkimus į strato
sferą, mūsų darbus ištyri
mui Arktikos , . (šalčiauęių. 

. šiaurės plotų).,;, didvyriekus 
mūsų lakūūų žygius begelb- 
stint ‘Čeliuskino’;. žmones.

romios: Penkmetės1 p.ą's- mus ris pas juos nėra privatiš- 
pakils taip labai^aip dar ko pinigavimosi priemonė, 
niekuomet visoj. pasaulio is-1 bet milionų žmonių sveika- 

•f .. *- -. .. ””k L 7 . '

,, kaip, ir visai socialistinei bimo priemonė.
ir1 valdžia mūgU kūrybai, vadovauja su diško išrokavimo jie neturi

torijoj. 'Nes šiam darbui, j tos saugojimo ir jos atgne- 
Savanau-

ŠYPSENOJ

SCRANTON, PA.
Kovo 29 d. Antano Tuškevi-

Korespondentas.

Kuris Protingesnis?
Tūlas lietuvis Jonas įsiskubi

no į krautuvę ir rado daug žmo
nių. Bet priėjo prie krautuv
ui nko, kuris pasitaikė būti žy
du ir pradėjo reiklauti, kad 
jam tuo jaus patarnautų,, par- 

! duotų pyragą. ,
Krautuvninkas: Nu, Jonai, 

truputį palauk, turėk kantry
bės,, yra, žmonių*. kurie pirma 
tavęs yrą at,ėję.

Katalikas Jonas, baisiai su
pykęs: Duok greičiau, ba,aš ta
ve užmušiu.

\ i ■ • • e

Krautuvninkus: Jonai,. kas 
tau pasidavė?

Jonas: Tu mūšų dievą užmu
šei, tai aš tave užmušiu!

Krautuvninkas: Jonai, palik 
mane ramybėje, o pasigauk tu 
mūsų.dievą ir išperk jam kailį!

Surinko S. Soutl&urietis.'nepalaužiama'energija, pa- ir dalykus giliai ir atodai- 
siryžimu ir drąsa gehialis * riai tyrinėją. O pas Ame- 
yadas draugas ; Stalinas, rikos lietuvius kai kur atsi- 
(Audringi delnų, plojimai.) j randa paviršutiniu žmonių,

“Ne veltui mes dirbomeIkurie vienu užsimojimui
proletarinės r e v 9 1 i u cijos j "prakeikia’’ visą medicinos į ciaus šeimoje įvyko didelę nu- 
darbą, ne veltui nuvertėme I mokslą ir jos darbuotojus., 
carizmą, ne veltui btidavojo-1 Yra juk vegeterijonų ir So
me, naują tverėme. Mes ži- į 
nojome, jog panaikinus se-! 
nąjį režimą, panaikinus ka
pitalistinius pagrindus, su
sidaro naujos sąlygos gyve- 
rfimui sveiko žmogaus, gy
venimui sveikos .žmonijos. 
Šiame kelyje mūsų sovietinė, 
medicina laimės pergalę, 
sovietinjs medicinos moks
las laimės pergalę. (Delnų 
plojimai.) ' _ ta,' jog Sovietai rengiasi pa-1 bedarby

“Idant' atžymėt šio suva-.leist darban oro traukinius, ino^ms visai, kad jo drau?e

'liūdimas; tai staigi mirtis jo 
mylimos draugės, Vincentos 
T u š k e v ičienės. Nuliūdimas 
yra tuo didesnis, kad vyras 
nebuvo prie užbaigos savo 
mylimos moteries gyvenimo. 
Mat, virš minėtoje dienoje 
Bedarbių Tarybos surengė de
ni oust raciją, reikalaudamos 
bedarbiams darbų ir drg. A. 
Tųškevičius, kaipo bedarbis, 
dalyvavo demonstracijoj.

Draugas A. Tuškevičius ga- 
Sovietu Oro Traukiniai įna linksmai jautės., kad pa, 

* , į j j vykų.; demonstracija, ir .kad
• 'jau pirmiau-buvo praneš* Į viršininkai prižadėjo išpildyti..

i reikalavimus,, nežų

vietų Sąjungoj, bet negir
dėt, kad jie “išeitų iš kraš
to,” kaip tūli amerikiečiai 
vegeterionizmo skelbėjai.

ĮDOMUMAI

tint jįjį tam tikru laipsniu, 
Sovietų valdžia mato reika
lą štai ką padaryti:

“1. Įsteigti Maskvoj Mu- 
zėjų' Kovai su Reumatizmu, 
ir kaipo to muzėjaus bran
duolį, panaudot dalykus, ku
rie šiame suvažiavime paro
dai išsiatyti. ’ •
,“2. Įsteigti mokslinę kli

niką . reumatizmui tyrinėti 
ir jį gydyti, kaipo šaką Cen- 
tralinio Kurortų Instituto.

“3. Suorganizuot Mask
voj sanatoriją vaikam gydy
ti nuo Reumatizmo.

; “4. 1934-5,. metais išleist 
didelį pamatinį rankvedį 
apie reumatizmą dviem kal
bom—rusų ir fvancūzų.

“5. Įsteigt reguliariai ve
damas pamokas apie reuma
tizmą prie medicinos kursų .
Maskvos Leningrado, Char-j c)žiotoj įs vigaj nenusi. 
kovo n' Odesos gydytojų , leisdamaS anf žemės.
stitutuose... / • ! ~ -

“6. Įsteigtį dvi tąrptauti-1
(Smarkus dęlnų 'plojimas'.)' nes dovanas, po tūkstantį Į . . —

V1. / J PHILADELPHIA, PA.uz geriausią mokslinį darbą - _____ •
• “tylūšų -Antrosios’.Penk- rubliu auksu, vieną .ir kitą 
mėtės Planąš . daug kuom 
prašoka pasiekimus.; pirmo
sios Penkmetės. Gale’.Ant
rosios Penkmetės pramonė 
ir lauko ūkis mūsų šalyje 
pasieks tokį žydėjimą,'kokio 
pasaulis dar niekados nema
tė. O to vaisiai suteiks ga
limybę. į dar nebūtą augštu- 
mą 'pakelt, darbo . minių ge>> 
rovę,<jų gyvenimo sąlygas../

“Antroji Penkmetė Sovie
tų Sąjungoj turi būt penk
metė sveikatos, apsaugoj i- 
mo augimo, Medicinos mok
slo išsivystymoW.)t ' Jr • 
' “.Veikiausia jums, visiems 

žinoma, kiek mes esame nti-

i apleido šį* pasaulį, užmiršdama
■ , - ----- - Į visus valgus, palikdama savo

sako, kad gegužės 15 d. bu-i sūnus, dukteris ir myli- 
VO virš miesto daroma ban,- mą vyrą, be jokio pranešimo, 
dymai. Prie stipraus lėktų- bei atsisveikinimo, mirė viena, 
vo su motoru buvo prika
bintas vienas po kito trys|su A; 
lengvi *be motorų lėktuvai, 
vadinami s k la n d ž i otojai 
(glaidėriai). . Toks trauki- j Edvardas 19 m. ir dukteris— 
nys kelis kartus aplėkė apie Mikasė 25 m. ir Petronė 21 
Maskvą 1,000 pėdų augštyj m. (Mikasė jau vedus ir gy-

Velionė Vincenta apsivedė 
' . Tuškevičium 1903 m. 

ir vedė labai pavyzdingą gy
venimą, išaugino tris sūnus. 
Jonas' 30 m., Kazys 27 m.,

ir po dviejų valandų sek- vena Shenandoah, Pa.)
Iš Lietuvos velionė paėjo 

Surviliškio apskričio, Dainavos 
vals., šlapaberžių kaimo. 22 
metai kaip pribuvo j šią šalį, 
kurioje ir mirė, sulaukus vos 
57. metų savo amžiaus.

Nors velionė jau apie metus 
laiko, kaip nesveikavo, bet 
darbo niekad nepertraukė, ir 
tai buvo pavyzdinga šeiminin
kė, kuri švariai užlaikė savo 
kambarius ir vyras, eidamas Į 
demonstraciją, paliko ją dar

mingai nusileido.
Sovietuose išrasta būdas, 

kad motorines lėktuvas 
skrisdamas gali nuo žemės 
pasiimti, prisikabinti lengvą 
lėktuvą be motoro. Į bemo- 
torinį lėktuvą prideda pašto 
siuntinių arba šiaip daiktų, 
kuriuos reikia iš vienos -vie
tos greitai pernešti į kitą. 
Pafckui vėl motorinis lėktų-1 
vas ore atkabina ir nutūp- [buojantis. Gydytojas pripaži-
do, kur reikalinga, tą sklan-;no’ mirė širdies liga.

* -J*. Laidotuvės atsibuvo 3 d. 
bal., Abington Hills Cemetery, 
su bažnytinėm apeigom, kur

ry šy j e su reumatizmo 'klini - .
komis ir $u visuomeniškais .’LDS 5 kuopa praneš 
j 6 klausimais.

“Mes prašome jus susipa
žinti su mūsų įstaigomis dė
lei sveikatos apsaugojimo, 
aplankyti . mūsų klinikas, 
sveįkatnamius, mūsų kuror
tus, kurie,, be-abejo, yra la
bai jdomūs ir ypatinguose 
klausiniuose kovos prieš re
umatizmą. y

“Jūs pamatysite, kaip pla
čiai ir. tiksliai, su .-pasiryži
mu mūsiškiai jauni ir seni 
mokslininkai, mūsų valdžios 
organai ir įstaigos, — vado-

bininkams, kad daba> labai pi-i 
gus nuvažiavimas Į Vytauto ■ 
Parką. ■ Dabar galima nuva
žiuoti už vieną fėrą. Ir kaip 
taij^alima padaryti, tai galima 
nurodyti sekamu pavydžiu: _ i

Sakysime, kad mes gvena- 
ipe prie 26 Brovui St., tai ima
me karą . ant Green gatvės ir j 
užmokant fėrą gauname pasą. 
Užėjus 'ant eleveiterio, paduo
dame tuos ir gauname kitus 
pasus, kurie bus geri ant 6(5/ 
numerio karo ir važiuojame 
kol karas sustos.

Tai matote, darbininkai, kad 
nuvažiavimas labai pigus.

Komisija

, dalyvavo dau^ palydovų drau-
1 • ;g^ bei giminių; Dalyvavo ir 

brolis Antanas Rebikauckas iš
k (Kitas brolis, Al

eksandra, iš Toronto, Kanada, 
į nežinia del kokių priežasčių į 

dar-įlaidotuves nepribuvo.)
Nors velionė buvo palaidota 

su bažnytinėms apeigoms, bet - 
jos nepamirš ir darbininkų 
klasės žmonės, nes abudu, kaip., 
vyras, taip ir moteris, rėmė 
progresyvišką judėjimą phgal 
savo išgalę aukomis ir daly
vaudami progresyvių draugijų 
parengimuose.

Lai būna jai lengva šios ša
lies žemelė.

Vyras, Antanas Tuškevičius, 
sūnūs ir dukterys, visiems pa
lydovams ir atidavusiems pa
skutinį patarnavimą Vincentai 
Tuškevičienei, taria širdingą 
ačiū.
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Meno Sąjungos Suvažiavimas
Sekmadienį

Kadangi1 tuo pačiu laiku įvyksta net 
trys suvažiavimai, tai prisiėjo sykiu tar
tis, kaip tuos suvažiavimus sutvarkyti, kad 
vieni nuo kitų nenukentėtų. Bendrai tą 
klausimą pasvarsčius, pasirodė, kad Meno 
Sąjungos suvažiavimas reikia pradėti sek
madienį, birželio 17 d., 11 vai. ryte.

Jei tą dieną Meno Sąjungos reikalai ne
bus baigti, tai reikės laikyti antradienį, 
birželio 19 dieną po pietų.

Važiavimas reikia organizuoti mašino
mis arba busais, tai mažiau lėšuoja. Be 
to, reikia tartis su LDS ir jaunuolių dele
gatais, kad sykių būtų galima organizuo
tai važiuoti.

