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Darb'ainkų Dienraštis
(First Lithuanian
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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Šis sužeistas streikieris buvo nufotografuotas, benešant jį iš darbininkų 
susikirtimo scenos su milicija Toledoj

ZUBOVAS SU YČU VAŽIUOS 
Į LENKIJĄ

KAUNAS
Pilsudskio giminaitis grafas 

Zubovas ir M. Yčas greitu lai
ku žada vėl išvykti j Lenkiją. 
Nors jie vyksta savo reikalais, 
bet tai kelionei duodama kiek 
ir kitokio pobūdžio.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XX1. V, Dienraščio XVI

10,000 Garvežių Maši-' 
nisty Parėmė Bedarbiy ' 

Apdraudos Biliy
Kansas City. — Delegatai’ 

suvažiavę nuo 150 skyrių 
Garvežių Mašinistų Brolijos 
parėmė Darbininkų Bedar
bių Apdraudos Bilių H. R. 
7598. Nutarė, kad reikala
vimas išleisti tokį apdrau
dos įstatymą būtų išsiunti- 

' nėtas kongresmanams ir se-
ATVAžlAVO LENKŲ LAIK- natoriams tų devynių vals- 
RAščIO KORESPONDENTAS tijų, iš kurių čia susirinko 

KAUNAS. šiomis dieno- garvežiu mašinistu atstovai, 
nomis Kaunan atvažiavo Var-' •• f, .. .. v.. 4<TZ . n O jie atstovavo apie 10,000 suvos laikraščio Kurjer Po- J 1
ranny” korespondentas p. Sta- ■ darbininkų.
chorskis. Stachorskis Kaune Į Įdomu, kad West Virgini- 
gyvensiąs kurį laiką, susipa-j joj Šį apdraudos bilių UŽgy- 
žinsiąs su įvairiomis mūsų 
venimo sritimis ir apie tai 
šysiąs į savo atstovaujamą

KAUNAS. — Rygoje buvo 
kontora, kuri surinktus pini
gus Pabaltijos valstybėse siųs
davo Palestinon žydų emigran
tams remti. Tos kontoros ve
dėju buvo Lietuvos pilietis, 
kaunietis, žinomas žydų sijo- 
nistų veikėjas p. Samuelis Go- 
cas. Gegužės 16 d., t. y. per
versmo Latvijos metu, Gocas, 
kaip kontoros vedėjas, nuėjo į 
vieną Rygos banką ir paėmė iš 
jo 5000 svarų sterlingų neva 
žydų tautiniams reikalams. Su 
pinigais Gocas dingo. Mano
ma, kad jis arba Lietuvoj slap
stosi arba išvažiavo į P. Afri
ką.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

AUDYKLŲ-VERPYKLŲ DARBININKAI, 
TUOJ VISI RENGKITES J STREIKĄ

PRIEŠ GRĘSIANTI ALGŲ KIRTIMĄ!
Kiekvienoj Dirbtuvėj Organizuokite Veikimo Komitetus 

Streikui už 60 Genty j Valandą, už 30 Valandų Darbo 
Savaitę, už bent 40 Darbo savaičių per Metus ir už Suma
žinimą Jums Užkariamų Mašiną Skaičiaus.

UŽMUŠTAS MEDŽIŲ DARBI
NINKAS J. GOŠTAUTAS 
KAUNAS.—Antradienį išė_' 

jęs pirmą dieną dirbti prie me
džių nuleidimo į Nemuną darb. 
J. Goštautas žuvo. Medžiai 
buvo prie pat pakrantės, todėl 
reikėjo per kelis medžius per
eiti, kad galėtų nuristi medį 
esantį arčiau upės. Ritant me
dį sujudėjo kiti rąstai ir pra
dėjo ristis. Tuo tarpu ant. jų 
stovėjo darbininkai. Jie šoko 
gelbėtis ir puolė augštyn į kal
ną ir išsigelbėjo, o J. Goštau
tas jau nespėjo ir riedančio 
medžio buvo parblokštas. Me
dis per jį perėjo sutriuškin
damas pečius ir galvą. Paliko 
vieną motiną, kurią jis maiti
no. .

gy-■ j>ė ir vienas Amerikonu Le- I v
' giono skyrius.
—

DAUGIAU AUSTRIJOS SO
CIALISTŲ NORI VYKT Į 

SOVIETUS 
čechoslovakijoj yra dar ga

na daug revoliucinių socialis
tų, pabėgusių nuo Dollfusso fa
šistinio keršto. Vėl organizuo- ; 
jasi trys šimtai jų prašytis į 
Sovietų Sąjungą, kur jau pri
imta 308 Austrijos pabėgėlių 
socialistų, kurie su ginklu ran
koje kovojo prieš, fašistus lai
ke vasario mėnesio sukilimo. I 
Bet socialdemokratų vadai ' 
yra labai tam priešingi ir jau - 
įdavė policijai tris narius ko- Į 
miteto, rengiančio naują 300 į 
važiavimą į Sovietus.

Plieno Darbininkų Unijos EiliniŲ Nariy
Komitetas Pasižada Išvien Darbuotis su

Revoliucine Unija Visuotinam Streikui 0X1^
 suotino streiko, tai turi su-

Nors Unijos Prezidentas Tighe Varinėja Manevrus su Vai-

KIEK GAISRAI PADARO 
NUOSTOLIŲ

KAUNAS.— Apskaitliuoja- 
ma, kad per metus gaisrai Lie
tuvoje padaro maždaug apie 
12 milionų litų nuostolių, šiuos 
nuostolius galima žymiai su
mažinti, jei visame krašte bū
tų tinkamai suorganizuotas 
ugniagesybos darbas.

UŽ KOMUNISTINI VEIKIMĄ
ŠIAULIAI. — Šiaulių karo 

komendantas pil. A. Jasutį nu
baudė 3 mėn. kalėjimo, o pil. 
Bertašių už jo slapstymą—1 
mėn.

NEW YORKE ir artimoj 
apielinkėj geg. 31 d. automo
bilių nelaimėse žuvo 11 žmo
nių.

jškė, kad streikas yra orga
nizuojamas ir jis turės įvyk- 
| ti, kad ir kažin kaip jo ne
norėtų Tighe ir jo sėbrai, 
i.Sako: jeigu prezidentas Ro- 

; nori išvengti vi-

šaukti plieno fabrikantų de
rybas su unijos atstovais, 

tižia prieš Streiką, bet Eilinių Narių Komitetas Žada Jį pripažinti unijines teises ir 
Šaukti, jei Rooseveltas ir Fabrikantai Nepedarys Darbi’ padaryti kitų pagerinimų 
ninkams Nusileidimų. plieno, geležies ir cinos dar

bininkams.
Washington. — Komunis- vaitę, po dolerį valandai ir|„ ~ . v

! tų dienraščio “Daily Wor-1 t.t. i Kelį Laivakroviai Pašauti
Kaip tik pirm tų reikalą-1 IŠ UŽ Nugaros 

Į
i San Francisco. — Paaiš
kėjo, jog per paskutinį po-j 
licijos užpuolimą ant strei
kuojančių laivakrovių vie
nas darbininkas buvo iš už 
pečių peršautas ir keli kiti 

i iš pasalų sužeisti.

Užsidarymas Fordo ir 'kerio” korespondente Mar-
Miirlcen Antninnhilm < Suerite Young geg. 31 d. už- vimų paskelbimo, pats Mike ■ 
nuosen AUlOinODlllĮį j klausė Earl J. Forbecką, j Tighe, unijos prezidentas,

Fabriku Detroite!PIien° Darbiknink.’i.Asocia-* iCijos (unijos) eilinių narių 
Detroit, Mich. — Fordo komiteto pirmininką, ar jis 

automobilių fabrikas nuo skaitė atsišaukimą Plieno ir 
Memorial dienos šventės už- Metalo Darbininkų Indust- 
sidarė iki ateinančio pirma-1 rines Unijos, kuri šaukia į 
dienio; tam laikui užsidarė 
ir Hudson kompanijos fab
rikas. Pasklido gandai, kad 
ateinančią savaitę daugelis 
darbininkų bus atleista ne
ribotam laikui.

Revoliucinė Automobilių 
Darbininkų Unija smarkiną 
kovą už darbą arba žmoniš
ką bedarbiams pašalpą. Iš
vien su Bedarbių Taryba ji 
planuoja didelę demonstra
ciją birželio 11 d.

sakė senatoriui Wagneriui, 
pirmininkui Šalies Darbo 
Komisijos: “Man jau nusi
bodo būti konservatyvu” 
(stovėti ant vietos), “ir aš 
dabar 100 nuošimčių stoju j 
už streiką.”

Bet ant rytojaus, gegužės 
31 d. Mike Tighe atsisuko 
atbulon pusėn ir nuėjęs pas

darbininkams. Bet darbi
ninkai yra taip pasiryžę 
tam pasipriešint, jog net fe
deracinės United Textile 
Workers Unijos preziden- 

, t , _ tas Thomas F. McMahon 
ruoštis buvo priverstas padaryt 

valdžiai pareiškimą, kad jei
gu nebus atmainytas John- 
sono patvarkymas, tai nuo 
šio pirmadienio bus paskelb
ta visuotinas audėjų-verpė-

Nacionalė Audėjų Unija 
išleido atsišaukimą į visus 
audimo verpimo darbinin
kus; ragina kiekvienoj dirb
tuvėj ir kiekviename jos 
skyriuje organizuotis į vei
kimo komitetus ir i 
streikui prieš gręsiantį 25 
nuošimčių nukirtimą darbo 
mokesnio, už bent 60 centu 
į valandą medvilnės (cot
ton) dirbtuvėse, už užtikri
nimą darbininkams 30 va- jų streikas, 
landų darbo savaitės ir bent 
40 tokių savaičių per metus, 
ir už sumažinimą to nežmo
niškai didelio mašinų skai
čiaus, kuriomis dabar turi 
dirbti audėjas bei verpėjas.

Jau buvo minėta, jog ge
nerolas Johnson, NRA gal
va, patvarkė, kad turi būt 
25 nuošimčiais sumažinta 
darbai audyklose; taigi visu 

i ketvirtadaliu liktų sumažin
ta darbo valandos ir algos

Vakar McMahon su vice
prezidentu Fr. Gormanu ir 
įvairiais mažesniais vadais 
nuėjo derėtis su generolu 
Johnsonu ir su fabrikantų 
N RA atstovu Rbt. Bruere. 
Kapitalistai, matyt, nesitiki, 
kad McMahon išikrųjų 
šauktų visuotiną streiką. 
Todėl New Yorko “Times” 
korespondentas iš Washing- 
tono rašo, kad NRA virši
ninkai del to “yra ramūs.”

Darbo Federacijos Vadai su Valdžios Atstovu 
Taftų Atstūmė Toledo Elektrininky Streiką 

dar 24-rioms Valandoms

Dimitrovo Motina Šaukia Darbo Minias 
Paliuosuot 9-nis Scottsboro Jaunuolius

Senutė motina garsaus I ta nazių kaltinimas, būk jie 
komunisto G. Dimitrovo, •* ’ 
kuris per pasaulinius darbi
ninkų protestus ir demons
tracijas buvo išgelbėtas nuo 
Hitlerio kirvio, dabar išlei
do atsišaukimą į darbinin
kų minias, kad išgelbėtų ir 
devynis Scottsboro negrus 
jaunuolius ir sugrąžintų 
juos jų motinoms. Dabar 
jinai, Paraskeva Dimitrova Scottsboro jaunuolius. Ji- 
gyvena Sovietų Sąjungoj, 1 nai ragina siųsti reikalavi- 
kur taisosi sveikatą.

Su P. Dimitrovos sūnum, 
kaip žinoma, hitlerininkai 
teisė ir du kitus komunistų 
vadus, Tanevą ir Popovą. 
Prieš juos buvo suklastuo-

t

padegę Vokietijos seimo rū-|
mą, ir gręsė visiems trims L™ijo/.2rvko11®kt^I...('?.e"d: 
galvų nukapojimas.

visuotiną streiką, ir ar jis 
stoja už tai, kad visi plieno 
darbininkai išvien streikuo
tų.

“Taip,” atsakė Forbeck : j NRA generolą Johnsoną sil
kes'stojame už sutartiną. rik0> kad eilinių narių ko- 
veikimą. Mes esame iškiL mitetas “neturi jokios tei- 
mingai pasižadėję vieningai s£s” kalbėti unijos vardu, 
kovoti.”

Eilinių narių komitetas 
buvo vienbalsiai išrinktas 
pereitame nacionaliame su
važiavime Geležies, Plieno 
ir Cinos Darbininkų Asocia
cijos. Šiam komitetui suva
žiavimas uždėjo ęareigą iš
vien su unijos viršininkais 

šaukti visuotiną streiką apie 
šių metų birželio vidurį, jei
gu fabrikantai nepripažins

statyti reikalavimus bei 
grūmoti visuotinu streiku; 
kad tam komitetui nėra leis
tina šaukt ir visuotiną suva
žiavimą, kuriame delegatai- 
spręstų streiko klausimą. ,

Pas generolą Johnsoną 
Tighe ir unijos vice-prezi- 
dentas • Miller sykiu ėjo su 
eilinio komiteto nariais, bet 
jiedu išlaukinėje raštinėje 
paliko Forbecką ir kitus na
rių komiteto atstovus, ir tik 
vienu du šnekėjosi su gene
rolu vidujinėje raštinėje.

Išėjęs po to pasišnekėjimo

! rų) derybų, kur darbininkai 
per savo atstovus galėtų 

Močiutė Dimitrova pabrė- bendrai reikalaut pagerini- 
žia, kad jų gyvybę išgelbėjo mų. Į eilinių narių komite

tą įeina: Earl J. Forbeck, Mike Tighe pareiškė, kad 
Pittsburgho apskričio pir- jis “pasitiki valdžia” ir kad 
mininkas; Cl. Irvin, šešto viskas gerai, be streiko išei- 
apskričio pirmininkas; Wm. šią, nes gal gen. Johnsonas 
J. Spang, Duquesne srities • dar* pataisys ką tik “patai- 
pirmininkas, ir dar septyni sytą” NRA kodeksą plieno 
unijos nariai.

Vakarykščiame “Laisvės” j nas sako, mes peržiūrėsime 
numeryje buvo išspausdinta!kodeksą, “jeigu bus rimtų 
eilinių narių komiteto reika-. tam priežasčių.”
lavimai vardu visos unijos! Eilinių narių komiteto gi 

I—už 34 valandų darbo sa-! pirmininkas-Forbeck užrei-

tik pasaulinis darbininkų 
subruzdimas. Ne kas kita 
išgelbės nuo elektros kėdės 
ir devynis nekaltus negrus

mus laiškais ir rezoliucijo
mis prezidentui Rooseveltui, 
A u g š č i a usiam Alabamoš 
valstijos teismui, taijj pat 
masiniai demonstruot už .jų 
paliuosavimą.

darbininkams. O Johnso-

T.D.A. Šaukia Paliuo- 
suot Latvių Darbininku 
ir Valstiečių 6 Vadus
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas ragina lietu
vių, lenkų ir kt. darbininkų 
organizacijas siųsti protes
tus Latvijos ministeriui pir
mininkui Ulmaniui ir reika
lauti, kad paliuosuotų šešis 
darbininkų ir valstiečių va
dus, buvusius seimo narius. 
Jiems nuo fašistų dabarti
nės valdžios gręsia mirties 
bausmė, kaipo įtariamiems- 
komunistams. Tuo pačiu 
laiku reikia siųst protestus- 
reikalavimus Latvijos kon
sului, 50 Rockefeller Plaza, 
New York City.

MANCHUKUO vyriausybė 
protestuoja, kad Sovietų sar
gybiniai šaudo į mandžūrų-ja- 
ponų šnipų laivus, kurie lan
džioja į sovietines upes ir fo
tografuoja jų pakraščius.

Marianao, Havanos prie
miestyje, Kuboje sudegė 
amerikonų popieros fabri
kas; pasidarė $600,000 nuo
stolių. ■ . .

Toledo, Ohio. — Elektros suota nesiųsti daugiau at- 
darbininkų unijos buvo nu- stovų apart jo paties, nors 
tarusios ketvirtadienį išeiti dijeiė dauguma balsų buvo 
streikan.

Darbo Federacijos vadu
kai Taylor, Bennet ir Wash
ington valdžios paskirtas 
tarpininkas C. Taft atėjo į 
elektrininkų susirinkimą ir 
po šturmingų ginčų šiaip 
taip pervarė tarimą, kad 
dar 24 valandas nebus šau
kiama streikas.

Tuo tarpu Edison Elekt
ros Kompanija siūlo pridėt; 
kiek algos savo darbinin
kams su -ta sąlyga, kad ne
streikuotų “kitų”- kompani
jų elektrininkai.

Jeigu įvyktų sutartinas 
elektros darbininkų strei
kas, turėtų užsidaryt 90 
nuošimčių visų miesto dirb
tuvių.

Vietinis Darbo Federaci
jos vadukas Ramsey išva- 
'žiavo į valstijos sostinę Co
lumbus vesti derybas su gu
bernatorium White, delei 
Auto-lite streiko baigimo. 
Susirinkime darbininkai rei
kalavo, kad nuo kiekvienos 
užstreikuotos dirbtuvės va
žiuotų vienas darbininkų 
atstovas sykiu su Ramsey. 
Taip ir buvo nubalsuota; 
bet Ramsey padarė antrą 
balsavimą ir mulkindamas 
pareiškė, būk čia jau nubal-

vienas da- 
gubernato-

įteikė pa-

\ i

už siuntimą darbininkų at
stovų. Taip jis 
bar kuždasi su 
rium.

Susirinkimui
sveikinimą ir $25 penki de
legatai nuo Detroito darbi
ninkų. Delegatai ragino to
lediečius nepasiduot val- 
džios-kapitalistų taikinan
čioms komisijoms; nurodė, 
kaip tokia komisija apkirto 
Detroito automobilių strei- 
kierius.

Darbo Federacijos vadai 
daro viską, kad tik pajerik- 
dyt darbininkų paoinešimą į 
visuotiną streiką. Komuni
stų Partija pabrėžia reika
lą tuojaus eit į visuotiną 
streiką. Tarp streikierių 
paskleista desėtkai tūkstan-. 
čių lapelių, aiškinančių ko-, 
vos reikalus.

Iš Toledo ištraukta 900 
milicijos; bet dar palikta 
kokie 1,500 milicininkų. Ka
pitalistiniai laikraščiai skel
bia, kad gubernatorius 
White bile dieną galėtų at
siųsti dar 8,000 milicininkų, 
ypač jei būtų iššauktas vi- ’ 
suotinas streikas. >

(Daugiau žinių 5-tam pusi.) *

>.). 1
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Draugo Litvinovo Pasiūlymai 
Genevoj

Ir vėl Sovietų atstovo tarptautinėj tai
kos konferencijoj Genevoj kalba nuskam
bėjo po visą pasauli nepaprastu garsu. 
Savo originalumu ir praktiškumu, Sovie
tai visuomet nepaprastai suįdomina se
nąjį pasaulį, nežiūrint to fakto, kad jų, j 
Sovietų, pasiūlymai kapitalistams nepri- i 
imtini. j

Visųpirmiausiai tenka pakartoti, kad 
proletarų valdomoji šalis labai trokšta 
palaikyti taiką. Ji žino, kad karas yra 
blėdingas visai dirbančiajai žmonijai ir 
jis labai pakenktų.ypačiai Sovietų Sąjun
gos darbo žmonių pasirįžimui kūrime i 
socializmo, beklasinės visuomenės, kame I . v . v . . <visa sahs šiuo tarpu yra pasinėrus.

Kad palaikyti pasaulyj taiką, Sovietai 
gatavi taTtKsii bile kuo ir ta kryptimi 
daryti viską, žinoma, nenusileidžiant nuo 
savo pagrindinių principų. Kiek šian
dien jinai turi padariusi nepuolimo su
tarčių su įvairiomis buržuazinėmis šali
mis! Ar tai reiškia, kad Sovietai tas ša
lis labai myli? Žinoma, dalykas ne ta
me. Tai reiškia, kad proletarų valdo
mam kraštui rūpi taikos palaikymas. Ant 
kiek ilgiau bus atitolinta pasaulinė sker- 
dynė, ant tiek labiau Sovietai sustiprės. 
Kiekvienas mėnuo taikaus gyvenimo, ( 
kiekviena savaitė, kiekviena diena ir va- ■ 
landa Sovietams reiškia neišpasakytai 
daug. Per tą laiką >jie gajj^pąstatyti 
naujų fabrikų, naujų darbininkam gy
venamųjų namų; nutiesti naujų geležin
kelių, pagaminti daugiau darbininkam 
reikalingų gyvenimui daiktų; išmokslinti 
daugiau naujų ir jaunų darbininkų.

Drg. M. Litvinovas, Sovietų užrubeži- 
nių reikalų liaudies komisaras kalba, va
dinasi, ne už save, bet už visą Sovietų Są
jungą. Daugiau: jis vykdo Komunistų 
Internacionalo programą, kuri stoja už 
taiką; kuri mobilizuoja darbininkus ko
vai prieš, imperialistinio karo pavojų.

Vasario 11 dieną, 1933 metais, ten, Ge- 
nevoj, d. Litvinovas pasiūlė visiškai nu
siginkluoti. Jis tuomet sakė, jeigu kam 
rūpi pašalinti karo pavojus, tai jis turi 
nusiginkluoti. Jei tik kapitalistinis pa
saulis sutinka nusiginkluoti, tai Sovietų 
Sąjunga pati pirmoji tai padaro, sunai
kindama savo visus karinius pabūklus. 
Tuomet, aišku, buržuaziniai atstovai Lit
vinovo siūlymo nepriėmė, kadangi impe- 
rialistinėm šalim rūpi apsiginklavimas, o 
ne nusiginklavimas.

Dabar ir vėl savo prakalboj, šaky to j 
pereitą pirmadienį, d. Litvinovas pakar
tojo: ' .

“Mes manėme ir tebemanome, jog tikrai 
karą atmesti nėra galima, jeigu nėra visiš
kai atmėtama ginklavimasis; kol yra apsi
ginklavimas, negali būti rimto- taikos užtik
rinimo ; ir tik vienos rūšies tegali būti tai
ka, būtent,- nuginkluota taika, nes ginkluota 
taika tėra tik protarpis tarp karų.

“Sovietų delegacija pradėjo su pasiūlymu 
Visiškai nusiginkluoti; ir jeigu tas pasiūly
mas būtų buvęs priimtas, tai būtų pašalinta 
visokie ginčai konferencijoj kas link ginklų 
paskirstymo į apsigynimo ar užpuolimo pa- 
būklusjr tt. Tas taip pat būtų pašalinęs ap
gailėtinus politinius įvykius, kurie nuo to 
laiko atsitiko, kaip kad padidėjęs nacionaliz
mas, karštai-kariškas patriotizmas ir milita- 
rizmaš..

Bet kapitalistinis pasaulis skaito šį pa
siūlymą' “perstaigiu”, “nepraktišku”, ir 
‘neįvykinamu gyveniman”. Tuo būdu So
vietų atstovas eina toliau. Jis siūlo su
manymą, kuris galėtų būti praktiškas ir 
įvykinamas, tučtuojau. /

Į

:,mo konferenciją : ipastpvjm taptautiniu 
kongresu,, kuris visuomet posėdžiautų ir -į 
kiekvieną įvairių kraštų nesusipratimą ! 
tuojau išrištų.

Kaipgi iki šiol buvo? Nusiginklavimo 
konferencija susirenka sykį į metus. At
stovai pasikalba, padiskusuoja ir vėl 
skirstosi, kaip tuo sykiu įvairios kapita
listinės šalys veda plėšikišką politiką. Ja
ponijos įvykiai tai geriausiai paliudijo.

Litvinovas tuo būdu siūlo, kad ši pa
stovi konferencija turėtų galią tuojau 
veikti ir bausti tą šalį, kuri atlieka už
puolimą. Na, o tai, kas yra užpuolikas, 
Sovietai apsklembė Litvinovo lūpomis 
pereitais metais ir jis siūlo tą užpuoliko 
apsklembimą priimti taikos, palaikymo 
pagrindam 1 t :

1 “Aš siūlau, šakė d. Litvinovas, “pa- ' 
versti šią konferenciją j permanentinę, 
pastovią konfeienciją, šusirenkančią pe- 
rijodiniai, kad galėjus neįsileisti karo ir 
jo apgailėtinų pasėkų. , . į

“Jinai turėtų išdirbti irJ išplėsti .savo . 
metodų darbą sukonsolidavimui saugu- j 
mo ir laiku duoti signalą apie, numatomą | 
karo pavojų, o taipgi atkreipti domesį į 
prašymus pagelbos nuo kraštų, priklau
sančių konferencijai. Atsikreipusiems | 
kraštams pagelbos, konferencija privalo 
laiku suteikti moralę, ekonominę, finan- i i 
sinę ir kitokią pagelbą.”

Tokiam atsitikime, kur viena valstybė 
užpultų ant kitos (kaip padarė imperiali- ; 
stinė Japonija su Chinija), konferencija,' 
sako Litvinovas, turėtų tuč-tuojau veikti i 
ir užpuoliką suvaldyti. Ir tai būtų gali
ma, jei kapitalistinis pasaulis priimtų 
Litvinovo sumanymą. \

Bet vargiai jis priims! Jam, kaip sa
kėme,, nerūpi nusiginklavimas ir taika, 
l>et rūpi apsiginklavimas ir karas. Jau 
šiuo tarpu Anglijos delegacija nusigink- ' 
lavimo konferencijoj pareiškė, kad ji ma
nanti, jog Litvinovo siūlymas “greit bus 
pamirštas.” Kapitalistinių kraštų atsto- j 
vai, mat, daug plepa apie taiką, kad tuo ' 
būdu apdumti akis plačiojom masėm. 1 

^Amerikos imperialistai tam geriausias 
pavyzdys. .Ponas Rooseveltas tiek daug 
kalba apie 
žiniškas suihas. pinigų skiria karo laivy-, 
no statymui! Štai ir šiuos žodžius ra- \ 
šant, New Yorito uoste randasi arti ši m- 1 
tas karinių laivų!

“Sovietų Sąjunga gali betarpiškai lai
kytis taikios politikos, kadangi proleta
riatas nepaprastai didelėj teritorijoj pa
naikino priežastis, vedančias linkui im
perialistinio karo. Sovietų Sąjungai rin- Į 
kų nestokuoja; Sovietų Sąjungai nerei- I 
kia medžioti rinkos.

“Proletariato diktatūra, kuri atstovau
ja gyvuosius milžiniškos gyventojų di
džiumos interesus, neturi jokio pavojaus 
iš vidaus ir tuo būdu nemato reikalo jieš- 
koti išeities kare. So v. Sąjungos gale 
diena iš dienos auga. Tiktai ir tiktai to- > 
kia šalis gali drūčiai laikytis betarpiško ! 
taikaus nusistatymo” (Kusininas). j

Kaip tik priešingai yra su kapitalisti
nėm šalim. Jos apsėstos depresijos, kri- 
zio. Joms grūmoja proletariato sukili
mas iš vidaus. Joms reikalinga muštis už 
rinkas. Tas viskas verčia jas-jieškoti iš- ‘ 
eities per imperialistinį karą, štai, kur 
glūdi paslaptis, kodėl Sovietų Sąjunga 
šiahdien yra vienintelė šališ pasaulyj, 
stovinti griežtai už taikaus gyvenimo tę- i 
simą.

iką, bet žiūrėkit,-.kokias mil-

rio budelių Dimitrovo, Tanevo ir Popo- 
; vo dar ir dar kartą parodė charakterį 
į Sovietų Sąjungos. Priėmimas ir apgy- 
i vendinimas šimtų Austrijos šucbundo na- 

rių-kovotojų (sočial-demokratų) — ki-

tas šių dienų liudytojas Sovietų Sąjun
gos kaipo tarptautinio proletariato tėvy
nės.

Jei “Times” maūo, ka{i'Sovietai atsisa
kys nuo šito, tai jam teks labai skau
džiai-nusivilti.

Nauji Socialdemokratijos Obalsiai 
Apgavimui Darbininkų

reikalinga tose šalyse, “ku
riose gyvuoja fašistinė dik
tatūra.” O kadangi, girdi, 
dabar Austrijoje jau gy
vuoja fašistinė diktatūra, 
tai čia reikia revoliucijos. 
Tas reiškia, kad tose kapi
talistinėse > šalyse, kur nėra 
fašistinės diktatūros, social
demokratai turi kovoti ' ir 
kovos prieš reVoliuciją, 
prieš revoliucinį judėjimą,

galėti. Ir jau padėjo net po ' 
Austrijos įvykių fašizmui 
įsigalėti Latvijoje ir Bulga
rijoje. Bet jeigu Baueriai 
kovoja prieš revoliuciją ne- 
fašistinėse kapitalistinėse 
šalyse ir padeda ten fašiz
mui užviešpatauti, tai aiš
kus dalykas , kad jie pa
gelbsti Austrijos ir kitų 
kraštų fašizmui. Vienoj ka- 

1 pitalistinėj šalyj neva, kovo
ti už revoliuciją, o kitoj 

. - .. ?- . ... prieš revoliucija, reiškiasios demagogijos. Austri- ,. J.. ... apgaudinėti darbininkus,ios socialdemokratijos va- , . ,. .i , j a a i ginti kapitahzma, pagelbėtdas, taip pat vadas Antro-1? 1 & ,’ 1 1 i jam pasilaikyti.
Taigi, Bauerio garsus pa

reiškimas, kad jau ir social
demokratai stoja “už revo- 

Seno Yra tik manevravi-

• Nereikia manyti,’ kad po 
i tų baisių įvykių ir sumųši- 
i mų Vokietijoje ir Austrijo

je socialdemokratijos vadai 
užbaigė isavo role's, pasi
traukė nuo klasių ' kovos 
arenos' ir su jais jau už
baigta, dąųgiau jie nebede- 
moralizuos darbininkų fron
to. Toks įsivaizdhŪmas pri- 

! vestų mus'prie labai didelės 
klaidos. Kol gyvuoja kapi
talizmas, tol nėra pasibai
gus socialdemokratijos rolė, 
tol ji reikhlinga kapitalizmo 
palaikymui.

Socialdemokratijos vado
vybė yra dalimi kapitalizmo. 
Jos misija yra palaikyti 
darbininkų klasę ištikima 
kapitalizmui. A t s i ekimui 
to tikslo jinai vartoja visus 
būdus. Ji nesidrovi mainy
ti savo kalbos toną,
darbo metodus, keisti savo 
obalsius, griebtis bjauriau-

1 jo Internacionalo, ponas 
Otto Bauer ir šiandien ne
gali paslėpti savo tikrosios 
misijos. ! - Jis kalba apie 
“Naujus Kelius prie ! 
Tikslo” (“Arbeiter
ung” No. 4).., , O kąs tie 

■.“nauji keliai” ir kąą tas,“se- 
nas tikslas?” Nauji. keliai, 
kaip pamatysime vėliau, yra 
naujos gaidos, nauja dema
gogija, naujos apgavystės 
formos, o “senas tikslas” 

\yra. išgelbėjimas kapitaliz-

Komentuodamas apie Litvinovo pra- , 
kalbą, stambaus kapitalo organas N. Y. 