Raportai Reikia Paruošti Suvažiavimui
Mes reikalaujame, kad mūsų chorai ir 

dramos grupės paruoštų gerus ir pilnus 
raportus. Reikia žymėti: 1) Narių skai
čius ir jaunimo nuošimtis. 2) Parengimai 
—kiek jų laikyta per metus. 3) Kiek vei
kalų ir koncertų suruošta. 4) Kiek chorai 
dalyvauja per metus laiko programose, Lai 
yra, dainuoja savo ir kitų organizacijų pa
rengimuose. 5) Kokias dainas dainuoja— 
liaudies, revoliucines, angliškas, Meno Są
jungos išleistas. 6) Kokio turinio veikalus 
vaidina. 7) Koki kiti skyriai veikia prie 
chorų: oktetai, kvartetai, dramoj grupės 
ir tt. 8) Kiek choras rengė prelekcijų bei 
diskusijų apkalbėjimui meno kūrinių 
sos meno plėtotės. 9) Kaip choras 
vauja klasių kovose. 

f 

Pasveikinimai Suvažiavimui

ir Vi
dai y-

į tasYpatingai mes kreipiame domės 
organizacijas, kurios veikia darbininkų 
apšvietos darbe, šios organizacijos krei
piasi dažnai į Meno Sąjungą del geresnių, 
scenai veikalų, taciaus Meno Sąjunga dar 
negali patenkinti visų mūsų organizacijų 
veikalais ir dainomis. ,

Mūsų judėjimas kyla, kyla ir jo kultū
rinis veikimas. Mes turime eiti sykiu su 
revoliuciniu darbininkų judėjimu. Tad rei
kia leisti naujų ir geresnių veikalų—dra
mų, komedijų, operečių, ir vaikams veika
lėlių. Todėl mes kreipiamės į kitas dar
bininkų organizacijas ir mūsų chorus, ypač 
kurie nesiųs delegatų, siųsti pasveikinimus 
Meno Sąjungai su aukomis del naujų vei
kalų leidimo.

New Yorko Apielinkei
New Yorko ąpielinkės delegacijos va

žiuos mašinomis (automobiliais). Kaip 
pasirodo, tai važiavimo lėšos nebus dide
lės (apie $10—$12). Todėl reikia pa
siųsti delegatus iš visos šios ąpielinkės.

Draugai New Jersey, New York, Conn
ecticut ir Massachusetts valstijų turi imtis 
darbo. Tai reikia pagalvoti Apskričių ir 
chorų valdyboms apie delegatų siuntimą.

Be to, draugai, kurie bus delegatais į 
Meno Sąjungos suvažiavimą, tai turės iš
važiuoti iš New Yorko ąpielinkės pir- 
miaus, kad prispėtų paskirtu laiku, žino
kite, kad Meno Sąjungos suvažiavimas tu
ri prasidėti birželio 17 d., 11 vai. ryte.

Tad visi draugai ir draugės, imkitės 
darbo.

ALPMS C. B. Sekretorius, 
V. Bovinas, 46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N. Y.

Apie Poeziją ir Jos Kelius

Straipsiiyje “Socialistinis realizmas ir mū
sų kūryba“ (Pr. No. 12, 1933 m.), kuriame 
buvo stengtasi nubrėžt pagrindiniai uždavi
nį. ' mūsų kūrybai, atsižvelgiant į socialisti
nio realizmo reikalavimus, labai mažai buvo 
kalbėta apie mūsų poeziją. Maždaug aiškūs 

yra keliai, kuriais turi eiti mūsų dailioji 
proza—prozai kelius aiškiai rodo visa eile 
puikių rusų soviet, literatūros kūrifiįų 
(“Bruski,“ “Pakeltieji dirvonai,“ “Energija,“ 
“Cusima” ir t. t.). Painesni ir ginčytinesni 
poezijos keliai.. Manau, kad šitas neaišku
mas taipgi yra viena priežasčių, delko mū
sų poezija šiandie pradeda atsilikti nuo pro
zos, delko visa eilė draugų, dirbusių poezi
joj, šiandie pradeda linkti daugiau į prozą.

Kokiais tat keliais turi vystytis mūsų po
ezija, jei ji nori būti socialistinio realizmo 
poezija ?

Kai kas mano, kad viskas, kas tinka pro
zai, tinka ir'poezijai. Tiesa, kad uždaviniai

i ir prozos ir poezijos, kuriamos socialistinio 
realizmo metodu, tie patys: kuoplačiau ir 

į kuogiliau parodyti vaizduos tikrovę, parodyt 
ją visuos jos prieštaravimuos, parodyt, kaip 
reikalinga perdirbt, pakeist tą tikrovę į so
cialistinę tikrovę.

Tačiau visiškai sutapatinti prozos ir po
ezijos kelius vistiek negalima, atsimenant, 
kokias tos tikrovės puses pirmiausia liečia 
ir turi liesti poezija, išeidama iš savo vaizda
vimo priemonių.

Poezija, kaip ir proza, turėdama savo 
vaizdavimo priemonių pagrinde tą patį įran
kį—kalbą, žodį, yra tačiau “suvaržyta“ rit
mo ir rimo reikalavimų, žodį “suvaržyta“ 

‘aš paėmiau kabutėse, nes ritmas ir rimas 
poezijos kalbai—tai nėra koki katorgininko . 
pančiai, o tai yra tos kalbos specifingumas, 
kuris jai suteikia papildomojo vaizdingumo. 
Ritmingumas suteikia kalbai tam tikrą jaus
minį nuspalvinimą ir yra pats per save stipri 
vaizdavimo priemonių. Rimas, kaip ir visi 
kiti poetiniai sąskambiai, be šito jausminio ; 
nuspalvinimo turi pabrėžti tą ar kitą vaiz- į 
dą, mintį, žodį poetinėj kalboj, įspausti jį 
skaitytojui, tuo sustiprindami jos vaizdingu
mą.

Kokios tat tikrovės sritys, kurias poezija 
del šių savo specifingų vaizdavimo priemo
nių ypatingai privalo liesti ?

čia gali būti įvairių nuomonių.
Kalbėsiu tat, kaip man—mūsų poezijos 

dalyviui—šie klausimai atrodo.
Savo ritmingai-jausminiu pobūdžiu poezi

ja giminuojasi su kita meno šaka—muzika. 
Ir kaip muzika garsais, taip poezija žodžių 
vaizdais pirmiausia apima ir privalo apimti 

' žmonių pergyvenimus, jausmus, nuotaiką, jų 
įdejiniai-psichinį pasaulį. Tai yra labai ir lą- 
bai plati ir gili tikrovės sritis, kaip visa ti
krovė kupina prieštaravimų. Poezija, vaiz- 

! duodama šią sritį, šią tikrovę, o socialistinio 
realizmo poezija-—ir rodydama kelius, ku- 

i riais tie jausmai ir idėjos turi būti pakeisti, 
perdirbinėdama juos socializmo dvasioje, to
kia poezija mūsų literatūroj ne tik neturi 
būti stumiama užpečkin, bet visokiariopai 
vystoma.

Visai teisingas yra priekaištas mūsų poe
zijai, kad ji vaizduoja gyvenimą perdąug 
paviršutiniai, schematingai, kad eilės kartais 
tėra tik sueiliuotas blogas laikraščio straips
nis, atsišaukimas ir t. p.

Teisingas—iš kitos pusės—yra ir priekaiš
tas, kad kai kas į poeziją žiūri, kaip į “gra
žių. žodžių“ derinimą, dainavimą apie meilę, 
svajones, gamtos, ir panašius “.dangiškus rrfig- 
dolus.“ Bet iš šito visai neteisinga būtų iš- ' 

! vada, kad mūsų poezija turinti atsisakyti 
I agitacijos uždavinių—iš vienos pusės, ir mei

lės, svajonių, gamtos vaizdavimo—iš kitos.
Juk kas tai yra mūsiška, bolševikiška so

vietinė agitacija? Tai yra idėjų apie mūsų 
sovietinę tikrovę, apie socialistinę statybą, 
generalinę partijos liniją, apie proletariato 
kovą kapitalo šalyse ir t. t. skleidimas pla
čiausiose darbo masėse. Aišku, kad šitokio 
uždavinio sovietinė poezija negali ir neturi 
vengti. Tai yra garbingas jai uždavinys.

Tačiau šias idėjas poezija turi kelti ir 
reikšti savomis vaizdavimo formomis—dai
liosios literatūros, o ne publicistikos prie
monėmis. /

Mūsų agitacinių eilių blogumas gludi ne 
* jų agitacingume, o tame, kad toji agitacija 
nevaizdinga, nekonkreti, neturi reikalingo 
jausmingumo. Bendros frazės apie mūsų 
statybą, apie mūsų politiką vengtinos 
straipsniuos, ir dar labiau jų neturi būti po
ezijoj. Socialistinio^ realizmo metodas reika
lauja imti gyvenimą jo konkrečiuos tipin
guos pasireiškimuos. Agitacinei poezijai 
tai reiškia, kad ji turi kelti konkrečias idė-. 

/jas, kurios būtų visos mūsų ideologijos da
lelytėmis. O šitokiomis konkrečiomis idėjo
mis mūsų poezija labai ir labai neturtinga, 
ir šitame jos didžiausias atsilikimas. Poeto 
uždavinis yra be to tas konkrečias idėjas 
vaizdingai, jausmingai formuluoti, kad jos, 
kaip obalsiai, įstrigtų į sąmonę, kad jos 
skambėtų, kaip revoliucijos daina, maršas ir 
t. p.

Su agitacine poezija glaudžiai besiriša ta 
poezijos sritis, kurią galimą pavadinti so
ciality lirika, pastarąją suprantant, kaip ma
sių nuotaikos,/ masių jausmų, pergyvenimų 
ir idėjų reiškimą. Visa tai irgi yra tikrovė, 
ir šios tikrovės vaizdavimas yra pirmoji po
ezijos pareiga. Pavz., toks reiškinys, kaip 
udarninkystė. Tai yra partijos mesta idėja, 
kurią poezija turi savo priemonėmis skleisti 
masėse, už ją “agituoti.“ Bet kartu tai "yra 
ir giliausias masių nuotaikos, masių pasiry
žimo reiškinys. Ir poetas, keldamas, vaizdin- .

gai reikšdamas šią idėją; bus ne tik agitato
rius, bet‘ir . gilus socialinis lirikas. O juk to
kios yra visos mūsų idėjos, visa mūsų ideolo
gija.

šitoje socialinės lirikos srityje randa savo 
vietos ir tai, ką priimta vadinti lirika siaura 
prasme, tai yra tiesioginį poeto reiškimą, 
vaizdavimą savo jausmų, pergyvenimų, sva
jonių, nuotaikos ir idėjų. Juk tai irgi yra 
tam tikra tikrovė. Kiekvienas poetas, o tuo 
labiau proletarinis poetas, nėra koks tai nuo 
viso socialinio gyvenimo atsiskyręs individas,, 
kurio pergyvenimai būtų tik jam vienam 
charakteringi. Jo pergyvenimai yra plates
nės ar siauresnės socialinės grupės reagavi
mas į pasaulį, ir proletarinė lirika negali ne
būti proletariato pasauliožiura ir pasaulio- 
jauta.

Mūsų poezijoj galima pastebėti lyg ir tam 
tikrą vengimą ir net baimę lirikos. Tuo tar
pu jos vengimą galinga išaiškinti nebent tik 

d mūsų poetai-lirikai 
nedakainuoja lirikos, arba kad jie patys 
jaučiasi nepakankamai dar persiėmę prole
tarine pasauliožiura, turi dar šioj srityj daug 
smulkiaburžuazinių liekanų, kas ir kliudo 
jiems pilna burna uždainuoti naujas dainas 
net ir apie tokius dalykus, kaip meilė, gro
žėjimasis gamta, džiaugsmas ar rūpestis. 
Bet jei taip, tai ir uždavinis šioj srityj yra 
išgyventi tas smulkiaiburžuazines liekanas, o 
ne ginti lauk iš mūsų poezijos liriką. Todėl 
palinkimas į liriką- kaikuriose paskutinėse 
A. Dabulio eilėse galima tik sveikinti.