! “Times” suranda, kad, jei tikėti Litvino- 
vui, “.. .rusai dabar pasirengę atsisakyti 

' revoliucinės propagandos kituose kraš
tuose ir dedasi su kitais didžiaisiais kra
štais bendrai neprileisti karo ir dirbti 
drauge bendras civilizacijos užduotis...”

Aišku, tai naivus kapitalistinio dien
raščio pareiškimas. Sovietų Sąjunga 
niekuomet neužsiimdinėjo “revoliucine' 
propaganda kituose kraštuose?’ Taigi 
jai nėra uno ko' atsisakyt. Bet patsai So
vietų Sąjungo yvavimas yra savaime 
įkvėpimu milionąjns darbininkų, savaime 
revoliucinė propaganda. Neatsisakė ir 

 

neatsisakys Sovietai remti moraliai kiek-' 
. vieną darbininkų kovą prieš savo išnau-

'demokratijos! Ir kaip grei- 
■ tai jie atsteigs ją, taip .grei- 
i tai išnyks jų “revoliucinė 
darbininkų klasės diktatū
ra.” Vadinasi, socialdemo- 

! kratų tikslas yra kapitaliz
mas! štai: kas slepiasi po žo
džiais “iš pradžios” ir “de- 

jmokratija.” Baueris ir jo 
i
! (Tąsa 3-čiam pusi.)

uerio “revoliucinė diktatu-; 
ra” yra tas pats, ką turėjo; 
mintyje Marksas ir Leninas,' 
arba kas yra Sovietų Sąjun
goje. Nieko panašaus. Mar
ksizmo-leninizmo prasmėje 
proletarinė diktatūra vieš
patauja pereinamame laiko
tarpyje iš kapitalizmo į ko
munizmą. Prie komunizmo 
bus išnykę klasės ir valsty-1

ŠYPSENOS
i

Retenybės Jautis

Svečias:—J ūsu st eikas c

vien tik iš kaulu!
v

Veiteris: —Ne mano kal-
ne tė, ar jūs kada matėt jautį

P| bė, tai yra, proletarinė dik- 
~ -- " -itatūra. Bet ne prie to so

cialdemokratai demagogai 
siekia. Jų tikslas yra 
komunizmas, bet demokrati
ja. Baueris ten pat rašo: 
“Tiktai kada revoliucinė 
diktatūra bus atlikus tuos 
darbus, bus galima tikra, 
nuosaki, pastovi demokrati-( 
ja.” Po šiuo pareiškimu Svetys:—Jūsų vyras buvo
slepiasi jų tas “senas tiks- i man draugas iš jaunystės 
las,” prie kurio jie eina | metl} ir ag labai 
“naujais keliais.” Tai yra, 
jie eina prie tos pačios “de
mokratijos,” kurią turėjo 
Vokietijoj prieš .fašizmo už- 
v i e š p a t a vimą, Austrijoj 
pirm perversmo, c______
prie atsteigimo buržuazinės

be kaulu? c-

Svečias:—Ne, bet jaučio 
be mėsos irgi nemačiau.

Dvimintis Atsakymas

norėčiau 
gauti kokį nors paminklą 
nuo jo. Ar paliko jis del 
manes ka tokio?

Našlė (su šypsą ant vei-
Jie siekia do):-Taip, mane!

J. Robziw

mas sugrąžinimui masių 
prie ;socialdemokratijos pa- 
gelba veidmainingos kairios' 
frazės. Jeigu ištikrųjų so-į 
cialdemokratai nori revoliu-1 
ei jos, dirba del jos, rengiasi 
prie jos, tai kodėl jie tebe
kovoja prieš komunistus,' 
kurie per penkiolika metų' 
skelbia revoliuciją ir ren- 

a. . . gia darbininkus jos įvykini-
Pirmiausia apie Bauerio Kode! jie nepasisako, ■ prašau

kad jie kraujuose paskan-^klausimo atsakymą per “Lais-j 
dino revoliucijas Austrijoj ,vę”. Tai gi mano seselės vai- 

i’ir Vokietijoj, kad jų ran-’kas labai kenčia nuo piktžolių 
sukilimą, kantiolėmis ištaš-! |<os • vra kruvinos, kad jie Į—“iv.v poison,” jau aštunta 

| vasara. Ir jį taip išberia, kad 
’l pūslėmis visas aplipęs, ir net 

■ iš mokyklos turi išlikti. Jisai 
lyra 19 metų, ir ji viską darė, 

yra ap-|ir niekas nemačija. Taigi 
duokite patarimą, kas reikia 

jįs daryti, be sunku į tą vaikiną 
' žiūrėt.

Zęit-

“naujus-kelius.” Po to, kaip 
Austrijoj fašistai paskan
dino kraujuose darbininkų

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

kos yra kruvinos, kad jie Į—“iv.v 
kė darbininkų galvose so- par^avė darbininkus? 
cialdemokratijos įskiepyta,s jįe į0 nepripažįsta. Tuo bū-! 
iliuzijas apie “ramų įžengi- ,ju neva atsivertimas Į 
mą į socializmą,” reikia so
cialdemokratijos vadams su
rasti naujus būdus apgavi
mui darbininkų. Reikia tai-

• _ I A kJ A X V Įs v-v A x A v vv Jk

kytis prie darbo masių .ūpo. darbininku 
TTA * 1 * I - ______ J___  « A /'-t I 1 ** kReikia daryti joms nusilei
dimus—žodžiais, žinoma, vi- 
suomet turint mintyje “tą T 
seną tikslą.”

Paskutiniais p e n k ioliką

prie “revoliucijos” 
gavystė.

Baueris eina toliau.
i iškepa kitą revoliucinę fra-

i apgavimui.
Jis daro kitą nusileidimą 
masių ūpui. Jis jau kalba, lkacj , - •*
kad tos “revoliucijos” tiks- Jūsų klausimus. Ne tik Jums, 
las bus įsteigti “iŠ pradžios bet ir labai daug kam prisiei- 
darbininkų klasės revoliuci-

PIKTŽOLIŲ NIEŽAI į nešioja pirštais ir kitur po kū- 
m v. . .. v . . na. O tie nuodai yra lipnūs,Trečia laika rašau jums iri , ... , . , . ,‘j , u . v. tisus, Ivg kokie sakai bei der-duokite nors ant šio1 ‘ I va.

Jautriems, opiems patartina, 
einant j laukus, plikos kūno 
dalys gerai suvilgyti šiuo gele
žies skiediniu: “Ferric chlori
de, 5 per cent solution, 4 ozs.” 
Jei jo nėra, tai reikia su savim 
turėti bent gazolino ir juo 
tuojaus gerai nuvalyti ką tik 
paliestos piktžolių vietos. Ga
zolinas, benzinas, alkoholis ir 
smarkesnis muilas su šiltu van
deniu nuvalo nuo odos pavir

šiaus piktžolių nuodus.
Kai odą jau pradeda niežė

tai gazolinas nebepadės. .
i vaisto: 

“Potassium permanganate, 5 
per cent solution I ' pint,”— 
vilgyti medvilnės ir 
apdegintų vietų.

Jeigu išverčia net

ATSAKYMAS

Labai atsiprašau, Drauge, ti 
neatsakiau į pirmesnius čl’a -au ;eiįįa "gauti

Paskutiniais p e n k ioliką darbininkų klasės revoliuci-Įna^neatsakyti, čielos stirtos 
metų Baueris ir visa social- nę diktatūrą... kurios dar-Paiskų sukraatps stovi, n- jų vi-

sų nie jokiu būdu nėra galima 
patalpinti: prisieitų 1
pusę laikraščio užpildyti kas 
diena.,,.. Kaip ir Jūsų nuoti- 

nę. diktatūrą, prieš Komu- revoliucinį teismą tuos kru-įkyj/ panašūs klausimai

bas bus ne tik nuginkluoti 
fašistinių žmogzudžiii gau- 

reyoŲpciją,, prieš proletarį- jasj ne tik pastatyti prieš

demokratijos vadovybė kal
bėjo žodžiu ir raštų prieš

dėti ant

pūslėmis,
bent po kajp kacĮ dabar tam vaikinui,

- - - i , . . . Jau! kesnio:
• nistų ■ Internacionalo - pro- ivinus konstitucijos laužyto- buvo pirmiau pakartoti ir at- 

grama. Ne tik kalbėjo, bet'jus ir iššluoti tuos valdiniu-' tai perdaznai. apie tą
H- d z | •' i riari xyovinori rnika n kili

tai šitas skiedinys ir čia tinka. 
Arba galima gauti da smar-

“Phenolis liquef. 1 drachm, 
lime water 6 ozs.” 
zinc oxide 1 oz.,
Suplakite mišinį ir juo lai

kotarpiais vilgykite
Už vis geriausia, kad tas 

vaikinas ateičiai apsirūpintų 
! nuo tų piktžolių, kad gauti 
j prieš jas imuniteto, atsparu- 
' mo. Tegul kas jam nugnybęs 

Tai dabar prie dalyko. Jei atneša mažytę jauno vijoklės 
Į tas vaikinas jau yra apsida- lapelio dalelę, sulig žirnelio 

piktžolėmis, tai didumu. Tegul ją įvynioja į 
Prisieina i salotos lapą, ir tegul vaikinas

v> i-.?., -i , . . . I’i i • , 3 . £ i patį varinėti nėra reikalo. Kitizdde tuos darbininkus, kuokus, kurie, tarnaudami fa-!k)ausimai stačiai ne2aIima at. 
rįe bandė sukilti' už tuos šizmui, šiandien laužo visus sakyti per laikraštį, o priva--- T , kJ U 1V X 1 All A J VZ 1 1 V Cl

reikalavimus. Sušilę įrodi- įstatymus, bet taip pat kadmiai atsakinėti laiko trūksta, 
nėjo, kad Marksas neskelbė aįimti eknominę galią iš be to dažnai nie adreso nepa- 
ir nepripažino jokios dikta- stambiųjų žemės viešpačių 
tūros. Niekino Leniną ir jo „
mokymus apie proletarinę 
diktatūrą. Bet štai dabar 
staiga Baueris jau pripa
žįsta, kad reikia revoliuci
jos atsiekimui; to “seno tik
slo.” Bet jis negali paslėpti 
savo dviveidystės. Jis krei
piasi prie Antrojo Interna
cionalo nutarimo, padaryto 
Paryžiuje pereitą . rugpjūtį, 
kad revoliucija tesanti : jau

duodama. Trumpai, skland-
džiai suformuoti laiškai gfei- [

__ . . . , . įčiau galima atsakyti.i aigi, soči aldemokratai | 
jau už “diktatūrą.”. Bet ko- i ( 
kįa ta bus diktatūra? Kadal^ tomis p.„. 
ji bus reikalinga? Kokiam Į nUobodus daiktas, 
tikslui ją socialdemokratai gydyti, kaip ir bet kokis kitas i tai gražiai suvalgo. Už 5, ar 
pripažįsta? Tai labai svar- į apsidęginimas bei apsišutini- 7 dienų paduokite jam jau di- 
būs klausimai Imas, ir da prasčiau, nes pikt- doką dalį lapelio su salotomis

žolėmis apsinuodijimas

kapitalistų "ir bažnyčios.

būs klausimai.
Bauerio žodžiai “iš pra- taip suvalgyt. Da už kelių dienų 

,v.. „ t .v. . . . . pašėlusiai niežti: ant greitųjų I—visą lapą. Ir taip per 3 ar
azios i eismą, kad tai Visai•npnnn]an^ nenuvalvti nito I 4 kartus. Tada jis jau ne, įienuplauti, nenuvalyti n»o 4 kai tus. icAuu jio jau iiv* 
trumpas, laikinas dalykas.! 0(j0S nuodai įsiskverbia giliau be*bos tų piktžolių : jos jo dau- 
Ir. visai ^nereiškia, kad Ba-! į audinius ir, besikasant, išsi- giau nebedegins.
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LAISVI TreHas Puslapis

Iš Menininką Pasitarimo 
Brooklyne

Pereitą sekmadienį Brooklyne įvyko Meno 
Sąjungos Centro Biuro .šauktas menininkų ir 
veikėjų pasitarimas. Atsilankė būrelis draugų, 
tačiaus galėjo būti daugiau. Tas parodo, kad 
mūsų organizacijų veikėjai dar vis nesusido
mėję meno veikimu, nors tos organizacijos, 
kuriose tie draugai veikia, praktikuoja me- 
ną-^-vaidina veikalus ir ruošia koncertus. Be 
to, reikia priminti, kad šis susirinkimas buvo 
šauktas ne tik menininkų, bet ir kitų organi
zacijų veikėjų.

Draugai, kurie dalyvavo pasitarime, svars
tė abelnai Meno Sąjungos veikimą, ypatingai 
apie veikalų leidimą. Išduota raportas apie 
Meno Sąjungos stovį ir veikimą. .-Iš raporto 

„ pasirodė, kad su dainomis Meno Sąjungai nė
ra tokios bėdos, kaip kad su veikalais. Ypa
tingai stoka, tai muzikališkų veikalų.

Po raportų ir diskusijų susirinkimas išsi
reiškė, kad būtų išleista ir mažų veikalėlių, 
kuriais galinta labiau paįvairinti parengimus, 
kaip tai prakalbas, didesnius susirinkimus ir 
tt. Toki veikalėliai gali būt 15 minutų, pus
valandžio arba valandos vaidinimo. Jie gali 
būt agitaciniai, politiniai, satyriniai. Galima 
panaudoti bile kokią formą. Toki veikalėliai 
turi būt prieinami vaidinti bile vietoje, bile 
svetainėje—be scenos įrengimų.

šiame pasitarime prieita išvados, kad dides
ni veikalai, kuriuos Meno Sąjunga leidžia, bū
tų plačiau diskusuojami pirm išleidimo. Vei
kalų diskusavimui galima šaukti platesni su
sirinkimai. Tokiuose susirinkimuose galima 
veikalai skaityti ir diskusuoti. Manoma, kad 
tokiu būdu bus galima išvengti kai kurių ne- 
dateklių ir trukumų.
Meno Sąjungos Santikiai su Kitomis 

Organizacijomis
Susirinkime kelta klausimas Meno Sąjun

gos veikimo santikių su kitomis organizaci
jomis. Iš diskusijų paaiškėjo, kad Meno Są
junga yra tik viena organizacija, kuri leidžia 
darbininkiškus veikalus ir dainas. Tačiaus 
jos leidiniais naudojasi daugiausia kitos or- 

* ganizacijos. Tai reiškia, kad veikalus vaidi
na, ruošia koncertus ne tik chorai, bei’ ALDL 
D, LDS ir kitos organizacijos. Tačiaus pas
tebėta, kad kitos organizacijos visai nesirūpi
na apie veikalų leidimą ir nediskusuoja jų 
turinį. Taip pat kitos organizacijos finansi
niai neremia Menę Sąjungos leidinius;

To pasekmė būna,/kad veikalai dažnai išlei
džiama ne visai geri. Kiti negalima išleisti, 
nes nėra ištekliaus. Jei ir išleidžiama, tai ne
išleidžiama gana įvairių veikalų. Mūsų judė
jimas yra gana platus ir reikalauja įvairumo. 
Mes turime didelių kolonijų ir mažų; Tad 
sulyg nevienodoms kolonijoms, nevienodas ir 
veikalų reikalavimas.

Didelės kolonijos reikalauja didelių ir mu
zikališkų veikalų. Mažos kolonijos reikalau
ja mažų veikalėlių^ prieinamų jų jėgoms ir 
scenai. Visus tuos patenkinimus mes negali
me išpildyti be kooperacijos kitų organizaci- 
in. Todėl pasitarime nutarta Meno Sąjungos 
suvažiavimui siūlyti pravesti sekamus punk
tus: 1) Kviesti kitas organizacijas (ALDLD, 
LDS, Jaunuoliu) daugiau kooperuoti su Meno 
Sąjunga išleidimui veikalų; 2) kad parengi
muose, kur bus vaidinama veikalai bei ruo- 

ršiama koncertai sekančiame sezone, kad būtų 
nurinkta auku naujų ir geresniu veikalų lei
dimui: 3) kad. Meno Sąjunga išsiuntinėtų laiš- 
lr - organizacijoms ir kviestu jas ben-

veikti meno srityje.
Jei gerai pravesime šį punktą, tai Meno 

Sąjungos veikalai pagerės ir bus jų išleista 
daugiau.

linkime Choru Organizacija
T>ivmi«vq;y> metasi i akis Meno Sąjungos 

tai pačioje organizacijoje. <Palaiky- 
m»s ryšiu su Centro Biuru nėra tvirtas. Iki 

’ šiol organizacines blankas sugrąžino dar tik 
23 chorai. Na, o mes turime Meno Sąjungo
je 36 chorus ir keletą dramos kuopų ir or
kestrų. 1

Vadinasi, pas draugus yra apsileidimo. O 
jei neatlieka organizacinius reikalus, tai reiš
kia, kad apleista ir kiti reikalai. Būtent, abel- 
nas palaikymas korespondencijos su; Centro 

z Biuru, bilų išmokėjimas ir kiti reikalai. Mūsų 
žinioje yra, kad labai gerai veikianti chorai, 
o neatlieka savo reikalus.

Iš to galima padaryti išvadą, kad ir kiti 
•reikalai nėra gerai atlikti. Suvažiavime rei- 
įkės gerai apie tai pakalbėti ir daryti spaudi
mas, kad organizaciniai mūsų chorai sustiprė- 

. tų.
Kad pagerinti mūsų chorai meniškai ir kul-

.tūriniai, kad padaryti juos tinkamesnėmis or
ganizacijomis, tai draugų pasitarimas priėjo 
išvados: 1) lavinti chorų narius muzikos; 2)' 
organizuoti ir palaikyti kvartetus, oktetus, jei 
dar kur jų nėra; 3) kur tik galima ir yra 
jaunimo, reikia sudaryti dramos grupes iš čia- 
gimio jaunimo ir suaugusių; 4) kad geriau 
ir sėkmingiau vaidinti, reikia lavinti vaidy- 
las—aktorius; 5) ruošti prelekcijas, paskaitas 
meno ir literatūros klausimais; 6) jei yra ga
nėtinai jaunimo, organizuoti šokikų grupes; 
7) organizuoti sportininkų grupes, kur jų dar 
nėra.

Ypatingai kuomet mes traukiame jaunimą į 
meno veikimą ir organizuojame dramos gru
pes, tai negalima tenkintis tik vaidinimu. 
Dramos grupė turi būt veikli organizacija. Ji 
turi svarstyti savo veikalus savo narių susi- 

I rinkimuose. Dramos grupė turi bandyti su- 
i daryti savus veikalėlius bei skėčius savomis 

jėgomis. Gali rengti prelekcijas dramos ir ki
tais klausimais. Reikia traukti ir lavinti pa
čius jaunuolius į šį darbą.

Panašiai turi veikti ir kitos grupės. Jos 
turi ne tik perduoti kūrinius, bet ir tverti 
savus veikalėlius. Taip veikdami, mes galėsi
me įtraukti daugiau jaunimo į visą kultūrinį 
ir revoliucinį veikimą.

Šiame pasitarime pajusta, kad mes dar vis 
turime stoką mokytojų, chorvedžių. Yra jau- 

I nimo, kurie pralavinti muzikoj, bet jie nėra 
lavinti kaipo chorvedžiai bei chorvedės. Me
no Sąjunga tuo klausimu turi susidomėti, o 
dar labiau tai turi imti domėn apskričiai.

V. Bovinas.

Pietą Amerikos Menininką Laiškas 
ALPMS Draugams

I
Mes, Pietų Amerikos lietuviai darbininkai, 

menininkai, sveikiname ALPMS draugus, 
siųsdami draugams proletariškus linkėjimus.

■ Linkime draugams nenuilstančiai darbuotis 
proletariniam mene, kuris yra nušviečiantis 
tikrą darbininkams kelią. Ir puikiai vaizduo
ja visus niekšiškus buržuazijos elgesius ir vi
sas “inkvizicijas” prieš darbo liaudį..

Mes, lietuviai darbininkai, gyvendami Pie
tų Amerikos kontinente, taipgi pradėjom imti 
pavyzdį iš draugų menininkų north-amerikie- 
čių. Kadangi pradėjus apsigyventi lietuviams 
darbininkams Pietų Amerikoj, tai tuojaus Lie
tuvos fašistinė valdžia, žinoma, pasirūpino 
greičiausiai prisiųsti lietuviškų šnipų ir išda- 

! vikų, kurie persekiotų lietuvių darbininkų or- 
ganizatyvį veikimą ir išdavinėtų^ kruvinajai 
Argentinos policijai bei praneštų Lietuvos bu
deliams. Ką, žinoma, tie niekšai fašistinio 
elemento išdavikai ir vykdo prieš lietuvių 
darbo mases. Tų niekšysčių, kaip jau žinoma, 

, jie yra papildę užtektinai daug laikotarpyj 
nuo 1928 iki 1934 m.

Betgi lietuvių darbo masei netik, kad nėra 
j baisūs Lietuvos kruvinieji išdavikai, bet nėra 

baisi nei Argentinos buržuazijos kruvinoji po-’ 
licija, kuri, su lietuviškų šnipų pagelba, užpul
dinėja lietuvių darbininkų organizacijas. Ir 
kadangi, kaip yra žinoma, kad nemažas skai
čius lietuvių gyvenančių Pietų Amerikoj (kur 
vien tik Argentinoj priskaitoma virš 40,00(į), 
tad yra, įsisteigusių net keliolika lietuviškų 
organizacijų, žinoma, daugiausia randasi Bs. 
Aięes. Pirmoji ir tvirčiausia organizacija, 

1 tai buvo ir yra darbininkų organizacija. Po 
to, žinoma, seka juodojo klero organizacija, 
kuri pasivadinusi net 12-kos apaštalų vardais 
ir yra užlaikoma Lietuvos kruvinosios valdžios. 
Paskui seka grynai pasivadinusi Lietuvos Fa
šistų Sąjunga, kurią irgi gerai sušelpia kru- 

i vinasis Lietuvos budelis A. Smetona. Ir be 
i ‘to, dar yra dviveidžių ir parsidavėlių orga- 
! nizacija, kuri taipgi prasimaitina nuo juodo

jo klero ir fašistinio stalo trupiniais, ir sykiu 
varo savo niekšiškus darbus prieš lietuvius 
darbininkus bei darbininkų organizacijos vei
kimą.

žinoma, ne kitokia padėtis randasi ir kitose 
P. A. valstybėse, kaip Uraguajuj, Brazilijoj 
ir kitur, kur tik randasi lietuvių darbininkų, 
ten netrūksta ir lietuvių išdavikų.

Dabar Argentinoj (Bs. Aires) lietuvių dar
bininkų randasi didžiausia ir tvirčiausia me
no organizacija “Liaudies Teatras”; be to, 
“L. T.” taipgi turi ir savo skyrius, kurie 
randasi priemiesčiuose nuo Bs. Aires, šie vi
si skyriai yra vadinami “L. T.” sekcijomis. 
Dabartiniu laiku “L. T.” tarpe darbo masių 
įgauna daugiausiai simpatijos ir visuomet 
kiekvienam savo parengime sutraukia skait
lingą ir rimtą publiką, kuri visuomet taria 
draugišką ačiū rengėjams už teisingus ir pa
vyzdingus darbus ir kiekvienu kartu vis dau
giau pageidauja tokių P. M. parengimų, kurie,

žinoma, labai skiriasi nuo buržuazinio meno.
Tokiu būdu Lietuvos fašistiniai žvalgai ir 

visi kruvinieji budeliai kerštauja, matydami, 
jog “L. T.” atitraukia liaudį nuo fašist. orga
nizacijų ir taipgi įrodo publikai gyvais pa
veikslais visus kruvinus buržuazijos darbus, 
taipgi, ir net ty pačių lietuviškų išdavikų. Tad 
aiškiausia, kad jiems nepatinka šis lietuvių 
darbininkų menas, kuris vadinasi “L. T.” To
kiu būdu tie lietuviški išdavikai ėmėsi vykdyti 
savo kruvinus darbus prieš “L. T.” bei jo 
sekcijas. Jie aiškiausiai ir žiauriausiai puolė, 
kaip jau skambėjo Argentinos lietuvių dar
bininkų spaudoje (“Rytojus”) ir taipgi net 
ir užsienio darbininkų spaudoje, lietuvių dar
bininkų meno organizaciją “L. T.” šis visas 
budeliškas darbas buvo įvykdintas 1932 m., 
lapkričio mėn. 26 d., salione “Jose Verdi,” 
kuomet buvo lošiamas veikalas “Buožės.” Tas 
veikalas puikiai atvaizduoja baltojo teroro au
kas fašistinėj Lietuvoj, žinoma, smarkiai pa
sidarbavo lietuviški fašistukai ir , fašistinis 
kruvinasis lietuves budelis, generolas Teodo
ras Daukantas, kaipo generalinis atstovas Pie
tų Amerikoj, (žinoma, pritiktų vadinti lietu
vių generalinis budelis Pietų Amerikoj). Ku
ris, smarkiai darbuodamasis, gavo galimybės 
net sudaryti sutartį su Urugvajaus valdžia, 
kuri sutiko deportuoti į Lietuvos fašistų ka
lėjimus visus lietuvius darbininkus, kurie tik 
veda kovą prieš fašizmą bei budelį Daukantą 
ir kurie tik nenori tarnauti juodajam klerui 
arba, geriau sakant, kunigui Radžiui, esančiam 
Uruguajuj, kurį kruvinasis Smetona yra pri- 
sintęs mulkinti liaudį bei išdavinėti Urugua
jaus policijai lietuvių darbininkų organizaty- 
vį veikimą.

šis kruvinasis budelis, T. Daukantas, bū
damas Lietuvoj 1926 m., kaipo vidaus reika- 

v lų ministeris, pats pirmasis troško darbininkų 
kraujo, kur jis pats pirmas pasirašė, kad su
šaudyti keturius Lietuvos darbininkams laisvės 
kovotojus', draugus Požėla, Giedrį, Greifenber- 
gerį ir čiornį. Taipgi ir 1932 m., lapkričio 
mėn. 26 d., budelis T. Daukantas nėrėsi iš 
kailio, kad kaip nors išprovokavus “Liaudies 
Teatrą” ir visą publiką, kuri tik lanko šios 
organizacijos parengimus.
, Kadangi, kaip visuomet, darbininkų paren

gimas sutraukdavo daugiausia publikos, taip 
ir tuo sykiu publikos prisirinko virš šešių 
šimtų. Tokiu būdu užpuolus Argentinos kru
vinai policijai ir visiems lietuvos fašistų šni
pams, areštavo visus esančius vyrus, kurių 
skaičius siekė apie 360.. / . ‘

Taipgi smarkiai sumušė ir 4-rias moteris, 
kurios pasipriešino Argentinos policijai, ne
duodamos areštuoti savo vyrų. Visus to va
karo rengėjus ir taipgi tas sumuštas keturias 
moteris išlaikė kalėjime po 12-15 dienųs o kitus 
visus areštuotus vyrus po 3-jų dienų pradėjo 
leisti namo, bet, žinoma, daugumas sugrįžę iš 
kalėjimo nebeteko ir savo darbų, nes buržua
zinė spauda apskelbė, būk, sugavusi visus ko
munistus, kurie darė mitingą salione “Jose 
Verdi.” O taipgi Fašistų Sąjunga tikėjosi 
išgązdinti visus lietuvius, kad daugiaus nelan- 

,kytų “Liaudies Teatro” parengimus, bet niek
šai apsiriko.

Nuo to laiko aiškiausiai lietuvių darbo ma
sės pamatė, kokiam tikslui yra atsiųsta Lie
tuvos pasiuntiniai P. A. ir kokias pareigas 
eina lietuviški kunigai ir šiaip visi lietuvos 
žvalgai. Tad lietuvių darbo masės ne tik kad 
neišsigando šių žiaurių areštų, bet sugrįžę 
iš kalėjimo dar aktyviau stojo į “Liaudies Te
atrą” ir dar daugiau pasigirdo “L. T.” sekci
jų kilimas viename bei kitame Buenos Aires 
priemiestyj ir net visose provincijose. Darbi
ninkai aiškiai pamatė, kad “L. T.,” tai yra 
grynai proletarinis menas.

Tad, augant plačiau “L. Teatrui,”- tai nu
matoma reikalingumas įsteigti Lietuvių Dar
bininkų C. M. B. P. A., kuris stengsis sudaryti 
bendrą ir tvirtą proletarinį meną, kaip kad, 
Argentinoj, Uruguajuj, Brazilijoj ir kitur

Be to, taipgi norim turėti bendrus. ryšius 
su Jungtinių valstijų ir Sovietų Sąjungos P. 
Meno draugais. Dabar, nors nesenai pradė
jus veikti “C. M. B.” darbą, bet jau pasirodo, 
kad mūsų menas bendromis jėgomis pusėtinai 
žengia pirmyn. Surengėm pusėtinai vakarų, 
su puikiai vaizduojančiais veikalais, kurie vaiz
duoja darbininkų kovas prieš buržuaziją ir 
darbininkų laimėjimus. Taipgi dabar jau nuo 
kovo mėn. pradėjom leisti puikų, iliustruotą 
meno, literature's ir mokslo mėnesinį žurnalą 
“Dabartis.” Bet kol kas, tai dar pas mus 
(Pietų Amerikoj) randasi didelis trūkumas 
veikalų scenos vaidinimams.

Tad, rašydami šį svarbų laišką, ir kreipia
mės į ALPMS draugus, prašydami prisiųsti 
mums veikalų, nes pas jus, draugai, P. Meno 
darbas gyvuoja gana senai ir pas jūs, draugai, 
randasi gabesnių rašytojų. Tad ir tikimės, 
jog draugai turite užtektinai visokios laidos 
veikalų ir būsite ant tiek geri, sutiksit atsiųsti 
mums, už ką mes, sulyg išgalės, stengėmės 
atsilyginti.

Tad visuomet, draugai, siųsdami veikalus į 
P. Ameriką, stengkitės prisiųsti į C. M. B., 
nes jeigu siųstumėt į Uruguajų ar Braziliją, 
tai vis vien tie draugai turi prisiųsti į C.M.B. 
Kas, žinoma, netaip patogu.

c: M. B.

Iš Toronto Lietuvią Darbininką 
Dramos Grupės Veikimo

i
, Pereitais metais Toronto lietuvių meno mė

gėjų tarpe, Bangos Chore ir Dramos Grupė
je, buvo padarytos nemažos reformos be Pro- 
letmeno Sąjungos Centro žinios. Mes mano
me, kad nepadarėme klaidos, nes patsai vei
kimas ėjo daug sklandžiau, kaip kitais metais.