Be agitacinės poezijos ir lirikos mūsų po- 
' etų laukia dar viena plati ir garbinga dirva 
—tai eiliuotoji satyra. Josios reikalingumo 
ir vertingumo manau nereikia įrodinėti, pri
siminus tokį sovietinės satyros meistrą, kaip 
Demjan Biednij. Dainuškos, eiliuotieji felje
tonai, pasakėčios, epigramos, parodijos ir 
t. t.—tai yra labai aštrus ideologinės kovos 
ginklas, masių begalo mėgiamas. Mūsų gi 
poezijoj, jei neskaityt tūlų J. Skribliuko 
menkai tepavykusių mėginimų, ši poezijos 
rūšis visiškai nevystoma. t

Šios poezijos sritys, plaukiančios iš poezi- 
1 jos vaizdavimo specifingumo, anaiptol ne- 
' uždaro duris ir į tikrovės vaizduos parody

mo sritį, į t. v. epinę poeziją. Viena iš la
biausia paplitusių mūsų poezijoj šitokios po
ezijos rūšių buvo ir šiandie tebėra—tai eilės 

. apie įvairių socialinių sluogsnių atstovus, o 
dažniausia apie įvairias darbininkų ar amat- 
ninkų profesijas (Janonio: “Kalvis,“ “Ku
mečio daina,“ ‘/Bedarbis“ ir kt., žalionio: 
“Krovikas,“ “Staliaus daina,“ “Naktigonė,“ 
“Akmenininkai“ ir t. p., F. Sodainio: “Kali
nys“, “Kolektiviėčio svajonės“ ir t. p., Dabu
lio: “Krosniakuris,“ L. Liudos “Vandens ne
šėja“ ir t. p.). Daugeliu atvejų šios eilės, 
nesukurdamos kiek pilnesnį ir konkretesnį 
pažymėtosios užvardinime profesijos vaizdą, 
būdavo tik priemonė įdėti į tam tikro asmens 
lūpas tas agitacines eiles, kurias poetas no
rėdavo išreikšti, šitokiam sąvo pavidale jos 
negalėdavo nebūti schematingos. Ir, mano 
nuomone, nepripuolamai šioji rūšis eilių 
mūsų poezijoj pastaruoju laiku nyksta. 
Nyksta todėl, kad šiandie jau nėra pasauly
je bendrai kalvio, kroviko, staliaus ir t. t. o 
yra tos profesijos darbininkas socialistinėj 
ar kapitalistinėj gamyboj, kur darbo sąlygos, 
pažiūra į darbą, darbo pergyvenimai diame- 
trališkai priešingi. Kadangi mūsų' poezija 
orientuojasi tiek į sovietinį, tiek į kapitalisti
nių šalių skaitytoją, toks bendrumas gali bū
ti kartais žalingas. Antra vertus, šitokios 
poezijos formos šiandie dažnai griebiasi so- 
cialfašistinė poezija, nes tai yra nebloga 
priedanga pasirodyti jai neva labai “darbi
ninkiška“ ir kalbėti apie kovą aplamai. 
Mūsų poezijai tai yra jau peržengtas vysty
mosi etapas, ir šiandie mums reikalinga tiek 
poezijoj, tiek prozoj pereiti prie vaizdavimo 
kenkrečių darbininkų—socialistinės statybos 
gerojų, kurie turėdami savo vardą ir pavar
dę, kartu yra socializmo statytojų tipai. Ly
giai ir vaizduodami kapitalistinės gamybos 
darbininkų,, mes negalim tenkintis bendru 
jo šaukimu į kovą, o turime parodyti kon
krečias tos kovos formas ir kelius. Mums 
reikalingos šiandie eilės ne aplamai apie be
darbį, o apie Kauno bedarbį, kuris stoja į 
kovą su policija ir fašistais ir beto-eilės, pa
radytos janpniško bedarbio nuoširdumu, 
vaizdingumu, stiprumu.

Pereinant prie tokio konkretumo, aišku, 
turi išsiplėsti ir patys eilių rėmai. Jei sche- 
matingam darbininkui nupiešti pakakdavo 
keleto posmų ir gale dar pora eilučių, iš
reikšdavo tą abstraktų šaukirną į kova,, tai 
nupiešti konkretų darbininką galima bus 
eilėse-poemoj.
- Kuo turi pasižymėti mūsų poema? Kaip 
ir visa mūsų literatūra, ji turi stovėti rei
kiamoj idėjinėj aukštumoj. Kąrtu poema— 
tai neturi būti paprastas sueiliuotas vaizde
lis ar' apysaka. Toks sueiliavimas laiko ir 
darbo iš rašytojo pareikalautų labai daug, 
o savo poveikiu į skaitytoją kažin ar pra
lenktų proza parašytą apysaką.

Įsivaizduokim sueiliuotą Gladkovo “Ener- 
oyo ;'‘Pakeltuosius dirvonus“ ir 
v Tai gautus kelių tūkstančių

vienu, būtent tuo,

giją,“ Sold 
tam panas

puslapių knygos, kokias ir gabiam poetui pa
rašyti reikėtų pusė amžiaus. Ir poemoj tad, 
kaip ir eilėše, poeto domės centras turi būti 
ne išorinių detalių, aprašymų prigriozdinime, 
o vaizdingame išreiškime vaizduojamųjų as
menų vidujinio jausmiškai-idėjinio pasaulio. 
Visas išorinis gyvenimas irgi turi būti poeto 
duodamas kondensuotas, jausminiai nuspal
vintas.

Prisiminkime puikią x Janonio poemą “Ru
dėtas vidunakt).“ šiuo keliu mums reikia eiti.

Kaip prozoj mūsų literatūra šiandie jau 
pasistačiusi uždavinį pereiti prie “didesnių 
drobių“ (apysąkų ir romanų), taip ir poezi
jai šis uždavinis stovi, šito perėjimo neiš
vengti tuo labiau, kuo labiau ir poezija pra
dės įsijungti į platesnį mūsų soc. statybos 
vaizdavimą, į istorinę tematiką, į palepinės 
kovos geroikos parodymą, vienu žodžiu į 
kovą už didįjį bolševizmo meną.

Tokie tie pagrindiniai keliai, kuriais turi 
eiti šiandieninė poezija.

Einant šiais keliais jai stovi uždavihis dar 
ir dar kartą perkratyti visas vaizdavimo ir 
eiliavimo priemones, kokiomis ji lygi šiol 
tebesinaudojo. Ir pirmoj eilėj kiekvienam 
mūsų poetui uždavinis—kovoti už bendrą 
eiliavijno kultūrą: už ritmo išlaikymą ir jo 
įvairumą, už juosultingesnį rimą, prieš žod
žius, atsirandančius eilėse tik del ritmo ar 
rimo, už nenudėvėtūs epitetus ir metaforas, 
už kalbos paprastumą iš vienos pusės, ir jos 
turtingumą, vaizdingumą—iš kitos.

V. Žalionis.

PIRMAS CONN. VALSTIJOJ 
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį birželio (June) 
d. š. m. bus pirmas šiame 

sezone apskričių išvažiavi
mas. Rengia ALDLD 3, AL- 
PMS 4 ir LDS 5 Apskričiai. 
Atsibus Helmovich Grove, N. 
Main St., Bridgeport, Conn. 
Pradžia 11 A. M. Vieta gerai

I žinoma, nes per keletą metų 
! mūsų išvažiavimai tenai įvyko.

Rengimo komisija deda pa
stangas prirengti gerą ir įspū
dingą programą, iš prakalbų, 
dainų, sporto, žaislų ir prie ge
ros orkestros šokių. 1 .

Rengėjai prašo visų darbi-., 
ninkiškų organizacijų narių ir 
geros valios simpatikų iš lai-- 
ko gerai prisirengti prie skait
lingo dalyvavimo išvažiavime. 
Platinkite garsinimus, kalbin
kite draugus, organizuokite 
busus ir tt.

3

Pavasario Vaizdai
žvelgiu pro langą—sprogsta medžiai, 
Nauji lapeliai tuoj bujos, 
Tuojau sulauksim savo akiai 
Vaizduotės čia kitos, naujos.

žvelgiu—matau : žolelė želia, 
Ankstyvos gėlės su žiedais.
Jos šypsos, dairos jau be baimės— 
Praėjo šalčiai su ledais.

Gaivingas oras. Kįla ūpas. 
Pavasari, koks tu gražus! 
Naujovė jau visur tik plinta, 
Kas buvo sena—tas pražus.

Skaisti saulužė gaivų jausmą 
Tik kvėpia žemei spinduliais, 
Ir, tartum, ji visiems pasako: 
“Naujais keliaukite keliais.“ 

♦ * ♦
Einu gatve, matau—bedarbiai 
Sustoję pas didžius vartus, 
Šnekauja sau, koks bus rytojus? 
—Gyvenims, e, visai kartus.

Atminkite, kad dalyvavimas 
išvažiavime, rėmimas darbi
ninkiškų organizacijų, yra 
kartu ir rėmimas kovos už 
Darbininkų Bedarbės ir Socia- 
lės Apdraudos bilių H. R. 
7598, kovos prieš karą ir fa
šizmą, prieš kapitalistinį tero
rą, kur streikieriai kovoja už 
geresnį pragyvenimą. Jie žu
domi, areštuojami, po teismus 
tąsomi, Alabamoj, Michigane 
ir kitur, kuk tik darbininkai 
sustreikuoja.

Todėl, drauge, jeigu jau
tiesi darbininku esąs, tai savo 
pareigas pilnai atliksi, nes 
rengėjai be jūsų paramos ne
daug gali reikšti.

Pradėkime šios vasarios iš
važiavimus su pilna energija 
taip, kaip ir susipratusiems. 
darbininkams pridera.

KELRODIS: Atvažiavę , į 
i Bridgeportą, važiuokite North 
Main 
stotį 
re i.

iki privažiuosite buso 
13; tada sukite po kai- 
Bus aiškūs ženklai.

Rengimo Komisija.

SEATTLE, WASH.

Sustojo dūzgę jau mašinos. 
—Perdaug pridirbta reikmenų. 
—Dirbtuvės užveizda pasakė : 
“Jūs eikit lodyti šunų. . .“

—Gyvenims, e, draugai-draugužiai, 
Beteisėj šitoj verčia mus 
Marinti savąją šeimelę, 
Slopinti viltį, troškimus.

Bet ką ? Ar mes ir stipsim šitaip ?
Juk mes tvėrėjai, mes—jėga!
Klasinę sąmonę tik plėskim, 
Marksizmo eikime vaga!
3-V-32. St. Jasilionis.

Pasikalbėjimas Baltraus su Petru
(Dialogas)

PETRAS: Labą dieną, Baltrau.
BALTRUS: Labą dieną, Petrai, kaip tau 

einasi ?
PETRAS: Blogai, nedirbu jau kelinta sa

vaitė ir dar dievas žino kaip bus?
BALTRUS: Tai ką gi tas dievas gali ži- 

nęti, kad tu pats nežinai?
PETRAS: Kaip tai? Dievas visągalis. Mes 

negalime prieš jį zurzėti.
BALTRUS: O iš kur tu žinai, kad dievas 

visagalis ?
PETRAS: Aš žinau. Kas gi žemę, saulę, 

žvaigždes ir visą gyvūniją sutvėrė, jei ne- 
dievas?

BALTRUS: Aš tavęs neklausiu, kas tą 
viską sutvėrė. Apie tai pakalbėsime kitą sy
kį. O dabar atsakyk į klausimą: Iš kur tu 
žinai, kad dievas visagalis?

PETRAS: Kaip tai? Juk kunigai ir šven
tas raštas sako.

BALTRUS: Neteisybė, Petrai. Mes gerai- 
žinome, kad kunigai jokio naudingo darbo 
nedirba. O su tais velniais ir dievais, tai jie 

^tik žmdnes mulkina. Su tais “dievais“ ir 
“velniais“ kunigai darbininkus palaiko prie 
kapitalizmo ir išnaudoja.

PETRAS: Ką tu sakai? Tu sakai, kad ku
nigai jokio naudingo darbo nedirba? Nesu- 
prantul

BALTRUS: štai kaip. Sakysime, jei kal
vis kala, tai jisai nukala kokį naudingą įran-
' (Daugiau Meno 4-tam pusi.)

Laivakroviai Streikuoja Pac*fi- 
ko Pakraštyje

Gegužės 9 dieną laivų kro
vėjai (longshormens) sustrei
kavo ne tik šiarne mieste, bet 
ir kituose Pacifiko pakraščiuo
se. Streikas jau pasiekė Se
attle, Tacoma, San Francisco 
ir Los Angeles. Sulaikė darbą 
veik visur, kur tik dideli lai
vai priplaukia.

Darbininkai reikalauja, kad 
jiems mokėtų po dolerį į va
landą ir duotų po 30 valandų 
darbo į savaitę. Taip pat 
darbininkai reikalauja , kad 
jiem mokėtų laiką ir pusę už 
viršlaikį.