Bangos Choro ir Dramos Grupės nariai, 
visi priklauso bent vienoj, o kiti net visose 
Toronto lietuvių darbininkų bendro sąryšio or
ganizacijose. Mes numatėme, kad klasių ko
va, darbininkų apšvietos darbas, neišskiriant 
bendrai ir proletarinis menas, yra lygiai svar
bus klasių kovos ir apšvietos įrankis darbinin
kų klasei. Todėl mes, Am. Liet. Darb. Lit. 
Draugijos 162 kuopą, LDSA 144 kuopą, 
Bangos Chorą ir Dramos Grupę, sujungėm 
į vieną apšvietos organizaciją ir po vieno 
suvienyto komiteto vadovybe yra vedamas me
no, apšvietos ir klasių kovos darbas.

i Kiekvienos srities darbo vedimui išrinkom 
' komisijas. Proletmeno darbo vedimui išrin

kom meno komisiją iš šešių draugų, kurie turi 
vesti proletmeno darbą Bangos Chore ir Dra
mos Grupėje; turi išduoti raportus bendram 
organizacijos susirinkime ir apsvarsčius yra 
nustatomi planai tolimesniam proletmeno dar
bo vedimui. Paskiau komitetas šaukia į savo 
posėdžius meno komisijos atstovą, kuris turi 
pranešti, kas yra veikiama meno srityj ir taip 
kontroliuojamas mūsų darbas davė pasekmin
gus vaisius.

Bangos Choras šiais metais vos tik išsimo
kino dvi naujas dainas, tai labai mažai. Prie
žastis tame, kad mes mažiau ypatingos do
mės kreipėme į chorą, o daugiau į dramos 
darbą. Mat, dainos išsimokinimas užima ke
lius vakarus, o programos išpildyme tik ke
lias minutes, bet jeigu mes susimokiname. sce
nos veikalą, tai turim programos valandą, jei
gu didesnis veikalas, tai ir visą vakarą. Mes 
iš rudenio nustatėm veikimo planą, kad kas 
antrą savaitę surengti programinį vakarą, 
koncertą arba scenos veikalą, tai prisiėjo rū
pintis, kaip greičiau, planingiau ir geriau pri
ruošti programą. Užtai mes numatėm, kad 
veikalų vaidinimas yra našesnis darbas ir dėlto 
daugiau kreipėm domės į dramos darbuotę. •

Pereitą žiemos sezoną mes suruošėm 14 
programinių vakarų. Koncertinės dalies pro
gramos išpildyme dalyvavo Bangos Choras, 
svetimtaučių muzikantų ir dainininkų. Taip
gi lietuvių jaunieji pionieriai davė keletą sy
kių koncertinę bei sporto programą. Bet di
džiausią dalį programos priruošė Dramos Gru
pė, kuri per visą žiemos sezoną suvaidino 19’ 
scenos veikalų. Del stokos lietuvių kalboj pro
letarinių scenos veikalų, tai prisiėjo daugiau 
pusė vaidinti bent kiek švaresni buržuaziniai 
veikalai, čia pažymėsiu, kokius mes veikalus 

i suvaidinom pereitą žiemą: “Kontrabandinin
kai,” 4-rių veiksmų drama; “Moteris Gatvėje,” 
3-jų veiksmų dramatiškas vaizdelis; “Kova 
už Idėjas,” 4-rių veiksmų operetiška drama; 
“Trokštu Mirties,” 3-jų veiks, drama. Seka
mus Vieno ir dviejų veiksmų scenos vaizdelius: 
“Del Pinigų,” “Paskutinis Atsisveikinimas,” 
“Darbo ir Duonos,” “Prie šviesos,” “Į Rytų 
Šalį,” “Kauno Ponai.” Vienveiksmės dramos: 
“Už Lietuvos Sovietus,” “Rusijos Bolševikų 
Darbo Biuras.” Vienveiksmės komedijos: 
“Uošvė į Namus, Tylos Nebus,” “Jaunystės 
Karštis,” “Vienas iš Mūsų Turi Apsivesti,” 
“Nesipriešink,” “Teodolinda,” “Parko Kurjo- 
zai” ir “Nesusipratėliai,” vieno veiksmo sce
nos vaizdelis.

! Turint omenyj, kad kiekvieną veikalą susi- 
| mokinti reikia padaryti mažiausia keturias ar 

penkias repeticijas, tai gana daug darbo. Ne
kuriu mažesnių veikalų darydavom repeticijas 
vienu vakaru po du kartu, kad suekonomizuo- 
ti laiką.

Vienas iš meno komisijos nariu neša at
sakomybę už vieną, kiti už kitų veikalų susi- 
mokinimą ir priruošimą scenai. Vaidinime 
veikalų dalyvavo 37 draugai ir draugės, kurie 
prisidėjo prie suvaidinimo veikalų.

Reikia pastebėti, kad vaidinime buvo ir tru
kumų. Viena, tai maža ir biednai techniškai 
įrengta scena, kur nebuvo galima atvaizduoti 
pilnai autoriaus reikalaujamos scenos vaizdas; 
kita, per daug veikalų vaidinimą, pradėjo nebe- 
išmokti roles, o kiti taip priprato, kad mažai 

| kreipė domės į rolės mokinimąsi, o tas yra 
labai svarbu; nuo to nukentėjo nekurie vei
kalai. Perdaug ne vietoj buvo pauzų ir žy
mus suflerio gaudymas. Bet nežiūrint to, di
džiuma veikalų buvo gana gerai suvaidinti 
ir, kiek teko girdėti, Toronto lietuviai darbi
ninkai patenkinti mūsų scenos darbu.

Prie ateinančios žiemos manom iš anksto 
gerai prisiruošti. Tik viena svarbi bėda, kad 
pas mus veikalai taip išsibaigė, kad nors iš 
žemių kask, ypač lengvesnių. Tiesa, dar turim 
keletą didesnių veikalų, kuriuos manome ant 
kitos žiemos suvaidinti, bet jų neužteks, tik

(Daugiau Meno 4-tam puslp.)

Nauji Socialdemokrati
jos Obalsiai Apgavimui 

Darbininkų

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
i
i kolegos pamatiniai neatmai- 
Įnė savo politikos. Pasiliko 
'į kapitalizmo ramsčiais.
I Beje, jie kalba apie “dar- 
| bininkų klasės revoliucinę 
I diktatūrą.” Tai ne tas pats, 
i kas ir proletarine diktatū
ra. Marksas mokino, kad 
! nuvertus buržuazinę valsty- 
! bę įsisteigia proletarinė 
diktatūra. Prie “darbinin- 

įkų klasės” socialdemokratai 
(priskaito ir smulkiąją bur- 

’ žuaziją, ir valstiečius. Jie 
net žodžiais nepripažįsta to 
svarbaus marksizmo moky- 

/ mo apie proletarinę diktatu- 
|rą.
I

( O koks Bauerio ir kitų 
socialdemokratijos vadų tos 
demagogijos tikslas? Jų 
tikslas yra, kad palaikyti 
darbininkų klasėje pasidali
nimą, kad sulaikyti social- 
d e m o k r atus darbininkus 
nuo perėjimo prie komu
nizmo, nuo susivienijimo su 

■ komunistais. Savo straips
nyje “Komunistai ir Mes 
Patys” (“Arbeiter Zeitung” 
No. 5) ponas Baueris šau
kia: “Vienybė, vienybė ir 
pasiryžimas!” Bet tuojaus 
priduria: “Koks tikslas yra 
skaldyti mūsų eiles dabar? 
Kad prieš fašizmą galima 

'kovoti tiktai .revoliuciniais 
\būdais ir kad revoliucinės 
kovos turi būti darbininkų 

[žmonių revoliucinė diktatū
ra, kaipo pereinamoji for- 
(iha į socialistinę demo
kratiją—apie tai negali dau
giau būti jokių ginčų!”

Socialdemokratai darbi- 
hinkai meta Bauerius ir ki
tus pardavingus vadus ir ei- 

jha po komunizmo vėliava. 
Šie eina prie tikros revoliu- 

inės vienybės, į kovą už tik- 
ą proletarinę dikatatūrą. 
■onas Baueris tatai skaito 

skaldymu eilių ir šaukia 
įtbos darbininkus pasilikti 
vienybėje su Baueriais ir ki
tais lyderiais, kurie jau 
pardavė darbininkus, kurie 

/■dabar apsimaskuoja kairio- 
1 mis frazėmis ir vėl nori 
j darbininkus vesti į tuos pa
sius pražūties nasrus.
^Bet tiktai komunistai or
ganizuoja revoliucinę vieny
bę ir pasiryžimą. Jie tai 
įdaro per visus penkioliką 
(metų. Jie šaukia socialde
mokratus darbininkus prie 
tos vienybes, prie vienybės 
po komunizmo vėliava. Mes 
laimėsime tuos darbininkus. 
Vokietijoj ir Austrijoj tūk
stančiai ir desėtkai tūkstan
čių jau trenkė šalin Baue
rius ir Kautskius ir suvie
nijo savo eiles po ta vėlia
va. Trijų šimtų Viennos 
barikadų kovotojų pareiški
mas už Komunistų Partijos 
vadovybę, už proletarinę 
diktatūrą, už komunizmų, 
išreiškia norus ir troškimus 
tūkstančių Austrijos social
demokratų darbininkų. Apie 
jtai negali būti jokios abejo
nės. Tų darbininkų nuo 
komunizmo nesulaikys visos 

.demagogiškos visų Bauerių 
»azės.

A. Bimba.
t
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D. GREBENščIKOV

LYDOS GELŽKELIET1S
(Iš Sovietų ir Lenkijos Karo 1920 m.)

—Jūsų “blagorodije”, pavėlinkite tik 
vienai minučiukei,—pajudino senelis ofi- 
cieriui ranką,—gal būti ir čia nėra, vis
kas tvarkoje.

Oficierius visus sulaikė. Dublo nuėjo 
išilgai tiltą povaliai ir atydžiai apžiūrinė
damas bėgių sujungtuvus ir veržtuvus.

—Čia viskas yra tvarkoje, gal būti jie 
toliau sugadino.

—Taip, jų traukinys štai ten stovėjo, 
—parodė oficierius į kitą pusę tilto, — 
veikiausiai ten bus kelias ir sugadintas.

—Jūsų “blagorodije”,—vėl atsikreipė j 
oficierių Dublo.—Atleiskite. Skauda vi
durius, kas tai yra blogai pilve... Pa
vėlinkite nubėgti po tiltu tik vienai mi
nutei su gamtiniu reikalu...

—Et, kad tave devyni velniai griebtų! 
Na jau eik, eik, tik greitai!

Dublo greitai nubėgo po tiltu.
—Čia, štai nutiestas raudonarmiečių ir 

kanatas. Taip, dabar laikykitės Lenki
jos ponijos apgynėjai,—ir jis drebančio.- 
mis rankomis išsiėmė brėžukų dėžutę.— 
A, ponijos balandėliai, palaukite, aš jums- 
pasitarnausiu. Taip, laukite, kad jums 
darbininkas padėtų, o štai ten ir griovis, 
kuriomi galėsiu pabėgti.

Dublo prikišo degantį brėžuką prie 
knato ir tas užsidegė. Dublo pasileido 
bėgti išilgai upę, kanalu.

—Jūsų “blagorodije”, ar matai, tas ka
lės vaikas, senis, bėga, — išgirdo senelis. 
Sutauškėjo šautuvo uždarymas, sukau
kė kulka. Trenksmo senelis negirdėjo.

—Aha, štai ir klonelis,—ir senelis grei
tai puolėsi į jį. Atsisėdo. Trenkė per
kūniškas griausmas sprogimo. Žemė su-

e I

siūbavo, aplinkui viskas sudrebėjo.
Dublo pasileido bėgti išilgai griovelį, 

pribėgo jo galą ir atsigulė.
—Taip, palauksiu vakaro, — nuspren

dė jis ir iškišo galvą. Šarvuotas lenkų 
traukinys povaliai šliaužė atgal, iš kur 
jis atėjo. — Matai, ponui nepatiko,—nu
sijuokė Dublo,—na, dabar galima eiti na
mo. Nieko nesimato, o iš oficieriaus ir 
jo raitelių, suprantama, niekas gyvas ne
liko.—Ir nužingsniavo linkui savo namų.

# :j: *

—Seneli, kaip gi -tu išdrįsai tą pada
ryti?—klausė jo juokdamasis vienas 
raudonarmietis, išlindęs iš duobės.

—Taip, tas kalės vaikas, aš jam galiu 
dieduku būti, o jis mane svoločiūm .išva
dino ir dar spyrė, mat, esu proletaras. 
Prie"to, matyti, kad mano sūnelis, Jurgu
tis, jau senai už mane protingesnis tapo, 
kad liuosa valia stojo į jūsų Raudonąją 
Armiją. Eh, kad taip aš būčia nors kiek 
jaunesnis, tai ir aš eičia kartu su jumis.

—Bet tu, seneli, ir taip esi vienas iš 
darbininkų kovotojų, didvyrių. Kada 
čia Raudonoji Armija vėl ateis, tai gausi 
ženklą Raudonos Vėliavos.

—Kokis ten man ženklas! Duotute 
tik ramiai jau numirti. Na, bet jums, 
mano vaikeliai, jau laikas skubinti pas 
savuosius. Tik vienas mano prašymas 
pas...—Ir Dublo nedrąsiai judėjo.—Gal 
jūs kur nors sutiksite Jurgį Dublo, ma
no sūnų; jis pas jus tarnauja... Kolio- 
jau aš jį, kada jis pas jus ėjo. Smarkiai 
susipykome. Na, tai, štai, jeigu jūs pa
matysite jį, tai pasakykite, kad jo tėvas, 
gailisi del to, vėlina jam sveikatos ir lau
kia pas save atgal, kad mane nors senat
vėje suramintų. Na, ir apie tą tiltą, taip
gi jam pasakykite. Pasakykite mano sū
nui, kad ir aš, senis, išmečiau į orą tiltą 
ir dar su ponais. Vis gi mano Jurgiui 
bus džiaugsmo.

Vertė D. M. šolomsk’as.

bus teisinga, tai gausime tris veikalus. O vė
liaus gal tas ištesėjimas bus našesnis.

Laikas jau veik baigiasi, bet dar galima ge
rai padirbėti toje srityje. Ir jei kuris drau
gas norėtų gerai pasispausti, pavakaruoti, tai 
į mėnesį laiko galėtų veikalą parašyti. To
dėl tie draugai, kurie dar neveikėte daug, pa
galvokite. Jei tik turite gerą užmezgimą vei
kalui, išbraižykite jį ant popieros. Veikalų 
Meno Sąjungai reikia.

Kita bėda bus Meno Sąjungai, tai su mu
zika. Kol kas, veik tik viena d. B. šalinaitė 
rašė muziką Meno Sąjungai. Ji turi daugybę 
ir kitų darbų. Todėl reikia kalbėti apie talką.

Kas žinote draugus bei drauges, kurie gali

rašyti muziką, raginkite juos padėti Meno Są
jungai. Mes turipie gauti daugiau kompozito
rių, chorvedžių, rašytojų ir artistų.

ChicagieČiai prisiuntė vieną dainelę, kuri 
jau paruošta spaudai ir greitai bus gatava. 
Bet tai per kelis metus tik viena dainelė. O 
mums jų reikalinga daug.

Kaip yra su d. A. Kvederu? Seniaus drau
gas Kvederas duodavo vieną kitą savo kūri
nėlį, bet dabar mes iš jo nieko nesulaukiame. 
Jei draugo Kvedero ausį nepasieks šis rašinė
lis, tai prašom draugų menininkų su juo pa
sikalbėti apie muziką. Veikiausia Chicaga tu
ri ir daugiau jėgų, kurios mums nėra žinomos, 
tai turėtų sužinoti Chicagos apskritys.

prašome visus dalyvauti išvažiavime. 
Svečių žada būti iš Freehold©, White 
Plains ir iš kitur.

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį 4 dieną 
gegužės, 7:30 vai. vakare, 139 Steam
boat Rd., žinomoj vietoj, Z Strau- 
kaus svetainėj.

Susirinkimai del tūlų priežasčių ir 
aplinkybių tampa perkelti iš antra
dienio, į pirmadienį. Todėl draugai ir 
draugės kviečiam skaitlingai susirin- 
ti, nes bus daug svarbių reikalų ap
tarti.

Sekretorius V. A.

HARTFORD, CONN
Yra Pas Mus Apsileidimo ir 
Baimės,. Turime išmokti Veikti

Nors čionai randasi pusė
tinai didelis būrys lietuvių, 
kurie vadina save susipratu
siais, bet apšvietos darbą dirb
ti nėra kam. Viskas palieka
ma, kaip katalikai sako, “ant 
dievo valios.”

lo dalyvauti. Taipgi Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
susirinkimas įvyks birželio 4 
d. vakare po num. 57 Park St. 
Nepamirškite šių susirinkimų, 
patys dalyvaukite ir kitiems 
pasakykite dalyvauti.

lioj, 3-čią dieną June, kaip 9:30 vai. 
ryte, pas drg. Indziulį kriaučiaus ša- 
poje, Bull head, po numeriu 1321 N. 
Main Ave. Malonėkite visi nariai at
silankyti į susirinkimą, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

Sekr. J. Norkus.
(130)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MENO SKYRIAUS RAUS

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
68 kuopa turi 65 narius ir 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas turi virš 40 narių. 
Reiškia, sykiu bus apie šim- 

! tas. Čia dar nepriskaitoma 
Komunistų Partijos nariai. 
Taigi, jeigu šitie visi draugai 
stotų prie < 
būtų daug kas nuveikti. Pa- 

jvyzdin, pareina literatūros ar
ba apgarsinimai, tai jeigu 
kiekvienas pasiimtų po vieną 
knygelę, jau pasidarytų šim
tas, o jei pasiimtų po dešimts, 
tai pasidarytų 1,000! Tuo bū
du apšvietos darbas eitų, kaip 
iš pypkes. Bet dabar to nėra. 
Kodėl ? Todėl, kad dauguma 
narių priklauso veikiausia tik 
gal taip sau, del mados.

Mano supratimu, tokia 
j dėtis toliau negali tęstis, 
j gu yra organizacijos, tai 
visi darbuotis. Čia negali 
išsikalbėjimų, kad, ve,

GREAT NECK, N. Y.
Ateivių Gynimo Komitetas 

rengia svarbias prakalbas 3 d. 
birželio, Dagelio svetainėje, 
139 Steamboat Road, 7 vai. 
vakare.

Bus du žymūs kalbėtojai: 
vienas kalbės lietuviškai, ant
ras angliškai. Visi darbinin-

TORONTO, KANADA
ALDLD 162 kuopos narių susirin

kimas įvyko birželio mėnesį 6 dieną 
7:30 vai. vakare, 382 Queen str. W. 
Visus narius kviečiame dalyvauti ir 
kuodaugiausiai svečių atsivesti. Bus 
svarbus susirinkimas daug svarbių 
reikalų yra apsvarstymui. Narių 
dalyvavimas susirinkime būtinai rei
kalingas. Bus pranešimas apie bū
simus provincialius rinkimus į Onta- 
rijos parlamentą. ,

Nepamirškite susirinkimą
162 kuopos Valdyba.

(130-131)

ELIZABETH, N. J.
Dainų Dieną, rengia Amerikos Pro- 

letmeno Sąjungos Trečias Apskritys, 
sekmadienį, 3 dieną birželio (June), 
Meadow Grove, ant P. Vaičionio 
farmos Cranford, N. J; Prasidės 10 
valandą ryte.

Draugės ir draugai, kaip Elizabe- 
tho taip ir apielinkės visuomenė yra 
kviečiami dalyvauti, nes tai bus pui
kus ir žingeidus piknikas, dainuos 
visi apielinkės chorai; bus žaislų,, 
gera orkestrą grieš šokiams, ir kito
kių pamarginimų bus. Taipgi bus 
busai nuo Kliubo, 408 Court St., ku
rie norėsit važiuot—nesivėluokit, nes 
išeis busai 1 vai. po pietų.

Komisija.

darbo, tai galima j kai ir darbininkės dalyvaukite, 
kas nuveikti. Pa- nnc iriai iarriraifn rlanrr tiQiiiio-nes visi išgirsite daug naujie

nų, ir interesingų, ir pamoki
nančių dalykų. Mes turim 
prieš savo priešus kovot, ir 
vienytis prieš karą ir fašizmą. 
Todėl visi į prakalbas; rem- 
kim darbininkų organizacijas 
stokim į kovą prieš lynčiuoto- 
jus ir K.K.K. ir visus kapita
listus.

GREAT NECK, N- Y.
Pirmyn Choras rengia šokius, ku

rie įvyks 9 dieną birželio, Sabankos 
svetainėj, 91 Steamboat Rd. 8 vai. 
vakare, įžanga 35c.

Bus puikus pasilinksminimas netik 
jauniems,bet ir seniems; I 
orkestrą, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, tad visus kvie
čiam atsilankyti ir paremt chorą, 
nes choras visuomet neatsisako da- 
lyvaut visur už dyką, todėl ir mes 
visi pasistengkim palaikyti jį, nes 
palaikymui choro susidaro daug iš
laidų.

HARTFORD, CONN-
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė rengia didelį metinį pikniką, 
kuris , įvyks 3 dieną birželio June, 
Lietuvių Parke, Sta. 24, Glastonbury 
Line. Pradžia 1-mą vai. popietų. 
Bus gardžių ‘užkandžių ir gėrimų, 
ir gera orkestrą grieš šokiams. Visi 
kviečiami dalyvauti.. Užtikriname, 
kad visi būsite užganėdinti.

Komitetas.

PATERSON, N. J.
LDS kp. 123 ir jaunuolių LDS kp. 

151 bendrai rengia didelį pikniką, 
j kuris įvyks 3 dieną birželio (June), 

bus gera Į “Sours Village Bam Picnic Gro
unds”, ant High Mountain Road, N. 
Haledon, N. J. Pradžia 11 vai. ryte. 
Šokiams grieš J. Pociaus orkestrą. 
Kviečiam visus dalyvauti jaunus ir 
senus, 
laiką.

visiems užtikriname linksmą

Komisija.

Komitetas.

Komisija.
(130-131)

B TORONTO LIETUVIŲ 
DARBININKŲ DRAMOS 

GRUPĖS VEIKIMO

menas nuo politinio nusistatymo negalima at
skirti.

SCRANTON, PA. ■ gijos
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo | 3 d.

82 kuopos susirinkimas įvyks nedė-1 priežasties-lietaus.

YONKERS, N. Y.
Liet. Darb. Literatūros Drau- 
172 kuopos išvažiavimas jvyks 
birželio.* Anksčiau neįvyko iš

Dabar įvyks ir

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. rengia pirmą pik

niką nedėlioję, birželio 3 d. Bushkill 
Park. Bus skanių užkandžių ir šal
tų .gėrimų. Vieta visiems žinoma ir 
lengvai pasiekiama. Smagus laikas 
užtikrintas visiems.

, Kviečia Rengėjai.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
pradžia. . Reikės atsišaukti į kitas kolonijas, 
kur randasi knygynuos senesnių, kiek panašių 
veikalų, kuriais būtų galima pasinaudoti.

Meno Sąjunga negalės mūsų reikalavimus 
patenkinti, nes mes nesukeliam tiek finansų 
vekalų leidimo fondui. Bet nusiminti neturim 
ko, revoliucinis darbininkų judėjimas kasdiena 
auga ir sykiu su juo mes, mūsų kultūra ir 
menas auga.

VI.

Meniškos Nuotrupos

Sklokininkai dar nesenai paskelbė apie, savo 
meniškas jėgas. Jų pačių skaitlinėmis, tai 
dar jie nepasiekė nei iki 10 chorų. Na, o jei 
atimsime tuos jų “chorus,” kurie tik numeriais 
skaitoma, tai tikra skaitlinė pasiliks dar ma
žesnė. O Pruseika ir Butkus sakė, kad visos 
“masės su jais”!

Jie pradėjo organiztfoti dualistinį meną. 
Kur veikia darbininkiški chorai, kaip kad 
Brooklyne, Worcesteryj, Chicagoj ir kitur, tai 
jie pradėjo organizuoti savo chorus. Bet pa
žiūrėkite, jie savo gazietoje rašo, jog mes esa
me dualistai, kurie veikiame su Komunistų 
Partija.

Vadinasi, sklokiška politika, tai yra ir veid
mainių politika.

Klerikalai ir kiti fanatikai myli kalbėti apie 
kultūrą. Bet pirmiausia jie neigiamai kalba 
apie Sovietus, kur kultūra geriausia bujoja. 
Jie bando įrodyti, kad darbininkų valdomoj 
šalyj menas, literatūra ir abelnai apšvieta slo
pinama. žinoma, tai melas.

Geriau, kad jie pakalbėtų apie Romą, kur- ! 
valdo katalikiškas fašizmas. Richard Watts 
“Tribune” rašo, kad Roma “nėra teatro sos
tinė.” Dar daugiau. Watts rašo, jog “Romo
je nėra dabar einančio vaidinimo, kuris būtų 
vertas atydos.”

Tai taip kalba “Tribune” apie Mussolinio 
valdomos šalies teatrą. Tokia pati pasaka ir su 
judžiais. Visi judžiai, kurie rodoma Romoje, 
tai veik išimtinai yra importuoti iš Jungtinių 
Valstijų.

Jei mps imsime Vokietiją, kur valdo Hitle
ris, tai tenais rasime tą pačią padėtį. Meno 
kūriniai, vaidinimai, literatiniai veikalai su
mažėjo. O kurie išeina, tai fašistiniai ir nie
kam netinkami.

Lietuvoje taip pat menas nekyla. Veikalai, 
kurie vaidinama, imama iš kitų kalbų. Lite- 
ratinis plėtimasis taip pat sulaikytas.

John Howard Lawson jau 
Masses” ir “Daily Workeryj.” 
Tai yra žymus dramaturgas, 
ir pereitą žiemą buvo vaidinamas ant Broad
away. x

Tokių rašytojų, dramaturgų, aktorių ir ar
tistų yra daug, kurie ateina pas mus. Tai po
žymis Amerikos inteligentijos bruzdėjimo, 
žmonės, kurie pajėgia marksistiniai protauti, 
kurie taip nesudarkyti buržuazinės kultūros, 
tampa revoliucionieriais. Jie tame mato vi
sos žmonijos ir savo išeitį. Jie gali daryti 
daug klaidų, kai kurie gali vėl pasitraukti, ta- 
čiaus tai geras ir sveikas ženklas inteligenti
jos bruzdėjime, kad ji kairėj a.

Tačiaus jei mes palyginsime prie tų žmo
nių, kurie revoliucingėja, renegatus—Lovesto- 
nus, Trockius, Pruseikas, Butkus ir kitus, tai 
matysime, kad pastarieji eina tolyn, nuo re
voliucijos. Dabar tie žmonės viską remia “ant 
masių.” P'artijos jiem jau nereikia.

Menininkas.

rašinėja “New 
Kas jis toks? 

kurio veikalas

pa- 
Jei- 
turi 
būti

mano 
' darbas toks, jog aš. bijau, kad 
bosas nedažinoių ir tt. Well, 
aš manau, kad (visų mūsų toks 
gyvenimas. Mums visiems rei
kia duonos kavalką užsidirbti. 
Niekam niekas iš dangaus ne
iškrinta. Visiems reikia gy
venti ir dirbti. 

e

Bet mes turime išmokti dar
buotis. Jeigu kur negalima 
viešai, tai reikia darbuotis 
slaptai. Juk dar nėra taip 
sunku, paėmus apgarsinimą 
arba atsišaukimą vienur kitur 
padėti, kad žmonės radę galė
tų perskaityti. štai dabar 
svetainėje po num. 57 Park 
St. yra gerų atsišaukimų anglų 
kalboje, kuriuos reikia platin
ti. Taipgi visada randasi lietu
vių kalboje visokių garsinimų, 
kuriuos reikia išdalinti. Dabar 
ALDLD 3 apskr. rengia 'pikni
ką birželio 3 d. Bridgeport, 
dar yra koks 100 plakatų, rei
kia išnešioti. Taipgi 68 kuopa, 
partraukė gerą brošiūrą “Ko
dėl Turės Įvykti Komuniz
mas?” Tokios brošiūros lietu
vių kalboje dar nebuvo išleis
ta. Ją perskaitęs, darbininkas 
daug pasimokins. Taigi, kiek
vienas Literatūros Draugijos 
narys turėtų pasipirkti ir per
skaitęs kitam parduoti, arba 
padovanoti. Brošiūra turi 64 
puslapius, o kainuoja tik 10 
centų.

ALDLD 68 kuopos susirin
kimas įvyks birželio 11 d. Yrą 
nutarta, kad visi nariai priva^-

KODĖL TURĖS ĮVYKTI
KOMUNIZMAS?
r . ,K. v •• '■ • • « / •• • M r

Dienraštis “Laisvė” tik dabar išleido labai svarbią brošiūrą, kuri 
būtinai reikalinga draugams turėti po ranka kiekvieną dieną, nes 
joje yra sutrauka faktų kurie reikalingi žinoti bi kur ir bi kada 

diskusuojant su darbininkais, kurie dar klasiniai nesusipratę.

TAIPGI LABAI SVARBU TĄ BROŠIŪRĄ PLATINTI

Brošiūroje apysakiškai nurodyta:
Kiek šalyje yra turto? Keno rankose tas turtas?
Kodėl kapitalistams reikalinga kariuomenė taikos laiku?
Kodėl policija kapitalistus mato teisingais, o darbininkus 

kaltais?
Kode! kyla ilgos bedarbės? Kam reikalingi baisūs karai?
Kodėl kapitalizmas turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

Brošiūra turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų meti
nių pelnų; paduodama individualų vardai į kurių kišenius eina tie 
milžiniški penai tuom laiku, kada darbininkai badauja.

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

žydų komunistinio dienraščio redaktorius ir Lenino raštų vertėjas 
iš rusų į anglų kalbą. Vertė į lietuvių ką^bą Laisvietis.

64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų.

Kaip Eina Operetės Kontestas?

Kurie skaitote anglų kalba, tai perskaityki
te raštą, tilpusį žurnale “New Masses,” gegu
žės 29 dienos numeryj. šiame str .ipsnyje 
David Alfard Siqueiros analizuoja meninį nu- 
sistovėjimą artisto Diego Rivera.

Tame straipsnyje..nušviečiama, kaip Rivera 
pasiliko individualistas ir revoliuciniam judė
jimui priešingas elementas. Tos iteųdencijos 
pas, Riverą pasireiškia ne tik politiniai, bet ir 
jo meniniam darbe. Be to, tai parodoma, kaip

/ Laikas jau baigiasi operetės kontestui. Su 
pabaiga birželio mėnesio veikalai turi būt pri
siųsti į centrą. Kiek tikrai draugų veikia šio
je srityje, tikrai mes nežinome. Veikiausia 
yra tokių draugų, kurie niekam nieko nesako, 
bet veikia, rašo. Veikiausia jie prisius tada, 
kuomet ateis laikas.