Iki šiol darbininkai dirbda
vo po 48 valandas į savaitę ir 
gaudavo mokėti po 85c į va
landą, o $1.25 už viršlaikį.

Darbininkai streike gerai 
laikosi ir pikietuoja kiekvieną 
prieplauką. Washington© val- 

; stijoj darbininkai turi teises 
j ir gali pikietuoti prie kompa- 
mijos nuosavybės.

Kompanijos bando streiką 
laužyti, todėl streiklaužiams 
moka po $1.50 į valandą. Ta- 
čiaus ir tai negali gauti už
tektinai skebų. Laivai stovi 
tušti. Jei reikia laivui išplauk
ti vieną dieną, tai jisai gali iš
plaukti tik kitą dieną. Laiku 
nesuspėja.

Gal darbininkai laimes strei
ką, jei jie gerai laikysis. Tar- 
pe Seattle ir Alaskos daroma 
geras biznis, tai darbas prie 
laivų yra reikalingas.

Senas Grinorius.

Sustreikavo Falkausko > • 
Darbininkai

Kaune sustreikavo Falkausko 
batų dirbtuvių darbininkai. Rei
kalauja 8 valandų darbo dienos, 
sutvarkyti atlyginimą ir kt. 
Streikuoja apie 50 darbininkų.



Ketvirtas Puslapis

Pasikalbėjimas Baltraus su Petru

ne-
vi-

tai

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
kį, kurį mes galime naudoti. Jei veikia in
žinierius, tai ką nors padaro, pabudavoja. I 
Bet ką kunigas padaro? Nieko, nič nieko.

PETRAS: Bet. . .bet. . .jisai kunigas.
BALTRUS: Kunigas, bet kam jisai reika

lingas?. Kaip jau sakiau, tai tik palaikymui 
darbininkų tamsybėj.

PETRAS: Jei tu sakai, kad kunigas 
reikalingas, tai pasakyk iš kur atsirado 
sas svietas ir tikybos?

BALTRUS: Jei nori apie tai sužinoti,
perskaityk geras knygas, kaip tai: “Pasaulio 
Stebuklai,” “Religija ir Jos Socialė Reikš
mė,” kurias leidžia Lietuvių Darbininkų Li
teratūros draugija. Tada nereikės nei aiš
kinti.* Pats žinosi.

PETRAS: O,.aš į knygas netikiu. Kuomet 
skaiįai vienas knygas, tai išrodo vienaip, o 
kuomet skaitai kitas—išrodo kitaip. Jie ra
šo taip, kaip ąori.

BALTRUS: Tu, Petrai, tiki į kunigų para
šytas knygas. Tiesa, kunigai rašo taip, kaip 
jiems patinka. Bet visai kas kita su moksli
nėm knygom. Jos paremtos faktais ir '.styri
ntais.

Į PETRAS: O kaip gi tyrinėtojai ištyrė die- 
vį?

^BALTRUS: Tyrinėtojai jokio dievo niekur 
nesurado. Jokių pėdsakų nėra, kur jisai ga
lėtų gyventi. Todėl tai ir parodo, kad jo nė
ra.

♦PETRAS: ne, vistiek dievas yra.
BALTRUS: Gąrai, jei tas dievas yra, tai 

kam jisai laiko tokius parazitus kum? Juk 
jeigu jisai visagalis, tai galėjo taip sutvarky
ti, kad žmonės jo klausytų ir be kunigų pa-

i 13X 1.8 V Ė

smert už tai at-

Petrai, kaip tu 
dievas davė va-

gelbos. Juk tie dykaduoniai labai dažnai net 
moteris ir merginas užpuldinėja. Pavyz
džiui, Macochas, Olšauskas ir kiti.

PETRAS: Taigi, taigi, dievas davė valią: 
Kaip nori, taip daryk, o p© 
sakysi!

BALTRUS: Bet klausyk, 
supranti tą “valią”? Jei tas
lią daryti, ką tik nori, o paskiaus už tai ver
čia smalą gerti, tai kokia čia valia? Koks 
čia protavimas?

PETRAS: Na, tai aš ne dievas ir negaliu 
tau pasakyti.

BALTRUS: Aš nesakau, kad tu dievas. 
Bet jei ir būtų toks dievas, kaip kad kunigai 
aiškina, tai jisai būtų labai kvailas.

PETRAS: Na, tai aš jau bėgsiu.
BALTRUS: Palauk, dar aš tau turiu po

rą žodžių.
PETRAS: Gerai, sakyk greitai.

BALTRUS: Tu žinai, kad yra tokia ša
lis, kuri vadinasi Sovietų Sąjunga. Tenais 
darbininkai nuvertė carą, dabar budavoja 
socializmą ir jau baigia pamesti tuos kunigų 
prietarus, bet jiems sekasi.

PETRAS: Kodėl tenais persekioja kuni
gus?

BALTRUS: Todėl, kad tenais darbininkai 
valdo. Jie nenori, kad dykaduoniai juos 
mulkintų. Na, ir tie kunigai nesikreipia prie 
dievo, kad juos išgelbėtų tas “visagalis,” bet 
kreipiasi prie kitų šalių kapitalistų. Tai 
reiškia, kad jie-neturi “dievo” galios.

PETRAS: Aš jau negaliu suprasti,
reikės išsirašyti tas knygas, kurias tu liepei. 
Einu.

BALTRUS: Tai negana to. Reikia priklau
syti jr į darbininkų organizacijas, jei nori 
būti sąmoningas darbininkas.

PETRAS: Gerai, iki pasimatymo.
Miškų Darbininkas.

Tai

Seimų Laike Parengimai ROCHESTER, N. Y
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ganą gerai. Veikalas aiškus, 
kiekvienam suprantamas. O 
gal kaip kam ir yra gyventas 
vienu ar kitu būdu.

Tačiaus patį lošimą sudaro 
pavieniai asmenys. Tad jų 
lošimas būna geras ir prastas.

Taigi, nors ir trumpai, rei
kia pasakyti apie lošimą at
skirai.

Tačiaus patį lošimą sudaro 
pavieniai asmenys. Tad jų lo
šimas būna geras ir prastas.

Taigi, nors ir trumpai, rei
kia pasakyti apie lošimą atski
rai.

Pirmiausia imsime ilgiausią 
rolę Marės, bedarbio moteries. 
Ją lošė d. Emilia Lekavičienė. 
Rolė, viena, kad ilga, antra,

Kas* reiškia, kad nevisi gali- j darbus, nuo kovo iki ' bal. į sudaryt šiek tiek finansų del toli- 
UjMsverti pagal išžiūrą. Vie- |mgnesio pakilo skaičius bū-
nas iš keleto išsireiškimų aPieiįįnai reikalingų šelpti šei-■ta* kelia gaivą' visur. Todėl, 
zi Dni+ir>- msimo • “Tai™,, nX I , JOQQ1Q ’i • o rnums darbininkams, reikia rimtai

Hiynų nuo i,42o,olo IKI Z,- i susidomėti ir jungtis apie Amerikos 
000,000. Prezidentas gi I prieš Kar<? ir Fašizmą. T-, ir j •, 1 gali prigulėti visokių taiRooseveltas geg. 15 d. reika
lavo, kad kongresas dar pu
se biliono dolerių sumažin
tų pinigus, skiriamus pašal
pos reikalams.

d. Pultin' lošimą: “Jeigy aš Į 
būčiau dalinęs roles, tai jai tos 
rolės būčiau nedavęs. O. K., 
Anna.” 
' Taip ir reikia. Rodosi, taip 
eina rolės, apie kurias publika 
po lošimo kalbėjo, kad buvo 
atlošta geriau, negu tikėtasi.

Bedarbių rolėse lošė: Juozo 
—-d. P. Žirgulis, Bilo—Ąlek- 
sis Bekiašus, Jurgio,—Vladas 
Lekavičius. Minimos rolės la
bai panašios viena kitai, kur 
bedarbiai, sėdėdami diskusuo- 
ja savo padėtį, turėdami skir-1 
tingas mintis išėjimui iš šios Į 
bedarbės. Kadangi veik visas I s vai. 

tai gyvenimo sūkuryje įmesta: lošimas susideda vien tik iš 
gazas ir elektra uždaroma, Jkalbos, sėdint, ir dar pusėtinai 
pinigų nėra, vyras areštuotas ilgokas, tai nėra tų galimybių 
už pašalpos reikalavimą, mer
gaitė ir motina nevalgę ir nie
ko nėra duoti. Einą ąnt gat
vės parsidavinėti, kad uždirb
ti užlaikymą. Tačiaus d. E. 
Lekavičienė pajėgė įeiti į skir
tingą padėtį tų visų aplinky
bių ir savo rolę atlošė pagirti
nai gerai.

Dar reikia pasakyti, kad d. 
E. Lekavičienė yra čia gimusi 
ir augusi, tačiaus lietuvišką 
kalbą vartoja gana gerai.

Jono rolėj, Marės vyro, lošė 
černauskas. Ši rolė labai trum- gi ir 
pa, taip, kad rodėsi nebuvo kur lošė d. R. Černauskienė, | pildys jaunuolių * choras; 
kur nei išsitiesti. Černauskas 
lošė dar dvi, girtuoklio ir vy
ro, kuris perkasi meilę už pi
nigus. Pastaba čei’nauskui, 
kad bonkutę degtinės pergrei- 
tai įdėjo į kišenių girtuoklio 
rolėj, ant sykio pataikė. Kitą 
girdėjau sakant, kad černaus
kas ir girtas būdamas būtų ge- j 
riau neatlošęs.”

Marytės rolėj lošė Lilija 
Barzdaičiutė, mergaitė apie 
9-10 metų. Reikia stebėtis, 
kaip gerai lošė ir darė labai 
gerą įspūdį į publiką. Kredi- 

i tas tėvams, kad leido mergai- 
! tę lošti ir padėjo mokintis.

Marės motinos rolę lošė 
Leokadija Bakšienė. ši rolė 

‘ gi neilga ir atrodė, kad

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

■ 1 Aią 
lygą gali prigulėti visokių tautų, vi
sokių įsitikinimų, kaip organizacijos, 
taip ir pavieniai žmonės, priešininkai 
karo ir fašizmo. Lietuviai darbinin
kai dalyvaukite šiame bankiete ir dė
kitės 
karą

prie organizacijos kovai prieš 
ir fašizmą.

Reporteris.
(118-119)

WORCESTER, MASS.

PATERSON, N. J.
i ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
| šeštadienyje, 20 gegužės, 3 vai. po 
j pietų, 62 Lafayette St. Visi malonė- 
j kite dalyvauti laiku, nes turim daug

Priešfašistinio komiteto mėnesinis | svarbių reikalų apkaibėt ir daug senų 
j susirinkimas įvyks 22 dieną gegužės, dalykų reikia užbaigt.

? vakare. Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St.

Visi būtinai turėtų dalyvauti, . nes 
turim daug svarbių reikalų apkalbėti j 
ii* laineri amo it nvlvairrfi

Sekr. P. Malinosky.
(117-118)

ir taipgi senų darbų užbaigti.
(118-119)taip lošti, kaip kur kalba su

rišta su judėjimais. Tačiaus 
virš minimi draugai atlošė pu
sėtinai gerai.

Policisto rolėj vaidino Juo
zas Milleris. Policisto
veik, .visiems yra žinoma, su
imti ką, slopinti. Tačiaus, kai- žai laiko yra. 
po ypata, tiko labai gerai.

Lošimas atrodė, kad stoka į 
mokėjimo, kaip paimti žmogų. j 
Gazo. agentas, d. J. Barzdai- i 
tis, rolė jo labai trumpa, rodo- į

ROCHESTER, N. Y-
ALDLD 50 kp. šaukia extra susi

rinkimą, kuris įvyks 22 dieną gegu- 
role žės, 7:30 vai. Draugai ir drauges, j 

malonėkite pribūt laiku, nes daug 
yra svarbių reikalų apkalbėti ir ma-

Org. J. 
(118-119)

E.

GARNER, MASS.
Lietuvių Outing Ass’n Inc. rengia

HARTFORD, CONN.
Komunistų Partija rengia balių, 

kuris įvyks 19 gegužės, 8 vai. vaka
re, Laisvės Choro svetainėje, 57 Park 
St. Bus užkandžių ir gera orkestrA 
grieš visokius šokius. Visi žinom, 
kas tai yra Komunistų Partija ir kad 
reikalinga ji paremt ir platint, todėl 

j visi j kompartijos parengimą, nes 
mes ten ne tik linksmai laiką pra- 
leisim, bet ir partiją, savo organi
zaciją, parom si m.