Bet Centras šiek tiek jau nujaučia, kas 
kur darosi. Mes 
artimas kolonijas, 
kad trys draugai

žiūrime į Kanadą ir vigai 
Rodos, jau turime davinių, 

dirba. Tad, jei pranašystė

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OlflSO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

'Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 egžemplo- 
rių kaina 7 centai už knygelę. įmautiems viršaus 25 egzem- 

plorių, kaina 6 centai už knygelę. »

Tuojau siųskite užsakymus:

LAISVE, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y



šeštadien., ©h'žeh 2, • 1934 •- Penktds Puslapis

Hitlerio Laikraščiai Nuolat Agituoja 
Nužudyt Thaelmanną, Kom. Partijos Vadą

SAUSRA NUDŽIOVINO LAU
KUS 35-SE VALSTIJOSE 
WASHINGTON. — Sausra 

labai sunaikino kviečius ir ki-‘ 
_ tus javus dviejose dešimtyse,

“Thaelmann davimą Thaelmanno tokiam valstijų; penkiolikoje kitų valj 
Numarintas!” i žmogžudiškam teismui pro-

Berlynas. — Hitlerinis:į vadinamą “Žmonių Teis- 
laikraštis “Deutsche Woch-mą,” kurį nesenai įsteigė 
enschau” net savo antgal-! Hitlerio valdžia. Prieš ati- 
viuose šaukia:
Turi Būt . _
Įvairūs kiti fašistų laikraš-! testuoja ir vienas iš žymiau- 
čiai agituoja nukirst galvą siu Anglijos advokatų, D. N. 
Thaelmannui, kaipo “žmog- Pritt savo laiške, kuris iš- 

• žudžiui,” nors nesuranda,1 spausdintas “M a n c h ester 
ką būtų nužudęs tas Vokie- Guardian” laikraštyje. Jis 
tijos Komunistų Partijos di- ragina viso pasaulio inteli- 

tokia

Chicago. —Besigrūdžiant 
Progreso Parodą, geg. 81 

|nį gesint pastatyta 1,500 vy- d. buvo aplamdyta1 ir 
; rų. ' žeista 25 vaikai.

Union City, N. J. — Gai-! —• • __________
sras St. Michael’s katalikų | ■ ĮVELĖS* I IV jF| ^^1

’ šiems ' pinantis sužeista padarius nusileidimą ir šutei- lauja unijos pripažinimo. į Saianac Lake, N. Y. Iš- 
daiw .ifnwnn ’d“/ nnzini kianti streikieriams po $15 j Dirbtuvėje vidutiniai dirbdavo ; degė 10,000 akrų miško. Ug- į 
daug asmenų. 4a naziai h 3() valandui ie 1>000 darbininkų.
areštuoti. 1 , , .. 4 4 • i; darbo savaitę. Bet tuojaus ?  

paaiškėjo, kad šis nusileidimas1 
darbininkams tebus per vienai 

‘savaitę. Tuo būdu pereitą pir~! 
madienį darbininkai sudarei, v v i .... :...... . . . , _ ... . bažnyčioj, gegužes 31 d., pa-. masini pikietą ir atsisakė eiti j J . .
darbą. ! darė apie milioną dolerių)

Amerikos Darbo Federaci- j nuostolių, 
jos lyderiai įsimaišė ir suleido! 
j darbą mechanikus. Tas pa-j 
kenkė streikui, bet streiko sne-'J 
sulaužė. Darbininkai 

i laiko kovos fronte.

nudžiovinti. Vidutinis I 
Valstijose

650,000.000 bušelių 
ar!

tebesi-. o . .. . _ ■Specialiai Žemom Kainom 
Tūros į

I «

su-

dvyriškas vadas.
Thaelmann bus statomas

gentus pasmerkti 
“teisdarystę.”

stijų, tame skaičiuje New Yor- 
ko valstijoj ii’ Naujojoj Angli
joj, daugelis laukų taipgi pu
sėtinai 
derlius Jungtinėse 
duoda
kviečių; bet šiemet kažin 
bus bent 440,000,000 bušelių.!

Tuomi naudojasi grūdų spe
kuliantai, ir kviečių kaina jau 
pakilo iki dolerio bušeliui.

i Dikčiai pabranginta ir kiti grū-

Thaelmann Daugiau kai Anglijos “Darbiečiai” idaUidiSka administ,a. 

Metai Laikomas Pavie-j Veja Laukan Priešfa- >arkiX^^^
-• 17 17 *i v* • 0 AT užsėjimų; sako, gal būtų ge-neje Kalėjimo Kameroj sishmus davo Warms, rai, kad galėtume dar Padi-i 

.. > ! Į dinti. . .
Vokietijos Londonas. — Socialistuo- i 

komunistų vadas yra laiko- jančios Anglų Darbo Parti- 
-mas atskiroje kalėjimo ka- jos vadovybė nubalsavo, kad i 
meroje vienui vienas jau! negali būti partijos nariais, 
nuo 1933 m. balandžio mė- • tie, kurie priklauso Anglijos | 
nėšio. Jis reikalauja at-! Komitetui Pagelbos Nuken- 
siunčiamą maistą padalinti1 tėjusiems nuo Hitlerio Fa
ir kitiems kaliniams, bet na- šizmo. Taigi ši Antro In- 
naziai kalėjimo viršininkai ternacionalo partija prak- 
atsisako tatai daryti. Į tiškai padeda fašizmui.

Berlynas.
GRŪMOJO NUSIŽUDYTI

DINAMITU

įjungi
kų^ kurie dirba prię statymo! .
Biloxi-Ocean Springs tilto. į Q7-75
Masinis pikietas privertė bo-; 1 ■ ŲP
sus darba sustabdyti. Darbi- .. , . rn-■ . , .... Infliacija Nekenkia Juraimukai sako, kad valdžia mo- į .
ka tik po 20 centų i valandai Sovietų Sąjungą 
tiems darbininkams, kurie dir-j 

jba prie valymo geležių ir ma-j 
I liavojimo. Streikieriai 
! lauja, kad būtų mokama po!
130 centu i valanda.

I World Tourists
veika-! Incorporated

175 Fifth Ave. New York

—( GERIflUSIfl DUONAI
B^^SCHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
| VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
I Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
| su 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.

Į Tel.: Stagg 9645•' UJIRISOSVILLE, O.—Su-j 
■grįžo i darbą 1,500 surpaipių: 

. Streikas buvo ap- 
buvo prisitaisęs .dinamito, kad j ėmęs dvyliką fabrikų. Darbi-! 
nusižudyt. Reikėjo tik pa- piinkai laimėjo teisę išsirinkti: 
spaust knypkį, ir elektra būtų savo atstovus vedimui darybų . 
eksplodavus dinamitą. Bet po-!su bosais. Streikavo astuonias! 
licija ir kiti jį pertikrinę, kad'dienas, 

nereikės badu mirti; todėl jis!  
atsisakė nuo saužudystės.

ALAMEDA, Cal. — Bedar-' ‘ 
jbis mechanikas Frank Bennett darbininkų. Atsiųsime Medų 

Jums Į Namus
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Komunistų Atsiliepimas'Ryan Bando Sulaužyti 
į Soc. Part. Suvažiavimų! Laivakrovių Streikų

Seattle, Wash. — J.Detroit, Mich.— Atsidaro i
Amerikos Socialistų Parti- j Ryan, prezidentas Tarptau- 
jos suvažiavimas. Pirm‘tinęs Laivakrovių Asociaci- 
jam pradedant posėdžiauti, j jos (unijos) ^pasišnekėjime 
komunistai paskleidė du la- 1 1 11
pelius, atsiliepimus į socia
listus darbininkus. Vienas 

' tai Komunistų Partijos At
viras Laiškas į Socialistų 
Partijos narius.

Kom. Partija sušaukė ma
sinį susirinkimą Finų Dar- 
biniųkų Svetainėje, kur kal
bėjo' Sol Larks, buvęs pir
miau vienas iš vadų Jaunų
jų Socialistų Lygos; Wm. 
Weinstone, komunistų dis- 
trikto organizatorius, ir kt. 
Socialistams darbininkams 
buvo proga išgirsti apie 
skirtumus tarp kovingos 
Kom. Partijos ir socialistų 
vadų, tų nuolatinių kapitalo 
talkininkų prieš klasinius 
darbininkus.

Į suvažiavimą atvyko ir 
Milwaukee social fašistas 
majoras Dan Hoan ir Brid
geport “socialistas” majo
ras Jasper McLevy, kurie 
yra pagarsėję skaldymais tus. 
galvų demonstruojantiems dirba ginklus ir amuniciją 
darbininkams. (dieną ir naktį. Prieš Chinų

----------- ‘Sovietus sutelkta daugiau 
DELEGACIJA PASVEI- karo orlaivių negu kada pir- 

' KINT TOLEDIEČIUS

Senatorius Wagner Stoja 
Derybas su Plieno 

Darbininkais
Senatorius Wagner pasižadė-i

i jo eilinių narių komitetui da-| 
ryti spaudimo j Rooseveltą, 
kad sušauktų plieno fabrikan
tų derybas su darbininkų at
stovais delei unijos pripažini
mo ir sąlygų pagerinimo.

ANGELES, Calif.— 
streiką Sterling Fur-j

P LOS
.,x Laimėjo

Initurc kompanijos darbininkai.
i Bosai buvo užsimoję algas nu
kapoti. Darbininkai sukilo ir- 
atmušė bosų užpuolimą. Jiems, 
vadovavo revoliucinė unija. 1 
Streikavo 51 darbininkas.

su kapitalistų laikraščių re^ 
porteriais pasakė, būk jis 
stoja už streiką ir rytinėse 
Amerikos prieplaukose. Bet 
šičia atvažiavęs jis- pasiūlė 
1 a i v a k r o viams įvairiose • 
prieplaukose atskirai taiky-.
tis su kompanijomis ir giųz-, Dal.bįninkai kelb5 40 va. 
ti darban. Taip yienu pra-.
dėjimu dviveidžiai ja Darbo 
Federacijos vadai.

Streikuojančių laivakro- j 
vių delegatai vienbalsiai at-! 
metė jo pasiūlymą;''jie rei
kalauja, kad būtų daroma 
bendra streikuojantiems lai- 
vakroviams sutartis sulig 
nustatytų sąlygų.

NAUJAS ŽYGIS PRIEŠ 
CHINIJOS SOVIETUS

Hongkong.—Chiang Kai- 
sheko ir Kantono valdžios 
išvien pradėjo naują karo 
žygį prieš Chinijos Sovie- 

Cantono fabrikantai

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 bth Streets

čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysitc už stebinančiai žemą kainą.

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

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

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

i užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

___ ______  pi- Kartu su
I kietas privertė uždaryti dirb

ti tuvę American Distilling kom- 
JDarbininkai ;1'~ 1

PEKIN, ILL.—Masinis

Ispanų Darbininkų Susikir-’j pamjos. 
timas su Fašistais !

Jerez de la Fonteroj faši- j -=t== 
štai užpuolė darbininkus. ‘ 

! Kovoje sužeista 4 asmenys.

■ Įsigyk Sau Namus!,
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

: landų protesto streiką prieš 
valdžios globoj imą fašistų.

Iš Streiky Lauko
ROCHESTER, N. Y.—Jau 

.aštunta savaite streikuoja pen_ 
RKtūkstančiai pašalpos darbų 
darbininkų. Valdžios Adminis
tracija deda visas pastangas 
streiką sulaužyti, bet neįvei- 

! kia. Bando apgauti streikie- 
I rius. Kelios dienos atgal lai
kraščiai paskelbė, kad valdžia

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 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
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos pe-rka 
dabar. ]

| namų: didelius, mažus, be
j garadžiais, darželiais visose

Li’ngi žmonės juos pmka ir ) 
Pirkit ir jūs! Turime visokių [ 

ir su | 
lietuvių i 
Brook- I

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

apgyventose vietose—Bronxe, 
lyne, Maspethe ir

Parduodame
Lengvų

| Galima Papirkti
Pradinį Įmokoj imą

i Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos! 

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
1440 Broadway, New York

i Room 2160 arba telefonuok Pennsyl- 
' vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą!

kitur.
Pigiai ir 
Sąlygų 
už Mažą

ant

$500

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

miau. Bet reikia tikėtis, 
‘kad ir šį kartą sovietiniai 

Detroit, Mich. — Įvairių, Chinų raudonarmiečiai su
miešto darbininkų organi-.muš priešus.
zacijų konferencija, kurioj Į ------ ------------
dalyvavo 145 delegatai ir. LENKIJOS NAZI AI ATA- 
šiaip daug darbininkų, iš-! KUOJA ŽYDUS 
rinko delegaciją į Toledo, j —------
Delegacija nuvežė detroitie- Varšava. — Hitleriško 
čių pasveikinimus karžy- plauko fašistai nuolat už- 
giškiems Toledo streikie- .puldinėja žydus. Geg. 29 d. !1 
riams. Konferencijoj, apart jie užpuolė ir jaunųjų socia- 
kitų, kalbėjo Komunistų j listų centrą. Buvo šaudo- 
Partijos distrikto organjza-; masi iš reyolverių. Tą dieną 
torius Wm. Weinstone. Pri- susikirtimuose
imta rezoliucija, reikalau- kais naziais sužeista devy- 
jant ištraukt miliciją iš To- ni jaunuoliai. Lenkų nazių 
ledo ir užginant visuotiną partija, suorganizuota du 
streiką. mėnesiai atgal, turi

su lenkiš-

Per Memorial patriotiš
kos šventes apvaikščiojimus 

’ jungtinėse Valstijose žuvo 
44 žmonės

savo 
uniformuotą miliciją ir 
dienraštį. Pereitą sekma
dienį per miesto rinkimus 
Lvove, p i 1 kamarškiniams 
naziams puolant žydus, o * ’ 4 i .j a •

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės 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 išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKĄ- 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cėncų. '
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”

> redakcijos adresu:
Moskva. NikOlskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich raboČIch v SSRS, red.

“PRIEKALAS” 1
Galima taip pat išsirašyti per: 

“Laisvę” :

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 

‘ tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Kaikurio.se
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
priima visas tam 
aukas ir perduoda, 
kia.

tikslui I
kur rei-

Adm.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

juos suvaryti darban, kuomet 
pažadėjo duoti atidirbti už tasDainų Diena Jau Rytoj; Kviečiam Visus

Visų dainų mėgėjų if meni-j žinioje randasi visos meno 
ninku draugų, taipgi visos dar- J spėkos. Dalyvaus visi apskri- 
bininkiškos visuomenės prašo-Į čio chorai: Aidas, iš Brookly-
me isitėmyti, kad Dainų Die-Ino; Pirmyn, iš Great Neck;; 
na įvyksta jau rytoj, birželio ■ Bangos, iš Elizabeth; Sietynas, 
3 d., Vaičionio farmoj, Cran- iš Newark, 
ford, N. J. Piknikas prasidės 
10 vai. ryto. Jei lytų—paren- nį, ar darbo .
girnas įvyks Rusų Name, 408 nininkai esame pasirįžę patar-Į 

nauti darbininkų < 
joms dainomis ir abelnai me-: 
no programa, tad tikimės, kad ! 
visi darbininkiškų organizaci- j 
jų nariai ir darbininkų judėji-' 
mo rėmėjai linkite mum sek-1 
mingo gyvavimo ir skaitlingai 
atsilankysite j mūsų parengi- Į 
mą.

Court St., Elizabeth, N. J.
Nuvažiavimui į Cranford 

kelrodį rasite specialiame Dai
nų Dienos skelbime, kuris taip-

Apie programos gerumą ne
tenka nei kalbėti, užtenka tik 
priminti, kad Dainų Dieną ren. 
gia Amerikos Proletmeno Są
jungos Trečias Apskritys, o jo

Giedra, ar audra, sventadie-
/ I gerai i. mes. me- „ 

no ,
. . testo,orgamzaci- . , , , . ‘klupo

Menininkė*

; žmonių buvo gana daug, už 
tat ir Matusevičius labai
džiaugės. Dauguma publikos dienas sekamą savaitę. Už su- 
net ir salėn nebuvo įėję, o tik

: po medžiais 1
alumi. Kiek jo mes ten išgėrė- neužtektinai griežtai 
me—nežinau, bet gana daug, savo reikalavimo.