Kviečia Komitetas.
(117-118)

si trys kartai atsakyti. Taip- ! dideli .pikniką su didele programa 
. i , . , . _ f ir išlaimėiimais; įvyks 10 dieną bir- '

i bedarbių tarybos nares, Į *ejj0> vaj pO pjetų Programą i.š- 
; dvi poros ’ 

irgi trys ar keturi atsakymai. ’ mistiku risis, ir bus kumštininkų.: 
Anio 5ias dvi rnlpc tai nėra ka ! Taip^ bus trys išlaimėjimai, radio;, Apie sias avi lojęs tai neia Ką . auksing plunksna ir $5 pinigais. Bus : tra; 
nei pasakyti. Nėra progos, kas j gera muzika šokiams—grieš per visą ' 
lošti. I dieną. Parkąs randasi prie pu i-!

kaus ežero; galėsite išsimaudyti, i 
Įžanga dykai.

(118-119)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. rengia vakarienę, 

su programa ir šokiais, kuri įvyks 
20 įlietą gegužės, 6:30 vai. vakare, 

• Lk’ Piliečių Kliube,. 376 Broad- 
, way, įžanga 35c. Programą išpildys 
■ vaikų choras, po vadovybe E. Žu- 
; kauskaitės. Kalbės jaunasis Reino- 
j tas, ir šokiams grieš Merkelio orkes- 

. Komitetas.
(117-118)

Trūkumai
Apie apsirengimą ir 

pirmame akte, Marė
Į nas per gražiai atrodė, nebu- 
! vo matyti bedarbės ir alkanu- 
mo žymių, kas yra išblyški
mas. Marės drapanos galėjo 
būti prastesnės.

Rolės buvo pritaikytos ge
rai. Bet jų mokėjimas buvo i 
geras, vidutinis ir nelabai ge- | 
ras. Tą galima pateisinti, kad 
į trumpą laiką išmokta ir kar
tu buvo mokyklos pastarąsias 
dvi savaites 'prieš lošimą. ■

Publikos buvo vidutiniai, 
gal lietus pakenkė?

Matęs Lošiant.

grimą,! 
ir Jo-i

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

PHILADELPHIA, PA. •
L.D.S. 5 kuopa rengia linksmą 

ir dideli pikniką, kuris įvyks 3 die
ną birželio (June) 10 vai. ryte, Vy- * 
tauto Parke, Hulmville, Pike ir Gal- ' 
loway Rd. Programą išpildys Lyros i 
Choras, taipgi bus kitų pamargini- į 

i mų *ant programos, bus ir šokiai, ku- i 
j riems grieš Wings orkestrą lietuviš- i 
Į kus ir amerikoniškus šokius. Bus ir į 
keturi 
Clock; 
gallon 
taipgi 
tik

j Iš Politinės Mokyklos ir Vei
kalo “Moteris Gatvėje”
Pirmoj mokyklos . savaitėj 

į pasitaikė net trys susirinkimai 
i ir buvo atitraukę geroką skai-' 
I čių mokinių tais vakarais, j 
Taipgi buvo draugų, kurie ga-1 
Įėjo ir, rodos, turėjo eiti į mo
kyklą, bet nėjo.

Nelankymo panašių mo- 
' kyklų negalima pateisinti “ląi- 
| ko neturėjimu” arba tingėji
mu. Reikia pasakyti, kad bu
vo draugų ir draugių, kurie 
lankė visus vakarus, kas yra 

Moon Light piknikas, Beech Nut Grove, pagirtinas dalykas.
Piknikas ir LDS jaunuolių sporto pro- į Nežiūrint, kad ir buvo ap- 

šokiai prie puikios muzi- linkybės nepalankios mokyk
lai, tačiaus mokinių buvo kiek
vieną vakarą tarpe 18 ir 25. 
Kas vakaras mokinių, kurie 
lankė apie pusę laiko, buvo 
22. Gi likusieji, kurie lankė 
nuo vieno iki trijų—buvo 26.

, Skaičius nebuvo mažas, bet

..Birželio 18 d., Lietuvių svetainėj, 25th ir Vernor Hy., Det
roit, Mich., įvyksta Lietuvių Darbininkų ir Jaunuolių Susivie
nijimo Seimas ir kiti suvažiavimai. Prie šio seimo rengiasi 
visos Petroito pažangios organizacijos: jų atstovai turėjo su
sirinkimą ir pilnai užgyrė seimo komiteto pagamintą progra
mą. Išrinko veikimo komitetą ir darbas prasidėjo.

Seimo programa sekama:
Sekmadienio vakare, birželio 17 d., Lietuvių Svetainėj, 25th 

ir Vernor Hy., pasitikimui delegatų skani vakarienė ir šokiai; 
įžanga 40c., vien šokiam 15c.

Pirmadienj, 18 d., 8 v. vakare, prakalbos; kalbės ir delega
tai, iš kitų kolonijų.

Antradienį, 19 d
Silriano Urbanto parke.
gfama prasidės 7 valandą vakare.
kos 8:30 vai.; įžanga 10 centų; užkandžiai ir gėrimai ko 
skaniausi. ,

^Trečiadienį, 20 d., vakare, 8:30 vai., jaunuolių prakalbos; 
kalbės vietiniai ir iš kitų kolonijų delegatai. Įžanga veltui.

'Ketvirtadienį, 21 d., 7 vai. vakare, koncertas ir šokiai prie 
paikios muzikos. Koncerto programą išpildys vietiniai ir iš ki-_______
tų kolonijų delegatai, solistai ir muzikai ir vietinis Aido Cho-’gaigjo būtį didesnis, 
ras. Įžanga 25c.; vien šokiam 15c.

'..penktadienį, 22 d., vaidinama puiki komedija: “Už Pinigus 
Vesta Pati” ir šokiai prie puikios muzikos. Užkandžiai ir gėri
mai bus skaniausi. Įžanga 25 c.; vien tik ant šokių 15c.

šeštadienį, 23 d., poilsis ir pasižiūrėti po miestą, kur pri
rengs ir pavažinės Namų ir Transporto Kometas.

° Sekmadienį, 24 d., milžiniškas “Vilnies” piknfkas, kurį ren
gia D.D.O. sąryšis.

• I ■

Tai bus programa, kokios Detroito ir apielinkės lietuviai 
nėra turėję. Todėl visi Detroito ir apielinkės lietuviai yra 
kviečiami ištisai dalyvauti šiuose parengimuose, „taipgi ir sei
mo posėdžiuose. Jūs išgirsite daug naudingų ir įdomių orga
nizacijos ir darbininkų klasės reikaluose klausimų.
į- IŠRINKTAS VEIKIMO KOMITETAS
‘ Maisto Komitetas, kuris prirengs k pagamins užkandį dele

gatams veikia. Yra visi lietuviai, ypatingai biznieriai prašomi 
paaukauti, kiek kas išgali seimo reikalams, kuomet komitetas i 
pas jūs atsilankys. Taipgi galite .perduoti drg. Beiliunienei, 
20401 Johan R. Street. .

/fctemų ir Transporto Komitetas, kuris parūpins nakvynes de
legatams ir automobilius delegatų reikalams. Draugai ir drau
gės. Kurie turite vietos del nakvynės vienam' ar keletai de
legatų, tuoj praneškite per atvirutę arba ypatiškai šiuom an
trašu : J. K. Alvinas, 2322 Scotten St., City.

Sporto Komitetas. Išrinkti > penki jaunuoliai,'kurie rengiasi 
gerai pavaišinti delegatus sportininkus, ypatingai chicagie- 
čius. Abidvi Detroito ir Hamtramcko LDS. Jaunuolių kuopos, 
prie jų prisideda ir augusieji LDS. nariai, kad sutaisyti gerą 
sportą ir kad laimėtojais lįktų detroitieČiai, tame nėra abejo
nės; viena, kad jaunuolius visi remia, o antra, kiekvienas gai
dys yra savo kieme gaspadorius ir jis savo garbę nepraras, 
kad ir dar čia taip. Kad nors kiek atsilaikyti prieš detroitie- 
Ąas, kitų kolonijų jaunuoliai sportininkai, kurie rengiatės va
žiuoti į Detroitą, lavinkitės, kiek galite, kitaip bus blogai!

Kviečia vardan visų rengėjų ir darbuotojų, seimo rengimo 
aįiakomingas Komitetas:

'U. Litvinienė, J- Baronas ir Z. Ramanautskas.
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Bekešienei nebuvo kas lošti,
kaipo senai’ aktorkai.

Keidės, šokikės, d. Anna 
Pultin. Rolė , nėra labai sun
ki, tačiaus . pats lošimas susi
dėjo daugiau iš kūno judėjimo, 
šokių, negu iš kalbos. Bet d. 
Pultin lošė daug geriau, negu 
publika manė. Matote, d. Pul
tin turi lėtą ir tykią išžiūrą.

Bedarbiu Šeimynų Ba
das Labai Padidėjo
Washington. — Panaiki

nus Civilės Administracijos

Nupiginta Amerikos Pilietybė Ateiviams

išlaimėjimai: Classic Alarm’ 
silver set; radio lamp; ir one 
barrel, liquor set. Gaspadinės 
turės gardžiu valgių. Įžanga 

25c. • :
J. S. Rainys. 

(118-119)

GARDNER, MAS$.
Bankietas su Programa

NORWOOD, Mass. Amerikos 
ga Prieš Karę ir 
tarptautinį bankietą 
zikale programa ir 

įvyks sekmadienį, 
Finų svetainėj, 37 
pradžia 7-tą vai. vakare. Dar pirmą 

' syki Norwoode bus tokis parengimas. 
I Lietuvių, finų, italų moterys darbinin
kės darbuojas, priruošdamos skanius 
valgius. Izabelia JarmolaviČiutė pri
rengė gražią dainų programą; taipgi 
bus gerų kalbėtojų—vienas iš Bosto
no. Tikietas už valgius ir progra-

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros i

Ly- i 
Fašizmą rengia 
su gražia mu- | 

prakalbomis.
20 d. gegužės, I 
Chapel Court; į

" Sovietų Sąjungą
is, €

$187up
Infliacija Nekenkia Turai j 

Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

New York
Washington. — Jungtinių ; mokesčius, surištus su pilie-,

Vatetijų kongresas priėmė tystės popierų gavimu, kad. aZ‘U 175 Fifth Avė.
uicKSieino omų, sung kuiio daugelis ateivių nepajėgė j kovoj prieš karę ir fašizmą. Deltoj

i ? ?-----  v „j • <- I §js bankietas ir yra rengiamas, kad i
Lankymas mokyklos kiek

vieną vakarą, per porą savai
čių, yra gana įtemptas daly
kas ir nelengvas. Antra, tai 
yra gera priežastis atsisakyti: 
“laiko nėra išmokti.” Taipgi 
ir fiziškai pavargsta. O tas 
prisideda prie trukdymo lavi
nimosi, 
būti apeita.

Mokintis 'tokiose aplinkybė
se, mokyklėlių vedėjams pri
sieina didžiulę dalį vakaro 
kalbėti-aiškinti ir į temos klau- Certifikatas apie teisėtą įvažiavimą į Jungt. Valst. $5.00 

.simus'atsakinėti. Gerai, kad 
pas d. šolomską nestokuoja 
to žinojimo kalbėti bile klau
simu.

I Nežiūrint, kad ir nevisi mo
kiniai ėmė drąsos išreikšti min
tį ant pastatytų klausimų, ta
čiaus mokyklėlė neša naudą 
darbininkų judėjimui. Visgi

1 daugeliui draugų ir draugių 
pasiliks atmintyj daug' klau
simų.

Apie Suvąidinimą “Moteris 
Gatvėje”

ateiviams bent pusiau nupi
ginama tapimas šios šalies 
piliečiais. Tą bilių pasira
šė prezidentas Rooseveltas ^es me^us- 
pereitą ketvirtadienį, ir bi-1 Dabar pagal Dicksteino 
liūs iš tos dienos pasidarė, bilių yra sekamai nupigina-

Ir ateityje tas turės į įstatymu. | ma įvairūs reikalingi pilie-
ha‘ 1929 m. liepos. 1 d. kon-' tystei dokumentai ir pačios

gresas buvo taip pakėlęs popieros:

išsimokėti. Tatai buvo ypač 
sunku per ketverius bedar-

Pirmiau

Pirmosios popieros........ ..........................  $5.00
Antrosios popieros (Petition for Naturalization) $10.00
Certifikatąs (arba paliudijimas) apie pįlietystę, 

pereinančią pačioms ir vaikams tapusių pi-
/ liečiąis vyrų—tėvų . .................... ........... $10.00

Paliudyta kopija pamestų pirmųjų arba antrųjų
popierų .................................. ............. $10.Op

Užsiregistravimas ateivių, delei kurių teisėto įva
žiavimo į Jungtines Valstijas nėra jpkio do

kumentaliu įrodymo-rekordo ...   $20.00

Dabar ! 
$2.50 
$2.50 | 
$5.00 !

$5.00

$1.00 !

LffUVIgM
v •‘■t

Paprastai mūsų lošimai 
rašoma labai trumpai, be 
stabų! kur ir kokie trūkumai 
būna. O jų netrūksta. Bet da
ryti draugiškas pastabas, 
apie lošimą, apsirengimą, gri- 
miravimą, • scenos pritaikymą

V "* O-i ’ir . rolių mokėjimą ne tik 
reikalinga, bet turėtų būti ir

op
pa

Paskutinių punktu palie
čiamiems ateiviams yra pa
tartina gerai apsižiūrėti, 
kad nuėjus užsiregistruoti 
nebūtų kartais areštuojami 
ir paskirtį deportavimui su
lig ’įstatymų, išleistų po 
1906 metų. “Laisves” iš
leista knygutė “Kaip Tapti 
Jungtinių Valstijų Piliečiu” 
suteikia gana plačių žinių

kaipo pamoka mūšų, lošimiups. ^teivystės įstatymus 
Imant pats lošimas, tai išėjo’bm taisyklei'' ir paduoda

/

I > ■' . ■ J? . ■ ■ -

$10.00 
virš šimto įvairių klausimų 
-atsakymų, kuriuos atei
viui reikia žinoti, einant 
imti pilietystės popierų. Tie 
klausimai - atsakymai iš
spausdinti angliškai ir lie
tuviškai., Yra ir pavyzdžiai 
išpildymui blankų pirmo
siom ir antrosiom pilietys-, 
tės popierom. Knygutės 
kaina 25 ‘centai.

jfezįCGERIflŪSIA DUONA
^mSCHOLES BAKING

168 ManLc a Avenue, >
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

♦Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
TeL: Štagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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. DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
čia randasi (ietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JXOS CAMPAU AVE., \ DETROIT, MICH.
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. Penktas Puslapis

y

A

Drg. Beliunienė raportavo, savo frakcijas,, kurios dau-

I

. , . .. kus, ypatingai Chicagoskenoshietis, j . ’ .. • > ?

ma ginklai iš kitų kraštų ir

t

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

i
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kuopelių. Kas 
žingsnį pirmyn 
judėjimą.

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

Valandos: nuo 1—6 po pietį

parodo ;
i revoliucini

kad Detroito apielinkėj eina 
dideli streikai, kur nemažai 

■lietuvių dirba automobilių in-

Frakcijos konferencija pasi- 
jis pažymėjo sakė ,už organtzavimą kairio-

ŠeŠtadien., Geguž. 19, 1934

<č’ * t-' yt.’ ■ ' •'< r' ‘ '•* i”*y

• ■ ; . t '

giaus suktų į kairįjį sparną 
linkui revoliucinio supratimo.

Taipgi konferencija pasisa-
! kė daugiaus darbuotis tarpe |

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

tinio supratimo. Reikia turė-

kur stovį Sovietų j j“0 surinkti, pinigai? Apie 
I Kėdainitj visuomenė senai 
ri išgirsti ailtorįtetingą žodį 
interesuotų asmenų. ..

jie mano, narius daugiau prie komunis- 
reikia pa-

ra

■

f

Vidurvakarinių Valstijų Komfrakcijos 
Konferencijos Įspūdžiai

I cialistų Liaudies Namas; vis 
daugiau darbininkų areš
tuojama visoj šalyj. Vokie- 

; tijos fašistai džiaugiasi, kad 
jų broliai Latvijoj siekia tų 
pačių tikslų, kaip ir hitle- 
riečiai. ‘

Gegužės 5 d. Chicagoje; giaus jėgų masinėse draugijo- 
įvyko gana svarbi Lietuvių Ko-j se, kliubuose, tai ir abelnas 
munistų Frakcijos konferenci-. veikimas pas juos yra geres- 
ja. Joje dalyvavo nemažai i nis. 
narių ir iš tolimesnių kolonijų,. Dabar apie jaunimo organi- 
kas sudarė neblogą įspūdį kon-! žavimą. Pasirodo visose ko- 
ferencijoj. į lonijose yra pradėtas darbas

Drg. F. Abekas, sub-biuro; ^ganizavimo kuopelių, bei di- 
sekretorius, davė raportą apiedesnese hetuv"-1 kololn.’ose yra 
mūsų visą judėjimą. Jo ra
portas buvo ilgokas, su įrodi
nėjimais. Todėl nebuvo nuo-, 
bodus klausytis, žinoma, bu-, 
vo trukumų apie lietuvių dar-j 
bininkų judėjimą ir jų masi- tinimas eina silpnokai ketoni
nes organizacijas, ypač pašei-. jose tarpe lietuvių; frakcijos 
pines draugijas ir kliubus, ne- konferencija nusitarė daugiau- 
buvo nurodyta tie trukumai, šia imtis darbo vajuose mūsų | 
kad daugiaus gavus i 
organizacijų 
nistinio judėjimo. ~_____ ____  _____ ___

Drg. J. S Mažeika davė ra-j ti pirmyn tarpe darbo masių, i Kau/'fotografuodamas " Šo 
/nnhlnfrn \ ic* llnvnlondn I • 2___1________n_______ • • _____ * «

Sovietų Sargyba Šaudė 
Į Japohy Šnipų Laivą

Maskva. — Japonijos lai- 
ir gerai gyvuojančių jaunuolių vas su šnipais ir kareiviais, 

plaukdamas „palei sovietinį 
---- 1 Amūro upės kraštą, mėgino 

I fotografuoti tą kraštą ir 
Komunistinės spaudos pla- vietas, j

sargyba. Sovietiniai sargy- 
. biniai > liepė laivui važiuot 
|šalin; bet jis nepaisė. Tuo- 

masinių . laikraščių gavime naujų skai-1 met sargybiniai davė tris i iparamai komu- ty to jų ir abelnos literatūros j šūvius į orą; bet Japonų
I platinime. Reikia darbą vary-; šnipų laivas plaukė sau to-

portą (neblogą) iš Cleveland© | 
ir jo apielinkės;
savo raporte, kad Clevelande j0 sparno pašelpinėse draugi- 
įstojo keletas lietuvių darbi- jose įr kliubuose, kad pasukus 
ninku į Partiją ir 
daugiaus gauti, tik 
dirbėti.

vietų sieną. Tada- Sovietų 
kareiviai paleido kelis šau
tuvų šūvius į laivo kaminą, 
vis dar nenorėdami kliudyt 
žmonių. Tik po to- šnipai

ti viduryj masinių organizac^ dasiprotėjo plaukt sau į ki
tą upės kraštą, prie Man- 
džurijos sienos.

-dušiiijoj ir jie visi yra kovosi;uaugiaus aaiouous Lai pe. , . , .
TiaAke;' -yra nesunku gauti1 hetuviy, kad Įtraukus į Darbo j AOĄeL Anglai MUlft laiką 
Fnaujų Afių į unijas ir i par-lUni« Vienybės Lygą dirban-1 Bolivijai SU ParagUaVUm? 
tiją, lietuvių' veikimas stovi čius- industrijose darbininkus.; 
neblogai Detroite.

Drg. Bubelis, 
savo raporte nusiskundė, kad 
mažam mieste yra sunku veik
ti, nes šnipų gaujos persekio
ja draugus, bet susipratę dar- ■ 
bininkai nepaiso reakcionieriti1 
persekiojimo, nei jų šnipui dar
bo. Demonstracijos ir mitin
gai kas diena didėja. Kas pa-■ 
rodo, kad darbininkų klasės1 
Organizacijos stiprėja diena iš i t
dienos. Worcester, Mass. — 751

Drg. šadys, iš Springfieldo, darbininkai svarbiausiuose 
raportavo apie mainičrtų'"fM-,~ darbuose Johnson Plieno ir

Vielų fabrike, pastreikavę 
dvi dienas, išgavo tokių lai
mėjimų; pripažint dirbtu
vės darbininkų komitetą; 
dirbantiems nuo valandų 
pakelt algą nuo 56 iki 65 
centų valandai; o dirban
tiems nuo štukų pridėt sep
tynis ir pusę nuošimčio mo
kesnio. Streikui vadovavo 
Metalo Darbininkų Indust
rinė Unija.

šis organizavimo darbas sun-1 Bolivijos kare su Para- 
i stak-

I jardų, plieno ir 'automobilių
. industrijose, o tai gula ant vi- 
i-durvakarinių valstijų draugų
ir draugių.

.............  i   ■ i,.< „/ .......-

! ŽINIOS IŠ LIETUVOS
■■-■■■kA, *

Paskirta Borutos Byla
Kariuomenės teismas paskyrė 

gegužės 23 d. spręsti Borutos, 
Lukoševičiaus, Jakubėno ir kt.

' bylą.
------- j 

Dingo Paminklas ir Jo Sta
tymo Komitetas

Dar 1928 m. Kėdainiuose bu
vo sudarytas komitetas nepri
klausomybės paminklui statyti. 
Ir net. buvo didelės iškilmės, pa
šventinant paminklo pamatus. 
Deja, po šiai dienai vietoje pa- 
ininklo riogso krūva suvežtų ak
menų ... O kur komitetas ir 

tai 
no
li ž-

Kiek Gali Uždirbti
PANEVĖŽYS. — Miesto ir 

apylinkės darbininkai vyrai, 
dirbdami prie statybos ir kito
kius darbus, į dieną gali uždirb
ti nuo 3 lit. iki 4 lit. Moterys 
nuo 1,50 lt. iki 2,50 lt. Pavyz
džiui^ prie žvyro vežimo dirbęs 
vyras gauna 3 lit., moteris 1,50 
lt. Kiek daugiau uždirba mū
rininkai ir kitokie specialistai. 
Kaimuose ūkyje .mokama vyrui 
ne daugiau kaip 2 lt., o moterys

• visai negali gauti darbo, 
j (Liet, žinios’’)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
t. •

guayum, Jungtinės Valsti
jos remia Boliviją ginklais 
ir pinigais, o Anglija remia ' 
Paraguayų. Dabar Anglų 
imperialistai sukruto reika
laut, kad nebūtų toms ka-................ * -- - ------------- -—,n i - liaujančioms šalims siunčia-1 Worcesteno Drataunes ma ginklai iš kitų kraštu ir

Darbininkai Laimėjo T,KRAS B|C|U MEDUS
•T ; JL lt L U Ll X1 aJL J dr oi vi i*.

kimą, unijas, draugijas, kliu-' 
bus ir kitas organizacijas. Jo 
kalba parodė mūsų draugi] 
darbuotę mainų industrijoj. 
Bet lietuvių veikimas nėra 
pergeriausias, silpnai stovi 
frakcija.

Drg. Daugša, Grand Rapids, 
raportavo, kad pas juos frak
cijos veikimas silpnokas, nėra 
kam veikti draugijose ir uni
jose, o veikimą būtų galimą 
sudaryti, yra nemažai progre
syvių lietuvių ir jų draugijų.

Drg. Yokubaitis,- iš Westvil- 
lės, turėjo trumpą pranešimą; 
pas jiros ir stoka veikėjų, bet! QlnviC Factcfll 
veikimas stovi ireblogai. Te-j**®*” MlvVlo, 1 tlololŲ 
nais juos spaudžia reakcijinių 
unijų vadai, ale jie atsilaiko 
ir kovoja prieš išnaudotojus

Drg. Krauslicnė, iš 
waukės, socialistų valdomo vadovaujant ministeriui pir- 
miesto, raportavo, kad ir te- mininkui Ulmaniui ir karo 
nais tos pačios kovos, kaip de- . . . . . t-> i jv. •. . .. ministeriui Balodziui, sumokratų, ar republikonų vai- j _
domuos miestuos. 1 
tur, taip ir pas juos darbinin- Aisargių fašistinės organi
kai turi kovoti prieš valdančią zacijos. Uždrausta visi ne- 
klasę. Lietuvių kolonija yra * fašistiniai susirinkimai; už-; 
maža, tad Milvvaukėj ir vei
kimas nėra pergeriausias.