Programą aš irgi išklausiau
tik buvo. Viskas ėjo 
iki paskutinio “nume- 

gražuolės rinkimo kon-'
čia Matusevičius ir su-į 
ir už tai publiką išva-

gaišuotus laukimo pusdienius, 
linksminosi su darbininkai nieko negavo, nes1 

laikėsi I

PRANEŠIMAI
. BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadieni, birželio 4-tą <1., 8 
vai. vakare, “Laisvės” raštinėje.

Visi nariai atsilankykite ir naujų 
aplikantų atsiveskite

I Šerk. A. Bakaitis.
(130-131)

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Dr. JOHN WALUK
161 NO.' 6th STREET

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS

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

VALANDOS:
8-4-10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus * 
Ever. 8-9229

Šiaiidien Demonstracija už Pašalpą
Nenugąsdinti žiauraus 

cijos puolimo pereitą šeštadie- layimo 
nį, New Yorko < 
vėl susirinks šiandien prie Pa-. rium Hodson; nesikalbėti, bet)8^- 
šalpos Department©, 50 La
fayette St., 10 vai. ryto, kad 
pareikšti protestą prieš poli
cijos brutališkumą ir iš naujo 
pareikalauti padidinimo pašal
pos, mokėjimo rendų ir susi
laikyti nuo užsimoto kapojimo 
pašalpos, kuri jau ir taip yra 
menka.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

j Parsiduoda saliūnas ir restauracija, 
„„ ; biznis eina puikiai. Vieta tinkamai
/J m. i įtaisyta prie marketo, arti didelių 
gyve- dirbtuvių ir laivų. Apiclinke visuo- 

N. Y. I me^ piloa, anksti ir vėlai, gerai ap
gyventa žmonėmis.
\ Parduosiu ir kartu namą. Namas 
mūrinis, dviejų šeimynų ir biznio vie
ta, garadžius 3 karam, visada išran- 
davotas. sJei vienas namas būtų, tai 
parduočiau greit, bet turiu parduoti 
su namu, nes vyksiu į Europą ir ne

trūko | žinau ar grįšiu ar ne.
j virvė laikanti pastolį, ir jisai, 
; krisdamas, apie 50 pėdų, koja i 
užsikabino ant medžio šakos.

Senutė, išgirdusi medžio ša-

Senutė Stengėsi Išgelbėti 
Kaimyną

Mrs. Rose' Persico, 
| dinb buliais ir liepė išeit iš amžiaus baltaplaukė, 
į salės, o kad tie “buliai” nėjo, nanti 333 W. 29th St. 
■tai pasišaukė policiją, bet ir ėmėsi gelbėti savo kaimyną, j 
tai nieko nepešė. Mat, jo “tei- kapitoną James Davies, kuris! 

’sėjai” išrinko 6 “karalienes” nukrito nuo pastolio ir pasi-j 
i ir norėjo, kad publika plotų, į kabino ant medžio. Jisai bu
le čia ima ir baubia, nes, sako, įvo užsiėmęs maliavoti savo 4 
buvo gražesnių už tąsias pa- augštų namą, kuomet 
liktas.

Man tai vistiek atrodo ne
gražiu daiktu tas rinkimas, 
gražuolės, nelyginant, kai vo-! 

' kas braškant, išbėgo. į kiemą 
Į ir palipėjus apie 20 pėdų gais
rinėmis kopėčiomis sugriebė

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS valandos: 
J £ 

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

Tel. Rupublic 9-5964

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

poli-; pasiržusiai laikytis savo reika- kiečių okupacijos laikais re i- i 
tą šeštadie- iayimo, kad komitetas būtų j dėdavo vest saVo gyvulius ro- 
darbininkai leistas matytis su komisionie-' dyt JŲ komisijoms’, per šeren-

Merginoms reikėtų neiti į pasikabinusį Davies ir laikyda.
steičiaus jieškoti gražumo, 
visiems ta pati nebus gra

na, ir toms neišrinktinėms 
nesmagu nueiti nuo steičiaus, 
kai žmonės baubia. Matusevi
čiui irgi reikia nesijausti ca- 
ruku ir policijps “buliams” 
nešaukti. Tai vis už tą, kad jo 
valandą parėmė.

Kėkštas.

• atydžiai sekti vadovaujančio | anf 
1 komiteto nurodymus ir sulygiJ11^ 
■ jų laikytis. Tik pasirįžusiai 
> reikalaudami ir laikydamies
• proletarinės disciplinos, darbi

ninkai galės priversti ponus
• valdininkus su jais skaitytis.

Tą turime jsitėmyti.
Majoras LaGuardia prieš 

rinkimus prižadėjo prašalinti 
išnaudojimą ir suteikti tinka
mą pašalpą. Dabar jisai, vie
ton pašalpos, siunčia ant alka
nu bedarbių policiją. Bet dar- « • • V • į • • • • • _ • • s «

ma jį šaukė pagelbos. Atvykęs 
policistas, su jos pagelba, nu
kėlė nelaimingąjį, tačiaus ji
sai pasimirė nito žaįsdų.

Reikia Pasiryžimo Ir 
Disciplinos

Bedarbių komitetas ragina 
visus demonstruotojus laikytis 
šavo grupės, nekreipti atydos bininkai gali jį priversti pildy- 
į provokatorių priekabes, bet; ti prižadus.

Nuodinga Besi] Propaganda Jūrininkams
Pereitą ketvirtadienį čion kad beveik nieko 

atplaukė karo laivynas, 81 apie dideles darbininkų kovas, 
karo laivas. Su jais pribuvo Matomai, 
185 Orlaiviai, kurie ; akraidž j°ri,’i"kus nuo žinių apie esą-'

„ . Ima tikrąją-padėt],
virš miesto, kuomet preziden-; rej išnaudoti visas 
tas Rooseveltas su majoru La-lsusi6jimui su jūrininkaiS. Jei, 
Guardia ir garsiu priessovieti- kiekvienas klasiniai sanlonin- 
mų dokumentų falsifikuotoji!, da,.bininkas pasjkaibės 
Grover Whalen, apzvelginėjo; bent su vjenu • jQ,.ininku ir 
paradą nuo laivo Indianapo- jtejks brošiūrą ar iaikraštį_ 
1S* . , Į bus atliktas didelis darbas.

Su laivynu atvyko apie 40,- i Beje, kapitalistinė spauda, 
000 jūrininkų. Spauda pripil- šūkaudama apie jūrininkų pri- 
dyta pagyromis apie puikų 1 ėmimą, pažymi, kad bus išleis- 
priėmimą. Kriminalysčių biu-.ta milionas su virš dolerių. Ta-| 
ras įsisteigė desėtkus savo sto- čiaus tai nebus vaišės jūrinin- 
čių. Paskirta desėtkai, unifor
muotos ir slaptos policijos 
.“apsaugojimui” jūrininkų, ži
noma, vyriausia saugos juos 
rtuo “raudonųjų propagan-j venimo jūrininkai. Kas liečia 
dos.” Vienas kapitalistinių ' komandierius ir oficierius, aiš- 
dldlapių patalpino šlykštų me- ku, jie nemis pupomis, duoda- 
lagingą braižinį, apie būk esą-1 momis ant laivo arba iš savo 
mą baisų “profesionalų agita- algų. Jiems bus pokiliai puoš- 
torių” pavojų ir kaip laivynas niuose. viešbučiuose, nes 
apsaugosiąs nuo to baisūno.

Tuo pačiu sykiu pastebėta, ’ gai.

Apsunkino Gatvėse 
Prekiaujančius

Pr. Michael Leftoff; prezi
dentas Far Rockaway pirklių 
susivienijimo, įsakė vietos poli
cijai sulaikyti gatvių prekiau
tojus, kurie su ratukais važi
nėdami iš vietos vieton parda
vinėja smulkmenas, tankiau
siai/ maisto produktus ir tuo 
kenkią įsisteigusiems stam
biems krautuvių savininkams.

Mažytis prekiautojas, pasi
jutęs be duonos, turės atsidur
ti beduonių linijoje anksčiau, 
ar vėliau. Nelaukę arešto ir 
baudos, mažieji prekiautojai, 
turėtų stoti į Bedarbių Tary
bą ir kovoti už pašalpą. - . '■

Nubausti už Palaidus Šunis
JAMAICA, L. I.—47 vįetos 

gyventojai, šunų savininkai, 
nubausti, po $2 kiekvienas už 
paleidimą šunų be apinasrio. 
Tai daroma del to, kad pas
taruoju laiku daug žmonių ta
po įkąsti šioje apielinkėje.

Del Būsimo “Laisvės”
Pikniko

Didysis “Laisvės” metinis 
piknikas jau nebetoli, tad lai
kas visiems juomi susirūpinti. 
O naujo ko bus daug, bet apie 
tą vėliau. Dabar svarbiausia 
visiems apsirūpinti iš anksto ti_ 
kietais. Ir patiems bus iš to 
nauda ir rengėjams lengviau 

, prisiruošti, kada dalyvaujan- 
Mūsų pa-’ čiOs spėkos btis iš anksto ap- 

progas rokuotos. ‘
Patiems nauda, svarbiausia, 

tame, kad pirkusieji iš anksto 
tikietą turės galimybę gauti 
vieną iš trijų dovaną: penkis, 
tris ir du doleriu. Pirkusiems 
tikietą prie vartų ta proga pa
sinaudoti jau bus pervėlu.

nerašoma

norima apsaugoti

NUSIŽUDĖ KETURIŲ 
j KŪDIKIŲ MOTINA

karos iš bosų valdžios malo
nės, bet iš pačių jūrininkų 
menkų algų, kurias praleis, iš
siilgę miesto ir žmoniško gy-

jie, 
tai “didvyriai,” tėvynės “sar-

Šuns įkandimas nė tik skau
dus, 
tuomi, kad dąugeliui įkąstų 
gręsia pasiutipio pavojumi, jei 
šuo būtų buvęs pasiutimo nuo
dais užsikrėtęs.

Prie saliūno biznio nėra buvę jokio j 
prasikaltimo prieš įstatymus, viskas 
yra gerai. Turiu parduoti 
baigai birželio-June; taipgi 
jas irgi turėtų gerą progą su pra
džia liepos-July išsiimti laisnius ant 
savo vardo.

Vieta Brooklyno; kreipkitės j 46 
Ten Eyck St., iš čia gausite nu
rodymus, kur ta vieta yra.

Rytoj Prieškarinė Pramoga
Moterų Kongreso Prieš Ka

rą ir Fašizmą komitetas rengia 
pramogą sukėlimui plataus 
pritarimo prieškariniam 
bui ir pagelbėjimui 
atstovingą moterų delegaciją į 
prieškarinį Moterų Kongresą, I vieta gerai 
Paryžiu je. Į Kreipkitės i

Ši svarbi pramoga įvyks šį 
sekmadienį, birželio 3 d., 2 :30 i 
vai. po pietų, Webster Hali, 
119 E. 11th St., New Yorke. 
Programos išpildyme dalyvaus 
žvaigždės garsių veikalų “Men 
in White” ir “Stevedore.”

Lietuviai darbininkai, 
del vienokių ar kitokių 
žasčių negalės nuvykti į 
ninku pikniką, neturėtų 
likti nepamatę tą puikią pro
gramą ir. neparėmę tą svarbų 
darba.

iki pa-
pirke-

PARSIDUODA
Parsiduoda Bar & Grill; gera vie

ta; per ilgus metus gerai biznis iš
dirbtas ir galima geras pragyveni- ■ 
mas padaryti. Priežastis pardavimo;! 
turiu išvažiuot Į kitą miestą. Mo- j 
derniškai įtaisyta viskas ir parsi
duoda už prieinamą kainą, 
tęs po numeriu, 187 Meserole 
Brooklyn, N. Y.

(129-131)

ir
Kreipki- 

Str.,

dar-] PARSIDUODA bučernė ir grosernč
pasiųsti ’ .jau 20 metų kaip šioje vietoje tas j 

biznis laikosi; kaina prieinama; ga- į 
.Įima gražiai pragyventi iš to biznio.1 

lietuviais apgyventa. | 
Laisvės” ofisą.

(Vieta Long Islande.) 
(126-131)

kurie 
prie- 

meni- 
pasi-

S. S.

AUKOS LIETUVOS POLI- 
[ TINIAMS KALINIAMS i

Kuomet visas miestas buvo 
apsvaigintas triukšmu orlaivių, 
skraidančių virš miesto, ir už
tikrinančių “apsaugą” šios ša
lies piliečiam, tai vargšė neg
rė, Mary Thomas, 4 vaikų mo
tina, nepakęsdama skurdo, sa
vo vaikų akyvaizdoje nušoko 
nuo Willis Ave. tilto į Harlem 
upę. Vaikai, Aųt^nette, as
tuonių, kiti 7, 6 ir 5 metų am
žiaus, paimti vaikų prieglau
dom Tai tokia varguomęnei 
galingos valdžios “apsauga

bet ir lab.ai pavojingas badas ir saužudystės nuolan-

Radio Valandos Piknikas
Čia trumpai aprašysiu buvu

sį radio valandos, arba kitaip, 
kaip žmonės šneka, Matuse
vičiaus biznio pikniką. Gal ir 
nereikėjo man čia aprašinėti, 
taip sakant, visuomenei neįdo
mų dalyką, bet, buvusio kar
tu su manim vieno drg. para
gintas, kai ką parašau.

Piknikas, žinoma, kaip ir 
visi toki parengimai; jei oras 
gražus, tai publikai gerai ir 
rengėjams nauda, taip ir čia—

kiems, o kovojantiems už pa
šalpą ir algas—policijos buo
žė ir kalėjimai. Tačiaus ne 
amžinai taip bus, darbininkai 
paims šalies turtus į savo ran
kas ir sunaudos juos ne darbi
ninkų naikinimo įrankių stei
gimui, bet pačių darbininkų 
gerovei. ’ 1

Nemoka CWA Darbininkams 
Už Lietingas Dienas

Dirbanti prie Kings County 
ligonbučio CWA darbininkai 

Xpegavo mokesties už lietingas 
dienas. Jie atsisakė toliau 
dirbti, įrodinėdami, kad jie iš
laukė po pusę dienos. CWA 
administracijai tačiaus pavyko

4

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

į* nuo 
z nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1

“"■SENĄ ĄUKSĄ”""“^"'
Jungtinių Valstijų valdžios laisniuoti pirkėjai

Atneškite ar prisiuskite seną, auksą, seno aukso sulaužytus žiedus, 
laikrodžius, branzalietuš arbd kokius atlikusius' auksinius daiktus.

A. HILLMAN, co INFANTINO „r. Y. c.
Tel. Canal 6-9608 (B.M.T. trainą imkite—išlipkite ant Bowery stoties)

Telefonas: 'Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu 'mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

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

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

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

gana žemą kainą.

HYMAN BERGER, Savininkas
409 Lorimer St., • Brooklyn, N. Y.

Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės
Del' kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Balandžio 7 diena aplai-,^-----  . -—a
kėm per d. S. Diskauskienę ĮZL___Tri
$7.00 aukų Liet, politiniam I TIKRAS BIČIŲ MEDUS 
kaliniam. Aukas prisiun-!
te drg. Diskauskiene iš 
Wyoming, Pa. Aukos per
duotos ir širdingai dėkavo- 
jame draugams ir draugėms 
aukotojams. Aukos ir var
dai perduota ALOPS, kuris

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmian ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapuiuo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo ii ryto iki 12 dieni ■
Telephonas MEdallion 3*1328 j

Telephone, EVergreen 8-S770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

CLEMENT VOKETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žertos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Sukatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

' NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5*49] 2 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Lcvandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimam?

■ j 231 Bedford Avenue 

/ į BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-440S

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoja > tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnes Ligos, Ą- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išinirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

DR. ZI N$
110 East 16 ST. N. Y

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

New York
Valandos—> A. M. 11d 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