Chicagos ir apielinkės frak
cijų raportai parodė didelių 
trukumų mūsų veikime. Kiek 
geriaus stovi Roselandas, dau-

rina, jog Amerika daugiau 
gali paremt Boliviją, negu' 
Anglai — Paraguayų, kare 
del Chaco srities, turtingos 
žibalo šaltiniais ir kasyklo
mis. Už tą plotą pamati
niai varžosi Amerikos kapi
talistai su Anglais.,

Phila. Laivininkų Streikas
i

Philadelphia, Pa. — Prie- j 
įplaukos num. 27 laivakro- 
viai geg. 16 d. tris valandas 
streikavo išreikšdami prita
rimą streikuojantiems laivo 
“Flomar” d a r b i n inkams. 
Darbo Federacijos laiva-

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

Tikro Bičių* Medaus
* . I

Kainos gana žemos:
Kvorta 75c ir galionas $2.50 !

■ ’ i

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

• Į kitus miestus nęsiunčiame. I 
Todėl nesiųskite pinigų ir te
reikalaukite prisiųsti.

------------ -

■„Nie.ktiO' : 
iigi'limai 
pįvaduof: LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

TU

Įmmb

PADARYTAS 
PUIKIAUSIAME 

AMERIKOS 
BRAVORE

ĮUIj^

s

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 1 s
Sa’’

s«j

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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
p as į.

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inė
401 BROADWAY NEW YORK CITY
Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BONKOSE« f.

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems po cielą keisą, 
į kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 
• kliubai bei kitokį bizniai turi sau gerą pelną.

TAIPGI TURIME IR BORJOM
Borjomas yra kvortinčse bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LaiSNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

Siautimas Latvijoje krovi’j unb°s organiza 
Ryga, - Fašistinis 'per- torius P' Baker išleido laPe'us. . ivyga. — rasistinis per- ‘ • x IMil- versmas Latvijoj padarytas, > smerkdamas komunistus, |

kad tai “jie daj-ą visą truk- 
”, Komunistai išleido 

priešingą lapelį, kuriame iš- 
Kato *ki ipagelba armijos, policijos ir dėstė fedeiacinių vadų par-j 
Kaip p v. _ . davystes ir tikruosius laiva-

krovių reikalus. ' I

darvta įvairūs nriešfašisti-1 GELEŽIES GAMYBOS daryta įvairus priestasish KJL1MAS S0VIETU0SE
niai laikraščiai; įvesta cen- 
zūi'a; suspenduotas seimas;! Maskva. — Pernai metais 
įvestas karo stovis šešiems1 per keturis pirmuosius me- 
mėnesiams; užimtas ir so- nesiūs buvo . pagaminta 
_.......... .................... -............. 11,960,000 tonų geležies 
-____.___ -■.. .■____ ■"■■■...... ;vietų Sąjungoj; šiemet

tuos pačius mėnesius — 
3,103,000 tonų.Už Raudoną Kovos Fondą Prieš Alkį, Karą ir Fašizmą!

5 Dienų Gegužinė Iškilmė ir Bazaras 
Rengia Komunistę Partijos, New Yorko Distriktas 
Puiki Programa ir Geri Kalbėtojai Kiekvieną Vakarą

Žemos Kainos Ant Visokių Vasarinių Daiktų 
Restaurantas—proletąriškos kainos ir balalaikų orkestrą

ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ *
Vaikų diena nedėlioj po piet, Geg. 27—7~dykai

Gegužes 23, 24, 25, 26 ir 27
MANHATTAN LYCEUM . 66 East 4th Street

Tikietai: Dienom 35 centai, subatoj 50 centų 
Tikietas del penkių dienų (combination) 85 centai. 10 centų nuolai

da prie durių su šiuo skelbimu.

Joms! Namus

So
per 
jau

Albany, N. Y. — Guber
natorius Lehman pasirašė 
seimo priimtą bilių, pagal 
kurį apdraudos kpmpanijos 
neturi teisės duot paskolų 

.savo viršininkams/

San Francisco, Cal, — Fe- 
deralis teismas atmetė rei
kalavimą paliuosuot darbi
ninkų vadą Tomą Mooney iš 
kalėjimo.

Nepasiveluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių .ąovietinęs ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistines statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos » nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlhikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios , literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuviu- sce
nos aprūpinimui (tuos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip Jigšiol, 

i kreips domės į SSRS sovietinės 
; literatūros ir -kultūrines revoliuci- 
; jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
; rašytojų raštų talpinimą.
; 1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
; spaudos lankų—didumo. Kaina 
i Amerikoj it kitose užsienio vals- 
! tybėse metams tiktai 1 doleris, 
; pusei njetų — 50 cGncų.
i * S ’ \ f • <

; Išsirašyti “Priekalą”, galima “Pr.” 
i t redakcijos: adresu:
; Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
! Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
; Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

Tųojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

' bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St. > 
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums f namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2J£5

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

. JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N.

Tel.: Glenmore 5-9467
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SOVIETU 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 gėro 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 kitoše šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka. \

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS S ___ ____________ >_________ = 
noiiiioniioiinoiiiioinioiiiioinioiiiMiiiMiiioiiiioiiiioiiiioiTnųiiionn^nMiiFniHTOfftMiiHiiCT^

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

I
I I
i
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Klastingi Žygiai Uždą 
rymui Darb. Kliubo

Social Youth Culture Club 
(Socialis Jaunimo Kultūros; 
Kliubas), kaip sakyta, buvo 
keliais atvejais užpultas poli
cijos tikslu jį sunaįkinti. Už
puolama be jokio pagrindo ir 
neleidžiama laikyti pramogos; 
tik todėl, kad šis kliubas (ku
ris turi kelis šimtus darbinin
kiškų jaunuolių) yra radika- 
lingas ir veiklus.

V Pereitą sekmadienį policija 
kelis kliubo veikėjus areštavo, 
laike kliubo koncerto, o Sol 
Rose ir H. Modes gavo “sum
mons.” Jiedu .buvo kaltinamų 
laikyme šokių be policijos lei
dimo. . . - ,
. Nors šis kaltinimas buvo da
rytas apie septynis kartus pir
miau ir vis buvo išmestas iš 
teismo be jokių pasekmių, ta
riaus reakcininkai ir šiuo tar
pu varė savo darbą.

Net nepaklaususi, ar jie pri
sipažįsta kaltais, ar ne, ma
gistrate Jeanette Brill įkišo ši
tuos du draugus į kalėjimą, 
nepaisant jų reikalavimo pa
laukti su teismu, iki ateis jų 
advokatas. Girdi, aš gavaū 
telegramas nuo jūsų žmonių, 
protestuojančias prieš arešta
vimą šitų ir kitų minėto kliu
bo narių!

Abu draugai buvo 
reikalaujant užstatyti 
jas po $500.

Kuomet bėlininkas 
teismą, ši teisėja tiksliai išlai
kė jį šešias valandas, nuduo
dama užimta kitais darbais.

Minėtų dviejų darbininkų 
teismas įvyks Bridge Plaza 
teismabutyj, gegužės mėn. 21 
dieną, kaip 9 vai. ryto. Tą 
rytį apielinkė^ darbininkai tu
rėtų subrusti, susirinkti į teis- 
mabutį ginti nekaltų darbi
ninkų.

Už abu darbininkus belą 
užstatė Am. Liet. Piliečių Kliu
bo gaspadorius, d. Masiulis.

Rep-

įkalinti, 
kauci-

nuėjo į

Darbininkai Išstojo 
Prieš Fašistus

Pereitą ketvirtadienį Madi
son Sq. Gardene vokiečiai fa
šistai New Yorke suruošė ma
sinį milingą neva protestui 
prieš vedamą boikotą vokie
čių prekėms šitoj šalyj, bet 
ištikrųjų tai už sustiprinimą 
fašizmą Amerikoje.

Ten pat, prie Madison Sq. 
Gardeno, darbininkai, vado
vaujami anti-fašistinės sąjun
gos, suruošė demonstraciją 
gatvėje. Keletas tūkstančių 
darbininkų šaukė “Šalin kruvi
nasis Hitleris! Tegyvuoja Tha- 
elmannas!”

DIDELĖ OPERA UŽ PRIEINA
MAS KANAS

HIPPODROME NATIONAL OPERA CO.
[uale Amato Direktorius .

Cavalleria Rusticana” 
• . | “Pagliacci”

................. “Rigoletto’’ 
"SAnason and Dalilsč’

, T f1 
Rytoj vakare .. 
.vi/, 4 1 * 
Plrmad. ‘vikare

Ketv. vakare..........
Pen k tad. vakare .. 
šeštad. po pietų .. 
deštad. vakare .. .. 

. Setanad. vakaro .. i 
HI^PQDROME—6th

La Boheme” 
.. ‘'Mitfnorf/’'

. “Fatiat’’ 
........... “Trovatore” 
Madame Butterfly” 
. "Aida” 
Lve. ir 43rd, Street 

Tikietai 25 centai ir augščiau

■ demonstraciją, o fašistus vi
saip gynė.

Fašistų kalbėtojai smarkiai 
atakavo žydus, bandydami už
sukti susirinkusius prie pogro
mų. Priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė Rooseveltui, reikalau
jant, kad būtų sulaikytas boi
kotas. Girdi, šis vokiečių pre
kių boikotas Amerikoje yra 
prieš-įstatyminis ir todėl jis 
turįs būti sulaikytas.

Tūli kalbėtojai demagogiš
kai aiškino, būk jie nesą na- 
ziai, būk jiė “visų pirmiausiai 
esą' hmerikondi,” o tik paskui 
vokiečiai, tačiaųs .vienas da
lykas aiškus: jie tai4 darė tiks
lu, kati1 sustipHnusj ’ fašizmą 
čia Amerikoje ir Vokietijoje.

Į Madison Gardeną buvo 
įsileidžiama daugiausiai tiktai 
rinktinė publika, todėl negali
ma buvo sukelti priešfašisti- 
nis protestas pačioje svetai
nėje.

klausimas atsidūrė teisme ir 
ten, sakoma, nusprendimas pa
darytas, kad tokios kavinės 
valia laikyti. Tuo būdu ir 
New Yorkas turės tam tikrų 
Paryžiaus savybių.

Draugas Browderis Sakys 
‘ Prakalbų Kompartijos 

Bazare

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
< Mariop Drazdis, 2 ; m. am
žiaus, 117 So. 4th St.,-Brook
lyn, N. Y., mirė gegužės 16 d. 
Palaidota gegužės 18 d. Jono 
kapinėse. Laidotuves prižiūrėr 
jo graborius J. LeVanda (Le- 
vandauskas).

BROOKLYNO LIETUVIZaI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Rep.

Svarbi Konferencija 
Gynimui Sveturgimiu

Gegužės 20 dieną, Irving 
Plaza svetainėje (Irving Place 
ir 15th St., New York), kaip 
1 v. p. p., įvyks labai pvarbi 
konferencija gynimui sveturgh 
mių teisių. Vyriausias klausi
mas bus- tas, ’kad Sugrąžinti 
Emilijui Gardos pilietybę, ku
rią jam andai atėmė federal is 
teisėjas Milwaukej tik todėl, 
kad Gardos pareiškė, jog jis 
labiausiai ištikimas yra darbi
ninkų klasei. y , \

Konferencijoj bus renkama 
delegacija vykimui į ‘ Wash- 
ingtoną pas Miss Perkins (dar
bo sekretorę) ir teisingumo

I sekretorių Cummings.
Šaukiama visos Didžiojo New

Kompartijos generalis sek
retorius, d. Earl Broiwderis, 
yra užkviestas dalyvauti 2-ro 
Distrikto ruošiamajame baza
re, kuris įvyks gegužės mėn. 
23-27 dd., Manhattan Lyce
um svetainėj, New Yorke.. Jis 
sutiko.

Darbininkai, kuriems reika
lingi naudojimui daiktai, pa
laukite bazal-o, kadangi ten 
bus geniausių dhiktų už priei
namesnes kainas, negu krautu
vėse.

Be to, bazaras kiekvieną1 vai 
karą bus išmąrgintaš pdikia 
koncertine programa.. * šokti, 
žinoma, galės kiekvienas, ku
ris tik trokš.

Anna Rabushko, 41 m. am
žiaus, 126 Bridge St., Brook
lyn, N. Y. Mirė gegužės 16 d. 
Bus palaidota geg. 19 d. Aly
vų kalno kapinėse. Laidotuvių 
apeigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišuoti kam

bariai už žemą kainą. Turiu daug 
būrdingierių, ir yra gera vieta del 
gyvenimo. Del platesnių informa
cijų kreipkitės:

Mrs. E. NORVAISH
27 Bethune <St., New York City 

(117-119)

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

i------------------
VALANDOS:

8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. f 

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS ' valanih>s= 
, > J. p.

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

Tel. Rupublic 9-5964 
---- --------j------- - . 
’VALANDOS: 

9j—12 ryte 
11—8 vakare

\ Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

j Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) - ,

221 SO. 4th ST..

namas 
lušnynus 

pavyzdin- 
daug įvairių kal-
Minėtos apielin- 
namų savininkai 
kalbasi, abejoda-

Mary Beard Kalbės Fašizmo 
Ir Moterų Klausimu

žymi Amerikos liberalė ir 
rašytoja, Mary Beard, sakys

Reikalavimai
REIKALINGAS partneris į Bar & 
Grill biznį, prie subway station. 
Kreipkitės sekamai: 794 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—1£ ryte
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 0-3040

Yorko darbininkų draugijos ir | praka]b’ apie moteris’ ir fa.
organizacijos prisiųsti s^vo at
stovus. Jeigu nebuvo galima 
išrinkti delegatai (nesuspėta), 
tai kuopų ir draugijų valdybos 
turėtų pasiųsti iš savo tarpo 
po vieną arba du žmones, ku
rie ten galėtų organizaciją at
stovauti.

Klausimas nepaprastai svar
bus. Jis apeina kiekvieną 
sveturgimį darbininką. Tai, ką 
šiandien valdančioji klasė pa- 
sirįžo padaryti su vengru dar
bininku Gardos, ryt-poryt ji tą 
patį gali padaryti su bile ku
riuo kitu sveturgimiu.

Tuo būdu prisieina kovoti 
visiems bendrai prieš kiekvie
ną valdančiosios klasės pasi
nio j imą ant mūsų teisių!

šizmą, gegužės 20 d., kaip 10 
v. v. iš radio stoties WEVD.

Kitos žymios moterys tą pa
tį vakarą iš tos pačios stoties 
kalbės: Babette Deutch, poetė 
ir Mrs. Harry F. Ward.

(118-120)Kaip Bus su Williams- 
burgho Lūšnynais?

Po to, kuomet tyuvo pa
skelbta, kad Williamsburghe 
(srityj, kur “Laisvės 
randasi) griaus 
(slums) ir statys 
gus namus,” 
bų sukelta, 
kės smulkūs 

t diskusuojasi,
mi, ar jų politikieriai neap
suks.

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
šitos apielinkės namų savinin
kų susirinkimas, sušauktas 
valdžios ižmonių. Bet iš ten 
padaryto pranešimo nieko aiš
kaus nebuvo galima sugrobti. 
Prašė namų' 1 savininkų, kad 
nereikalautų perdaug už savo 
namus, kuomet atsilankys 
žmonės gauti jų įvertinimą.

■ Girdi, jūsų nuosavybės da
bar “nieko nevertos.” Iš to 
tūli smarkiai pasipiktino. Kaip 
tai gali būti nieko nevertos, | 
kuomet už jas darbininkai su
mokėjo paskutinius savo sun
kiai uždirbtus centelius?! Juk 

;tai iš žmonių pasityčiojimas, 
daugiau niekas!

Esą, iš viso bus išgriauta 
apie 10 blokų lūšnynų. Bus 
griaujama prie vienos vietos, 
bet, girdi, bus imama tas kam
pas, kurio gyventojai pigiau
siai atiduos savo .nuosavybes.

Kaip greit' tas viskas bus 
padaryta—niekad kol kas ne
žino. Gal ims kelis metus, o 
gal greičiau.

Smulkūs namų, savininkai, 
stovėkite sargyboje savų rei- į 
kalų! Neleiskite, kad jus koki ’mūsų judėjimui, 
nors šaisteriai arba kitokį ge-1 Pagaliaus, atsilankydami, 
radariai apgautų. Dabar viso-' paremsite ne tiktai aidiečius, 
ki gaivalai bandys iš to naudo-1 bet ir patys pasilinksminsite, 
tis, tuo būdu reikia būti vi-’ 
siems atsargiems.

Taigi Atsilankykite!
Rytoju, sekmadienį, kaip ži-Į 

noma, So. Brooklyne bus ta- 
j sai geras ir gražus koncertas 
'su šokinis (Workers Center, 
723-—5th Ave., pradžia 4 v. 
P. P.).

Progrąipe dalyvaus Aido 
Choras;’Vyrų Oktetas; Mergi
nų Sekstetas; P. Pakalniškis, 
tenoras, ir A. Klimiutė, ly
riškas sopranas, dainuos; o 
Elena Novalskiutė deklamuos.

Parengimas ruošiamas nau
dai ALDLD 147 kp. ir Aido 
Choro. Aidiečiams ypačiai 
reikalinga parama. Plačioji 
darbininkų visuomenė turi 
juos užjausti, kadangi aidie- 
čiai visuomet patarnauja dar
bininkiškiems parengjmams,

Daugiau Žinių iš Philadel- 
phiečių apie Pikniką

Drg. Potukas iš Philadel- 
phijos praneša, kaip jie ten 
mobilizuojasi. .“Laisvės” pikni
kui (kuris įvyks liepos mėnesį 
1 d., Brooklyne, Ulmer Par
ke). Daugiausiai pastangų 
deda choriečiai. Bet veikiau- 

i šiai bus ir pašaliečių, kurie 
! prisidės prie būrio ir atvyks 
| į Bręoklyrią. ’"

Puiku, draugai!.

PA.IIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ku

ri mylėtų šeimynišką gyvenimą, 
turi būt ne jaunesnė kaip 45 arba 
50 metų. Aš esu 48 metų, pasitu
rintis, turiu pastovų darbą ir pada
rau gerą pragyvenimą. Su pirmu 
laišku malonėkite -' prisiųst ir savo 
paveikslą Kožnai duosiu atsakymą 

jir platesnes žinias apie save. Mano 
antrašas: A. G. Hintz, 135 Thames 
St., Brooklyn, N. Y.

telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

BROOKLYN, N., Y. 5

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

„_L5Z22>&

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS j 

Kalba Lietuviškai• * • f • .

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

(117-120)

PARDAVIMAI
ANT PARDAVIMO saldainių krau

tuvė; parduodu už žemą kainą.
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Antrašas: 279 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

(117-119)

ELMHURST, N. Y.

(Real Estate)
Šiandien yra proga nusipirkti na-1T • n i - • n 1 Šiandien yra proga nusipirkti na-Nonma dubwes i Kockaway ^ už PuSę prekės, kaip kaštuoja

■m j ' subudavoti. Patariu, tiems, kurieMaudynes 
u *Daroma ' spaudimas, kad iš 

tų pinigų, kuriuos New Yor
ko miestas gavo iš Washing- 
tono steigimui subvių, būtų pa-

nori parduoti namus, neparduokite 
už dyką, jeigu negalite atsilaikyti, 
Jai išmainykite ant mažesnio arba 
ant prastesnio namo, kur yra geri 
mortgičiai, kad galėtumėt dar kele
tą metų atsilaikyti. Už metų arba 
dviejų namai bus du kartu branges- 

skirta dalis suiiinoimiii Roek-! ni> kaip šiandien- Jei^u esi bėdoje, SKirta aaiis sujungimui KOCK- į mainyk namą ant prastesnio, gąusite 
away su miestu. Rockaway | pinigų įr namą, 
pajūrys visais žvinlgsniais ge- r"’”“ .
resnis maudynėmis už Coney
Island, tuo būdti, jei transpor- nuokite: 
tacija ten būtų privesta piges-! 
nė, daug darbininkų galėtų' 
žmoniškiau pasimaudyti. i

Jeigu reikia kam 
pirkti namas, tai aš turiu šimtus na-

Parašykite’ man laišką, arba telefo-

; • J. STANKUS
i 8448 63rd Road, Elmhurst, N.
i Tel.—Newtown, 9-5916.
I (116-118)

x-
Southbrooklyniečiai bus 

sirengę viskuo puikiausiai 
tarnauti!

pa
pa-

i Kaip Bus Su ^Atvirom
Kavinėm” Šąlygatviuose?
Kaip kur New Yofke pra

dedama įvesdinėti t; v. “At
viros kavinės”
“po atviru dangum.” 1 Policija 
pradėjo prieš tai kovoti, tad

-šąlygatviuose,

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia Am. Liet. Darb. Lit. Draugijos 147 kp. ir Brooklyn© Aido Choras

Nedėlioj, Geg.-May 20 Workers Center
Durys atdaros 3 vai. 

.šokiai prasidės 4 vai.
723—-5th Ave. B’klyn 
Įėjimas iš 23rd. St.

Programą išpildys Aido Choras; Vyrų Oktetas; Merginų Sekstetas; 
F. Pakalniškis, tenorai, ir A. KHmiutė, lyriškas sopranas dainuos solos.

Accordian ir bAnjo duetą išpildys A. Babanko ir J. Marabich.
Elena Novalskiutė deklafnuos. »Gera orkestrą grieš šokiams.

KVIEČIA RENGĖJA^ į ĮŽANGA 35c.
į J V •

Važiuotės Klausimas 
į Detroito Seimus

Naciopalis Lietuvių Jaunimo 
Komitetas rūpinasi, kaip pa
togiau ir pigiau būtų galima- 
pasiųsti rytų delegaciją į Sei
mus (Detroitan, birželio mėn.)

Manoma, kad bus galima su- ( 
rasti busas aVba trokas. Tuo • 
būdu būtų galima suimti iš 
visos apielinkės delegatai ir 
nugabenti.

Šitokis važiavimo būdas 
gan praktiškas iš keleto at
žvilgių : pigesnis ir parankes
nis. Ypatingai jaunimui tai 
būtų gera, kadangi jis galėtų! 
kur kas geriau pasilinksminti •, 
ir smagiau laiką praleisti. !

Greitu laiku turės išaiškėti, į 
kaip Brooklyno ir apielinkės 
delegacijos važiuos į mūsų or
ganizacijų seimus.

Steb.

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

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

arti Grand Street
. \ Telefonas-Eyefgreen 8-10494

. Ofjso valandos huo 1 iki 4 Jcasdieh, Sęredomis ir Subatoinis
’ > ’ huo 6 ihi 7:30 vai. vakarais..

Nu 6

NEDALIOMIS
10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS > 
, 2220 Avenue J 
Kanipas E. 23rd St.

■t-r

Phone, EVergreen 7-4785
I j . • . /. >’

WOLF AUTO REPAIRS
Ignition Specialist

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED!
■ ’ ' ‘ - f

Patenkinančiai ir už, prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Spėciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
AIL Work Guaranteed. Towing Day and Night

. 222-224 JLEONARD STREET BROOKLYN, N. Y-
7 ? ? Near Manhattan Avenue

' i ■' 5 X ■ ' ■ ' ■ , ' i

, ' 'V l R '..r ■. . ■

DEGTINĖS 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 turirhe tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką*

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ ĮR VYNŲ
Pas mus gausite vęstyvėm, krikštynom .ir kitokiom parėm už 

gana žemą kainą.
HYMAN BERGER, Savininkas

409 Lorimer St., * Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau bmiAa ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Prišmlmo: 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telephones MEdallion 3-1328

I Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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.

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y. 
__ __ _—■—■——-—-—-—•—

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

STEPHEN BREDES. JR.

Telephone Stagg 2-7057

X

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS 
LIETUVIS GRAtiORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

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

I——M II II I « II II9

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo. Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 

• žarnų ir MėŠla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir CroniS- 

_ __  k i Nesveikavi- 
mai, Gerklės, PlAučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų Ji- 
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 East 16 ST. N. Y.

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

New York
Valandos—9 A. M. iki 

r , O sekmadieniais 9 iki
8
4

P. M.
P. M.


